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བཤད་ཡྟོད་པ་མ་རྲེད།ཧི་མ་ིསིན་ཉི་ཡིས་ཉར་ཚགས་བས་པའི་དཔྱད་ཆས་སམ་ཡང་ན་དྲེ་དང་འདྲ་བའི་དཔྱད་ཆས་ཚང་མ་དྲེང་སྐབས་ཀི་ཨ་མྲེ་རི་ཁ་དང་འཛམ་

གིང་གི་ས་ཆ་སྟོ་སྟོ་ན་ཡྟོད་པའི་མི་ཡིས་བཀྟོལ་སྟོད་བྲེད་བཞིན་པ་སྟོན་དགྟོས་པ་དྲེའ་ིདྟོན་རྲེད།Ripleyཡིས་ནང་དྟོན་ཡིག་ཐྟོག་གི་དྟོན་རྐྱང་རྐྱང་དྲེ་མ་

རྲེད།Ripleyཡིས་Rinzlerདངྟོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་དུ་སྟོང་ནས།དཔྱད་ཆས་དྲེ་དག་སྒམ་ནས་ཕིར་བཏྟོན་པ་དྲེ་མ་རྲེད།ཁྟོས་དཔྲེ་རྒྱན་གི་ལན་

ནས་བཤད་པ་རྲེད།ཁྟོང་གི་ནང་དྟོན་ནི་ཡྟོ་བད་དྲེ་ཚོ་བཀྟོལ་སྟོད་བྲེད་བཞིན་པ་དང་། དྲེ་དག་ནི་སྟོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་ཀི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིནཔ་སྟོན་དགྟོས་པ་བསན་

པ་རྲེད།དྲེ་དག་ནི་དངྟོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་ག་ིརིག་དངྟོས་སམ་བཀྟོལ་སྟོད་བས་མྲེད་པའི་དངྟོས་རྫས་མ་ཡིན་པ་མ་ཟད།མི་གསྟོན་པྟོ་རྣམས་ཀིས་བཀྟོལ་སྟོད་

བྲེད་པའི་རྟོལ་ཆས་གསྟོན་པྟོ་ཞིག་ཡིན་པ་སྟོན་དགྟོས་པའི་དྟོན་རྲེད།དུས་ཆྲེན་འདི་ནི་1967ལྟོར་Ripleyཡིས་Rinzlerལ་གསལ་བསྒྲགས་བས་

པའི་སྐད་ཆ་འདི་དག་ལས་ཐྟོག་མར་དར་པ་རྲེད།དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་ལྟོ་རབས་དྲུག་ཅུ་པ་ནི།ཤུགས་རྐྱྲེན་དྲག་པྟོ་ཡྟོད་པའི་དུས་སྐབས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་།ངས་

བལས་ན་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་ནི་དུས་རབས་འདིའ་ིལྟོ་རབས་དྲུག་ཅུ་པར་བྱུང་པ་ནི་སྲེས་དབང་ཞིག་མ་རྲེད། ང་ཡང་སྐབས་དྲེ་དུས་ཡྟོད།དུས་རབས་20པའི་

ལྟོ་རབས་60ནི།དྲི་བ་འདྟོན་པའི་དུས་རབས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་།འགན་སྟོང་གི་དུས་རབས་ཤིག་ཡིན།དྲ་ིབ་འདྲི་བའི་དུས་རབས་ཤིག་སྲེ།ང་ཚོས་ཇི་ལར་བས་ན་ད་

གཟྟོད་བ་བ་སྔར་ལས་ལྲེགས་པར་བསྒྱུར་ཐུབ་པའི་དྲི་བ་འདྲི་བཞིན་ཡྟོད།ཧི་མི་སིན་ཉི་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་ནི་དྲེའི་ཁྟོད་ཀི་འདུ་ཤྲེས་ཞིག་ཡནི་ལ། དྲེ་ནི་དུས་

རབས་20པའི་ལྟོ་རབས་60པའི་རིག་གནས་དབྲེན་སྟོར་ནས་བྱུང་བ་ཡིན།གནད་གཞན་ཞིག་ནི།ལྟོ་རབས་60པར“སྐབས་དྟོན་དང་འབྲེལ་བ” དྲེ་ན་ིཧ་ཅང་

གལ་འགངས་ཆྲེ་བའི་ཐ་སྙད་ཅིག་ཡིན་ཞིང་།བ་བ་གང་ཞིག་ཡིན་རུང་ངྲེས་པར་དུ་དྲེ་སྐབས་དུས་ཚོད་དང་མི་རྣམས་དང་འབྲེལ་བ་ཡྟོད་པ་ཞགི་

ཡིན།Ripleyདང་Rinzlerགཉིས་ཀིས་ཧི་མི་སིན་ཉི་ནི“སྐབས་དྟོན་དང་འབྲེལ་བ”བྲེད་དགྟོས་པའི་ངྟོས་འཛིན་བྲེད་ཀི་ཡྟོད།དུས་རབས20པའི་ལྟོ་

རབས60པ་ནི་སྔར་ལས་ས་མང་ཅན་གི་དུས་རབས་ཞིག་ཡིན།སྔྟོན་ཆད་ཀི་བྲེད་ཐབས་དང་མི་འདྲ་བའི་སྒྟོ་ནས་ཨ་རིའི་ལྟོ་རྒྱུས་དང་གཏམ་རྒྱུད་བཤད་པ་དང་། 

སྔྟོན་ཆད་ཀི་ཐབས་ཤྲེས་འདི་དག་ནི་གཙོ་བྟོ་གྟོང་ནས་འྟོག་བར་དུ་ཨ་རིའི་ལྟོ་རྒྱུས་བཤད་པ་དྲེ་ཡིན།དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་གི་ལ་བ་ནི་དམངས་ཁྟོད་ཀི་ཕྟོགས་

ནས་ལ་སངས་འཛིན་པ་དང་དྲེ་ནས་གཏམ་རྒྱུད་བཤད་རྒྱུ་དྲེ་ཡིན།ཧི་མི་སིན་ཉི་ཡིས་ནམ་རྒྱུན་དུ་ཨ་རིའི་ཙུང་ཐུང་ལ་ཡར་ལ་བྲེད་ལ་དྲེའི་སྐྟོར་མང་པྟོ་འབི་གིན་

ཡྟོད་སྲེ།ལྕམ་མྟོ་སྐུ་ཞབས་དང་པྟོའི་གྟོན་གྟོས་རིང་པྟོའི་རི་མྟོ་ཁྱམས་རིང་དང་ཙུང་ཐུང་ག་ིའདྲ་པར་སྟོགས་ལ་བུ།འྟོན་ཀང་Ripleyདང་Rinzlerགཉསི་

གི་བསམ་ཚུལ་ནི་སྟོལ་རྒྱུན་དང་ཡུལ་སྟོལ་ལ་ལ་བ་དང་།ལག་ཤྲེས་བཟྟོ་རལ་དང་རྟོལ་མྟོ།ཞབས་བྟོ།དམངས་ཁྟོད་ཀི་གཏམ་རྒྱུད་བཅས་ལ་ལ་བ་དྲེ་ཡིན།དྲེ ་དག་

ཐམས་ཅད་ལས་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་དྲེ་ཐྟོན་པ་རྲེད།འདི་ན་ང་ཚོའི་ལྲེ་གནས་ཀིས་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་དྲེ་མིང་མི་འདྲ་བ་འགའ་ནས་བརྟོད་ཀིན་ཡྟོད།དྲེའ་ི

ནང་གི་བཤད་སྟོལ་གཅིག་ནི་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་འདི་ནི་ལྕགས་རི་མྲེད་པའི་བཤམས་སྟོན་ཁང་ཞིག་རྲེད་ཟྲེར་བ་དྲེ་རྲེད།རྒྱུ་མཚན་ནི་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་

ནི་ཁང་བའི་ཕི་ན་ཡྟོད་པས་རྲེད།ཧི་མི་སིན་ཉི་ལ་མཚོན་ན།འདི་ལ་ཁང་བ་ནང་ན་ཡྟོད་པའི་དངྟོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་དྲེ་འདྲ་མང་པྟོ་ཡྟོད་།འྟོན་ཀང་དམངས་

སྟོལ་དུས་ཆྲེན་ནི་མི་འདྲ་བ་ཞིག་རྲེད།དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་ནི་ཁང་བའི་ཕི་ན་ཡྟོད་ལ།སི་དམངས་ལ་རིན་མྲེད་པར་སྒྟོ་ཕྲེ་ཡྟོད།དབར་ཀའི་ཟླ་དྲུག་པ་ནས་བདུན་

པའི་པར་ཉིན་བཅུ་རིང་ཝ་ཧིང་ཐིན་དུ་སི་དམངས་ལ་རིན་མྲེད་པར་སྒྟོ་ཕྲེ་ཡྟོད།དྲེ་ལ་རིན་མི་དགྟོས་པ་དང་།ལད་མྟོ་མཁན་རྣམས་ཕྟོགས་མི་འདྲ་ས་མང་པྟོ་ཞིག་

བརྒྱུད་ནས་དུས་ཆྲེན་ལ་ལ་རུ་ཡྟོང་ཆྟོག་པས།དྲེ་ཡིས་ང་ཚོས་དྟོན་དངྟོས་ཐྟོག་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་ལ་ལད་མྟོ་ལ་མཁན་ག་ཚོད་ཡྟོད་པ་གསལ་བྟོ་ཞིག་ཤྲེས་མི ་

ཐུབ།དུས་ཆྲེན་གི་ཉིན་བཅུའི་ནང་ལ་ང་ཚོས་ཚོད་དཔག་བས་པ་ལར་ན་ཡུལ་སྐྟོར་བ་ཁི་ཚོ50 ནས་100ཙམ་ཡྟོད་པ་རྲེད།ང་ཚོས་གཏན་འཁྲེལ་ཏག་ཏག་

ཅིག་བྲེད་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ང་ཚོས་ལད་མྟོ་བ་རྲེ་རྲེ་བཞིན་གངས་ཀ་རི་མི་ཐུབ་པས་རྲེད།དངྟོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་དུ་ལད་མྟོ་བ་དག་སྒྟོ་ཞིག་བརྒྱུད་

ནས་ཡྟོང་དགྟོས་པས་མི་རྲེ་རྲེ་བཞིན་གངས་ཀ་རི་ཐུབ།ང་ཚོའི་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་སྲེང་དྲེ་འདྲ་བྲེད་མི་ཐུབ།ལད་མྟོ་བ་ཚང་མ་ངྲེས་པར་དུ་འགྟོ་དགྟོས་པའི་སྒྟོ་



 

 

ཞིག་མྲེད་པས་རྲེད།དྲེ་བས་རྒྱུ་རྐྱྲེན་གཞན་དག་ལ་གཞིགསདགྟོས་ཏྲེ།ང་ཚོའི་བཟའ་བཅའ་བིན་འཚོང་དང་།ང་ཚོའི་ཚོང་རའམ་ལག་ཤྲེས་བཟྟོ་ལས་གཞིར་གཞིགས་

པ།འཚང་ཁ་ཆྲེན་པྟོ་ཡྟོད་མྲེད་སྟོགས་ལ་གཞིགས་ན།ང་ཚོས་ཕི་རྟོལ་གི་དངྟོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་འདི་ལ་ཡུལ་སྐྟོར་བ་ཁི་50ཙམ་བར་ཟིན་པར་ཚོད་དཔག་

བྲེད་ཀི་ཡྟོད།ཁྱད་ཆྟོས་གཉིས་པ་ནི་ང་ཚོས“དུས་ཆྲེན”ནི་བ་ཚིག་ཅིག་ཏུ་བཀྟོལ་བ་དྲེ་ཤྲེས་དགྟོས།“དུས་ཆྲེན”ཞྲེས་པའི་ཐ་སྙད་ནི་མིང་ཚིག་དུ་བཀྟོལ་མྲེད། མིང་

ཚིག་ཡིན་ན་དྲེའི་ནང་དྟོན་ནི་དུས་ཆྲེན་ག་གྲེ་མྟོ་རྲེད།འྟོན་ཀང་“དུས་ཆྲེན”ཞྲེས་པའི་ཐ་སྙད་དྲེ་བ་ཚིག་ཏུ་བསྒྱུར་ན།དྲེས་དྲེ་ལས་འགུལ་སངས་སམ་བ་འགུལ་སྟོན་

གི་ཡྟོད། ང་ཚོས་ད་ལ་དུས་ཆྲེན་གཏྟོང་རྒྱུ་ཡིན་ལ་བུར་དཔྲེ་བཞག་ན།དབིན་ཡིག་གི་ནང་།ང་ཚོས་དྟོན་དངྟོས་སུ་ཐ་སྙད་དྲེ་ནི་བ་ཚིག་དུ་བཀྟོལ་ཀིན་མྲེད། འྟོན་

ཀང་འདི་ནི་བ་སྟོད་དང་འགུལ་སྟོད།ད་དུང་ནམ་རྒྱུན་ཧི་མི་སིན་ཉི་ཧིལ་བྟོ་ནས་བརྟོད་མི་སིད་པའི་མི་དཀྱུལ་མ་རྣམས་ཀི་གཏམ་རྒྱུད་བརྟོད་པ་དྲེ་དག་སྐྟོར་གི་

ལྟོག་གྱུར་རམ་དཔྲེ་མཚོན་རང་བཞིན་མཚོན་པ་རྲེད།ཆ་གསུམ་པ་སྲེ་དུས་ཆྲེན་འདི་ནི་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་ཁྱབ་སྲེལ་དང་གྟོང་སྲེལ་བྲེད་པའི་ཐབས་ལམ་ཤིག་

ཡིན།འདི་དག་ཚང་མ་མངྟོན་སུམ་གསྟོན་རྲེན་གི་མི་ཡ་ིཤུལ་བཞག་རིག་གནས་རྲེད།ཧི་མི་སིན་ཉི་ཡྟོངས་ལ་མཚོན་ན། ང་ཚོའི་ཨ་མྲེ་རི་ཁའི་ལྟོ་རྒྱུས་བཤམས་སྟོན་

ཁང་།ང་ཚོའི་ཨ་ཧ ྲེ་རི་ཁ་བ་ཨ་མྲེ་རི་ཁ་བའི་ལྟོ་རྒྱུས་དང་རིག་གནས་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་བཤམས་སྟོན་ཁང་། ཡང་ན་རྒྱལ་ཁབ་རང་བྱུང་བཤམས་སྟོན་ཁང་སྟོགས་སུ།གཙོ་

བྟོ་སྒམ་ནང་ན་བཅུག་པའི་དངྟོས་གཟུགས་དང་ཅ་ལག་དག་དག་རྲེད།དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་ནི་མི་ལ་དམིགས་པ་ལས་དངྟོས་པྟོ་ལ་དམགིས་པ་མ་རྲེད།མི་རྣམས་

ཀིས་དངྟོས་གཟུགས་ཞིག་གིས་མཚོན་ཐབས་མྲེད་པའི་ཐབས་ལ་བརྲེན་ནས་གཏམ་རྒྱུད་བརྟོད་ཐུབ་པ་ཡིན།ང་དངྟོས་མང་གཤམས་སྟོན་ཁང་ལ་དགའ་བ་ཡྟོད།ང་

