
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཁུལ་དུ་གྲོང་ཁྱེར་

འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་པའི་དམིགས་ཡུལ།

ཤར་ཙོང་བདེ་ལྡན།[1] 

༄༅། །ཉེ་བའི་ལོ་འགའི་རིང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་རྡལ་ཅན་དུ་

འཛུགས་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུའི་སྲིད་ཇུས་རབ་དང་རིམ་པ་བཀོད་དེ་ལག་བསྟར་བྱས་པ་མ་

ཟད། ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་སྟེང་སྲིད་བློན་ལིས་ཁི་ཆང་གིས་སྲིད་

གཞུང་གི་ལས་དོན་སྙན་སེང་ཞུ་སྐབས། ཀྲུང་གོའ་ིམ་འོངས་པའི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་ཁ་

ཤས་ནང་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་བའི་མི་མངོན་པའི་ནུས་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་ནི་གྲོང་ཁྱེར་དང་

གྲོང་རྡལ་ཅན་དུ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། ཞེས་ཐེངས་འགའ་ནན་བཤད་བྱས། 

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༨ ལོ་ནས་ ༢༠༡༡ ལོའ་ིབར་དུ་ཀྲུང་གོའ་ིགྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་རྡལ་ཅན་

དུ་གྱུར་བའི་མི་གྲངས་དུང་ཕྱུར་ ༡.༧༢ ནས་དུང་ཕྱུར་ ༦.༩ འཕར། གྲོང་ཁྱེར་ཅན་

གྱི་བསྡུར་ཚད་ཀྱང་ ༡༧.༩༢% ནས་ ༥༡.༢༧% དུ་འཕར་འདུག སྔོན་རྩིས་ལྟར་ན་ 

༢༠༢༠ ལོར་སླེབས་རྗེས་ཀྲུང་གོའ་ིགྲོང་ཁྱེར་ཅན་གྱི་བསྡུར་ཚད་ ༥༥% ནས་ ༦༠% 

བར་འཕར་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང་། རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་པོའ་ིཞིང་ལས་མི་གྲངས་མང་ཤོས་

ཡིན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་དེར་འགྱུར་ལྡོག་ཐེབས་ཏེ་གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་རྡལ་

ཅན་གྱི་མི་གྲངས་མང་བའི་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུ་རེད།[2]

[1]        jinshengshartsong@gmail.com  
[2]  http://zh.wikipedia.org/wiki ཀྲུང་གོའ་ིགྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་རྡལ་ཅན་གྱི་བསྡུར་ཚད། ཅེས་པའི་ནང་།       
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འོན་ཀྱང་ཀྲུང་གོས་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་པའི་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་

རྒྱབ་ལོགས་སུ་སྤྱི་ཚོགས་འགལ་ཟླ་དང་གནད་དོན་ཉིན་རེ་བཞིན་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་

བཞིན་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གྲོང་ཁྱེར་ཅན་དུ་སྒྱུར་ཚད་

མགྱོགས་དྲགས་པས། དེ་ཡང་མིག་སྔའི་ GDP འཕར་ཚད་ཀྱིས་གྲོང་ཁྱེར་ཅན་དུ་

ལུགས་མཐུན་ངང་འགྱུར་བ་མིན་པ་དེ་ལ་ངོ་ཡ་རྦད་དེ་ལོན་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པའི་གནད་

དོན་དང་། དེ་བཞིན་སྲིད་གཞུང་གིས་ཞིང་པའི་ལག་ནས་ས་ཞིང་གོང་ཁེ་པོ་བྱས་

ཏེ་ཉོས། ཞིང་པས་གྲོང་ཁྱེར་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་ལ་རིན་གོང་ཆུང་བའི་སྒོ་ནས་ས་ཞིང་

ཐོན་ཁུངས་ལེགས་སྐྱེས་སུ་ཕུལ་བ་བཅས་ལ་བརྟེན། མཇུག་མཐར་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཞིང་པ་

རྣམས་ཀྱིས་གྲོང་ཁྱེར་དུ་སྡོད་ཁང་ཉོ་བ་ལ་ཁང་རིན་ཆེས་མཐོ་བའི་ཁུར་པོ་ལྗིད་པོ་དེ་

ཐེག་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་ལ་སོགས་གནད་དོན་གང་མང་ལྷག་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལྟར་

གྲོང་ཁྱེར་ཅན་འཛུགས་སྐྲུན་དང་དེའི་མཇུག་འབྲས་ལས་ཐོན་པའི་གནད་དོན་འདི་

རྒྱ་ནག་ནང་ལོགས་ས་ཁུལ་ཁོ་ན་མ་ཡིན་པར་རང་རེའི་བོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་དེ་ལས་ཀྱང་

འབུར་དུ་ཐོན་བསྡད་ཡོད། གཤམ་དུ་བོད་ཁུལ་དུ་གྲོང་ཁྱེར་འཛུགས་སྐྲུན་སྐོར་གླེང་ན།

དང་པོ། སྤྱིར་བོད་ཁུལ་དུ་གྲོང་ཁྱེར་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་གནས་ཚུལ། 

མིག་སྔར་བོད་ཁུལ་དུ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་ཟིན་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ཁག་བཅུ་གཉིས་ཡོད་

པ་དང་། དེ་དག་ནི། ལྷ་ས་དང་། གཞིས་རྩེ། ཉིང་ཁྲི། ཆབ་མདོ། ཟི་ལིང་། མཚོ་ཤར། 

གོར་མོ། གཏེར་ལེན་ཁ། སྐྱེ་རྒུ་མདོ། གཙོད། སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླ། དར་རྩེ་མདོ་བཅས་གྲོང་

ཁྱེར་བཅུ་གཉིས། 

སྤྱིར་གྲོང་ཁྱེར་ཁག་གི་རྒྱ་ཁྱོན་དང་མི་འབོར་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ།[3]

[3] http://zh.wikipedia.org
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3

 (ཟུར་བཀོད་རེའུ་མིག་ལ་གཟིགས)

བྱེ་བྲག་ཏུ་བོད་རིགས་དང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་མི་འབོར་སྐོར།
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གཉིས་པ། རྫོང་ངམ་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་དང་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གཞུང་བར་ཀྱི་ཁྱད་པར། 

ད་ལྟ་བོད་ཁུལ་དུ“ཁུལ་དོར་གྲོང་འཛུགས”ཞེས་པའི་ལས་རིམ་ཞིག་སྤེལ་བཞིན་པ་

རེད་ལ། གོང་སྨྲས་བཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལས་དོན་དེ་ནི་ཆེས་གལ་གནད་ཅན་

ཞིག་ཏུ་འཛིན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྤྱིར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྲིད་འཛིན་ས་ཁུལ་གྱི་དབྱེ་

མཚམས་ནང་གྲོང་ཁྱེར་ལ་གནས་རིམ་མི་འདྲ་བ་བཞི་འདུག དེ་ཡང་རྫོང་རིམ་པའི་

གྲོང་ཁྱེར་དང་། ས་ཁུལ་རིམ་པའི་གྲོང་ཁྱེར། ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་གྲོང་ཁྱེར། ཐད་

གཏོགས་གྲོང་ཁྱེར་བཅས་ཡིན་པ་རེད། མིག་སྔར་བོད་ཁུལ་དུ་རྫོང་རིམ་པ་དང་ས་

ཁུལ་རིམ་པའི་གྲོང་ཁྱེར་མ་གཏོགས་མེད། དེ་བས་ན་རྫོང་ངམ་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་དང་

གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གཞུང་བར་ཁྱད་བར་གང་འདྲ་ཞིག་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། 

༡༽ དེ་ཡང་རྫོང་དང་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་ལས་དོན་གཙོ་བོ་ནི་ཞིང་ལས་དང་ཕྱུགས་

ལས་འཕེལ་རྒྱས་ཡིན་ཞིང་། གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གཞུང་གི་ལས་དོན་གཙོ་བོ་ནི་བཟོ་ལས་
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5

གནད་ཆེ་སར་བཞག་སྟེ་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་རེད། 

༢༽ སྲིད་ཇུས་འཛིན་སྟངས་ཐོག་རིམ་པ་སོ་སོའ་ིསྲིད་གཞུང་གིས་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་

གཞུང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་མང་བ་ཡོད་པ་དང་། རྫོང་དང་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་ལ་ཧ་ལམ་

དབུལ་སྐྱོར་ཙམ་ལས་མེད་པ། 

༣༽ སྔར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཁོངས་གཏོགས་སུ་ཁུལ་དང་རྫོང་བཅས་ལ་རང་སྐྱོང་

གི་ཐོབ་ཐང་གང་འཚམས་ཡོད་ཅིང་གྲོང་ཁྱེར་དུ་བསྒྱུར་རྗེས་གྲོང་ཁྱེར་རང་ལ་དབང་

བའི་སྲིད་ཇུས་དང་ཐོབ་ཐང་བཅས་ཀྱིས་རང་སྐྱོང་ཐོབ་ཐང་ཡོངས་རྫོགས་ཆུས་

བསྣུབས་པ་ལྟར་མི་སྣང་བར་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། 

༤༽ ལས་ཁུངས་འཛུགས་སྟངས་ཐད་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གཞུང་གིས་རྫོང་ངམ་ཁུལ་སྲིད་

གཞུང་ལས་སྲིད་འཛིན་སྡེ་ཚན་དང་བྱ་གཞག་སྡེ་ཚན་བཅས་གང་ཅིའི་ཐད་ལས་

ཁུངས་འཐོལ་བ་གསར་འཛུགས་བྱེད་ཆོག 

༥༽ གཞན་ད་དུང་ཚོང་ལས་ནང་འདྲེན་དང་མ་དངུལ་འགུག་ཐབས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་

གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གཞུང་ལ་རྫོང་དང་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་ལས་གོ་སྐབས་མང་བ་རག་གི་

ཡོད་པ་རེད། 

༦༽ སྤྱིར་ཀྲུང་གོ་སྲིད་གཞུང་གི་ས་ཞིང་ལམ་ལུགས་ནི་སྤྱི་ལ་དབང་བའི་ལམ་

ལུགས་ཡིན་ནའང་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ས་ཞིང་སྒེར་ལ་དབང་བའི་ལམ་ལུགས་ལྟ་བུ་ཆགས་

ཡོད་ལ། གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གཞུང་གིས་ཁེ་ལས་ཚོགས་པ་དང་མི་སྒེར་བཅས་ལ་ས་ཞིང་