དངྟོས་མང་གཤམས་སྟོན་ཁང་ལ་སྟོང་ནས་དངྟོས་པྟོར་ལ་རྒྱུར་ཡང་དགའ།འྟོན་ཀང་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་ཏྲེ།ལྕགས་རི་མྲེད་པའི་དངྟོས་མང་གཤམས་སྟོན་ཁང་

འདིས། ཐབས་ལམ་མི་འདྲ་བར་བརྲེན་ནས་ང་ཚོའ་ིའཚོ་སྟོད་ཀི་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་སྲུང་སྟོབ་དང་ཁྱབ་སྲེལ་གཏྟོང་གི་ཡྟོད།ཕྟོགས་གཞན་ཞིག་ནས་ང་ཚོས་

དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་འདིའི་སྐྟོར་ཅིག་བཤད་ན།འདི་ནི་དམངས་ག་ིརིག་གནས།དམངས་ནས་སྐྲུན་པའི་རིག་གནས།དམངས་ལ་དམིགས་པའི་རིག་གནས།ཚིག་

དུམ་འདི་དག་སྲེ་” དམངས་ག་ིརིག་གནས།དམངས་ནས་སྐྲུན་པའི་རིག་གནས།དམངས་ལ་དམིགས་པའི་རིག་གནས” ཞྲེས་པ་འདི་ནི་ཨ་རིའི་ལྟོ་རྒྱུས་ཐྟོག་ཏུ་

མཉམ་སྒྲྟོག་གཏིང་ཟབ་བྱུང་བའི་ཚིག་དུམ་ཞིག་ཡིན་ལ།འདི་ནི་གཙོ་བྟོ་ང་ཚོའི་ཙུང་ཐུང་བཅུ་དྲུག་པ་ཨ་པྟོ་ཧན་ལིན་ཁུན(Abraham 

Lincoln)ནས་ཡྟོང་བ་ཡིན།1863ལྟོར་ཁྟོ་བྟོས་མིང་དུ་གགས་པའི་ཀི་ཏི་སི་པི་གུ་ཡི(Gettysburg)གཏན་བཤད་དྲེ།ལིན་ཁུན་གིས་མ་ི

དམངས་ཀི་སིད་གཞུང་དང་།དམངས་ནས་བསྐྲུན་པའི་སིད་གཞུང་།མ་ིདམངས་ལ་དམགིས་པའི་སིད་གཞུང་བཅས་པའི་གཏན་བཤད་ནི་སའི་གྟོ་ལའི་ཐྟོག་སྐད་

གགས་ཆྲེ།ང་ཚོའི་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་ན་ིདམངས་གི་རིག་གནས།དམངས་ནས་སྐྲུན་པའི་རིག་གནས། དམངས་ལ་དམིགས་པའི་རིག་གནས་བཅས་ཡིན།འདི་

དག་ནི་ང་ཚོས་ལྟོ་རྲེའི་དབར་ཁར་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་སྲེལ་དུས་འབད་བརྟོན་ངང་རྒྱུན་འཁྱྟོངས་དང་སྐུལ་སྲེལ་གཏྟོང་བའི་ཐུན་མྟོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆྟོས་

གལ་ཆྲེན་དག་རྲེད།དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་འདི་ནི་ཞིབ་འཇུག་དང་མཉམ་ལས་ཀི་རྨང་གཞིའི་ཐྟོག་བཙུགས་པ་ཞིག་རྲེད།མཉམ་ལས་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་རྲེད།དྲེ་

ནི་ང་ཚོས་འགྲེམས་སྟོན་ཇུས་འདྟོན་མཁན་ཞིག་གི་ངྟོས་ནས་དུས་ཆྲེན་གི་ལྲེ་ཚན་ ཇུས་འགྟོད་བྲེད་སྐབས།ང་ཚོས་རག་ཏུ་ང་ཚོས་འགྲེམས་སྟོན་བྲེད་པའི་རིག་

གནས་ཚོགས་སི་དང་མཉམ་ལས་བྲེད་ཀི་ཡྟོད།དྲེར་བརྲེན། ཧི་མི་སྲེན་ཉི་ཡིས་རང་གི་རགི་གནས་འདིས་ལ་ཚུལ་ཕར་ལ་བཙན་འགྲེལ་བས་པ་མ་ཡིན་པར།དྲེ་ནི་

འགྲེམས་སྟོན་ཇུས་འདྟོན་མཁན་དང་།སྒྱུ་རལ་ཇུས་འགྟོད་པ། ལག་རལ་ཆྲེད་མཁས་པ།སིད་འཛིན་མི་ས་བཅས་དང་ང་ཚོའི་མཉམ་ལས་རྟོགས་ཟླ་དག་དང་མཉམ་

ལས་དམ་ཟབ་བས་པ་ཞིག་ཏྲེ། མ་ིརྣམས་ཧང་སང་དགྟོས་པའི་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་ཅྲེས་པའི་བྲེད་སྒྟོ་འདི་བཟྟོས་པ་ཡིན།1967ལྟོ་ནས་བཟུང་ང་ཚོས་ལྟོ་རྲེ་

རྲེར་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་འདི་ཕི་རྟོལ་ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཐང་ཆྲེན་དུ་འད་ིལར་སྲེལ་གི་ཡྟོད།ངའི་སྔྟོན་ལ་བཤད་ཟིན་པ་ལར།དུས་ཡུན་ཉིན་བཅུ་རིང་གི་དམངས་

སྟོལ་དུས་ཆྲེན་འདི་ནི།ནམ་རྒྱུན་ཟླ་7ཚེས་4གཡས་གཡྟོན་ལ་ཚོགས་པ་དང་།ཉིན་འད་ིནི་ཨ་རིའི་རྒྱལ་སྟོན་དུས་ཆྲེན་དང་མཉམ་གཅིག་ཏུ་ཁྲེལ་འགྟོ་གིན་ཡྟོད།ཟླ་

7པའི་ཚེས་4གཡས་གཡྟོན་དུ་བྱུང་བ་རྲེད་ཅྲེས་བཤད་ཟིན་པ་ཡིན། ཉིན་འདི་ན་ིལྟོ་245ཡི་སྔྟོན་ལ།1776ལྟོར་ཨ་མྲེ་རི་ཁས་དབིན་ཇ་ིདང་ཁ་བལ་བའི་

ཁྱབ་བསྒྲགས་བས་པ་མཚོན་པས།དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་འདི་ན་ིཟླ་7ཚེས་4གཡས་གཡྟོན་སྲེ།འདི་ནི་ང་ཚའོི་ཆྲེས་གལ་ཆྲེ་བའི་སི་དམངས་ཀི་དུས་ཆྲེན་སྐབས་སུ་

ཚོགས་པ་མ་ཟད།འདི་ནི་ང་ཚོའི་ཆྲེས་གལ་ཆྲེ་བའི་སི་དམངས་ཀི་བར་གསྲེང་སྲེ་ཝ་ཧིང་ཐྟོན་དམིགས་བསལ་ས་ཁུལ་ན་ཡྟོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཐང་ཆྲེན་ཞྲེས་པའི་

བར་གསང་དྲེ་ན་ཚོགས་བཞིན་ཡྟོད།ཁྱྟོད་ཚོས་འདྲ་པར་འདིའི་ནང་དུ་མཐྟོང་བའི་ས་ཆ་སྔྟོ་ལང་ཅན་དྲེ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཐང་ཆྲེན་དང་།རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཐང་ཆྲེན་འད་ི



 

 

ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཚོགས་ཀ་ིཐྟོག་ཁང་ཆྲེན་པྟོ་སྲེ་ཨ་རིའི་སིད་གཞུང་གནས་ས་དང་།ལིན་ཁིན་རྲེས་དྲན་ཁང་གཉིས་བར་གི་སང་དྲེ་ཡིན།ལནི་ཁིན་རྲེས་དྲན་ཁང་འདི་ནི་

ངས་སྔྟོན་ལ་བརྟོད་ཟིན་པའི་ཨ་རིའི་ཙུང་ཐུང་ལིན་ཁུན་ལ་རྲེས་དྲན་ཞུ་ཆྲེད་བཟྟོ་བསྐྲུན་བས་པ་རྲེད།ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཚོགས་དང་ལིན་ཁིན་རྲེས་དྲན་ཁང་ག་ིབར་ན་

ཁྱྟོད་ཀིས་ཝ་ཧིང་ཐྟོན་དྲན་གསྟོའ་ིརྟོ་རིང་མཐྟོང་ཐུབ།འདི་ནི་ཨ་རིའི་ཙུང་ཐུང་དང་པྟོ་ཇྟོ་དྲི་ཝ་ཧིང་ཐྟོན་གི་དྲན་གསྟོའི་རྟོ་རིང་རྲེད། ཝ་ཧིང་ཐྟོན་དམིགས་བསལ་

ས་ཁུལ་གི་མིང་ཡང་ཙུང་ཐུང་འདི་ལ་གཞགིས་ནས་བཏྲེགས་པ་རྲེད།འདི་ནི་འཛམ་གིང་ཐྟོག་གི་ཆྲེས་མཐྟོ་བའི་རང་ཚུགས་ཅན་གི་རྟོ་བཟྟོ་བཟྟོ་བཀྟོད་རྲེད། འདིས་

མཐྟོ་ཚད་ནི་དབིན་ཁ་ི555འམ་ཡང་ན་སི169ཙམ་ཡྟོད།སང་ལང་དྲེ་ཡི་གཡས་གཡྟོན་གི་འཛུགས་སྐྲུན་དག་ནི་ཧི་མི་སིན་ཉ་ིཡི་དངྟོས་མང་བཤམས་སྟོན་

ཁང་དག་རྲེད།དྲེ་བས་ཁྱྲེད་ཀིས་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་འདི་ནི་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཡི་ང་ཚོའ་ིཆྲེས་གལ་ཆྲེ་བའི་སི་པའི་བར་སྟོང་དང་ཆྲེས་གལ་ཆྲེ་བའི་སི་དམངས་

དུས་ཆྲེན་སྐབས་སུ་སྲེལ་བ་གྟོ་རྟོགས་བྲེད་ཐུབ།འདི་དག་ཚང་མས་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་སྲེང་ང་ཚོས་འཛམ་གིང་ས་གནས་ཁག་གི་ རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་ལ་

སྐུལ་འདྲེད་དང་སྲུང་སྟོབ་བྲེད་པའི་ལས་གཞི་འདི་ལ།ཤིན་དུ་དམིགས་བསལ་ཅན་གི་དྟོན་སིྙང་དང་གལ་ཆྲེའ་ིརང་བཞིན་འདི་སད་ཡྟོད།རྒྱལ་ཁབ་ཐང་ཆྲེན་འདི་

ནི་ཧ་ཅང་ཁྱད་པར་ཅན་གི་ས་ཆ་ཞིག་རྲེད། ཧ་ཅང་ཁྱད་པར་ཅན་གི་ས་ཆ་ཞིག་རྲེད།འདི་ན་གཟའ་མཇུག་རྲེ་རྲེར་འགུལ་སྟོད་ཡྟོད་དྲེ། རྔམ་སྟོན་ཁྟོམ་སྐྟོར་དང་ 

དུས་ཆྲེན་སྟོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཐང་ཆྲེན་དུ་གཉྲེར་བ་རྲེད།དཔྲེ་བཞག་ན།1963ལྟོའི་ཟླ་8པར་རྒྱལ་ཁབ་ཐང་ཆྲེན་སྲེང་།མ་ཏིང་ལུའུ་ཏྲེ་ཅིན(Martin 

Luther King)གིས་ཁྟོང་གི་སྐད་གགས་ཆྲེ་ཤྟོས་ཀ་ིགཏམ་བཤད་དྲེ་“ང་ལ་ཕུགས་འདུན་ཞིག་ཡྟོད”ཅྲེས་པ་སྲེལ་བ་རྲེད། ཁྟོ་ལིན་ཁྲེན་དྲན་གསྟོ་ཁང་གི་

མདུན་དུ་ལངས་ཡྟོད་ལ་།ཤར་ཕྟོགས་ནས་བལས་ན་ཝ་ཧིང་ཐྟོན་དྲན་གསྟོའ་ིརྟོ་རིང་དང་། ཐག་རིང་ན་ིཧི་མི་སྲེན་ཉི་ཡ་ིདངྟོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་དག་

རྲེད།དྲེ་ནི་1963ལྟོ་ཡིན་པ་དང་། སྐབས་འདི་དུས་ན་ིདམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་འགྟོ་མ་ཚུགས་གྟོང་ལ་ཡནི།སྐབས་འདི་ནི་རིག་གནས་ཤན་སྟོར་བྲེད་པའི་སྐབས་

ཤིག་ཡིན་ལ། སི་དམངས་ཀ་ིཁྲེ་དབང་རྲེ་འབྟོད་བྲེད་ཀ་ིཡྟོད་པའི་སྐབས་ཡང་ཡིན།RipleyདངRinzlerལ་བུའི་མི་མང་པྟོ་ཞིག་ལ་བག་ཆགས་ཟབ་མྟོ་

བཞག་ཟིན་པས།ཁྟོང་ཚོས་ལྟོ་བཞི་ཡི་རྲེས་སུ་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་འདི་སྲེལ་བ་རྲེད།རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཐང་ཆྲེན་ནི་ཙུང་ཐུང་གི་འགན་བཞྲེས་མཛད་སྒྟོ་སྲེལ་ས་ཡང་

རྲེད།དཔྲེར་ན་ཙུང་ཐུང་ཨའྟོ་པ་མའི་འགན་བཞྲེས་མཛད་སྒྟོའི་སྐབས་རྒྱལ་ཁབ་ཀ་ིཐང་ཆྲེན་སྲེང་གི་མི་ཚོགས་ཀིས་ཡུལ་ལྟོངས་ཧིལ་བྟོ་བཀབ་ཡྟོད་པ་མཐྟོང་

ཐུབ།རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཐང་ཆྲེན་ནི་ང་ཚའོི་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་སྲེལ་སའི་ས་ཆ་རྲེད། འདི་ནི་ཧ་ཅང་དམིགས་བསལ་གི་ས་ཆ་ཞགི་དང་།ཧ་ཅང་དམིགས་བསལ་གི་

དུས་ཚོད་ཞིག་བཅས་ཀིས་དྟོན་གནད་ཆྲེན་པྟོ་མཚནོ་གི་ཡྟོད།རྒྱལ་ཁབ་ཐང་ཆྲེན་ནི་རྒྱལ་ཁབ་སི་གིང་དྟོ་དམ་ཅུས་ཀིས་དྟོ་དམ་བྲེད་ཀི་ཡྟོད།རྒྱལ་ཁབ་སི་གིང་དྟོ་

དམ་ཅུས་ནི་རྒྱལ་ཁབ་གི་སི་གིང་དག་སྲེ།དཔྲེར་ན།རྟོང་ཆྲེན(Grand Canyon)དང་།ཧྟོང་ཧི་སི་གིང(Yellowstone)།ཡིའུ་ཧྲེང་མྲེ་

ཏི(Yosemite)སྟོགས་རང་བྱུང་མཛེས་ལྟོངས་གགས་ཅན་དང་དྲེ་བཞིན་ལྟོ་རྒྱུས་ཀི་རྲེས་ཤུལ་མང་པྟོ་ལ་ལ་སྐུལ་དྟོ་དམ་བྲེད་མཁན་གི་སིྒྲག་གཞི་ཞིག་

ཡིན།རྒྱལ་ཁབ་སི་གངི་དྟོ་དམ་ཅུས་ཀིས་སྲུང་སྟོང་བྲེད་པ་དྲེས་རྒྱལ་ཁབ་ཐང་ཆྲེན་འདི་ང་ཚོ་མི་ཚང་མར་མཚནོ་པའི་གལ་ཆྲེན་རང་བཞིན་དང་རིན་ཐང་ནན་
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ན།ཆྲེས་དགའ་སའི་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་གི་ལྲེ་ཚན་ནི་2007ལྟོའི་རྫ་ཆུའི་འགམ་བརྒྱུད་ཀི་མངའ་ཁུལ་སྐྟོར་གི་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་དྲེ་ཡིན།ལྲེ་ཚན་དྲེ་ནི་

རྒྱལ་ཁབ་ལྔ་སྲེ།ཝྲེ་ཐྲེ་ནམ་དང་།ལྟོ་སི།ཁམ་ཕུ་ཁྲེ།ཐྲེ་ལན།ཀྲུང་གྟོ་ཡུན་ནན་ཞིང་ཆྲེན་བཅས་ཡིན། རྒྱལ་ཁབ་དྲེ་དག་ཚང་མ་རྫ་ཆུ་་བརྒྱུད་དྲེ་ཐུན་མྟོང་གི་རིག་གནས་

སྟོལ་རྒྱུན་ཡྟོད་པ་ཞིག་རྲེད།འདི་ནི་2007ལྟོའི་རྫ་ཆུའི་འགམ་བརྒྱུད་ཀི་མངའ་ཁུལ་སྐྟོར་གི་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་སྐབས་ཀི་པར་ཡིན།ཁྟོ་ཚོརBahnar 

Rangaoཞྲེས་བརྟོད་ཀི་ཡྟོད། མི་དྲེ་དག་ནི་ཝྲེ་ཐྲེ་ནམ་དབུས་རྒྱུད་ཀི་ས་བབ་མཐྟོ་ས་ནས་ཡིན་པ་དང་།Bahnar Rangaoཚོགས་ཆུང་གི་

ཁྟོངས་མི་དག་ཝ་ཧིང་ཐྟོན་དམིགས་བསལ་ཁུལ་དུ་གདན་འདྲྲེན་བས་ལ།ཁྟོང་ཚོ་ཝ་ཧིང་ཐྟོན་དུ་འབྟོར་སྐབས།ཁྟོང་ཚོ་དྟོན་དངྟོས་སུ་ ཝྲེ་ཐྲེ་ནམ་ལས་ཕིར་ཕྟོགས་

ལ་འགྟོ་མྟོང་མྲེད་པ་དང་།ཁྟོང་ཚོའི་ཁྟོད་ཀ་ིམི་མང་ཆྲེ་བ་ནི་ཝྲེ་ཐྲེ་ནམ་གི་ཧ་ནྟོ་གྟོང་ཁྱྲེར་ཡང་འགྟོ་མྟོང་མྲེད། ཁྟོང་ཚོ་ཐྲེངས་དང་པྟོར་ཧ་ནྟོ་གྟོང་ཁྱྲེར་ལ་སྟོང་བ་

ནི་ཁྟོང་ཚོར་ཨ་རི་ལ་ཡྟོང་ནས་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་དུ་ཞུགས་ཆྲེད་ཀི་ལག་འཁྱྲེར་ཡིག་ཆ་དག་སྒྲུབ་ཆྲེད་དུ་སྟོང་བ་རྲེད།ཁྟོང་ཚོ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པ་ལ་འགྟོ་མྟོང་

མྲེད་ལ་།ཁྟོང་ཚོར་ལྦ་ཧིན་ཐིང་དུ་སྲེབས་མྟོང་མྲེད་ཀང་།ཁྟོང་ཚོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཐང་ཆྲེན་དུ་སྲེབས་ནས་ང་ཚོའི་དྲན་གསྟོའི་རྟོ་རིང་སྟོགས་མཐྟོང་སྐབས།ཁྟོང་ཚོས་ས་

གནས་འདི་ནི་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆྲེ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་གྟོ་རྟོགས་བྱུང་ཡྟོད་པ་དང་། ཁྟོ་ཚསོ་ང་ཚོས་ཁྟོ་ཚོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀ་ིཐང་ཆྲེན་དུ་ཁིད་ནས་ཁྟོ་ཚོར་དྲན་གསྟོ་དང་

རྲེན་འབྲེལ་ཞུ་སངས་ལ་གྟོ་རྟོགས་བྱུང་ཡྟོད་པས།འདིས་ཁྟོ་ཚོས་རང་ཉིད་ཀ་ིརིག་གནས་དང་སྟོལ་རྒྱུན་ལ་སྟོབས་སྲེམས་གསར་པ་བསྲེད་ཡྟོད།འད་ིནི་ང་ཚོས་ཅ་ི

ལར་རྒྱལ་ཁབ་ཐང་ཆྲེན་ག་ིགལ་ཆྲེན་རང་བཞིན་དྲེ་བྲེད་སད་བས་ཏྲེ་བར་འཕྲིན་གལ་ཆྲེན་གསལ་བསྒྲགས་བྲེད་པ་སྲེ།མ་ཏིང་ལུའུ་ཏྲེ་ཅིན(Martin 

Luther King)གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཐང་ཆྲེན་ག་ིགྟོ་གནས་བྲེད་སྟོད་བས་དྲེ་”ང་ལ་ཕུགས་འདུན་ཞིག་ཡྟོད”ཅྲེས་པའི་བར་འཕྲིན་གལ་ཆྲེན་གསལ་བསྒྲགས་

བས་དྲེའི་དཔྲེ་བཞིན་རྲེད།དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་གི་ཆྲེས་གལ་ཆྲེ་བའི་ནུས་པ་གཅིག་ན་ིརང་གི་སྲེ་ཁུལ་དང་སྟོལ་རྒྱུན་ལ་ང་རྒྱལ་དང་སྟོབས་པ་སྲེས་པའི་བསམ་བླྟོ་

སྲེ་སིང་བྲེད་རྒྱུ་དྲེ་རྲེད།དྲེ་བས་ང་ཚོས་གྟོ་རྟོགས་དང་ཤྲེས་རྟོགས་སྲེད་སིང་བྲེད་བཞིན་ཡྟོད། ང་ཚོས་སྲེ་ཁུལ་ལ་ཤུགས་སྟོན་རྒྱག་བཞིན་ཡྟོད་ཞྲེས་ཟྲེར་བཞིན་ཡྟོད་

པ་དྲེ་རྲེད།ངས་བལས་ན་ང་ཚོས་Bahnar Rangaoམི་རྣམས་ང་ཚོའི2007ལྟོའི་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་དུ་ཁདི་ཡྟོང་ནས་ཁྟོ་ཚོའི་སི་ཁུལ་ལ་



 

 

ཤུགས་སྟོན་བས།ང་ཚོས་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་སྲེང་སྒྱུ་རལ་པ་དང་།རྟོལ་མྟོ་བ་དང་རིག་གནས་རྒྱུན་འཛིན་པར་འཁབ་སྟོན་དང་།གཡྟོས་སྟོར་དང་།མིག་སྟོན་

གསལ་བཤད།རྒྱས་བཤད།དཔྲེ་རིས་ཀི་ལམ་ནས་ གསལ་ཁ་འདྟོན་པ་བཅས་ཀི་སྒྟོ་ནས།ཁྟོ་ཚོ་རང་ཉིད་ཀི་ཆྲེད་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་དུ་འཇུག་པ་རྲེད།འདི་ཡང་ང་ཚོས་

དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་སྲེང་སྒྲུབ་པའི་དྟོན་དག་གལ་ཆྲེན་ཞིག་ཡིན།ཧི་མིན་སིན་ཉི་ཡིས་ང་ཚོའི་ཚོགས་ཞུགས་མི་སའི་ཚབ་བས་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་མི་སིད་དྲེ།ང་

ཚོས་ཁྟོ་ཚོར་ཅི་ཞིག་བཤད་དགྟོས་པ་མི་བཤད། ཁྟོ་ཚོས་རང་གི་ཆྲེད་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་པ་དང་།ཁྟོ་ཚོས་རང་ཉིད་ཀི་སྟོལ་རྒྱུན་དྲེ་འདྲྲེན་སྟོན་བྲེད།སྟོལ་རྒྱུན་འདི་

དག་ནི་དམངས་ཁྟོད་ནང་ཡྟོང་བ་སྲེ།ཧི་མིན་སིན་ཉི་ཡིས་རང་གི་ལ་བ་དྲེ་ ཕར་ཕྟོགས་ལ་བཙན་འགྲེལ་བྲེད་པ་མ་ཡིན་པར།མི་དྲེ་དག་དང་།རིག་གནས་དྲེ་དག་

དང་སྲེ་ཁུལ་དྲེ་དག་གིས་རང་ཉིད་ཀི་ཆྲེད་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་པ་དང་།ང་ཚོའི་སྐུ་མགྟོན་ལད་མྟོ་བ་དག་དང་མཉམ་དུ་གྲེང་མྟོལ་བྲེད་དུ་འཇུག་རྒྱུ་དྲེ་རྲེད།དྲེ་ནི་ཅིའ་ི

ཕིར་ངས་ངའི་འཆད་ཁིད་“ཧི་མི་སིན་ཉི་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་དང་དྲེ་ལས་འདས་བའ་ིརིག་གནས་བགྟོ་གྲེང་།” ཞྲེས་འབྟོད་པའི་རྒྱུ་རྐྱྲེན་རྲེད།ཇུས་འདྟོན་པ་

ཞིག་ཡིན་པའི་ངྟོས་ནས།ང་ཚོས་རིག་གནས་ཀི་བགྟོ་གྲེང་འདི་དག་ལ་སྐུལ་འདྲེད་གཏྟོང་བཞིན་ཡྟོད།ང་ཚོས་ཚབ་ཞུགས་པ་དག་གིས་ང་ཚོའི་ལད་མྟོ་དག་དང་

མཉམ་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུར་སྐུལ་འདྲེད་བྲེད་ལ།ཚབ་ཞུགས་པ་རྣམས་རང་རང་གི་ཚབ་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུར་སྐུལ་འདྲེད་བྲེད།འདི་ནི་ཕྟོགས་གཞན་ཞིག་ནས་

དམངས་གི་རིག་གནས།དམངས་ནས་སྐྲུན་པའི་རིག་གནས། དམངས་ལ་དམགིས་པའི་རིག་གནསཀི་རིག་གནས་དམངས་གཙ་ོཡི་ལ་ཚུལ་གསར་བ་དྲེ་ཁྱབ་སྲེལ་

བྲེད་པ་ལས།གྟོང་ནས་འྟོག་བར་དང་སིད་དབང་སྒྲེར་གཅྟོད་ཀི་གནས་ཚུལ་མ་ཡནི་པ་མཚོན།འདི་ནི་་རིག་གནས་དམངས་གཙོ་རྲེད།ང་ཚོའི་སྲེ་ཁུལ་དང་ཁྟོ་ཚོའི ་

སྟོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏྲེ་ང་ཚོའི་སི་དམངས་ལ་སྐྟོར་བ་མི་འདྲ་བ་མང་པྟོ་ལ་དྲེ་དག་མཚམས་སྟོར་བྲེད་དྲེ།མ་ིཁི་50ནས་ཁི་100བར་གི་ཡུལ་སྐྟོར་

བ་ཡྟོད་པ་དང་། དྲེ་ནི་ས་མང་ཅན་གི་སི་དམངས་ལ་སྐྟོར་བ་རྲེད།ད་ལ་ང་ཚོས་ཤྲེས་གསལ་ལར།ལ་སྐྟོར་མཁན་གི་ཁྟོད་ཀི་མང་ཆྲེ་བ། ཕལ་ཆྲེར་50%ནས་

60%ནི་ཝ་ཧིན་ཐིང་དམིགས་བསལ་ས་ཁུལ་ནས་ཡིན།འྟོན་ཀང་མི་ཧ་ཅང་མང་པྟོ་ཞགི་ནི་ཨ་མྲེ་རི་ཀའི་རྒྱལ་ནང་གི་ས་གནས་གཞན་དག་དང་འཛམ་གིང་གི་

ས་གནས་ཁག་ནས་འྟོང་བ་ཡང་མང་པྟོ་ཡྟོད། ཁྟོ་ཚོ་ཧི་མི་སིན་ཉི་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་ལ་ལ་རུ་ཡྟོང་བ་དང་།ལྷག་པར་དུ་མ་ིའདི་དག་ན་ིརིག་གནས་གྲེང་མྟོལ་

ལ་ཞུགས་ཏུ་ཡྟོང་བ་སྲེ། ང་ཚོས་འགྲེམས་སྟོན་ཇུས་འདྟོན་མཁན་གིས་དྲེ་འདྲ་ལ་སྐུལ་སྟོང་བྲེད་ཀིན་ཡྟོད།དྲེ་ན་ང་ཚོའི་དྟོན་དག་འདི་དག་ཅི་འདྲ་བས་ནས་སྒྲུབ་

བཞིན་ཡྟོད་ཞྲེས་ན།དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་སྲེང་དུ།གཞི་རྒྱུ་གཙོ་བྟོ་ཞིག་ན་ིང་ཚོས་བཤད་པའི་ གསལ་བཤད་ཀི་གར་སྲེགས་ཞྲེས་པའི་དུས་རིམ་ཞིག་ཡྟོད།འདི་ནི་

མི་རྣམས་ཀིས་དྲེང་རབས་རིག་གནས་ཀི་གནད་དྟོན་ལ་བགྟོ་གྲེང་བྲེད་པའི་གནས་ཤིག་ཡིན།མི་རྣམས་ཀིས་འདི་ནས་ཁྟོ་ཚོའ་ིརིག་གནས་ཤུལ་བཞག་དང་།ཁྟོ་ཚོས་

སྲུང་སྟོབ་དང་།སྐུལ་འདྲེད།རྒྱུན་ཁྱྟོང་བྲེད་པ་བཅས་ཀི་བྲེད་ཐབས་ལ་བགྟོ་གྲེང་བྲེད་ཆྟོགགྲེང་མྟོལ་འདི་དག་ལས་ང་ལ་ཆྲེས་དགའ་བའི་ལྲེ་ཚན་ནི་2008ལྟོ་ཡི་

དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་ཡིན།སྐབས་དྲེ་དུས་ང་ཚོར་ལྲེ་ཚན་གསུམ་ཡྟོད་དྲེ།NASAཡྟོད་དྲེ།་དྲེ་ནི་རང་རྲེའི་རྒྱལ་ཁབ་མཁའ་འགྲུལ་འཇགི་རྲེན་འཕུར་སྟོད་ཅུས་