ཉོ་ཚོང་བྱེད་ཆོག 

༧༽ དེ་མིན་རྫོང་དཔོན་དང་རྫོང་རིམ་པའི་གྲོང་ཁྱེར་འགོ་གཙོ་དང་། ཁུལ་སྲིད་

གཞུང་གི་འགོ་གཙོ་དང་ས་ཁུལ་རིམ་པའི་གྲོང་ཁྱེར་འགོ་གཙོ་བཅས་བར་གྱི་གནས་

རིམ་འདྲ་མཉམ་ཡིན་ནའང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་འགོ་གཙོར་ཐོབ་ཐང་མི་འདྲ་བ་ཡོད་ཚུལ་

འདུག



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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གསུམ་པ། བོད་དུ་གྲོང་ཁྱེར་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན།

དཔལ་འབྱོར་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཡོལ་བའི་འོག་མངོན་གྱུར་བྱ་རྒྱུ་དོན་

དངོས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་གསུམ། 

•	  བོད་དུ་རྒྱ་རིགས་ཕོན་ཆེ་གནས་སྤོ་དང་གཞིས་ཆགས་རྒྱུ།

•	  བོད་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཧམ་འཕྲོག་བྱ་རྒྱུ། 

•	  བོད་མི་རིགས་མགྱོགས་སུ་མཚུངས་བསྒྱུར (Assimilation 同化 ) བྱ་རྒྱུ། 

 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྟག་ཏུ“འཕེལ་རྒྱས་ནི་བདེན་དོན་ངོ་མ་ཡིན”(发展

才是硬道理  Development is absolute principle) ཞེས་བཤད་བསྡད་ཡོད་པ་

རེད། ཉེ་བའི་ལོ་འགའི་རིང་རྒྱ་དམར་གྱིས་རྩ་དོན་དང་ལངས་ཕྱོགས་དེ་བཟུང་ནས་

བོད་ཁུལ་དུ་དཔལ་འབྱོར་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པ་རེད། 

དཔེར་ན། བོད་དུ་གཞུང་ལམ་དང་ལྕགས་ལམ་འཛུགས་སྐྲུན། བོད་དུ་གནམ་གྲུ་ཐང་

འཛུགས་སྐྲུན། བོད་དུ་ཆུ་རགས་འཛུགས་སྐྲུན། བོད་དུ་དམག་དོན་འཛུགས་སྐྲུན། དེ་

བཞིན་བོད་དུ་གྲོང་ཁྱེར་གསར་སྐྲུན་ལ་སོགས་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་རྣམ་གྲངས་ཆེ་ཆུང་

གྲངས་ཀྱིས་མི་ལང་བ་ཡོད། 

 དེ་ཡང་ ༢༠༡༣ ལོར་བོད་མདོ་སྨད་ས་ཁུལ་དུ་མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་དང་སྐྱེ་

རྒུ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་གཉིས་གསར་འཛུགས་བྱས། ༢༠༡༤ ལོའ་ིཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་

རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གིས་བོད་དབུས་གཙང་ས་ཁུལ་གྱི་གཞིས་ཀ་རྩེའི་ས་ཁུལ་

སྲིད་འཛིན་དབྱེ་མཚམས་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ཏེ་གཞིས་ཀ་རྩེ་ནི་ས་ཁུལ་རིམ་པའི་གྲོང་

ཁྱེར་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་ཆོག་མཆན་སྤྲད། ༢༠༡༤ ལོའ་ིཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་རྒྱལ་སྲིད་
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རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཁུལ་དུ་གྲོང་ཁྱེར་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་པའི་དམིགས་ཡུལ།

7

སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གིས་ཀྱང་བོད་མདོ་སྟོད་ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་ཡང་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ཏེ་ཆབ་

མདོ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་བསྒྱུར་པའི་ཆོག་མཆན་སྤྲད་འདུག ༢༠༡༤ ལོའ་ིཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༦ 

ཉིན་ནང་སྲིད་པུའུ་ཡིས་ཆོག་མཆན་སྤྲད་དེ་སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་རྫོང་ཡང་གྲོང་ཁྱེར་དུ་

བསྒྱུར། ༢༠༡༥ ལོའ་ིཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢ ཉིན་ནང་སྲིད་པུའུ་ཡིས་ཆོག་མཆན་སྤྲད་དེ་

དར་རྩེ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་བསྒྱུར། དེ་རྗེས་ཅུང་མ་འགོར་བར་ཉིང་ཁྲི་ཡང་གྲོང་ཁྱེར་

དུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་བྱས་འདུག དེ་ལྟར་ལོ་གཉིས་ལྷག་གི་ནང་བོད་ཁུལ་དུ་གྲོང་ཁྱེར་ ༧ 

གསར་འཛུགས་བྱས་འདུག ལོ་འདིའི་ཟླ་ ༦ པའི་ཟླ་སྟོད་དུ་རྒྱ་ནག་ཚོང་དོན་པུའུ་

དང། ཕྱི་འབྲེལ་པུའུ། རྒྱལ་ཁབ་འཕེལ་སྒྱུར་ཨུ་ལྷན་སོགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ལྟེ་གནས་

ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་དང་གཞིས་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར་གཉིས་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པ་དང་ས་ཁོངས་རིམ་

པའི་འཁོར་རྒྱུག་མཚམས་ཚིགས་གྲོང་ཁྱེར་ཁག་གི་ནང་བཞག དེ་ཐོག་ནས་བོད་

འདི་ཉིད་ཨེ་ཤེ་ཡ་ལྷོ་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཕྱོགས་ནས་སྒོ་མོ་འབྱེད་པའི་འགྲིམ་འགྲུལ་

གྱི་ལྟེ་གནས་ཤིག་ཡིན་པ་དང“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”གི་འཛུགས་སྐྲུན་ནང་ནུས་

པ་འདོན་སྤེལ་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་མངོན་ཡོད།[4] ཅེས་བཤད།

 སྤྱིར་དཔལ་འབོྱར་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་དང་གྲོང་ཁྱེར་གསར་སྐྲུན་ཞེས་

པ་ནི་སྐྱེ་འགྲོ་ཕལ་མོ་ཆེ་ལ་མཚོན་ན་ཆེས་ཡིད་དབང་འཕྲོག་པའི་གཏམ་ཞིག་ཡིན།  

འོན་ཀྱང་རང་རེའི་བོད་མི་རིགས་ལ་མཚོན་ན་དེ་ནི་སྤུ་གྲིའི་ཁ་ཡི་སྦྲང་རྩི་རང་ཡིན། 

ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱོགས་ཀྱིས་བརྗོད་སྟངས་ལྟར་ན། བོད་ཁུལ་དུ་ས་

ཁུལ་ཕྱིར་འཐེན་དང་གྲོང་ཁྱེར་གསར་འཛུགས་ཞེས་པ་དེ་ནི་ས་ཁུལ་གྱི་མི་གྲངས་

མང་དུ་སོང་བ་དང་། ཞིང་པའི་ཐེམ་ཐོ་མིན་པའི་མི་འབོར་སྤྱིའི་མི་འབོར་གྱི་ ༢༥% 

ལས་མང་བ་ཆགས་བསྡད་པ།  GDP བསྡོམས་གྲངས་བསྡུར་ཚད་གང་འཚམས་

ཚད་མཐོ་བ་ཡོད་པ། དེའི་ནང་བཟོ་ལས་ཐོན་རྫས་རིན་ཐང་ ༨༠% ཡན་ཡོད་ན་

[4] ༢༠༡༥ ལོའི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་དྲ་ཚུགས་ནས། 



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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གྲོང་ཁྱེར་དུ་སྒྱུར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཡར་རྒྱས་སུ་གཏོང་ཆེད་

སོགས་ཡིན་ཟེར། དེར་ཕྱི་ངོས་ནས་བལྟས་ན་དམངས་ལ་ཕན་པའི་སྲིད་ཇུས་ཤིག་

དང་འདྲ། ཡིན་ནའང་དོན་དངོས་ཐོག་དེ་དམིགས་ཡུལ་གཞན་སྒྲུབ་བྱེད་ཁག་འཇོག་

ས་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་བོད་རིགས་རྣམས་ལ་ཕན་ཐོགས་པའི་ཆ་ཧ་ཅང་ཉུང་། 

 བོད་ཁུལ་དུ་གྲོང་ཁྱེར་གསར་འཛུགས་ཏེ་དཔལ་འབྱོར་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་

རྒྱས་ཀྱི་ཡོལ་བའི་འོག་བོད་ནང་རྒྱ་རིགས་ཕོན་ཆེ་གནས་སྤོ་བྱེད་ཐབས་ཡིན། དེ་

ཡང་གོང་གསལ་རྫོང་ངམ་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་དང་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གཞུང་བར་ཀྱི་ཐོབ་

ཐང་མི་འདྲ་བར་བརྟེན་ནས། བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་དུ་གྲོང་ཁྱེར་གསར་འཛུགས་བྱས་ན་

བོད་དུ་རྒྱ་རིགས་གནས་སྤོ་བྱེད་པར་གོ་སྐབས་ཀྱང་མང་བ་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། 

གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གཞུང་གི་ལས་དོན་གཙོ་བོ་བཟོ་ལས་ཡིན་པས་བོད་མི་ ༩༩% ཡིས་

ཞིང་ལས་དང་ཕྱུགས་ལས་མ་གཏོགས་བཟོ་ལས་བྱེད་ཤེས་ཀྱི་མེད་པ་དང་། ༡% ཙམ་

གྱིས་བཟོ་ལས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་རུང་དེ་ནི་ལག་ཤེས་བཟོ་ལས་ཙམ་ལས་གཞི་རྒྱ་ཆེན་

པོའ་ིདེང་རབས་ཅན་གྱི་བཟོ་ལས་ཤེས་ཀྱི་མེད་པས། ལས་བཟོ་པའི་དགོས་མཁོར་

ཁ་གཡར་ནས་རྒྱ་རིགས་འབོར་ཆེན་བོད་ནང་དུ་གནས་སྤོ་བྱེད་རྒྱུ་དང་། རིམ་པ་སོ་

སོའ་ིསྲིད་གཞུང་གིས་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གཞུང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གང་མང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་

དེས་ཀྱང་རྒྱ་རིགས་བོད་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཁག་ཏུ་གནས་སྤོ་བ་ལའང་དམིགས་བསལ་

གཟིགས་སྐྱོང་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གཞུང་ལ་ལས་ཁུངས་འཐོལ་བ་

གསར་འཛུགས་བྱེད་ཆོག་པ་དེའི་སྟེང་རྒྱ་རིགས་བོད་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཁག་ཏུ་གནས་སྤོ་

པ་ལ་ལས་ཁུངས་གང་མང་གསར་འཛུགས་བྱས་ཏེ་རྒྱ་མི་ནང་འདྲེན་བྱེད་ཆོག གྲོང་

ཁྱེར་དུ་གོང་སྨྲས་བཞིན་ཚོང་འདྲེན་མ་འགུག་གི་ཆ་རྐྱེན་མང་བ་ཡོད་སྟབས། རྒྱ་

ནག་ནང་ལོགས་ས་ཁུལ་གྱི་ཚོང་པ་བོད་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཁག་ཏུ་དཔེར་ན་གཞིས་རྩེ་

གྲོང་ཁྱེར་ལྟ་བུའི་ནང་ཧྲང་ཧའེ་དང་། ཧྲན་ཏུང་། ཧེ་ལུང་ཅང་། ཅི་ལིན་སོགས་གྲོང་
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རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཁུལ་དུ་གྲོང་ཁྱེར་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་པའི་དམིགས་ཡུལ།
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ཁྱེར་དང་ཞིང་ཆེན་ཁག་གི་རྒྱ་མི་དང་ཚོང་པས་ཁེངས་བསྡད་ཡོད་པ། དེ་བཞིན་

ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཐེན་ཅིན་དང་། ཁྲུང་ཆིན། སི་ཁྲོན་སོགས་ཀྱི་རྒྱ་མི་དང་ཚོང་

པས་གནས་ཆགས་བསྡད་ཡོད། 

 གཞན་ད་དུང་བོད་དུ་གྲོང་ཁྱེར་གསར་འཛུགས་བྱས་རྗེས་རྒྱ་རིགས་བོད་དུ་

གནས་སྤོ་བ་ལ་སྔོན་དང་མི་འདྲ་ས་ཁག་ནི། བོད་ཀྱི་གྲོང་གསེབ་ག་གེ་མོ་ཞིག་ལ་རྒྱ་

མི་གནས་སྤོས་ན་ས་གནས་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མི་རྣམས་ཀྱིས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་ངེས་ཡིན། བོད་

དུ་གྲོང་ཁྱེར་གསར་སྐྲུན་བྱས་ཏེ་དེའི་ནང་དུ་རྒྱ་མི་གནས་སྤོ་བྱས་ན་དེར་ངོ་རྒོལ་

བྱེད་རྒྱུ་ཕར་ཞོག ཐ་ན་བོད་རིགས་རྣམས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་ཀྱང་བྱེད་

དཀའ། གྲངས་ཀྱི་ཆ་ནས་བཤད་ནའང་གྲོང་ཁྱེར་དུ་གནས་སྤོ་བ་དེ་གྲོང་གསེབ་ལས་

ལྡབ་མང་པོ་སྤོ་ཐུབ། གནས་སྤོ་མཁན་གྱི་ཆ་ནས་བཤད་ན་བོད་ཀྱི་གྲོང་གསེབ་ཆ་

རྐྱེན་སྐྱོ་བོའ་ིནང་གནས་སྤོ་བ་ལས་གྲོང་ཁྱེར་ཆ་རྐྱེན་ཡག་པོ་ཡོད་པའི་ནང་གནས་

སྤོ་བྱེད་རྒྱུར་དགའ། ད་ཆ་བོད་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཁག་ཏུ་རྒྱ་མི་གནས་སྤོས་པའི་གཞི་

གྲངས་གསལ་པོ་ཞིག་ང་ཚོས་ཤེས་ཐབས་མ་བྱུང་ནའང་། གང་ལྟར་བོད་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་

ཁག་ནི་དོན་དངོས་ཐོག་རྒྱ་མི་རིགས་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་མིག་མཐོང་

ལག་ཟིན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཡིན། 

 དེ་ནས་གྲོང་ཁྱེར་གསར་འཛུགས་བྱས་ཏེ་བོད་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཧམ་འཕྲོག་

ཇི་ལྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེ་ན། དེ་ཡང་གང་དུ་གྲོང་ཁྱེར་ཡོད་ན་དེ་ཡི་ཉེ་འཁོར་གྱི་ཐོན་

ཁུངས་རྣམས་བྱ་རྒས་སྒྲོ་ཟད་བཞིན་རྫོགས་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་ནི་ཆོས་ཉིད་ཡིན། བོད་

དུ་གྲོང་ཁྱེར་གསར་འཛུགས་བྱས་པར་བརྟེན་བོད་ཀྱི་རང་བྱུང་ཐོན་ཁུངས་རྣམས་

ཀྱང་གནས་ཚུལ་དེ་ལས་མ་འདས། གོང་གསལ་ལྟར་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ས་ཆ་སྲིད་གཞུང་

གིས་ཁེ་ལས་ཚོགས་པ་དང་མི་སྒེར་ལ་འཚོང་ཆོག་པ་དང་། དེ་བཞིན་གྲོང་ཁྱེར་

ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་རྫོང་ཁག་རྣམས་ལ་མི་རིགས་རང་སྐྱོང་ས་ཁུལ་གྱི་ཐོབ་ཐང་མེད་



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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པ་ཆགས་ཡོད། དཔེར་ན། གཞིས་ཀ་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་རྣམ་གླིང་དང། 

རྒྱལ་རྩེ། ས་སྐྱ། ལྷ་རྩེ། ས་དགའ། བཞད་མཐོང་སྨོན། གམ་པ། གྲོ་མོ་སོགས་རྫོང་ཁག་ 

༡༧ དང་། ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་འཇོ་མདའ་དང་། གོ་འཇོ། རི་བོ་

ཆེ༑ སྟེང་ཆེན། བྲག་གཡབ། ལྷོ་རོང་། སྨར་ཁམས། དཔལ་འབར་སོགས་རྫོང་ཁག་ 

༡༠ དང། དེའི་སྟེང་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་ལྷུན་གྲུབ་རྫོང་དང་། འདམ་

གཞུང། སྟོད་ལུང་བདེ་ཆེན། མལ་གྲོ་གུང་དཀར་སོགས་རྫོང་ ༧ དང་། ཉིང་ཁྲི་གྲོང་

ཁྱེར་གྱི་ཁོངས་གཏོགས་སུ་ཀོང་པོ་རྒྱ་མདའ་དང་། སྨན་གླིང་། མེ་ཏོག རྫ་ཡུལ་སོགས་

རྫོང་ ༦ སྟེ་བསྡོམས་རྫོང་ཁག་ ༤༠ ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་ས་ཞིང་རྣམས་གཏེར་འདོན་ཁེ་ལས་

དག་ལ་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གཞུང་གིས་གང་འདོད་འཚོང་ཆོག དེ་ལྟར་བོད་ཀྱི་གསེར་

གཏེར་དང་། ཟངས་གཏེར། ཁིར་ལྕགས། ཚ་ལ་དཀར་པོ་སོགས་གྲགས་ཅན་གཏེར་

རྫས་དག་དང་། ཆུའི་ཐོན་ཁུངས། གློག་ནུས་སོགས་ཐོན་ཁུངས་སོགས་ཐད་ཀར་

རྒྱ་མིའི་ལག་ཏུ་ཤོར་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང་། བརྗོད་ཚུལ་ལྟར་ན་རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་ཆབ་

མདོ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་བསྒྱུར་བའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ“ནུབ་གློག་ཤར་འདྲེན”གྱི་ཆེད་

དང་། གཞིས་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་བཟོ་བ་དེ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་མཐའ་མཚམས་ས་

ཁུལ་སྔར་ལས་ལྷག་པར་སྲུང་སྐྱོང་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་ཆེད་ཡིན་ཟེར། དེ་བཞིན་བོད་

ཁུལ་དུ་གྲོང་ཁྱེར་གསར་འཛུགས་བྱས་པ་དང་བོད་ཀྱི་གཏེར་རྫས་ཁོ་ན་མ་ཡིན་ལ། 

བོད་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་ཤ་དང་། མར། བལ། ཀོ་བའི་རིགས། རྩ་ཆེ་བའི་སྨན་རྩྭ་རིགས་

སོགས་ཀྱང་ས་ཆ་དེ་ག་རང་དུ་བཟོ་གྲྭ་གསར་འཛུགས་བྱས་ཏེ་ལས་སོྣན་བྱེད་རྒྱུ་

རེད། དེ་ཡང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་ཏང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་ཝུའུ་ཡུན་ཅེ་ཡིས། 

“ཁོང་ཚོས་གཞིས་རྩེ་དང་ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་གཉིས་ཀྱི་དཔལ་འབོྱར་ལམ་ལུགས་

ཀྱི་སྒྲོམ་གཞིར་འགྱུར་བ་བཏང་སྟེ་སྔར་ལས་ལྷག་པར་ཐོན་ཁུངས་བགོ་བཤའ་རྒྱག་
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དགོས”[5]ཞེས་བཤད་འདུག དེ་ལྟར་ན་རྒྱའི་བྱ་སྤྱོད་འདི་དག་བོད་ཀྱི་རང་བྱུང་ཐོན་

ཁུངས་ཙམ་མ་ཟད། གྲོང་ཁྱེར་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་ནས། ཐ་ན་ས་ངོས་ཐེག་ཚད་ལས་

བརྒལ་ཏེ་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་ལའང་གནོད་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་ཐེབས་ངེས་ཡིན། 

 དེ་བཞིན་གྲོང་ཁྱེར་གསར་འཛུགས་ཀྱིས་བོད་རིགས་མཚུངས་སྒྱུར་ཐད། 

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དབང་སྒྱུར་འོག་རང་སྐྱོང་གྲོང་ཁྱེར་ཞེས་པའི་ལམ་ལུགས་

མེད། དེར་བརྟེན་བོད་ཁུལ་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཁག་དང་དེའི་ཁྱབ་ཁོངས་ནང་ཡོད་པའི་

བོད་མི་རྣམས་ལ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཟེར་བ་དང་རང་སྐྱོང་གི་ཐོབ་ཐང་བཅས་ནི་

རྦད་དེ་འཇའ་ཚོན་བཞིན་ཡལ་འགྲོ་བ་རེད། དེ་བཞིན་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་སྲོག་རྩར་

གྱུར་པའི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་རིག་གནས་ནི་དེང་རབས་གྲོང་ཁྱེར་གསར་འཛུགས་