ཡིན་པ་དང་།ང་ཚོར་འབྲུག་ཡུལ་ཡྟོད།་དྲེ་ནི་ཀྲུང་གྟོ་དང་རྒྱ་གར་བར་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ཆུང་དྲེ་རྲེད།དྲེ་ནས་ང་ཚོ་ཨ་རིའི་ཏྲེ་ཁི་ས་སི (Texas)མངའ་སྲེ་

བཅས་གསུམ་ཡྟོད།ང་ཚོ་གྟོས་བསྡུར་གིང་སྲེགས་སྲེང་དུ་རྒྱལ་ཁབ་འད་ིགསུམ་ནས་ཡྟོང་བའི་དུས་ཆྲེན་ལ་ ཞུགས་མཁན་གི་མ་ིདག་གྟོས་མྟོལ་ལ་ཞུགས་དུ་བཅུག།ང་

ཚོ་ལ་NASAདང་།ཨ་རིའི་ཏྲེ་ཁི་ས་སི།འབྲུག་ཡུལ་བཅས་ནས་ཡྟོང་བའི་ནང་ཞུགས་པ་ཡྟོད།ང་ཆྲེས་དགའ་བའི་གཏམ་གྲེང་གཅིག་ནི་ཐག་རིང་ལུང་ཁུག་གི་

བཟའ་བཅའི་སྐྟོར་གི་ཁ་བར་དྲེ་རྲེད།ང་ཚོས་འཇིག་རྲེན་འཕུར་སྟོད་པས་རྒྱལ་སིའི་བར་སྟོང་གི་བཟའ་བཅའ་བཤད་དུ་བཅུག་པ་དང་།བར་སང་ནི་རྒྱང་ཐག་རིང་

བའི་ས་ཆ་ཞིག་རྲེད།ང་ཚོས་འབྲུག་ཡུལ་ནས་ཡྟོང་བའི་ཞུགས་མཁན་རྣམས་ཀིས་ཁྟོང་ཚའོི་ ཐག་རིང་ལུང་ཁུག་དུ་བཟའ་བཅའ་གྲེང་མྟོལ་བྲེད་དུ་བཅུག།ང་ཚོར་ཏྲེ་

ཁི་ས་སི་ཐག་རིང་ས་ཁུལ་ནས་ཡྟོང་བའི་ཞུགས་མཁན་ཡྟོད་ལ།ཁྟོང་ཚོ་ལ་ས་ཐག་རིང་བའི་གནས་འདི་དག་ནས་རྒྱང་རིང་ས་ཁུལ་ནས་ཅ་ིལར་ བཟའ་བཅའ་ལ་

ག་སིྒྲག་བྲེད་པ་བཅས་ཀི་དྲི་བ་བཏྟོན་ནས་ཚང་མས་གྟོས་བསྡུར་བས།གྟོས་བསྡུར་གིང་སྲེགས་སྲེང་གི་གྟོས་བསྡུར་གཞན་ཞིག་ནི་མ་ིརྣམས་མཉམ་གཅིག་ཏུ་འཛོམས་

སུ་བཅུག་ནས་ལྷམ་ཡུ་རིང་ཀི་སྐྟོར་བགྟོ་གྲེང་བྲེད་པ་དྲེ་ཡནི།འཇིག་རྲེན་འཕུར་སྟོད་པས་བར་སྟོང་གི་ལྷམ་ཡུ་རིང་ཀི་སྐྟོར་གྲེང་པ་དང་།འབྲུག་ཡུལ་ནས་ཡྟོང་བའི་

ཞུགས་མཁན་རྣམས་ཀིས་ཁྟོང་ཚོའི་ལྷམ་ཡུ་རིང་ཀི་སྐྟོར་ གྲེང་པ་རྲེད།འབྲུག་ཡུལ་གི་ལྷམ་ཡུ་རིང་ནི་ཞིབ་ཚགས་ཀིས་བཟྟོས་པའི་ལྷམ་ཧ་ཅང་ཡག་པྟོ་རྲེད།ཏྲེ་ཁི་ས་

སི་ཡི་མི་རྣམས་ཀིས་ཁྟོང་ཚོའི་ལྷམ་ཡུ་རིང་ཀི་སྐྟོར་གྲེང་པ་རྲེད། ཁྟོ་ཚ་ོཚང་མའི་མཚུངས་ཆ་དང་།NASAཡི་མཁའ་སྟོད་པ་དང་།ཨ་རིའི་ཏྲེ་ཁི་ས་སི།འབྲུག་

ཡུལ་གི་འབྲུག་མི་ཚང་མའི་ འདྲ་མཉམ་དང་ཐུན་མྟོང་གི་མི་གཤིས་སྐྟོར་གྲེང་དུ་བཅུག་པ་རྲེད།ང་ཚོས་ད་དུང་འབྲུག་ཡུལ་གི་གྲྭ་བ་འགའ་དངNASAཡི་



 

 

འཇིག་རྲེན་འཕུར་སྟོད་པ་ཞིག་མཉམ་དུ་འདུས་ནས་ཁྟོང་ཚོའི་ལྷ་ཡུལ་སྐྟོར་གི་ཐུན་མྟོང་གི་ཤྲེས་བར་གྟོས་བསྡུར་བྲེད་དུ་བཅུག་ཡྟོད་པ་རྲེད།NASAཡི་འཇིག་

རྲེན་འཕུར་སྟོད་པ་དྲེ་མཁའ་དབིངས་ལ་སྟོང་མྟོང་ཡྟོད་རྲེད། འབྲུག་ཡུལ་ནས་ཡྟོང་བའི་མི་དག་བར་སང་ཁམས་སུ་བསྟོད་མྟོང་མྲེད།ཡིན་ཡང་།འབྲུག་ཡུལ་གི་མ་ི

དྲེ་དག་གིས་ཁྟོ་ཚོ་རང་ག་ིམཁའ་དབིངས་སྐྟོར་ཀི་ ལ་ཚུལ་གཅིག་མཚུངས་དྲེ་གིང་མྟོལ་བས་པ་རྲེད།འདི་ནི་ང་ཚོས་ཧི་མི་སིན་ཉ་ིདམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་སྲེང་སྒྲུབ་

པའི་དྟོན་དག་གཅིག་ཡིན་ཏྲེ། མི་ཚང་མ་ས་གནས་གཅིག་དུ་ཁིད་ཡྟོང་ནས།རིག་གནས་གྲེང་མྟོལ་བྲེད་དུ་འཇུག་རྒྱུ་དྲེ་རྲེད།དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་གི་གཞི་རྒྱུ་

གཞན་ཞིག་ནི།ལག་ཤྲེས་བཟྟོ་རལ་པ་དང་སྒྱུ་རལ་སྟོགས་ཀི་དྲེང་རབས་ཀི་གསར་གཏྟོད་ནུས་པ་མངྟོན་བཞིན་ཡྟོད།ང་ཆྲེས་དགའ་ས་ཞིག་ནི2002ལྟོའི་

དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་སྲེ།ལྟོ་དྲེ་ནི་དར་གྟོས་ཚོང་ལམ་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་རྲེད།སྐབས་དྲེར་ཕལ་ཆྲེར་དར་གྟོས་ཚོང་ལམ་བརྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་ཁབ25ལྷག་ལ་བརྟོད་

པ་ཡིན་ཞིང་། དྲེའི་ཤར་ཕྟོགས་ན་ཡྟོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་དག་དཔྲེར་ན།ཀྲུང་གྟོ།ཉ་ིཧྟོང་།ཀྟོ་རི་ཡ་སྟོགས་ནས།དབི་ཐ་ལིའི་ཝུའྲེ་ཉི་སིར་འབྟོར་གི་ཡྟོད་ལ།ཅིར་ཅི་སི་སི་

ཐན་དང་།ཁྲེར་ཟ་གི་སི་ཐན།ཐ་ཅི་ཁྲེ་སི་ཐན།ཐུའུ་ཁུའྲེ་མི་སི་ཐན།ཨ་ཧ ྥུ་ཀ་ན་ིསི་ཐན།ཕ་ཁ་ིསི་ཐན(Kyrgyzstan, Kazakhstan, 

Tajikistan, Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan,)སྟོགས་ཡང་ཚུད།སྐབས་དྲེ་དུས་དར་གྟོས་ཚོང་ལམ་

དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་དུ་ང་ཚོས་ཕ་ཁི་སི་ཐན་ཁ་ལ་ཆི་ནས་ཚོན་བིས་རླངས་འཁྟོར་ཞིག་འཁྱྲེར་ཡྟོང་བ་རྲེད།དྟོན་དངྟོས་ཐྟོག་ང་ཚོའི་ཞིབ་འཇུག་པ་ཝུའྲེ་སི་ཁང་

ཤིན་སྟོབ་ཆྲེན་གི་དགྲེ་རྒན་ཆྲེ་མྟོ་ མ་ཁྲེ་ཁྟོ་ནུའྟོ་ཡྲེ(Mark Kenoyer)ཁ་ལ་ཆི་ལ་སྟོང་བ་རྲེད།ཁྟོའི་ལས་འགན་ནི་དར་གྟོས་ཚོང་ལམ་བརྒྱུད་ཀི་དཔྲེ་

མཚོན་ཅན་གི་ཚོན་བིས་རླངས་འཁྟོར་ཞིག་འཚོལ་རྒྱུ་དྲེ་རྲེད།མ་ཁྲེ་ཁྟོ་ནུའྟོ་ཡྲེ་ཡི་ཧུར་བརྟོན་དང་འཁའ་ཐྟོག་སྲེལ་འདྲྲེན་ཀུང་སི་ཞིག་གི་མཉམ་ལས་འྟོག།ཚོན་བིས་

རླངས་འཁྟོར་དྲེ་ཉྟོས་ནས་ཝ་ཧིན་ཐིང་དམིགས་བསལ་ཁུལ་ལ་ཁྱྲེར་ཡྟོང་བ་རྲེད།དྟོན་དངྟོས་ཐྟོག་ང་ནི་མ་ཁྲེ་དང་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བྲེད་ཀི་ཡྟོད་ལ།ངས་ཚོན་བིས་

རླངས་འཁྟོར་ དྲེ་ཝ་ཧིན་ཐིང་དམིགས་བསལ་ཁུལ་ལ་སྲེལ་འདྲྲེན་བཀྟོད་སྒྲིག་བྲེད་རྟོགས་བས།ང་ཚོས་ཚོན་བིས་རླངས་འཁྟོར་ཁྟོ་ན་ཁྱྲེར་ཡྟོང་བ་མིན་པར།ང་ཚོས་

རླངས་འཁྟོར་སྲེང་རི་མྟོ་འབི་མཁན Haider Ali ཀང་གདན་འདྲྲེན་ཞུས་པ་ཡནི། ང་ཚོས་ད་དུང་ལྕགས་རིགས་བཟྟོ་མཁན Jamil Uddin ་

ཡང་གདན་འདྲྲེན་ཞུས་པ་ཡིན།མི་འདི་གཉིས་ནི་ཚོན་བིས་རླངས་འཁྟོར་འདི་གསར་བཟྟོ་བྲེད་མཁན་ཡིན་ལ། ཁྟོང་གཉིས་ཀིས་དྲེ་གར་ང་ཚོའི་སྐུ་མགྟོན་དང་གྲེང་

མྟོལ་བྲེད་ཀི་ཡྟོད།ཁྟོ་ཚོའི་རིག་གནས་དང་སྟོལ་རྒྱུན་སྟོགས་ངྟོ་སྟོད་བྲེད་བཞིན་ཡྟོད།འདི་དག་ནི་ཡིག་སྒྱུར་གི་རྟོགས་རམ་འྟོག་གྲེང་མྟོལ་བྲེད་ཀི་ཡྟོད།དྲེ་ལར་བས་

ན་ང་ཚོའི་ཡུལ་སྐྟོར་བ་དག་གིས་ཐད་ཀར་དུ་ང་ཚོའི་རི་མྟོ་འབི་མཁན་དང་ལྕགས་རིགས་ བཟྟོ་མཁན་གཉིས་ཀི་མཉམ་དུ་རིག་གནས་ཀི་ཁ་བར་བྲེད་ཐུབ།དངྟོས་

པྟོ་འདིས་མི་མང་པྟོ་ཞིག་གི་ཡིད་དབང་བཀུག་ཡྟོད། མི་མང་པྟོ་ཞིག་གིས་རི་མྟོ་འབི་མཁནHaider Aliདང་ལྕགས་རིགས་བཟྟོ་མཁན Jamil 

Uddinདང་མཉམ་དུ་ཁ་བར་བྲེད་བཞིན་ཡྟོད།ཁྱྲེད་རང་གིས་བར་ཐག་སི་ཁ་ཤས་ཡྟོད་པའི་ས་ཆར་ཕིན་ནས་ཚོན་བིས་རླངས་འཁྟོར་བལ་ཐུབ།ང་ཚོས་ཁྱྲེར་

ཡྟོང་བ་ནི་ཚོན་བིས་རླངས་འཁྟོར་ཁྟོ་ན་མ་ཡིན་པར། ང་ཚོས་རྔ་མྟོང་ཡང་འཁྱྲེར་ཡྟོང་ཡྟོད།གང་ལགས་ཤྲེ་ན།ལྟོ་རྒྱུས་ཐྟོག་རྔ་མྟོང་ན་ིདར་གྟོས་ཚོང་ལམ་སྲེང་གི་

འགིམ་འགྲུལ་ཡྟོ་བད་གཙོ་བྟོ་ཡནི་པས་རྲེད།འྟོན་ཀང་སྟོག་ཆགས་སྐྟོར་གི་སྒྲིག་ཁིམས་གཏན་ཁྲེལ་ཡྟོད་པས།ང་ཚོས་ཨྲེ་ཤྲེ་ཡ་ནས་རྔ་མྟོང་ཁྱྲེར་ཡྟོང་མ་ཐུབ་པར།ང་

ཚོས་ཏྲེ་ཁྲེ་ས་སི་ནས་ཧྟོང་ཧ ྲེང་རྔ་མྟོང་རྲེད་པ་དང་།རྔ་མྟོང་འད་ིདག་ནི་ཏྲེ་ཁྲེ་ས་སི་ཁུལ་གི་ཐུན་མྟོང་གི་རྔ་མྟོང་ར་འཛུགས་ཤིག་ཡྟོད་པ་དྲེ་ལ་དབང་།དྲེར་བརྲེན། 

ཁྱྟོད་ཀིས་སྐབས་འགར་དུས་ཆྲེན་གི་འདྲ་པར་ནང་རྔ་མྟོང་དྲེ་ང་ཚོའི་ཚོན་བིས་རླངས་འཁྟོར་མཉམ་དུ་གནས་པ་མཐྟོང་ཐུབ།གཏན་ནས་མི་འདྲ་བའི་འགིམ་འགྲུལ་

བྲེད་སངས་རིགས་གཉིས་ཡིན་ན་ཡང་།འདི་ནི་དར་གྟོས་ཚོང་ལམ་སྲེང་གི་འགིམ་འགྲུལ་སྲེལ་འདྲྲེན་གི་སྟོལ་རྒྱུན་རྲེད།རིག་གནས་འབྲེལ་མཐུད་བྲེད་པའི་ཐབས་