ཀྱི་རླབས་རྒྱུན་ཁྲོད་རྩམ་སྐྱ་ལྷགས་པས་ཁྱེར་བ་ལྟར་གཙོ་རྒྱུན་རྒྱའི་རིག་གནས་ཀྱི་

གནོན་ཤུགས་ཆེན་པོའ་ིའོག་ཡུད་ཙམ་རིང་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ངེས། སྤྱིར་

རྒྱ་དམར་གཞུང་གི་དབང་སྒྱུར་འོག་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་རིག་གཞུང་ནི་ཐོག་མཐའ་

བར་གསུམ་དུ་དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་ཆུ་ཚད་ལས་གོང་འཕེལ་བྱེད་བཅུག་གི་མེད། དེའི་

སྟེང་བོད་ཁུལ་དུ་གྲོང་ཁྱེར་གསར་འཛུགས་བྱས་ནས་རྒྱ་རིགས་གྲོག་ཚང་རྡོལ་བ་ལྟ་

བུ་བོད་དུ་གནས་སྤོས་ཏེ། བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དཔལ་འབྱོར་འཛུགས་སྐྲུན་ཁྱབ་

ཁོངས་ཀྱི་ཚོང་པ་དང་། ཤེས་ཡོན་རིག་གནས་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་པ་དང་འགོ་

ཁྲིད་པ་སོགས་བོད་རིགས་ཁྲོད་ཀྱི་ཕུལ་བྱུང་རྩེ་གྲས་རྣམས་དང་པོར་སྔ་ས་ནས་གྲོང་

ཁྱེར་དུ་འཚོ་བ་སྐྱེལ་དུ་སོང་སྟེ་ཁོང་ཚོའི་མི་རབས་གཉིས་པའི་སྟེང་ནས་བཟུང་རྒྱ་

མི་རིགས་ཆགས་རྒྱུ་གཏན་འཁེལ་ཡིན། དཔེར་ན། ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དུ་བོད་རིགས་

གང་འཚམས་ཡོད་པ་དེ་ཚོའི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལ་རྒྱའི་སྐད་ཡིག་གི་སློབ་གྲྭ་མ་གཏོགས་

མི་རིགས་རང་གི་སྐད་ཡིག་སྦྱང་སའི་སློབ་གྲྭ་མེད་པ་རེད།[6] ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་དུ་

[5] གཞིས་ཀ་རྩེ་དང་ཆབ་མདོར་གྲོང་ཁྱེར་གསར་འཛུགས་བྱས་པའི་ཚོགས་འདུའི་ཐོག
[6] གནད་དོན་འདི་བཙན་བྱོལ་ལས་ཕྱིར་བསྐྱོད་པའི་ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནང་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་རྣམས་



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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རྒྱ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སློབ་གྲྭ་ཡོད་ཀྱང་བོད་སྐད་ཡིག་གི་སློབ་ཚན་མིང་ཙམ་ལས་

མེད། ཡོད་ཀྱང་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་མཁན་ཡང་དཀོན། རྒྱུ་མཚན་ནི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་

ལ་སྦྱངས་འབྲས་ག་འདྲ་ཡག་པོ་ཡོད་རུང་ཧ་ལས་ན་དགེ་རྒན་ཞིག་གི་ལས་ཀ་མ་

གཏོགས་གཞན་རག་དཀའ། དེར་བརྟེན་བོད་རིགས་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་

རྒྱའི་སྐད་ཡིག་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པ་ལས་བོད་རང་གི་སྐད་ཡིག་སྦྱང་རྒྱུ་འདོད་པ་མེད་

ལ༑ མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྦྱང་བསྡད་ན་མ་འོངས་པར་ལྟོ་མི་རག་པའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་

ཟེར། ད་ལྟ་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་ཀྱི་བྱིས་པ་དག་

འདི་ག་རྡ་རམ་ས་ལར་ཡོང་ནས“ངས་བོད་སྐད་རིང་པོ་བཤད་ཤེས་ཀྱི་མེད”ཟེར་

བ་བཞིན་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་གནས་པའི་བོད་རིགས་བྱིས་པ་རྣམས་

ཀྱིས་མ་འོངས་པར་བོད་སྐད་ཐུང་ཐུང་ཡང་བཤད་མི་ཤེས་པའི་ཉེན་ཁ་ཡོང་རྒྱུ་དུས་

ཚོད་སྔ་ཕྱི་ཙམ་མ་གཏོགས་གཏན་འཁེལ་བ་ལྟ་བུ་རེད། དེ་ལྟར་རྒྱ་དམར་གཞུང་

གིས་བོད་ཁུལ་དུ་གྲོང་ཁྱེར་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ཐབས་མཁས་པོའ་ིསྟེང་བོད་རིགས་

མཚུངས་སྒྱུར་བྱེད་བཞིན་པ་རེད། 

 ཡང་གཅིག་བཤད་ན། བོད་ཀྱི་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་གཙོ་བྱས་པའི་བོད་རིགས་

སློབ་མ་སྦྱངས་འབྲས་ཕུལ་བྱུང་ཅན་རྣམས་ལོ་རེ་བཞིན་མར་རྒྱ་ནག་ནང་ལོགས་

ས་ཁུལ་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཁག་ཏུ་སློབ་གཉེར་ཆེད་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད། མིག་སྔར་རྒྱ་

ནག་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་པེ་ཅིན་དང་། ཧྲང་ཧའེ། ཀོང་ཏུང་སོགས་ཞིང་ཆེན་དང་། རང་

སྐྱོང་ལྗོངས། གྲོང་ཁྱེར་བཅས་ཁག་ ༢༡ ནང་གི་སློབ་འབྲིང་ ༣༢ ཀྱིས་ནང་སའི་

བོད་ལྗོངས་འཛིན་གྲྭ་བཙུགས་ཡོད་པ་དང་། ཧྲང་ཧའེ་ཧྥུ་ཏན་སློབ་ཆེན་གྱི་ཁོངས་

གཏོགས་སློབ་འབྲིང་སོགས་མཐོ་རིམ་སློབ་འབྲིང་ ༥༦ གིས་བོད་ཀྱི་སློབ་མ་བསྡུ་གི་

ཡོད་པ་དང། ཀོང་ཀྲོའུ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་འཕྲོད་བསྟེན་སློབ་གྲྭ་སོགས་འབྲིང་རིམ་ཆེད་

ལའང་ལྷག་བསྡད་ཡོད།
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རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཁུལ་དུ་གྲོང་ཁྱེར་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་པའི་དམིགས་ཡུལ།

13

ལས་སློབ་གྲྭ་ ༤༤ ཡིས་བོད་ཀྱི་འབྲིང་རིམ་ཆེད་ལས་འཛིན་གྲྭ་བཙུགས་ཡོད་པ་དང་། 

པེ་ཅིན་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་དང་ཆིང་ཧྭ་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་སོགས་སློབ་ཆེན་ ༡༧༠ ལྷག་གིས་

ནང་སའི་བོད་ལྗོངས་འཛིན་གྲྭའི་སློབ་མ་བསྡུ་གི་ཡོད་པ་རེད། ༡༩༨༥ ལོར་ནང་སའི་

བོད་ལྗོངས་འཛིན་གྲྭ་གཉེར་འགོ་བཙུགས་པ་དང་། ནང་སའི་བོད་ལྗོངས་འཛིན་

གྲྭའི་སློབ་མ་ཞེས་པ་ཐོག་མར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཁོ་ན་ནས་གཏོང་འགོ་བཙུགས་

ཡོད་ཀྱང་ད་ལྟ་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཡོངས་རྫོགས་ནས་གཏོང་བཞིན་ཡོད། མིག་སྔའི་

བར་ནང་སའི་བོད་ལྗོངས་འཛིན་གྲྭར་རིམ་རྩིས་ལྟར་ན་ཐེམ་ཐོ་བོད་ནས་ཡིན་པའི་

དམའ་རིམ་སློབ་འབྲིང་གི་སློབ་མ་ ༤༣༢༠༠ དང་། མཐོ་རིམ་སློབ་འབྲིང་གི་སློབ་མ་ 

༢༨༩༠༠ བསྡུས་འདུག[7] དེ་བཞིན་བོད་དུ་རྒྱ་རིགས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་པ་དང་། ལས་བྱེད་

པ། ལག་རྩལ་པ་སོགས་འབོར་ཆེན་རོགས་སྐྱོར་ལ་ཁ་གཡར་ཏེ་རྒྱ་རིགས་ཡར་གཏོང་

དང་བོད་རིགས་མར་འཐེན་བྱེད་བཞིན་པ་རེད་ལ། བོད་རིགས་ཀྱི་ཕུལ་བྱུང་སློབ་མ་

རྣམས་རྒྱ་ནག་ནང་ལོགས་སུ་ཁྲིད་ནས་ཡང་ཡང་སེམས་བསྒྱུར(Brainwash 洗脑) 

བྱས། བོད་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཁག་ཏུ་བོད་རིཌ་རྣམས་རྒྱའི་གཙོ་རྒྱུན་རིག་གནས་སྟེང་གླང་

སྐེར་བེའུ་འདོགས་ཀྱི་བྱ་ཐབས་འོག གྲོང་ཁྱེར་ཀྱི་བོད་རིགས་རྣམས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་

ལྟ་ཚུལ་དང་། རིན་ཐང་ལྟ་ཚུལ། མི་རིགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས། བོད་རིགས་ཀྱི་འཚོ་བའི་

གོམས་གཤིས་སོཌ་ལ་འགྱུར་བ་ཐེབས་ཏེ་རྒྱ་རིཌ་སུ་བསྒྱུར་དང་སྒྱུར་བཞིན་པ་རེད།

 མདོར་ན་བོད་ཁུལ་དུ་གྲོང་ཁྱེར་གསར་འཛུགས་བྱེད་བཞིན་པ་དེ་དཔལ་

འབྱོར་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཡོལ་བའི་འོག་བོད་དུ་རྒྱ་མི་གནས་སྤོ་དང་། བོད་ཀྱི་

ཐོན་ཁུངས་ཧམ་འཕྲོག བོད་རིགས་མཚུངས་སྒྱུར་བཅས་སྔར་ལས་ཇེ་མགྱོགས་དང་། 

སྔར་ལས་མཐིལ་ཕྱིན་པ། སྔར་ལས་ནུས་ལྡན་བྱེད་ཆེད་ཡིན་པ་གདོན་མི་ཟ། 

[7] ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༧ ཉིན་ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་དྲ་ཚུགས་ནས།  



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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བཞི་པ། བོད་ཁུལ་དུ་གྲོང་ཁྱེར་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་པ་དེས་བོད་རིགས་ཡུལ་མི་