ལམ་གཙོ་བྟོ་ཞིག་ཡིན།དར་གྟོས་ཚོང་ལམ་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་འདི་དང་འབྲེལ་ཡྟོད་ཀི་གནས་ཚུལ་གཞན་ཞིག་ནི། དུས་ཆྲེན་འད་ིནི་2002ལྟོའི་ཟླ་དྲུག་པ་

དང་བདུན་པར་སྲེལ་བ་རྲེད།འདི་ནི་དགུ་གཅིག་གཅིག་གི་དྟོན་རྐྱྲེན་འདི་བྱུང་བའི་རྲེས་ནས་སྲེལ་བའི་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་དང་པྟོ་རྲེད།2001ལྟོའི་ཟླ་

9བའི་ཚེས་11ཉིན་ཨ་རིར་འཇབ་རྒྟོལ་ཐྲེབས། ཟུར་ལྔའི་ཐྟོག་བརྲེགས་ཁང་ཆྲེན་དང་འཛམ་གིང་ཚོང་དྟོན་ལྲེ་གནས་སྟོགས་ལ་འཇབ་རྒྟོལ་ཐྲེབས།དུས་ཆྲེན་

འདིའི་བསམ་གཞི་ནི་སང་སྲེམས་མཚོན་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར།མི་རྣམས་ཀིས་ཁྟོ་ཚོའི་སྟོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་ལ་བརྲེན་ནས་མཉམ་གཅིག་ཏུ་འདུས་ནས་ གཅིག་གཅིག་ལ་

འབྲེལ་མཐུད་བྲེད་ཐུབ་པ་དང་།མི་ཚོ་མཉམ་དུ་འདུས་ནས།ང་ཚོ་ཐུན་མྟོང་གི་མི་གཤིས་སྟོན་པའི་འདུ་ཤྲེས་ལ་ཤུགས་སྟོན་རྒྱག་རྒྱུ་དྲེ་རྲེད།དར་གྟོས་ཚོང་ལམ་

དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་འདི་ན་ིང་ཚོའི་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་གི་ ལྟོ་རྒྱུས་སྲེང་ཆྲེས་ལྲེགས་འགྲུབ་ཡག་པྟོ་བྱུང་པའི་དུས་སྟོན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།ཡུལ་སྐྟོར་བ་ཁི་



 

 

བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཞུགས་ཡྟོད།དྲེའི་ཕིར་ང་ཚོས་བཟྟོ་རད་དངྟོས་པྟོ་སྲེ་ཚོན་བིས་རླངས་འཁྟོར་ལ་བུ་དང་།རི་མྟོ་འབི་མཁན་དང་ལྕགས་རིགས་ཀི་བཟྟོ་བཀྟོད་པ་ལ་བུའི་
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ཆྲེན་ལ་ལས་ཀ་བྲེད་པའི་ཚོགས་མི་མང་པྟོ་ཡྟོད།དྲེའི་ནང་སི་སྐད་ཤྲེས་མཁན་དང་ཀྟོང་ཏུང་གི་སྐད་ཤྲེས་མཁན་ཚུད་པའི་མི་མང་པྟོ་ཞགི་གིས་ང་ཚོར་ཞིབ་འཇུག་

དང་བཟྟོ་རྟོགས་བས་ནས་ང་ཚོའི་ཀྲུང་གྟོའི་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་གི་ལྲེ་ཚན་ཞྲེས་པ་དྲེ་ལྲེགས་འགྲུབ་བྱུང་པ་རྲེད།ད་ལ་ངའི་དཔྲེ་ཁིད་ཀི་མཇུག་མཐའི་ཆ་ཤས་

འདིར་ངས་རིག་གནས་གྲེང་མྟོལ་གི་སྐྟོར་ལ་མང་ཙམ་ཞིག་བཤད་ཀི་ཡིན།དྲེ་ཚོའི་ནང་ང་ཚོའི་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་ནང་ཞུགས་མཁན་ཚོས་ང་ཚོའི་ལ་སྐྟོར་པ་

དང་གྲེང་མྟོལ་བྲེད་པ་དྲེ་རྲེད།པར་འདིའི་ནང་དུ་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་ནང་ཞུགས་མཁན་ནི་གཡྟོན་ཕྟོགས་ཀ་ིམི་དྲེ་རྲེད། ཁྟོང་ག་ིམིང་ལ་ནྲེ་སན་ཅྲེ་ཁྲེ་སིན་

ཡིན།ཁྟོང་ན་ིཨ་མྲེ་རི་ཁའི་སྟོད་དམངས་ཡིན་ལ།ཨ་ལ་སི་ཅ་ཀྟོའུ་ནས་ཡྟོང་བའ་ིཐི་ལིན་ག་ིཐི(Tlingit)མི་རྲེད།ཁྟོང་གིས་ཧང་སངས་དགྟོས་པའི་ཐུའུ་ཐྲེང་ཀ་

བ་སྲེ།ཤིང་རྟོས་མ་བཟྟོ།མཐྟོ་ཚད་ཕལ་ཆྲེར་སི་5ནས་10རྲེད།འདི་ནི་སྐུ་ཞབས་ཅྲེ་ཁྲེ་སནི་ལགས་རྲེད།ཁྟོང་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཤུལ་བཞག་བ་དགའ་ཐྟོབ་མཁན་ཡང་

རྲེད།བ་དགའ་དྲེ་ནི་ཨ་རིའི་དམངས་ཁྟོད་དང་སྟོལ་རྒྱུན་སྒྱུ་རལ་གི་མཚན་སྙན་ཆྲེ་ཤྟོས་དྲེ་རྲེད།ཁྟོང་གིས་ཁྟོང་ག་ིབཟྟོ་རལ་གི་ཐབས་ཤྲེས་སྐྟོར་གྲེང་བ་དང་།དངྟོས་

མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་ཞིག་ག་ིནང་དང་མ་ིའདྲ། དངྟོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་གི་ནངཁྟོ་ཚོས་རག་པར་འདིར་མ་རྲེག་ཅྲེས་བཤད།ཡིན་ཡང་དམངས་སྟོལ་དུས་

ཆྲེན་སྲེང་ལག་པའི་རྲེག་ནས་མྟོང་ཚོར་བྲེད་རྒྱུ་དྲེ་གཙ་ོབྟོ་རྲེད། གང་ཡིན་ཟྲེར་ན་རང་གསི་རྲེག་པའི་མྟོང་ཚོར་དྲེ་རིགས་ལ་བརྲེན་ནས་སྟོབ་སྟོང་ཐྟོབ་ཐུབ།འདི་ནི་

2000ལྟོའི་བྟོད་ཀི་རིག་གནས་ཀི་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་སྲེང་གི་པར་གཅིག་ཡིན།ང་ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་ཡུལ་སྐྟོར་བའི་ཡིད་དབང་བཀུག་ནས།ཁྟོ་ཚོར་ཅ་

ལག་འགའ་བསན་པ་བརྒྱུད། ཁྟོ་ཚོས་ཕལ་ཆྲེར་ལ་མྟོང་མྲེད་པ་དང་།ཧ་གྟོ་ཐུབ་ཀི་མྲེད་པའི་རིགས་དྲེ་སྟོན་རྒྱུ་དྲེ་རྲེད།ང་ཚོས་ཁྟོང་ཚོ་དང་ཐད་ཀར་དུ་ཤྲེས་བ་དང་

བར་འཕྲིན་དྲེ་དག་མཉམ་སྟོད་བྲེད་པར་རྟོགས་རམ་བྲེད་བཞིན་ཡྟོད།འདི་ནི་2005ལྟོའི་ནགས་དྟོན་ཅུས་ཀི་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་སྲེང་ག་ིཔར་གཅིག་



 

 

ཡིན།གཡྟོན་ཕྟོགས་ནི་ཁི་སུ་པྲེ་ཨར་རྲེད།ཁྟོང་ནི་ཨ་མྲེ་རི་ཁའི་ཡུལ་སྲེས་སྟོད་མིའི་ཚ་ོབ་གསུམ་ཡྟོད་པ་དྲེ་ནས་ཡྟོང་བ་རྲེད། ཚ་ོབ་གསུམ་པྟོ་ནི་བང་ཏ་ཁྟོ་

ཏ(North Dakota)་ཡི་མན་ཏན།ཞི་ཏ་ཐྲེ་ས།མངའ་རིས་ཁ་ར(Mandan, Hidatsa, Arikara)་བཅས་རྲེད།ཁྟོས་གིང་བུ་

བཟྟོ་ཚུལ་དང་གིང་བུ་གཏྟོང་བའ་ིསྐྟོར་བཤད་པ་རྲེད།གཡས་ཕྟོགས་ཀི་བུ་མྟོ་གཉིས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་ལ་ལྟོས་དང་།ཁྟོ་མྟོ་ཚོས་བླྟོ་རྲེ་གཅིག་སིྒྲམ་གིས་ཁི་སུ་པྲེ་ཨར་གིས་

སྟོ་སྟོའི་སྟོལ་རྒྱུན་གྲེང་པ་ལ་དྟོ་སང་བས་ཡྟོད་པ་མཐྟོང་ཐུབ།ང་ཚོས་ཕྲུ་གུ་ཚ་ོནང་དུ་ཞུགས་སུ་འཇུག་འདྟོད་ཆྲེན་པྟོ་ཡྟོད།རྲེག་བ་དྲེ་ལ་རྲེག་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་

པྟོ་རྲེད།ལྟོ་ན་ཇི་ཙམ་གཞྟོན་ན་དྲེ་ཙམ་དུ་ལྲེགས།ཁྟོང་ཚོར་ཆུང་བའ་ིདུས་སུ་སྟོབ་སྟོང་བྲེད་དུ་འཇུག་ཐུབ།དྲེ་ནི་2007ལྟོའི་རྫ་ཆུའི་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་སྲེང་

གི་པར་གཞན་ཞིག་རྲེད།གཡས་ཕྟོགས་ཀི་མི་ནི་ན་ཞི་སྟོན་པའི་རིགས་ཀི་མིས་ཁྟོང་གི་སྟོལ་རྒྱུན་གྲེང་བཞིན་ཡྟོད།ང་ཚའོི་ལ་སྐྟོར་སྐུ་མགྟོན་ཚོ་དང་དྲེ་ཚོའ་ིའབྲེལ་

མཐུད་དྲེ་མཐྟོང་ཐུབ།ན་ཞི་སྟོན་པ་དྲེ་དང་ང་ཚོའ་ིལ་སྐྟོར་སྐུ་མགྟོན་ཚོའི་བར་དུ་ཅྟོག་ཙེ་ཞིག་ཡྟོད་མྟོད། འྟོན་ཀང་ཅྟོག་ཙ་ེདྲེ་གར་ཡྟོད།ཅྟོག་ཙེ་འདིས་ཁྟོ་ཚོ་ཁ་བལ་

དགྟོས་པ་མཚོན་ཡྟོད་མ་རྲེད།འདི་ལར་བས་ན་ཁྟོའི་རྒྱུ་ཆ་ཅྟོག་ཙེའི་སྲེང་དུ་འཇྟོག་ཐུབ།དྲེ་ནི་མི་རྣམས་ཐད་ཀར་ཞུགས་སུ་འཇུག་རྒྱུ་དྲེ་རྲེད།དྲེ་ལར་བས་ཚེ་ཁྟོང་

ཚོས་སྟོབ་སྟོང་བྲེད་ཐུབ།ངའི་བསམ་པར་སྟོབ་གསྟོ་ཡག་ཤྟོས་ནི་ངྟོ་ཐུག་གདྟོང་འཕྲད་ཀི་སྟོབ་གསྟོ་སྲེ། ཐད་ཀར་ཕན་ཚུན་ནས་སྟོབ་སྟོང་བྲེད་པ་དྲེ་རྲེད།འཆད་ཁིད་

འདི་ངས་ཁྱྲེད་ཚོ་དངྟོས་སུ་སྟོབ་ཁིད་དང་།ངས་ཁྱྟོད་ཚོའི་གདྟོང་མཐྟོང་ཐུབ་ན་བསམ་ཡྟོད།འྟོན་ཀང་ད་སྐབས་ང་ཚོས་ལག་རལ་མ་ིའདྲ་བ་ཞིག་ལ་ཚོད་ལ་བྲེད་

བཞིན་གངས་འཛིན་ནམ་དྲ་ཐྟོག་འཆད་ཁིད་འདི་བཟྟོས་པ་རྲེད།དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་ཐྟོག་ཏུ།ངྟོ་ཐུག་གདྟོང་འཕྲད་ཀ་ིསྟོབ་གསྟོ་ལ་དམིགས་པ་རྲེད།བར་འདུམ་

བྲེད་མཁན་གི་རིགས་དབིབས་གང་ཡང་མྲེད་པ་སྲེ།ཁྱྲེད་ཀིས་ཁ་པར་ནང་གི་ས་ཆ་གཞན་ཞིག་ན་ཡྟོད་པའི་མི་ཞིག་ལ་ལ་བ་མ་ཡིན་པར།ཁྱྲེད་ཀིས་ཐད་ཀར་མི་དྲེ་

ལ་བལ་བཞིན་ཡྟོད་རྲེད།དྲེ་ལར་བས་ན་ཁྱྟོད་ཀིས་ཁྟོ་ཚོའི་གདྟོང་གི་རྣམ་འགྱུར་ལས་ཁྟོ་ཚའོི་འགུལ་སངས་སྟོགས་མཐྟོང་ཐུབ།ནགས་དྟོན་ཅུས་ཀི་ལྲེ་ཚན་ནས་དྲེ་

བས་མང་བ་ཞིག་བརྟོད་ན།དྲེ་གར་ཁྱྲེད་ཀིས་ སར་ཡང་མི་རྣམས་གིས་ལྤགས་པ་ལ་ལག་པས་རྲེག་བཞིན་པ་མཐྟོང་ཐུབ།དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་ཐྟོག་ཁྱྟོད་ཀིས་ཐྟོག་

དང་པྟོ་ལྤགས་པ་ལ་རྲེག་ནས་སྟོག་ཆགས་མ་ིའདྲ་བ་ལ་རྒྱུས་ལྟོན་བས་ཆྟོག།རྫ་ཆུའི་དུས་ཆྲེན་སྐྟོར་མང་ཙམ་བརྟོད་ན། ང་ཚོར་ཉ་འཛིན་ཡྟོ་ཆས་མང་པྟོ་ཡྟོད།རྫ་

ཆུའི་འགམ་བརྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་ལྔ་སྲེ་ལྟོ་དང་།ཁམ་ཕུ་ཁྲེ།ཐྲེ་ལན།ཀྲུང་གྟོ་སྟོགས་ནས།རིགས་མི་འདྲ་བའི་ཉ་འཛིན་ཡྟོ་ཆས་གུར་གཅགི་ནང་ཡྟོད།དྲེ་བས་ཁྱྲེད་ཀིས་

སྟོལ་རྒྱུན་མི་འདྲ་བ་མཐྟོང་ཐུབ་པ་མ་ཟད་ཉ་འཛིན་ ཡྟོ་ཆས་་བཟྟོ་མཁན་དྲེ་དག་ལ་ཁ་བར་བས་ཆྟོག།ང་ཚོས་ངྲེས་པར་དུ་མི་རྣམས་ལ་ཞབས་བྟོ་འཁབ་ཏུ་འཇུག་

དགྟོས།2013ལྟོའི་ཧང་ག་རི(Hungary) དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་ནང་དུ་།ཞབས་བྟོ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་ཞགི་ཡིན་པས།གཡྟོན་ཕྟོགས་སུ་ཁྱྟོད་ཀིས་

ཞབས་བྟོའི་གྟོན་ཆས་གྟོན་པའི་མི་དག་མཐྟོང་ཐུབ།ཁྟོང་ཚོ་ནི་དྟོན་དངྟོས་ཐྟོག་ཐྲེ་ལན་ཞི་ཝ་ཉི་ཡ་ཡི(Transylvania)ས་ཁུལ་ཞིག་ནས་འྟོང་བ་རྲེད། 

ད་ལ་རྟོ་མ་ཉི་ཡར(Romania)ཡྟོད་མྟོད།འྟོན་ཀང་ཁྟོང་ཚ་ོནི་ཧང་ག་རིའི་མ་ིརིགས་ཡིན་པས།ཞབས་བྟོའི་སངས་སབས་ཁ་ཤས་ལད་མྟོ་རྣམས་ལ་ཁིད་

བཞིན་ཡྟོད། ང་ཚོས་ཞབས་བྟོའི་ར་ཁང་ཞིག་བསྐྲུན་ལ།དྲེའི་བཀྟོད་པ་ནི་ཧ་ཅང་ཡག་པྟོ་ཞིག་རྲེད།རྲེས་སུ་ང་ཚོས་དྲེ་བཤིག་ཏྲེ་ཉིའུ་གཡྟོད་ཀྟོའུ་ཡ་ིཧང་ག་རིའི་མི ་

རྒྱུད་ཡིན་པའི་ཨ་རིའི་མིའི་ཤྟོག་སྲེ་ཞིག་ཏུ་བསལ་བ་ཡནི།ནགས་དྟོན་ཅུས་ཀི་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་སྐྟོར་མང་ཙམ་བརྟོད་ན། པར་འདའིི་ནང་དུ་ཁྱྲེད་ཀིས་རྒྱ་

གམ་དབིབས་ཀི་སྟོག་ལྲེ་མཐྟོང་ཐུབ།གཡྟོན་ཕྟོགས་ཀི་ཚ་ལུམ་མདྟོག་གི་ཞྭ་མྟོ་ས་མྟོ་གྟོན་པའི་བུད་མྲེད་དྲེ་ནི་ལད་མྟོ་བ་ཞིག་རྲེད། གཡས་ཀི་ལང་མདྟོག་གི་ཞྭ་མྟོ་

གྟོན་ཡྟོད་པ་དྲེ་ན་ིནགས་དྟོན་ཅུས་ཀ་ིདམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་ནང་ཞུགས་མཁན་ཞིག་ཡནི།ང་ཚོས་ལ་སྐྟོར་བ་ཚོར་དྟོན་དག་ག་གྲེ་མྟོ་ཞིག་ལས་ན་མྟོང་བ་ག་ཚོད་

ཡིན་པ་དྲེ་ལ་ཚོད་ལ་བྲེད་དུ་འཇུག་རྒྱུ་དྲེ་ཡིན།ཁྱྟོད་ཀིས་སྟོག་ལྲེ་འདི་དག་བཀྟོལ་སྟོད་མ་བས་པའི་བར་དུ།དྲེའི་ཚོར་བ་དྲེ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡནི་པ་བསམ་ཚོད་བྲེད་

དཀའ་པྟོ་ཡྟོད།དྲེ་བས་ཡང་བསར་རིག་གནས་གྲེང་མྟོལ་ལམ་ཁ་བར་ཞྲེས་པ་དྲེ་ཞིག་བཤད་ན།ངའི་དཔྲེ་ཁིད་འདི་མཇུག་སྒྲིལ་ལ་ཉྲེ།མ་གཞི་བས་ན་དམངས་སྟོལ་

དུས་ཆྲེན་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཐང་ཆྲེན་དུ་ཉནི་10ལ་གཉྲེར་གི་ཡྟོད་ཀང་།ང་ཚོ་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་འདི་ མུ་མཐུད་དུ་འཚོ་བ་དང་མ་རྫྟོགས་པར་གནས་རྒྱུར་

དགའ་པྟོ་ཡྟོད།བརན་ལམ།དྲ་སྲེལ་དང་ཀུན་ག་ིདྲ་བ་སྟོགས་ཀི་བཀའ་དྲིན་གིས།ང་ཚོས་བརན་ལམ་དང་མཐྟོང་ཚོར་རྒྱུ་ཆ་གཞན་དག་དག་དྲ་ཐྟོག་དུ་བཞག་སྲེ་མུ་

མཐུད་དུ་གནས་ཆྟོག།དྲེ་བས་ཁྱྲེད་ཀསི་འད་ིནས་མཐྟོང་བའི་དྲ་ཚུགས།asia.si.eduནི་ང་ཚོས་Freer | Sacklerདངྟོས་མང་བཤམས་སྟོན་

ཁང་སྲེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཨྲེ་ཤྲེ་ཡའ་ིསྒྱུ་རལ་བཤམས་སྟོན་ཁང་གི་རྲེད།ཁྟོང་ཚོས་ཡང2014ལྟོའི་ཀྲུང་གྟོའི་ དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་གི་བརན་ཁྱབ་བསྒྲགས་བས་

ཡྟོད།དྲེའི་ནང་ངས་ཚང་མར་ངྟོ་སྟོད་བས་ཚར་ཟིན་པའི་མྲེ་ཏྟོག་ག་ི སྒྟོ་བང་ཐྟོག་གི་བརན་པར་དང་།ལི་མ་བཟྟོ་རད།རྫ་ཆས།ཀྲུང་གྟོའི་ཟླྟོས་གར་སྟོགས་ཚུད་ཡྟོད། 

ཚང་མ་དྲེ་ན་ཡྟོད་། རྒྱ་ཡིག་ཏུ་ཡང་བསྒྱུར་ཡྟོད།མཇུག་ཏུ་གནད་གཙོ་བྟོ་དག་ལ་ཕིར་དྲན་དང་མཇུག་སྟོམ་ཞགི་བས་ན།ཧི་མི་སྲེན་ཉི་ཡི་ལས་འགན་དང་བསྒྲགས་



 

 

གཏམ་གལ་ཆྲེན་ན།ིཤྲེས་བ་འཕར་སྟོན་དང་ཁྱབ་སྲེལ་བྲེད་རྒྱུ་དྲེ་ཡིན།ཧི་མི་སིན་ཉི་དམངས་སྟོལ་དང་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་ལྲེ་གནས་ཀི་ལས་འགན་དང་

བསྒྲགས་གཏམ་གལ་ཆྲེན་ནི་རིག་གནས་ཀ་ིསྟོབས་ཤུགས་ལ་བརྲེན་ནས་ང་ཚོས་ཤྲེས་རྟོགས་དང་།སྲེ་ཁུལ་ལ་ཤུགས་སྟོན་དང་།ང་ཚོའི་ཐུན་མྟོང་གི་མི་གཤིས་ལ་

ཤུགས་སྟོན་བྲེད་པ་དྲེ་རྲེད།དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་དྲེའི་སྐྟོར་ནི།འདི་ནི་ལྕགས་རི་མྲེད་པའི་ དངྟོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།འདི་ནི་བ་ཚིག་ཅིག་

ཡིན།དམངས་ཀི་རིག་གནས་དང་།དམངས་ནས་བཟྟོས་པའི་རིག་གནས།དམངས་ལ་དམགིས་པ། དྲེང་རབས་དམངས་ཁྟོད་ཀི་རིག་གནས་སྟོལ་རྒྱུན་ལ་སྐུལ་འདྲེད་

གཏྟོང་རྒྱུའི་སྐྟོར་གི་བ་བ་དྲེ་ཨ་རི་ཙམ་མ་ཡནི་པར། འཛམ་གིང་ཡྟོངས་ལ་ཁ་གཏད་ཡྟོད།ཐྲེངས་འདིའི་འཆད་ཁིད་ཀིས་ང་ཚོས་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་སྒྟོ་ནས་སྲེ་ཁུལ་

མི་འདྲ་བའི་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་གི་བ་བར་འབད་བརྟོན་བྲེད་པའི་ ལས་འགན་དྲེ་དག་ལྲེགས་སྒྲུབ་བས་པ་ནན་བཤད་བས་ཡྟོད་།ང་ཚོས་དྲི་བ་དྲིས་ལན་

འདྲེབས་པའི་དུས་ཚོད་ཞིག་བཀྟོད་སྒྲིག་བྲེད་ཀ་ི ཡནི་པས་དྲེར་ཞུགས་པར་རྲེ་སྟོན་ཡྟོད།དྲེའི་དུས་ཚོད་བཀྟོད་སྒྲིག་རྲེས་ནས་བྲེད་ཀི་ཡིན་པས་མུ་མཐུད་ཉན་

རྟོགས།འདི་ནི་ཆྲེས་མཐའ་མཇུག་གི་བརན་རིས་གཅགི་ཡིན་དྲེ།ངའི་འབྲེལ་གཏུག་ བྲེད་སངས་དང་ངའི་ཡིག་སྒམ་ཁ་བང་ཡིན་པས།ང་ལ་འབྲེལ་བ་བྲེད་པར་

དགའ་བསུ་ཞུ།རང་གི་དྟོ་སང་བས་པར་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ། སྐུ་གཟུགས་ལ་ཐུགས་ཅག་གནང་། 

  



 

 

2. ལག་བཟྟོ་བའ་ིའགྲེམ་སྟོན་སྲེ། སྲེ་ཁུལ་དྲེ་དངྟོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་ག་ིབར་སྟོང་བྲེད་པ། 
 

བདྲེ་མྟོ། ངའི་མིང་ལDiana Baird N’Diaye ཟྲེར་བ་དང་།ང་ནི་ཧི་མི་སིན་ཉི་དམངས་སྟོལ་དང་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་ལྲེ་གནས་ཀི་མཐྟོ་

རིམ་འགྲེམས་སྟོན་ཇུས་འདྟོན་པ་དང་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་ག་ིཆྲེད་ལས་མཁས་ཅན་ཡནི།ང་ཐག་རས་སྒྱུ་རལ་པ་ཞིག་ཡང་ཡིན་ལ།འདི་ནི་གཙོ་བྟོ་ངའི་ཁྱིམ་དང་

སྲེ་ཁུལ་གི་ ཁབ་བསས་ཀི་སྟོལ་རྒྱུན་ནས་བསབ་པ་ཡིན།གཏན་བཤད་འདིའི་ནང་ང་ཚོའ་ིགཙོ་བྟོ་དངྟོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་གིས་ དངྟོས་མང་བཤམས་སྟོན་

ཁང་གི་ཕི་རྟོལ་གི་མི་དང་ཇི་ལར་འབྲེལ་བ་ཇྲེ་ཟབ་དང་མཉམ་ལས་གསར་སྲེལ་གི་ ལས་གཞི་དག་ས་གནས་ཉྲེ་མཁྟོར་ནས་སྲེལ་ཏྲེ་ཕི་ལ་འབྲེལ་བ་བྲེད་པ་དང་

ཕན་ཚུན་མཉམ་ཞུགས་ཀི་ བྲེད་སྒྟོ་སྲེལ་བ་ལ་གྟོས་བསྡུར་བྲེད་རྒྱུ་རྲེད།དྲེའི་རྐྱྲེན་གིས་ངས་གནད་དྟོན་གསུམ་བཤད་རྒྱུ་ཡིན།དངྟོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་གི་

འགྲེམ་སྟོན་མ་བས་སྔྟོན་ལ།སྲེ་ཁུལ་དག་ དངྟོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་དུ་བ་ཐབས་གསར་པ་སད་དྲེ་གདན་འདྲྲེན་ཞུ་དགྟོས།བ་ཐབས་གསར་པ་དྲེ་དག་ན་ིདཔྲེར་

ན་སྲེ་ཁུལ་དྲེ་མཉམ་ལས་གྟོགས་པྟོ་དང་། འཆར་འགྟོད་མཁན།རིགས་གཅགི་མཁས་པ།ཞུགས་མཁན་བཅས་སུ་བྲེད་པའི་བ་ཐབས་ཡིན།དྲེ་ནས་ངས་དངྟོས་མང་

བཤམས་སྟོན་ཁང་དྲེ་སྲེ་ཁུལ་ནང་ལ་ཕར་ཁིད་པ་དྲེ་གིང་རྒྱུ་ཡིན།སྲེ་ཁུལ་ནང་ཞུགས་བྲེད་པའི་ལས་རིམ་དང་བ་འགུལ་ལ་འཆར་གཞི་འགྟོད་དགྟོས།ལས་རིམ་དང་

བ་འགུལ་འདི་དག་ན་ིདངྟོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་གིས་ དངྟོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་ཕི་ཕྟོགས་གི་ཤུལ་བཞག་རིག་གནས་དང་དམངས་ཁྟོད་རིག་གནས་ངྟོ་

སྟོད་བས་ཟིན་པ་དྲེ་དག་ཡིན་ཆྟོག།མཇུག་ཏུ།ངས་དངྟོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་དང་ སི་ཚོགས་བར་གི་འབྲེལ་བ་འཛུགས་རྒྱུ་དང་སྲུང་སྟོང་ཇི་ལར་བ་རྒྱུའི་སྐྟོར་

གྟོས་བསྡུར་བ་རྒྱུ་ཡིན།ངའི་རང་ཉིད་ཀི་འདས་པའི་ལྟོ་སུམ་བཅུ་ཡི་དུས་ཡུན་ནང་ང་ཚོའ་ིལྲེ་གནས་ཀི་བ་འགུལ་དང་ལས་ཚན་མང་པྟོ་ལ་ཇུས་འགྟོད་དང་མགྟོ་

ཁིད་བས་པའི་ཉམས་མྟོང་ལ་གཞགིས་ནས་འདི་དག་བཤད་རྒྱུ་ཡིན།སྲེ་ཁུལ་ཟབ་ཞུགས་ནི་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་གི་ཀ་རྲེན་ཞིག་ཡིན།ལས་རིམ་ནམ་ལས་གཞི་

འདི་དག་གསར་སྲེལ་བྲེད་ཐབས་ཕྟོགས་གསུམ་ཡྟོད་པ་སྲེ།དུས་ཆྲེན་གི་སྔྟོན་ལ།དཔྲེར་ན“མཛེས་འདྟོད” ལས་གཞི་ཁྟོད།ང་ཚོས་ཞིབ་འཇུག་པ་ས་ཚགོས་དང་

མཉམ་ལས་བས་པ་ཡིན།དྲེ་དག་ཁྟོད་དམངས་སྟོལ་རིག་པ་བ་ཁ་ཤས་དང་།དམངས་སྟོལ་རིག་པའི་ ལག་འཁྱྲེར་ཡྟོད་མཁན་ནམ་དངྟོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་གི་