རྣམས་ལ་ཐེབས་རྒྱུའི་ཤུགས་རྐྱེན། 

ཕན་པའི་ཆ། 

འཇིག་རྟེན་གྱི་བྱ་བ་ཀུན་ལ་ངོ་བོ་གཉིས་ལྡན་གྱི་རང་བཞིན་ཡོད་གཤིས། བོད་དུ་

གྲོང་ཁྱེར་གསར་འཛུགས་བྱས་པ་དེར་ཡང་བོད་མི་རྣམས་ལ་མཚོན་ན་ཕན་གནོད་

གཉིས་ཀྱི་ཆ་ལྡན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་ཕན་པའི་ཆ། ས་གནས་ཀྱི་ཐོན་ལས(Local 

Industrial 本地产业)མང་པོ་ཞིག་གསར་སྤེལ་བྱེད་ཐུབ། དཔེར་ན། མི་རིགས་ཀྱི་ལག་

ཤེས་བཟོ་ལས་སྣ་ཚོགས། བོད་སྨན་ལས་རིགས། མཐོ་སྒང་སྔོ་ལྗང་ཅན་གྱི་བཟའ་

ཆས་ལས་རིགས། རྒྱན་གོས་ལས་རིགས། ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་གསེང་ལས་རིགས། ཚོང་ལས་

དར་སྤེལ། ཡར་ཐོན་མི་རིགས་ཀྱི་རིག་གནས་ལག་རྩལ་ནང་འདྲེན་སོགས་བྱེད་ཐུབ་

པའི་ཕན་ཐོགས་ཡོད། འོན་ཀྱང་འདི་བོད་རིགས་རྣམས་ལས་དམིགས་བསལ་ཁྱུ་

ཚོགས་དཔེར་ན་ལས་བྱེད་པ་དང་ཚོང་པ་ཉུང་ཤས་ཤིག་ལ་མ་གཏོགས་ཕན་ཐོགས་

མེད་པ་གསལ་པོ་ཡིན། 

གནོད་པའི་ཆ། 

བོད་དུ་ལྕགས་ལམ་འཛུགས་སྐྲུན་དང་གྲོང་ཁྱེར་འཛུགས་སྐྲུན་ལ་སོགས་སྤྱིར་བཏང་
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རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཁུལ་དུ་གྲོང་ཁྱེར་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་པའི་དམིགས་ཡུལ།

15

བཤད་ན་དགེ་བའི་ལས་ཤིག་ཡོན་མོད། བོད་མི་རིགས་ལ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་རང་

སྐྱོང་དབང་ཆ་མེད་པ་ཡིན་ན། འཛུགས་སྐྲུན་དེ་དག་བོད་མིར་ཕན་པ་ལས་གནོད་

པའི་ཆ་མང་བ་ཡོད་པ་རེད། 

གཅིག སྔར་བོད་མི་དག་ལ་མི་རིགས་རང་སྐྱོང་གི་ཐོབ་ཐང་ཅུང་ཙམ་ཡོད་ཀྱང་ད་

ལྟ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་བོད་མི་རྣམས་ལ་རང་སྐྱོང་གི་ཐོབ་ཐང་རག་དཀའ། 

གཉིས། གྲོང་ཁྱེར་དུ་བོད་མིའི་སྐད་ཡིག་རིག་གཞུང་དང་། ཆོས་ལུགས། ཡུལ་སྲོལ་

གོམས་གཤིས། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞི་བཅས་ལ་རྦད་དེ་འགྱུར་ལྡོག་ཐེབས་རྒྱུ་རེད། 

གསུམ། བོད་ཁུལ་དུ་གྲོང་ཁྱེར་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་པ་དེས་བོད་རིགས་རྒྱ་མིར་སྒྱུར་

པའི་མཚུངས་བསྒྱུར་གྱི་གོམ་སྟབས་ཇེ་མགྱོགས་སུ་འགྲོ་བ་མ་ཟད། མི་འབོར་འཕེལ་

རྒྱས་ལའང་གྲོང་གསེབ་ལས་ལྷག་པའི་བཀག་སྡོམ་ཐེབས་ཀྱི་རེད།

བཞི། བོད་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་ནང་བཟོ་གྲྭ་གསར་འཛུགས་བྱས་ཏེ་བོད་ཀྱི་རྩ་ཆེ་བའི་གཏེར་

རྫས་དང་ཞིང་ཕྱུགས་ལས་ཀྱི་ཐོན་རྫས་རྣམས་ཐད་ཀར་ལས་སྣོན་དང་སྔར་ལས་ལྷག་

པར་སྔོག་འདོན་སོགས་བྱེད་རྒྱུ།  

ལྔ། བོད་ནང་གྲོང་ཁྱེར་གསར་སྐྲུན་དང་བསྟུན་འཛུགས་སྐྲུན་སྣ་ཚོགས་གཙོ་བྱས་

པའི་མིའི་བྱེད་སྒོ་ཡང་ཇེ་མང་དུ་སོང་སྟེ་བོད་ཀྱི་ཉམས་ཞན་སྟོབས་ཆུང་གི་སྐྱེ་

ཁམས་ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་ཐེབས་རྒྱུ། 

དྲུག བོད་རིགས་རྣམས་ལ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ལས་ཞུགས་ཁྲོམ་རའི་ནང་རྒྱ་རིགས་དང་

མཉམ་དུ་འགྲན་རྩོད་ཀྱི་ནུས་པ་མེད་པས། སྲིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཕར་ཞོག ཐ་ན་

ལས་ཀ་ཐེབས་ཆག་ཅིག་ཀྱང་རག་དཀའ། 

བདུན། གྲོང་ཁྱེར་དུ་སྲིད་འབྱོར་རིག་གསུམ་གང་ཅིའི་ཐད་བོད་མི་བོད་ཡུལ་ནས་

སྔར་ལས་ལྷག་པར་མཐའ་ལ་ཕུད་རྒྱུ(Marginalization 边缘化)དང་། ཡང་ན་

དམའ་རིམ་གྱི་ཁྱུ་ཚོགས་ཤིག་ཆགས་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད། 



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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བརྒྱད། རྒྱ་རིགས་རྣམས་ཀྱིས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་བོད་མི་དག་ལ་དུས་ནམ་ཡང་དམའ་རིམ་

གྱི་ཁྱུ་ཚོགས་ཤིག་ལས་འདྲ་མཉམ་གྱི་ལྟ་ཚུལ་མི་འཛིན། ཡང་གྲོང་ཁྱེར་ཕྱི་ལོགས་

ཀྱི་བོད་རིགས་རྣམས་ཀྱིས་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འཚོ་བ་སྐྱེལ་བཞིན་པའི་བོད་རིགས་དག་ལ་

བལྟས་ན་རྒྱ་རིགས་སུ་སྣང་གི་ཡོད་པ་ལས་བོད་རིགས་ངོ་མ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་གི་མེད། 

དེ་ལྟར་ན་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་བོད་མི་རྣམས་བོད་རིགས་རྣམ་དག་ཅིག་མིན་ལ་རྒྱ་རིགས་

ཀྱང་མིན་པའི་ར་མ་ལུག་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད། 

དགུ གྲོང་ཁྱེར་དུ་བོད་རིགས་རྣམས་ཁ་ཐོར་དུ་འགྲོ་བ་ལས་རྡོག་རྩ་གཅིག་སྒྲིལ་བྱེད་

པའི་ནུས་པ་མེད། 

ལྔ་པ། ང་ཚོས་ནང་སོག་དང་ཤིན་ཅང་གཉིས་ལས་ལེན་རྒྱུའི་བསླབ་བྱ།

མཁྱེན་གསལ་བཞིན་ཀྲུང་གོར་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ ༥༥ ཡོད་པ་དང། འདི་རྣམས་

ལས་རང་རྐྱ་འཕེར་བའི་སྐད་ཡིག་རིག་གཞུང་དང་། ཆོས་ལུགས། ལོ་རྒྱུས། མངའ་

ཁོངས། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་དཔལ་འབྱོར་འཚོ་བ་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་

གཞུང་དེ་དག་སྟེང་མངོན་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བསམ་པའི་ངོ་བོ་བཅས་ལྡན་

པའི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་མང་པོ་མེད། དེ་བཞིན་རྒྱ་དམར་སྲིད་གཞུང་ལ་འཇིགས་

སྣང་སྐུལ་ཐུབ་མཁན་དང་རྒྱ་དམར་བློ་མི་བདེ་བའི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་དེ་ལས་

ཀྱང་ཉུང་ལ། མཐར་གཏུགས་ན་བོད་དང་། སོག་པོ། ཡུ་གུར་བཅས་མི་རིགས་འདི་

གསུམ་ཡིན་པ་རེད། དེར་བརྟེན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཐབས་བརྒྱ་ཇུས་སྟོང་གི་སྒོ་ནས་

མི་རིགས་འདི་དག་མཚུངས་སྒྱུར་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཡང་མཚུངས་སྒྱུར་གྱི་

བྱ་ཐབས་གཙོ་བོ་ནི་མི་རིགས་ས་ཁུལ་དུ་རྒྱ་རིགས་ཕོན་ཆེ་གནས་སྤོ་དང་རྒྱའི་གྲོང་

ཁྱེར་འཛུགས་སྐྲུན་སོགས་ཡིན་པ་རེད། གཤམ་དུ་འདིའི་སྐོར་ནང་སོག་དང་ཤིན་
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རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཁུལ་དུ་གྲོང་ཁྱེར་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་པའི་དམིགས་ཡུལ།

17

ཅང་གཉིས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གཞི་གྲངས་སྟེང་ཏོག་ཙམ་བརྗོད་ན། 

 ནང་སོག[8]

•	  ནང་སོག་གི་རྒྱ་ཁྱོན་ཀེ་ལོ་མི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁྲི ༡༡༨.༣ ཡིན་པ་དང་།

•	  ནང་སོག་ཏུ་ད་ལྟ་ས་ཁུལ་དང་རྫོང་རིམ་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ ༢༠ འདུག 

•	  ནང་སོག་ཏུ་རྒྱུན་སྡོད་མི་གྲངས་ ༢༤༠༥༠༦༠༠ ལས་རྒྱ་རིགས་ ༧༩.༥༤% ། 

སོག་རིགས་ ༡༧.༡༡ %།  མི་རིགས་གཞན་ ༣.༣༦ % ཡིན་པ་རེད། 

ད ་དུང ་དེ ་ལས ་ཀྱང ་ཐབས ་

རྡུགས་པ་ཞིག་ནི། ནང་སོག་ཀྱི་

ལྟེ་བའི་གྲོང་ཁྱེར་ཧུའུ་ཧོ་ཧའོ་ཐེ་

རུ་སོག་རིགས་སྤྱིའི ་ནང་སོག་

ཡོངས་ཀྱི་བསྡུར་ཚད་ལས་ལྡབ་

གཅིག་གི་ཉུང་བ་རེད། གནས་

དེར་སོག་རིགས་ ༩.༩༨% དང་། 

རྒྱ་རིགས་ ༨༧.༡༦% རེད་འདུག 

ད་ལྟ་ནང་སོག་རྒྱ་མི་རིགས་སུ་འགྱུར་ཚར་གྲབས་ཡོད་པ་དེ་ནི། ཕོྱགས་གཅིག་ནས་

བལྟས་ན་ནང་སོག་གི་ས་ཆའི་གནས་བབས་ནི་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིན་གྲོང་ཁྱེར་

དང་ཐག་ཉེ་པས་རྒྱ་རིགས་སུ་མཚུངས་སྒྱུར་བྱེད་སླ་བ་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། འདི་ནི་

ནང་སོག་གི་སོག་རིགས་རྣམས་ད་ལྟ་མི་རིགས་གཞན་དང་མི་འདྲ་བར་རྒྱ་འགྱུར་

གྱི་མགྱོགས་ཚད་ཆེ་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་དེ་ཡིན། རྒྱུ་རྐྱེན་གཉིས་པ་ནི་ནང་སོག་ཏུ་

སྔ་ས་ནས་རྒྱ་ཡིས་དབང་སྒྱུར་དང་གྲོང་ཁྱེར་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་པའི་མཇུག་འབྲས་

[8] http://zh.wikipedia.org
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ལ་བརྟེན་ནས་ད་ལྟ་ནང་སོག་ཏུ་སོག་རིགས་གང་མང་ཞིག་སོག་པོའ་ིམིང་ཙམ་ཡང་

ལྷག་མེད་པ་ཆགས་ཡོད། གནས་ཚུལ་འདིའི་སྟེང་བོད་མི་རིགས་ཀྱིས་ཀྱང་བསམ་

གཞིགས་གཏིང་ཟབ་བྱེད་དགོས། 

ཤིན་ཅང་།

•	 ཤིན་ཅང་གི ་རྒྱ་ཁྱོན་

ཀེ་ལོ་མི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁྲི ༡༦༦.༥ 

ཡིན་པ་དང་། 

•	 ཤིན་ཅང་དུ་ད་ལྟ་ས་

ཁུལ་དང་རྫོང་རིམ་པའི་གྲོང་

ཁྱེར་ ༢༡ འདུག 

•	 ཤིན་ཅང་ཏུ་རྒྱུན་སྡོད་

མི་གྲངས་ ༢༠༩༥༡༩༠༠ དང་། དེ་

རྣམས་ལས་རྒྱ་རིགས་ ༤༡.༦ % དང་། ཡུ་གུར་རིགས་ ༤༥.༢ % །  ཧ ་ ས ག ་

རིགས་ ༥.༧ % ། མི་རིགས་གཞན་ ༧.༥ % ཡིན་པ་རེད། ཤིན་ཅང་གི་ལྟེ་བའི་གྲོང་

ཁྱེར་ཝུའུ་ལུའུ་མུ་ཆི་རུ་སྤྱིའི་མི་འབོར་ལས་རྒྱ་རིགས་ ༧༤.༩༣% ཡོད་པ་དང་། ས་

གནས་ཡུ་གུར་རིགས་ ༡༢.༤༦% དང། ཧ་སག་རིགས་ ༢.༡༩% མ་གཏོཌ་མི་འདུག 

ཤིན་ཅང་ཐོན་སྐྱེད་འཛུགས་སྐྲུན་དཔུང་ཚོགས། 

(新疆生产建设兵团  The Xinjiang Production & Construction Corps) 

ཤིན་ཅང་ས་ཁུལ་ལ་མཚོན་ན་ང་ཚོས་ད་དུང་སྣང་མེད་བྱེད་མི་རུང་བའི་གནད་

དོན་གལ་ཆེན་ཞིག་ནི། ཤིན་ཅང་ཐོན་སྐྱེད་འཛུགས་སྐྲུན་དཔུང་ཚོགས་ཞེས་པ་དེ་
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ཡིན་ཞིང་། འཛུགས་སྐྲུན་དཔུང་ཚོགས་དེ་ནི་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ལོའ་ིནང་ཀྲུང་གོ་དང་

ཨུ་རུ་སུ་བར་འགལ་ཟླ་བྱུང་རྗེས་གསར་འཛུགས་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ༡༩༧༥ 

ལོའ་ིཟླ་ ༣ པའི་ནང་འཛུགས་སྐྲུན་དཔུང་ཚོགས་དེ་མི་དགོས་པ་བཟོས། ༡༩༨༠ ལོའ་ི

ནང་ཏེང་ཞའོ་ཕིང་གིས་ཀྲུང་གོའ་ིདབང་ཆ་བཟུང་བ་དང་ཤིན་ཅང་གི་ཐོན་སྐྱེད་

འཛུགས་སྐྲུན་དཔུང་ཚོགས་ཀྱང་བསྐྱར་འཛུགས་བྱས་ཏེ། ཁོང་གིས“ཤིན་ཅང་ཐོན་

སྐྱེད་འཛུགས་སྐྲུན་དཔུང་ཚོགས་འདི་ནི་ཤིན་ཅང་བརྟན་ལྷིང་ཡོང་བྱེད་ཀྱི་སྲོག་

ཤིང་ཡིན”ཞེས་བརྗོད་འདུག[9] དཔུང་ཚོགས་འདིའི་སྤྱི་ཁྱབ་ལས་ཁུངས་ཝུའུ་ལུའུ་

མུ་ཆི་རུ་ཡོད་པ་དང་། དེའི་ཁོངས་གཏོགས་སུ་ཧྲི་ཤོག་ ༡༤ དང་ཞིང་ཕྱུགས་ལས་

ཚོགས་ཁག་ ༡༧༤ བཅས་དང་། མི་གྲངས་ས་ཡ་གཉིས་དང་འབུམ་དྲུག་བདུན་སྟོང་

ཉིས་བརྒྱ་ལྷག་ཡོད་པ་དང་། དེ་རྣམས་ལས་རྒྱ་རིགས་ ༨༥.༥% ཡོད་པ་དང་། སྒྲིག་

འཛུགས་འདིའི་ཡན་ལག་རུ་ཁག་ཤིན་ཅང་ས་ཁུལ་གྱི་ག་ས་གར་སླེབས་ཡོད་པ་

རེད། ཤིན་ཅང་འཛུགས་སྐྲུན་དཔུང་ཚོགས་ཞེས་པ་འདི་ནི་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་སྡེ་

ཚན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། དེའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ནི། ཤིན་ཅང་འཛུགས་

སྐྲུན་དཔུང་ཚོགས་ནི་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་སྲིད་འཛིན་ས་ཁུལ་ཞིག་ཡིན་

པས། ཤིན་ཅང་ཡུ་གུར་རིགས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྲིད་གཞུང་གིས་ཤིན་ཅང་ཐོན་སྐྱེད་

འཛུགས་སྐྲུན་དཔུང་ཚོགས་ལ་ཇུས་གཏོགས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། དེ་ནི་ཏང་སྲིད་

དམག་གསུམ་དང་དེའི་སྟེང་ཁེ་ལས་བཅས་མཉམ་འབྲེལ་བྱས་པའི་དམིགས་བསལ་

གྱི་སྤྱི་ཚོགས་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་རེད་ལ། འདི་ལྟ་བུའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་ཡང་ན་

སྲིད་འཛིན་ས་ཁུལ་ཞིག་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་མེད། འདི་ནི་ཤིན་ཅང་ཡུ་གུར་

རིགས་ཀྱི་མཇིང་པའི་སྒང་གི་གཏིང་རྡོ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་པ་རེད། རྒྱུ་མཚན་ནི་

ཤིན་ཅང་ཡུ་གུར་རིགས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་མངའ་ཁོངས་སུ་གཞན་སྐྱོང་གི་དཔུང་

[9] སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ ལོར་ཏང་ཞའོ་ཕིང་ཤིན་ཅང་དུ་གཟིགས་སྐོར་དུ་ཕེབས་སྐབས་གསུང་བཤད་གནང།
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ཚོགས་ཆེན་པོ་ཞིག་བཙུགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་དུང་རང་ཉིད་ལ་གཅུན་འདོམས་དོ་

དམ་བྱེད་མཁན་གྱི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་ས་གནས་ས་ཐོག་དེར་བཙུགས་ཡོད་པས་སོ། ། 

གོང་གསལ་ལྟར་ན། ནང་སོག་དང་ཤིན་ཅང་གཉིས་ཀྱི་ཐུན་མོང་བ་ནི། མི་རིགས་

འདི་གཉིས་ཆིང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་མཇུག་དང་རྒྱལ་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་སྐབས་

ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་གིས་དབང་སྒྱུར་འོག་ཐེབས་ཡོད་པ་དང་། དེར་རྒྱ་རིགས་གནས་

སྤོ་པའི་མི་འབོར་མང་བ། མངའ་ཁོངས་སུ་གྲོང་ཁྱེར་འཛུགས་སྐྲུན་མང་བ་བཅས་

ཡིན་ལ། འདི་དག་ཀྱང་མི་རིགས་ཀྱི་ཚེ་སྲོག་གཅོད་བྱེད་ཀྱི་སྟ་རེ་ལྟ་བུ་ཆགས་བསྡད་

ཡོད་པ་རེད། 

དྲུག་པ། མ་འོངས་པར་བོད་ཁུལ་དུ་མུ་མཐུད་དུ་གྲོང་ཁྱེར་འཛུཌ་སྐྲུན་གྱི་འཆར་གཞི། 

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མི་དམངས་སྲིད་

གཞུང་གིས་ལོ་འདིའི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༠ ཡས་མས་སུ“གསར་དར་གྲོང་ཁྱེར་དང་

གྲོང་རྡལ་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་རྒྱུའི་སྐོར་གྱི་ལས་དོན་མཛུབ་སྟོན་

བསམ་འཆར”ཞེས་པ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་ནས་བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ལྷོ་ཁ་དང་། ནག་ཆུ། 