ལས་བྲེད་པ་དག་ཡྟོད།གཞན་དག་མ་ིཁ་ཤས་ནི་སྟོབ་མ་ཡིན།ཡང་མི་གཞན་པ་ཁ་ཤས་ནི་སྲེ་ཁུལ་གི་མི་ཡིན་སྲེ།སྟོབ་གསྟོ་པ་དང་། རིག་གནས་ལས་གཉྲེར་བ་སྲེ་

ཁྟོང་ཚོ་ནི་རང་ཉིད་ཀི་སྲེ་ཁུལ་ཇི་ལར་ཐྟོ་འགྟོད་བ་རྒྱུ་སྟོབ་སྟོང་བྲེད་འདྟོད་མཁན་དག་རྲེད།གཞན་དག་ནི་སྲེ་ཁུལ་གི་མི་དཀྱུལ་མ་དག་ཡིན་ལ།མི་དཀྱུལ་མ་འདི་

དག་གིས་གལ་ཏྲེ་ང་ཚོས་དུས་ཆྲེན་གི་སྲེང་དུ་ཁྟོ་ཚོའི་སྲེ་ཁུལ་སྟོན་རྒྱུ་ཡིན་ན།ང་ཚོའི་སྟོན་པའི་ ནང་དྟོན་ནི་ཁྟོ་ཚོའམ་སྲེ་ཁུལ་ལ་མཚནོ་ན་ཕྟོགས་གལ་ཆྲེ་བའི་

གནད་དག་སྟོན་ཐུབ་པར་ཁག་ཏག་བྲེད་མཁན་དག་རྲེད།དྲེར་བརྲེན་ང་ཚསོ་གྟོང་ཁྱྲེར་ཁག་ཏུ་སྟོབ་སྟོང་ཚན་ཆུང་བཙུགས། ང་ཚ་ོསྒྱུ་རལ་ལས་གཉྲེར་ཁང་དུ་སྟོང་

པ་དང་།སྐྲ་བཞར་ཁང་དང་།མཛེས་བཟྟོ་ཁང་དུ་སྟོང་བ་ཡིན།ང་ཚོ་ས་ཆ་གཞན་པ་ཁ་ཤས་སུ་ཕིན་པ་དང་།དྲེ་གར་གྟོན་ཆས་འཁབ་སྟོན་ལ་བལས་ནས།ཇུས་འགྟོད་

པའམ་གྟོན་ཆས་བཟྟོ་མཁན་ག་ིརྟོམ་རིགས་འཁབ་སྟོན་བྲེད་བཞིན་ཡྟོད།ང་ཚོས་གྟོན་ཆས་གྟོན་པ་དང་འཁབ་སྟོན་བྲེད་ས་སྟོགས་ལ་ཡང་བལས།དྲེར་བརྲེན།ང་ཚོས་

གྟོན་ཆས་དང་འབྲེལ་ཡྟོད་ཀི་རིག་གནས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བས་ཡྟོད།ང་ཚོས་དྟོན་དག་འདི་དག་ལས་སྐབས།དུས་རྒྱུན་དུ་དུས་ཆྲེན་སྲེང་ང་ཚོས་ཅི་ཞིག་གི་སྐྟོར་ངྟོ་སྟོད་

བྲེད་རྒྱུ་ཡིན་པར་བསམ་བླྟོ་གཏྟོང་བཞིན་ཡྟོད།ང་ཚོའ་ིམཚན་ཉིད་རིག་པ་ནི་དམངས་མྲེད་ན་དམངས་སྟོལ་མྲེད་ལ།སྲེ་ཁུལ་ཀི་ཟབ་ཞུགས་མྲེད་ན་སྲེ་ཁུལ་མྲེད།ང་

ཚོས་ཐ་ན་རང་གི་གྟོན་ཆས་ཀི་རང་རྣམ་འབི་འགྟོ་བཙུགས་པ་ཡིན་ཏྲེ།ང་ཚོས་ལྟོ་ན་གཞྟོན་དུས་ང་ཚོར་བསབ་བ་ཅི་ཞིག་ཐྟོབ་པ་དང་།ཕ་མ་དང་སྲེ་ཁུལ་གི་མི་

རྣམས་ནས་ང་ཚོར་བསབ་བ་བར་འཕྲིན་ཅི་ཞིག་ཐྟོབ་པ།ཁྟོ་ཚོས་རིན་ཐང་གི་ལ་བ་ཅི་ཞགི་ང་ཚོར་བརྒྱུད་སྟོད་བས་པ་ཡིན་ནམ།མཛེས་པའི་ཚད་གཞི་དྲེ་ཅ་ིའདྲ་

ཞིག་ཡིན་ནམ།ང་ཚོ་བྲེད་སྒྟོ་གང་ཞིག་ལ་ཞུགས་སྐབས་གྟོན་ཆྟོས་དང་རྒྱན་ཆ་གཙོ་བྟོ་དྲེ་ཅི་ཞིག་ ཡནི་ནམ་ཞྲེས་པ་སྟོགས་ཀི་སྐྟོར་ལ་བསམ་བླྟོ་གཏྟོང་འགྟོ་

བརམས།ཕིར་ཡྟོང་དུས་སྲེ་ཁུལ་ས་མང་དང་།གྟོང་ཁྱྲེར་ས་མང་དང་དྲེ་བཞིན་ང་ཚོ་རང་ཉིད་ཀི་གཏམ་རྒྱུད་བཅས་ཁྱྲེར་ཡྟོང།འད་ིནི་སྲེ་ཁུལ་ཟབ་ཞུགས་གི་གྟོམ་པ་

དང་པྟོ་ཡིན།གྟོན་ཆས་ནི་ཨ་ཧ ྲེ་རི་ཁ་ཨ་མྲེ་རི་ཁ་བའི་སྲེ་ཁུལ་ཁྟོད་ཀི་ནུས་པ་དྲེ་ལ་དངྟོས་ནས་འདང་རྒྱག་བཞིན་ཡྟོད།གཏམ་རྒྱུད་དང་།བསམ་གཞིགས།བརན་རིས། 

གཟུགས་མཐྟོང་བརན་པར་སྟོགས་ཐྟོ་འགྟོད་བས་ཡྟོད།དྲེ་ཚོ་ཚང་མ་ཡིག་ཚགས་ཞིག་གི་ནང་དུ་བཞག་ཡྟོད་ལ་ང་ཚོས་དྲེ་ཚོར་གྟོས་སྡུར་བས།ང་ཚོས་གྟོན་ཆས་ཀི་

དཔྲེ་རིས་འདི་དག་གིས་མཚོན་པའི་རིན་ཐང་ལ་གྟོས་བསྡུར་བས།སྲེ་ཁུལ་ནང་གི་མཛེས་འཆྟོས་སས་མཁན་ཆྲེས་ཡག་ཤས་ན་ིསུ་ཡིན་པ་དང་། རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞགི་

ཡིན་པ་སྟོགས་ལ་གྟོས་བསྡུར་བས།གནད་དྟོན་དྲེ་དག་ཡྟོད་ཚད་ཀི་དྲིས་ལན་གིས་ང་ཚོའ་ིདུས་ཆྲེན་གི་རྨང་གཞ་ིབཟྟོས་པ་རྲེད།ཕལ་ཆྲེར་འབྱུང་སིད་པའི་ཐབས་

ཤྲེས་གཞན་ཞིག་ནི།ཉམས་མྟོང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཞིབ་འཇུག་པའམ་དངྟོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་གི་ ལས་བྲེད་མི་ས་ཁྟོ་ན་མངགས་གཏྟོང་བྲེད་པ་དྲེ་



 

 

ཡིན།གལ་ཏྲེ་ང་ཚོས་དྲེ་ལར་བས་ན།ང་ཚོས་གསྟོན་ཤུགས་དང་ཉམས་མྟོང་ དྲེ་བས་ཉུང་བའི་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་ཞིག་གསར་སྐྲུན་བྲེད་ངྲེས་ཡིན།དྲེར་བརྲེན་སྲེ་

ཁུལ་ཟབ་ཞུགས་བྲེད་པའི་ཀ་བ་དང་པྟོ་ནི་ འགྲེམས་སྟོན་མ་བས་གྟོང་དུ་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་ཡིན།མི་རྣམས་སྲེ་ཁུལ་དུ་སྟོང་ནས་ཕིར་ཡྟོང་དུས་རྲེད།སྲེ་ཁུལ་

ཞུགས་པའི་རྲེན་གཞི་གཉིས་པ་ན་ིདུས་ཆྲེན་སྐབས་སུ་རྲེད།“མཛེས་འདྟོད” ཞྲེས་པའི་ལས་གཞི་ནང་། ང་ཚོས་སྲེ་ཁུལ་སྟོ་སྟོའི་ཁྟོངས་མི་ཚབ་བྲེད་པ་རྣམས་ལ་

གཏམ་བཤད་གར་སྲེགས་སྲེང་གཏམ་བཤད་བྲེད་དུ་འཇུག་པ་མ་ཟད།གར་སྲེགས་སྲེང་དུ་འཁབ་སྟོན་བྲེད་པ་དང་གྟོས་བསྡུར་བྲེད་པའི་ནང་དུ་ཞུགས་དུ་བཅུག།ང་

ཚོའི་གྟོས་སྡུར་ནི་དཔྲེར་ན་ཆྟོས་ལུགས་དང་དད་མྟོས་སྟོགས་ཀིས་མི་རྣམས་ཀ་ིགྟོན་ཆས་གྟོན་སངས་ལ་ཐྲེབས་པའི་ནུས་པ་དང་།ད་དུང་ལག་བཟྟོ་བ་དག་གིས་སྲེ་

ཁུལ་དུ་འཚོ་སྟོང་ཇ་ིལར་བྲེད་པ།ཁྟོང་ཚོའ་ིདངྟོས་པྟོ་ཉྟོ་མཁན་ནི་སུ་ཡིན།ཁྟོ་ཚོས་སྒྟོར་མྟོ་ཇི་ལར་བཙལ་ནས་འཚོ་སྟོང་བྲེད་ཞྟོར་དུ། སྐྲ་ལྷས་པ་དང་སྐྲ་ཇྲེ་ཡག་བཟྟོ་

བ་ཡང་ན།ཆྲེད་ལས་གྟོན་ཆས་བཟྟོ་བ་སྟོགས་ཀི་རིག་གནས་ཉར་ཚགས་དང་རྒྱུན་འཛིན་བྲེད་པའི་ལས་ཀ་དྲེ་ ཇི་ལར་དུས་མཉམ་དུ་སྲེལ་བ་སྟོགས་ལ་ང་ཚོའི་གྟོས་

སྡུར་བས་པ་ཡིན།དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་སྲེང་དུ་བརྟོད་བ་གཞན་ཞགི་ནི་ལག་ཤྲེས་པ་སྲེ།གྟོན་ཆས་དང་།སྐྲ་གྟོས།ཀྟོ་ཆས་བཅས་ཇི་ལར་བཟྟོ་ཤྲེས་པའི་མ་ིལ་བརྟོད་

པ་ཡིན།མི་འགའ་ཞིག་གིས་ཤྲེས་བ་དྲེ་དག་མི་གཞན་པ་ལ་བརྒྱུད་སྟོད་བྲེད་དྲེ། མི་དྲེ་དག་ནི་མི་རབས་གསར་བའི་མི་ཡིན་ན་ཡང་ཆྟོག།ན་གཞྟོན་ཡིན་ན་ཡང་

ཆྟོག།ཡང་ན་སྟོལ་རྒྱུན་ལ་ ཆ་རྒྱུས་མྲེད་པའ་ིམི་གཞན་པ་ཡིན་ན་ཡང་ཆྟོག།“ཨ་ཧ ྲེ་རི་ཁ་ཨ་མྲེ་རི་ཁའི་གྟོན་ཆས་བཟྟོ་རལ་ཐྟོན་རྫས” ག་ིལས་གཞི་ཡ་ིཁག་གཅིག་

ཡིན་པའི་ཆ་ནས།ལས་གཞི་འདིས་ལག་ཤྲེས་པ་རྣམས་ཨ་ཧ ྲེ་རི་ཁའི་སྐམ་ས་ཆྲེན་མྟོ་དང་ཨ་ཧ ྲེ་རི་ཁའི་ཕིར་སྟོད་རང་མིའི་ཁྱིམ་མིའི་ལུས་སྲེང་དུ་གྟོན་པའི་གྟོན་པ་ 

སྟོགས་ཇི་ལར་བཟྟོ་བ་ལ་ཞིབ་དཔྱད་བས་པ་རྲེད།ངས་བལས་ན།ང་ཚོས“མཛེས་འདྟོད” ནང་དུ་ “ཨ་ཧ ྲེ་རི་ཁ་ཨ་མྲེ་རི་ཁའ་ི གྟོན་ཆས་བཟྟོ་རལ་ཐྟོན་རྫས” དང་

ཟུང་འབྲེལ་བས་བའི་ལས་རིམ་གཅིག་ན།ིལྕགས་རིགས་བཟྟོ་མཁན་གཅིག་ཏྲེ།བུ་མྟོ་ལྕགས་རིགས་བཟྟོ་མཁན་གཅིག་རྲེད། མྟོ་ནི་ཨ་རིའི་མི་ཡིན་མྟོད།འྟོན་ཀང་ནུབ་

ཨ་ཧ ྲེ་རི་ཁ་སྲེ་ནྲེ་ཀལ（Senegal）ནས་ལྕགས་རིགས་བཟྟོ་རྒྱུ་སྟོབ་སྟོང་བས།ང་ཚོས་དྲི་བ་འགའ་ཤས་སམ་ཁྟོ་མྟོས་བཤད་པ་ནི་འདི་ལར་ཡིན་སྲེ།སྲེ་

ནྲེ་ཀལ་ནས་བུད་མྲེད་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ལྕགས་རིགས་ལས་སྟོན་བྲེད་རྒྱུ་ན་ི འགན་སྟོང་ཧ་ཅང་ཆྲེན་པྟོ་ཞིག་ཡིན་ལ།སྟོལ་རྒྱུན་ལར་ན་སྲེས་པ་ཁྟོ་ནས་ ལྕགས་

རིགས་ལ་ལས་སྟོན་བྲེད་པའི་དབང་གིས་རྲེད།འྟོན་ཀང་ང་ཚོས་ཁྟོ་མྟོའི་ས་ནས་ཤྲེས་བ་ན།ིཁྟོ་མྟོས་ཤྲེས་བ་དྲེ་ཇི་ལར་བྲེད་སྟོད་བས་དྲེ་བུད་མྲེད་ལ་ལྕགས་རིགས་

བརྟོས་རིས་ཀི་སྒྱུ་རལ་རིགས་ལ་ སྟོབ་ཁིད་བྲེད་རྒྱུ་སྟོགས་ལ་རྒྱ་སྲེད་རྒྱུ་དྲེ་རྲེད།བུད་མྲེད་ནི་རྒྱུན་པར་རྒྱན་ཆ་དང་གསྲེར་སྟོགས་འདྟོགས་མཁན་ཡིན་པ་དང་། 