མངའ་རིས་སོགས་ས་ཁུལ་ཁག་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འགྱུར་རྒྱུའི་ལས་དོན་ལ་སྐུལ་འདེད་

ཀྱིས ༢༠༢༠ ལོར་བོད་ལྗོངས་ཀྱི་རྒྱུན་སྡོད་མི་འབོར་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་རྡལ་ཅན་

དུ་འགྱུར་ཚད་ ༣༠% ཡན་ཟིན་པའི་བརྩོན་ལེན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་བཤད།[10]   བོད་

ལྗོངས་སུ་མིག་སྔར་ས་ཁུལ་དང་གྲོང་ཁྱེར་ ༧ ཡོད་པ་དང་། དེ་ཡང་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་

དང་ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར། གཞིས་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར། ཉིང་ཁྲི་གྲོང་ཁྱེར། མངའ་རིས་ས་ཁུལ། 

ལྷོ་ཁ་ས་ཁུལ། ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་བཅས་རེད། དེ་ལྟར་ན་བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་

[10] གོང་སྨྲས་ཀྱི་མཛུབ་སྟོན་བསམ་འཆར་ནང་།
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ཡོངས་རྫོགས་གྲོང་ཁྱེར་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་ཡིན་པ་གཏན་ཁེལ་རེད། 

 གོང་སྨྲས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་འདི་ད་དུང་དབུས་གཙང་ས་ཁུལ་ཁོ་ན་ཡིན་པ་

ལས་ཁམས་དང་མདོ་སྨད་ས་ཁུལ་ཚུད་མེད། གལ་ཏེ་སྟོད་མངའ་རིས་ཀྱང་གྲོང་ཁྱེར་

དུ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན་འདང་ཡོད་ན། མདོ་སྨད་དང་ཁམས་ས་ཁུལ་དུ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་

བསྒྱུར་རྒྱུའི་གང་མང་ཡོད། དཔེར་ན་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གྱི་ལྟེ་གནས་ཆབ་ཆ་དང། རྨ་ལྷོ་

ཁུལ་གྱི་ལྟེ་གནས་རོང་བོ། མཚོ་བྱང་ཁུལ་གྱི་རྐང་ཚ་དང་། ཁམས་ཕྱོགས་ཀྱི་གཟི་

ཚ་སྡེ་དགུ་དང་། འདབ་པའི་ཡར་རྟེན། སྡེ་རོང་ལ་སོགས་ནི་མི་འབོར་དང་དཔལ་

འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གནས་ཚད་གང་ཅིའི་ཐད་གྲོང་ཁྱེར་དུ་སྒྱུར་ཆོག་ཆོག་ཡོད་ལ་

བསྒྱུར་ཡང་སྲིད། གང་ལྟར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་དུ་གྲོང་ཁྱེར་གསར་འཛུགས་ཀྱི་

ལས་དོན་ད་ལྟ་གཞི་ནས་འགོ་བརྩམ་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསལ་པོ་ཡིན། ད་ལྟ་ཤིན་ཅང་ནང་

ས་ཁུལ་དང་རྫོང་རིམ་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ ༢༡ དང་། ནང་སོག་ནང་ས་ཁུལ་དང་རྫོང་རིམ་

པའི་གྲོང་ཁྱེར་ ༢༠ བཅས་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ཡང་བོད་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་དུ་

གྲོང་ཁྱེར་བསྡོམས་ན་ ༡༢ མ་གཏོགས་མེད་པ། བོད་ཀྱི་ས་ཁྱོན་ཧ་ལམ་ཤིན་ཅང་དང་

ནང་སོག་གཉིས་ཀྱི་ས་ཁྱོན་གྱི་བསྡོམས་གྲངས་ཡིན་སྟབས། མ་འོངས་པར་བོད་ཁུལ་

དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཉུང་མཐར་ཡང་གྲོང་ཁྱེར་སུམ་ཅུ་ལྷག་གསར་འཛུགས་བྱེད་

ངེས་ཡིན། མིག་སྔར་ཀྲུང་གོའ་ིགྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་རྡལ་ཅན་གྱི་བསྡུར་ཚད་ནི་ ༥༤% 

ཡས་མས་ཡིན་ཞིང་། གྲོང་ཁྱེར་ཅན་དུ་གཏོང་རྒྱུའི་བར་གསེང་ད་དུང་གང་མང་ལྷག་

ཡོད་པས། ད་ལྟ་ཀྲུང་གོ་སྲིད་གཞུང་གིས་ལོ་རེར་ ༡% མགྱོགས་ཚད་སྟེང་གྲོང་ཁྱེར་

ཅན་དུ་སྐུལ་འདེད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ༢༠༣༠ ལོར་སླེབས་རྗེས་རྒྱ་ནག་གི་མི་

གྲངས་དུང་ཕྱུར་ ༡༠ ཡིས་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འཚོ་བ་བསྐྱེལ་རྒྱུ་རེད་ཟེར།[11]   

[11] ཉེ་ཆར་ཤིན་ཧྭ་དྲ་བ་ནས་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ།



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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བདུན་པ། བོད་དུ་གྲོང་ཁྱེར་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་པ་ལ་བོད་རིགས་རྣམས་ཀྱིས་

གདོང་ལེན་བྱེད་ཕྱོགས།

མི་རིགས་རང་སྐྱོང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཐོབ་ཐང་བརྩོན་ལེན།

དེ་ཡང་ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཨ་རི་ལ་མཚོན་ན། ལོ་སན་ཇེལLos Angelesཁོ་ནའི་

ནང་རང་སྐྱོང་གི་ཚད་གཞི་མི་འདྲ་བའི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཆུང་ ༨༠ ལྷག་ཡོད་ཚུལ་འདུག 

དེ ་བཞིན་ཡུ་རོབ་ཀྱི ་

ལོན་ཌོནLondonགྲོང་

ཁྱེར ་གྱི ་སྲིད ་འཛིན ་

ད བྱེ ་ མ ཚ མ ས ་ ན ང ་

ལོན་ཌོན ་ཕྱི ་མ ་དང་

ལོན་ཌོན་ནང་མ་ཞེས་

དབྱེ་འདུག དེའི་ཁོངས་

གཏོགས་སུ་རང་སྐྱོང་

གྲོང་ཁྱེར་ ༣༢ འདུག ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་གཏན་འབེབས་ནང་། 

གྲོང་ཁྱེར་རང་སྐྱོང་ཞེས་པ་འདི་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མཐོང་རྒྱུ་མེད། 

 སྤྱིར་རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་དུ་ཞིང་ཆེན་ ༢༣ དང་། རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ ༥ ། ཐད་

གཏོགས་གྲོང་ཁྱེར་ ༤ ། དམིགས་བསལ་སྲིད་འཛིན་ས་ཁུལ་ ༢ ། ཁུལ་ ༥༡ ། རྫོང་ 
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རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཁུལ་དུ་གྲོང་ཁྱེར་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་པའི་དམིགས་ཡུལ།
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༡༦༤༢ ། ཤང་ ༡༨༠༦༤ ཡོད་པ་དང་། འདི་དག་ནང་རྫོང་རིམ་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ ༣༧༤ 

དང་། ས་ཁུལ་རིམ་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ ༢༨༣ ། བསྡོམས་རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་དུ་ད་ལྟ་གྲོང་

ཁྱེར་ ༦༦༡ ལྷག་ཡོད་པ་རེད།  ཡང་སྒོས་མི་རིགས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ ༥ ཡོད་པའི་ནང་

དུ། ནང་སོག་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སུ་གྲོང་ཁྱེར་ ༢༠ དང་། ཀོང་ཞི་ཀྲོང་རིགས་རང་སྐྱོང་

ལྗོངས་སུ་གྲོང་ཁྱེར་ ༢༡ ། ཉིན་ཞ་ཧུའེ་རིགས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སུ་གྲོང་ཁྱེར་ ༧ ། བོད་

རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སུ་གྲོང་ཁྱེར་ ༤ ། ཤིན་ཅང་ཡུ་གུར་རིགས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སུ་གྲོང་

ཁྱེར་ ༢༡ བཅས་དང་། རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ལྔའི་ཁྱབ་ཁོངས་ནང་བསྡོམས་གྲོང་ཁྱེར་ ༧༤ 

འདུག གྲོང་ཁྱེར་རེ་རེའི་ཁོངས་གཏོགས་སུ་རྫོང་ཁག་དུ་མ་ཡོད་པ་དང་། དཔེར་ན་

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་ལྷ་ས་དང་། གཞིས་རྩེ། ཆབ་མདོ་བཅས་གྲོང་ཁྱེར་གསུམ་གྱི་

ཁོངས་གཏོང་སུ་རྫོང་ཁག་ ༤༠ ཡོད་པ་རེད། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ལ་མ་གཞི་རྫོང་ 

༧༤ ཡོད་པ་ལས་རྫོང་ཁག་མང་ཆེ་བ་གྲོང་ཁྱེར་ཁོངས་གཏོགས་སུ་བཅུག་ནས་རང་

སྐྱོང་གི་ཐོབ་ཐང་མེད་པར་ཆགས་ཡོད། མ་འོངས་པར་ད་དུང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་

ཀྱི་ས་ཆའི་ ༤༠% གྲོང་ཁྱེར་བཟོ་རྒྱུ་ཡིན་ཚུལ་བཤད་འདུག[12]  

 དེ་བཞིན་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྲིད་གཞུང་གིས་ཀྱང་བོད་ལྗོངས་ཀྱི་མི་

འབོར་གྱི་ ༣༠% ཡན་གྲོང་ཁྱེར་ཅན་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བཤད་འདུག འདིས་

ཀྱང་བོད་ཀྱི་རང་སྐྱོང་ཐོབ་ཐང་ཕྱེད་ཙམ་མེད་པར་ཆགས་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད། རྒྱ་ནག་

ནང་ཁུལ་དུ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ ༥༥ ཡིས་རྒྱལ་ཡོངས་མི་འབོར་གྱི་ ༨.༤% ལས་

བཟུང་མེད་ཀྱང་མངའ་ཁོངས་ས་ཆའི་ ༦༧% ཙམ་བཟུང་ཡོད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་

མི་རིགས་རང་སྐྱོང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ལམ་ལུགས་ཅིས་ཀྱང་ལེན་ཐབས་བྱེད་དགོས། 

 དེ་ཡང་མི་རིགས་རང་སྐྱོང་གྲོང་ཁྱེར་དང་རང་སྐྱོང་གྲོང་ཁྱེར་གཉིས་ལ་

ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཤེས་དགོས་ཤིང་། རང་སྐྱོང་གྲོང་ཁྱེར་ཡིན་ན་གྲངས་ཉུང་མི་

[12] ཉེ་ཆརRukor.org ཞེས་པའི་དྲ་ཐོག་ཏུ་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ། 



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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རིགས་རྣམས་ལ་ཁེ་ཕན་ཅི་ཡང་མེད། གལ་ཏེ་ང་ཚོས་མི་རིགས་རང་སྐྱོང་གྲོང་ཁྱེར་

གྱི་ཐོབ་ཐང་བརྩོན་ལེན་བྱེད་མ་ཐུབ་ཚེ། མི་རིགས་ས་ཁུལ་རང་སྐྱོང་ཞེས་པར་དོན་

སྙིང་སྤུ་ཙམ་ཡང་མེད་པ་ཆགས་རྒྱུ་རེད། ཕྱི་ངོས་ནས་བལྟས་ན་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་

དམར་ཤོག་ཚོགས་གཙོ་ཆེ་དགྲ་ལྷ་དང། གཞིས་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་དམར་ཤོག་ཚོགས་

གཙོ་བསྟན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ། ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་དམར་ཤོག་ཚོགས་གཙོ་ནོར་

བུ་དོན་གྲུབ་སོགས་རེད། དེ་ནི་རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་ང་ཚོར་བསྟན་པའི་མིག་འཕྲུལ་

ཞིག་ལས། བོད་ལ་བོད་རིགས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་བསྐོ་གཞག་བྱས་པ་མིན། 

 དུས་རབས་སྔོན་མའི་ལོ་རབས་ལྔ་བཅུ་པའི་ནང་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་

གསར་འཛུགས་བྱེད་སྐབས་ཞིང་ཆེན་དམར་ཤོག་ཚོགས་གཙོ་དང་ཧྲིན་ཀྲང་བཅས་

བོད་རིགས་ཀྱི་གསར་བརྗེ་པ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་ཡིན་པ་རེད། རྗེས་སུ་མཚོ་སྔོན་

ཞིང་ཆེན་སྲ་བརྟན་ཆགས་པ་དང་རྒྱ་རིགས་ཁོ་ན་ལས་བོད་རིགས་ཀྱི་ཏང་ཨུའི་ཧྲུའུ་

ཅི་གཅིག་ཀྱང་བྱུང་མེད། དེ་བཞིན་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཐོག་མར་འཛུགས་དུས་

གྲ་སྒྲིག་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ་

པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་བསྐོ་གཞག་བྱས་པ་ལྟ་བུ་རེད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་

མི་རིགས་རང་སྐྱོང་གྲོང་ཁྱེར་བརྩོན་ལེན་བྱེད་དགོས། 

གྲོང་ཁྱེར་ནང་མི་རིགས་རང་གི་རིག་གཞུང་དང་ཁྱད་ཆོས་མུ་མཐུད་དེ་འཛིན་

སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་བྱེད་རྒྱུ།[13]  

གནད་དོན་འདིའི་སྐོར་༸གོང་ས་མཆོག་གཙོ་བྱས་བོད་རིགས་བློ་ལྡན་མཛངས་མི་

ཀུན་གྱིས་གསུངས་དང་གསུང་བཞིན་པ་ཡིན་སྟབས། འདིའི་གལ་གནད་ཆེ་ཆུང་

[13] འདིའི་ནང་བོད་ཕྱི་ནང་ཀུན་གྱི་བོད་རིགས་གནས་སྡོད་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཡོད་ཚད་ཚུད་ཡོད།
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དང་། བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གནང་མ་ཐུབ་ན་མཇུག་འབྲས་

ག་རེ་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་མིན་སྐོར་བདག་གིས་འདིར་ཚིག་སྤྲོས་བྱེད་མི་དགོས། གང་ལྟར་

གྲོང་ཁྱེར་དུ་བོད་རང་གི་སྐད་ཡིག་རིག་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་ཡོང་ཆེད་ཀྱི་

སློབ་གྲྭ་ངེས་པར་དུ་འཛུགས་དགོས། དེ་ལས་ལྡོག་ན་དོན་དག་ཡོད་ཚད་ཁ་སྟོང་ནང་

གི་ཚིག་སྟོང་ཆགས་རྒྱུ་ཡིན་པར་ངེས། 

མཇུག་བསྡོམས།

བརྗོད་ཚུལ་ལྟར་ན་གྲོང་ཁྱེར་ནི་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་དཔལ་ཡོན་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཆུ་

ཚད་མཐོ་ཤོས་དེའི་མཚོན་རྟགས་ཡིན་པར་བཤད། འོ་ན་བོད་ཁུལ་གྱི་སྐྱེ་རྒུ་མདོ་

དང། གཙོད། སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་སོགས་གྲོང་ཁྱེར་དེ་དག་ནི་འགྲོ་བ་མིའི་འཕེལ་རྒྱས་

ཀྱི་ཆུ་ཚད་མཐོ་ཤོས་ལ་སླེབས་ཡོད་མེད་ཀུན་གྱིས་མཁྱེན་གསལ་ཡིན། ད་ལྟ་རྒྱ་

དམར་གཞུང་གིས་གྲོང་ཁྱེར་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་གོམ་སྟབས་མགྱོགས་དྲགས་པས་བོད་

ཀྱི་ས་ཁུལ་ཕར་ཞོག ཐ་ན་རྒྱ་ནག་ནང་ལོགས་སུའང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་དང་

གྲོང་ཁྱེར་འཛུགས་སྐྲུན་གཉིས་དོ་མ་སྙོམས་པ་ཆགས། དེའི་མཇུག་འབྲས་ལས་སྤྱི་

ཚོགས་ཀྱི་འགལ་ཟླ་ཡང་ཉིན་རེ་བཞིན་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད། སྤྱིར་འགྲོ་བ་

མིའི་དཔལ་ཡོན་ཟེར་དུས། དེ་ནི་སྤྱི་ཚོགས་གོང་དུ་འཕེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་དུ་མིའི་

རིགས་ཀྱིས་གསར་བསྐྲུན་བྱས་པའི་རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ཙམ་མ་ཟད། བསམ་པའི་

ལོངས་སྤྱོད་བཅས་མཐའ་དག་ལ་གོ་དགོས་པ་ཤིག་ཡིན། མདོར་ན་ཕྱི་དངོས་པོ་དང་

ནང་བསམ་བློ་གཉིས་ཀྱི་འཕེལ་ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་དཔལ་ཡོན་ཞེས་རྗོད་ཀྱི་ཡོད། 

རང་རེའི་བོད་དུ་ནང་བསམ་བློའ་ིཆུ་ཚད་གང་འཚམས་སུ་སླེབས་ཡོད་ཚུལ་འདུག 

ཡིན་ཡང་ཕྱི་དངོས་པོའ་ིའཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཆུ་ཚད་ཧ་ཅང་དམའ་ཞིང་དལ་བ་དེར་ཀུན་



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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གྱིས་ངོས་ལེན་ཡོད། དེར་བརྟེན་བོད་ཁུལ་དུ་གྲོང་ཁྱེར་གསར་འཛུགས་བྱེད་པ་དེ་ནི། 

དཔེར་ན། འགྲོ་མི་ཐུབ་མཁན་གྱི་བྱིས་པ་ཞིག་རྒྱུག་ཤར་གློད་དུ་བཅུག་པ་དང་གཅིག་

མཚུངས་ཡིན། ད་དུང་དེ་ལས་སྐྱོ་བ་ཞིག་ནི་གྲོང་ཁྱེར་དེ་དག་ནང་བོད་རིགས་

རྣམས་ལ་གྲོང་ཁྱེར་ཡུལ་མིའི་འཚོ་བའི་ཐོབ་ཐང་རག་རྒྱུ་ཕར་ཞོག ཐ་ན་རྒྱ་མི་

རིགས་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཡང་མེད་པ་གསལ་པོ་ཡིན་ལ། གྲོང་ཁྱེར་ཞེས་

མིང་ཙམ་བསྒྱུར་བ་མ་གཏོགས་དོན་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མེད། སྤྱིར་གྲོང་ཁྱེར་ནི་

འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་དཔལ་ཡོན་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཆུ་ཚད་མཐོ་ཤོས་ཡིན་ཟེར་ན་བདེན་

མོད། འོན་ཀྱང་བོད་དུ་གནས་ཚུལ་ལོགས་བཀར་ཡིན། རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་བོད་

ཁུལ་དུ་གྲོང་ཁྱེར་གསར་འཛུགས་བྱེད་པ་དེ་འཕེལ་རྒྱས་ཁོ་ནའི་རྨང་གཞིའི་སྟེང་

གྲོང་ཁྱེར་བཙུགས་པ་མིན་ལ། དེ་ནི་རང་ཉིད་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་

ཁེ་ཕན་སྒྲུབ་ཆེད་ཡིན། གང་ལྟར་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་དུ་གཞུང་ལམ་དང་། ལྕགས་ལམ། 

གནམ་གྲུ་ཐང་སོགས་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་པའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་གྲོང་ཁྱེར་འཛུགས་

སྐྲུན་དང་དམག་དོན་གྱི་དགོས་མཁོ་ཡིན་ཞིང་། གྲོང་ཁྱེར་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་དམིགས་

ཡུལ་ནི་རྒྱ་རིགས་སྔར་ལས་མང་བ་བོད་དུ་གནས་སྤོ་དང་། བོད་ཀྱི་ནུས་པའི་ཐོན་

ཁུངས་ཧམ་འཕྲོག བོད་མི་རིགས་གང་མགྱོགས་མཚུངས་བསྒྱུར་བཅས་ཀྱི་ཆེད་

དུ་ཡིན་ལ། བོད་ཁུལ་དུ་གྲོང་ཁྱེར་གསར་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་ནི་ད་ལྟ་གཞི་ནས་

འགོ་བརྩམས་པ་ཡིན་པ་ལས་མཇུག་སྒྲིལ་པ་མིན་ཞིང་། གྲོང་ཁྱེར་གསར་འཛུགས་

ལས་ཐེབས་རྒྱུའི་ཤུགས་རྐྱེན་ཐབས་རྡུགས་དེ་ཡང་གཞི་ནས་ཡིན་སྟབས། རང་རེའི་

གཞིས་བྱེས་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱིས་གནད་དོན་འདིར་ཐུགས་སྣང་དང་གདོང་ལེན་ནུས་

ལྡན་བྱེད་དགོས་སྙམ།། །། 