ལྷག་པར་དུ་གསྲེར་དངུལ་རྒྱན་ཆ་འདྟོགས་མཁན་ཡིན།འྟོན་ཀང་མྟོས་ལས་པ་དྲེ་ནི་སྟོལ་རྒྱུན་གི་གསར་གཏྟོད་རྲེད།དྲེར་བརྲེན།སྲེ་ཁུལ་སིྒྲག་གཞིས་ནུས་པ་འདྟོན་

པའི་བྲེད་ཐབས་ནི་ཤྲེས་བ་དྲེ་དག་མཉམ་སྟོད་བྲེད་རྒྱུའི་འདྟོད་པ་ཡྟོད་པ་མ་ཟད།དྲེ་རིགས་ནི་ དུས་ཆྲེན་སྐབས་སུ་འབྱུང་སིད་པའི་དྟོན་དག་ཡིན།མི་གཞན་དང་

འབྲེལ་གཏུག་བྲེད་པ་སྲེ།མི་དྲེ་ཚོ་ནི་རང་དང་ སྲེམས་ཁལ་གཅགི་པ་ཡྟོད་མཁན་ནམ།ཡང་ན་ཆ་རྐྱྲེན་འདྲ་མཚུངས་ལ་སྟོབ་སྟོང་བྲེད་མཁན་ཡིན་ཡང་ཆྟོག། འདི་

ཚང་མ་ནི་དུས་ཆྲེན་སྐབས་སུ་འབྱུང་སིད་པའི་དྟོན་དག་རྲེད།དྲེ་བས་འདི་ནི་སྲེ་ཁུལ་ཞུགས་པའི་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེ་བའི་ཕྟོགས་ཤིག་ཡིན་ལ།དུས་ཆྲེན་ཀིས་རིག་གནས་

ཉམས་མྟོང་གཅིག་ལྡན་པའི་མི་ཚོགས་ཞིག་དང་ རིག་གནས་ཀི་ཉམས་མྟོང་མི་འདྲ་བ་ཡྟོད་པའི་མི་ཡི་དབར་འབྲེལ་བ་བས་དྲེཚང་མ་མཉམ་འགྟོ་བས་ཏྲེ་མི་དང་

མི་ཡི་བར་འབྲེལ་བ་བྲེད་པ་དྲེ་ཡནི།“མཛེས་འདྟོད”གི་ལས་གཞི་ཁྟོད་ང་ཚོ་དང་སྐད་ཡགི་ལས་གཞིའི་རྣམ་གངས་ལ་ཞུགས་མཁན་དག་མཉམ་གཅིག་དུ་བཀྟོད་

སིྒྲག་བས་ཡྟོད་མྟོད། དྲེའི་ནང་ན་ལག་བཟྟོ་པ་སྲེ་གྟོན་ཆས་བཟྟོ་མཁན་དང་།ཡང་ན་གྟོན་ཆས་ཀི་རིག་གནས་ལ་སྟོ་བ་ཡྟོད་པའ་ིམི་ཡང་འདུས་ཡྟོད་པས།དྲེར་བརྲེན་

མི་རྣམས་དངྟོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་དུ་ མཉམ་འཛོམས་བྲེད་དུ་འཇུག་པའི་གྟོ་སྐབས་དྲེ་ནི།སྲེ་ཁུལ་ཟབ་ཞུགས་བྲེད་པའི་ཕྟོགས་གཞན་ཞིག་ཡིན་ལ། དྲེ་ནི་

དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་ཀི་སྐབས་སུ་བྱུང་བ་ཞིག་ཀང་ཡིན།སྲེ་ཁུལ་ཞུགས་པའི་རྒྱབ་ལྟོངས་གསུམ་པ་དྲེ་ནི།དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་གི་རྲེས་སུ་བྱུང་བ་རྲེད།དུས་ཆྲེན་

ལ་ཞུགས་མཁན་ནི་རིག་གནས་ལག་ལྲེན་བྲེད་མཁན་ཡིན་སྐབས། དྲེ་ཚོ་ནི་རིག་གནས་མཁས་པ་སྲེ།སི་པའི་བར་གསང་དུ་ཁྟོང་ཚོས་བསྒྲུབས་པའི་ལས་དྟོན་མི་

གཞན་ལ་ ངྟོ་སྟོད་བྲེད་པའི་ལས་དྟོན་ལ་ཞུགས་མཁན་དག་ཡིན།སྐབས་དྲེར།མི་དྲེ་དག་གིས་རང་གི་སྒྱུ་རལ་ལས་གའམ།སྲེ་ཁུལ་དུ་འཛམོས་པའི་ས་ཆ་ཞིག་གདམ་

ནས་རང་ཉིད་ཀི་ཉམས་ལྲེན་བས་ཆྟོག་ཅིང་།ཁྟོ་ཚོས་དངྟོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་གི་ལས་བྲེད་པའི་རྟོགས་རམ་འྟོག་གམ་ དུས་ཆྲེན་ལ་ལས་ཀ་བྲེད་མཁན་རྣམས་

ཀི་སྐུལ་མའི་འྟོག་དྲེ་ལར་བསྒྲུབས་ཀང་ཆྟོག“མཛེས་འདྟོད”གི་དུས་ཆྲེན་ལས་གཞི་ལས་བྱུང་བའི་དངྟོས་པྟོ་ཁ་ཤས་ཏྲེ།ང་ཚོས་དངྟོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་དང་

མཉམ་ལས་བྲེད་ཐུབ་པ་དང་།དངྟོས་མང་ བཤམས་སྟོན་ཁང་དྲེ་དག་ལ་རང་ཉིད་ཀི་ན་གཞྟོན་ལས་འགུལ་རྣམ་གངས་ཡྟོད་པར་མ་ཟད།ཁྟོང་ཚོའི་ང་ཚོའ་ིཞིབ་

འཇུག་གི་གྟོ་རིམ་ཧིལ་པྟོ་འདྲ་བཟྟོ་བས་ནས། སྟོབ་མ་རྣམས་ཕི་ལ་འགྟོ་རུ་བཅུག་ནས་ང་ཚོའི་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་གསར་འཛུགས་བྲེད་ཆྲེད་དུ་དྲིས་པའི་བརག་

དཔྱད་དྲི་བ་དག་དང་ འདྲ་བའི་དྲི་བ་གཅིག་མཚུངས་ལ་བརི་སྲུང་བྲེད་དུ་བཅུག་པ་རྲེད།འྟོན་ཀང་ཁྟོང་ཚོས་ཁྱིམ་དང་།རང་ཉིད་ཀ་ིསྲེ་ཁུལ་དུ་བས་པ་ཡིན་ལ། 



 

 

ཁྟོང་ཚོས་སྟོབ་སྟོང་གི་ཉམས་མྟོང་ཞིག་ཏུ་བརིས་ནས།རང་རང་གི་དུས་ཆྲེན་ཆུང་ཆུང་ཞགི་གམ།ཡང་ན། གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་འྟོག་འགྲེམས་སྟོན་བྲེད་འགྟོ་བཙུགས་

པ་རྲེད།དཔྲེར་ན་ཏ་ཁྲེ་ས་སི་རིག་གནས་ཞིབ་འཇུག་ཁང་ (Institute of Texan Cultures)དུ། དངྟོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་གི་ལས་

བྲེད་མི་ས་དང་།སྲེ་ཁུལ་དུ་དངྟོས་སྟོང་བྲེད་མཁན་ན་གཞྟོན་མཉམ་ལས་བས་ནས་“འཇབ་ལྷམ་གི་འགྟོ་བ་”ཞྲེས་པའི་འཇབ་ལྷམ་འཚོལ་སྡུད་བྲེད་མཁན་མ་ིཞིག་

ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་དང་།མ་ིདྲེ་ནི་འཇབ་ལྷམ་རིག་གནས་ཤྲེས་མཁན་ཞིག་ཡནི་ཏྲེ།སུ་ཞིག་ཨ་མྲེ་རི་ཁའ་ིརྒྱལ་ཡྟོངས་ཀི་འཇབ་ལྷམ་ག་ིསྲེམས་སྐུལ་ཡིན་ནམ།སུ་

ཞིག་གིས་འཇབ་ལྷམ་གསར་སྲེལ་བྲེད་པར་རྟོགས་བྲེད་དམ།དུས་རིམ་མི་འདྲ་བར་དར་ཁྱབ་ཆྲེ་བའི་འཇབ་ལྷམ་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ།དྲེ་ནས་དྲ་ལྷམ་ལུས་རལ་ལྷམ་

བཀྟོལ་བ་དང་།དྲེ་ཡང་བསྡུ་ཉར་བྲེད་ས་ཞིག་ཀང་ཡྟོད།དྲེ་དག་ཁྟོས་དངྟོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་དུ་ཕིར་བཀམ་སྟོན་བས་པ་ཡིན།ཏ་ཁྲེ་ས་སི་ཡི་ཧྲེང་ཨན་ཏུང་ཉ་ི

ཨྟོ(San Antonio, Texas) ན་མི་ཞགི་ཡྟོད་དྲེ།ཁྟོ་ནི་ཨ་ཧ ྲེ་རི་ཁའི་ས་གནས་མི་འདྲ་བ་ནས་འཁྲེལ་འཐག་ཐྟོན་རྫས་མི་འདྲ་བ་ལས་བཟྟོས་པའི་

སྟོད་ཐུང་ས་མང་ ཉར་ཚགས་བས་ཡྟོད་པ་དྲེ།ས་གནས་མི་འདྲ་བ་དང་བཟྟོ་ལ་མི་འདྲ་བ་ཡྟོད།ཁྟོ་ཨ་ཧ ྲེ་རི་ཁའི་སྐམ་ས་ཆྲེན་པྟོའི་གང་ས་གང་དུ་སྟོང་ན་ཁྟོས་ས་ཆ་

དྲེ་ནས་ཚི་ལྲེན་ཞིག་ཁྱྲེར་ཡྟོང་ལ།འདི་དག་ནི་ཁྟོང་གིས་ཇུས་འགྟོད་ཆ་སྒམ་གི་ཆ་ཤས་ཤགི་ལ་འགྱུར་སིད།དྲེར་བརྲེན་དངྟོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་དང་སྲེ་ཁུལ་

གི་འདུ་ཚོགས་ཁྟོད།“མཛེས་འདྟོད”ཀི་གསྟོ་སྟོང་བས་པའི་ན་གཞྟོན་དག་གིས་ཁྟོ་ངྟོ་སྟོད་བས་ཏྲེ། ཁྟོ་ཚོའི་ཉམས་མྟོང་མཉམ་སྟོད་བས་པ་དང་།སྲེ་ཁུལ་གི་ཁྟོངས་མི་

རྣམས་ལ་ཁྟོའི་ཉམས་མྟོང་མཉམ་སྟོད་བྲེད་དུ་བཅུག་པ་རྲེད།འདི་ས་ཆ་གཅིག་རྲེད།ལས་གཞི་གཞན་པའི་ཁྟོད་དུ།མི་རྣམས་ཕན་ཚུན་གི་གྟོན་ཆས་ལ་བལ་བར་འགྟོ་

བ་ཡིན།ཕན་ཚུན་ག་ིགྟོན་ཆས་འགྲེམས་སྟོན་ལ་སྟོང་བ་རྲེད།ཨ་ཧ ི་རི་ཀ་ཨ་མྲེ་རི་ཁའི་སྲེ་ཁུལ་དུ་ཆ་ལུགས་སམ་གྟོན་ཆས་ཀི་ འཁབ་སྟོན་ནི་མཐྟོང་ཚོར་གི་རྟོལ་

དབངས་སྟོ་སྟོན་དང་འདྲ།དྲེར་བརྲེན་གྟོན་ཆས་ཀི་འཁབ་སྟོན་ས་ཚགོས་ཡྟོད་པ་དང་།སྲེ་ཁུལ་སྟོ་སྟོར་རང་ཉིད་ཀི་གྟོན་ཆས་ཀ་ིབཟྟོ་ལ་འདུག།ང་ཚོས་དུས་ཆྲེན་གི་

སྐབས་སུ་གྟོན་ཆས་འཁབ་སྟོན་མཐྟོང་། དྲེ་དག་ནང་ན་ཆྟོས་ཚོགས་ཀིས་བཙུགས་པའི་གྟོན་ཆས་འཁབ་སྟོན་ཡང་འདུག།དྲེར་ཞྭ་མྟོ་ས་ཚོགས་ཞིག་སྟོན་བཞིན་

འདུག་ལ་དྲེ་ན་ི ཆྟོས་ཚོགས་ནང་གི་ཞྭ་མྟོ་གྟོན་པའི་རིག་གནས་ཀི་ཆ་ཤས་ཤིག་སྲེ།ཆྟོས་ལུགས་ལ་བརི་འཇྟོག་བྲེད་པ་མཚོན་པ་དང་།ཁྟོ་ཚོས་བཤད་པ་ལར་ན་”ལྷ་

ཡི་སྟོ་སིད”་མཚོན་པ་རྲེད།གྟོན་ཆས་འཁབ་སྟོན་ལ་ལ་ཞིག་གིས་སྲེ་ཁུལ་ལ་མ་དངུལ་བསྡུ་རུབ་བྲེད་ཆྲེད་ཡིན།“མཛེས་འདྟོད”གི་དུས་ཆྲེན་ལས་གཞ་ིནང་། ང་ཚོ་

ཆྟོས་ཚོགས་ཞྭ་མྟོའི་གྟོན་ཆས་འཁབ་སྟོན་བས་པ་དང་།མི་ཚོས་ཆྟོས་ཁང་དུ་འགྟོ་དུས་གྟོན་པའི་ཞྭ་མྟོ་རྲེད། འྟོན་ཀང་ང་ཚོ་ཞྭ་མྟོ་བཟྟོ་མཁན་ཡང་གདན་འདྲྲེན་

ཞུས་པ་ཡིན།ཆྟོས་ཁང་ནང་གི་ཞྭ་མྟོའི་གྟོན་ཆས་འཁབ་སྟོན་སྲེང་ནམ་ཡིན་རུང་ཞྭ་མྟོ་གསར་སྐྲུན་བྲེད་མཁན་ཚོ་ཡྟོང་གི་ཡྟོད་པས་རྲེད།ཆྟོས་ཁང་ནང་གི་ཞྭ་མྟོའི་

གྟོན་ཆས་འཁབ་སྟོན་སྲེང་ཆྟོས་ཁང་ག་ིགྟོན་ཆས་ དྲེ་དག་གི་དྟོན་སྙིང་ལ་གྟོས་སྡུར་བྲེད་པའི་གྟོ་སྐབས་ཡང་ཡྟོད།དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་གྟོལ་རྲེས།སྲེ་ཁུལ་དཔྲེ་

མཛོད་ཁང་དང་།དྲེ་མིན་མ་ིམང་པྟོ་འདུ་འཛོམས་བྲེད་ས་ནས་ཞ་མྟོ་དྲེ་ཨ་ཧ ི་རི་ཀ་ཨ་མྲེ་རི་ཁའི་ཤུལ་བཞག་རྒྱུ་ནྟོར་ཁྟོད་ཀི་ཕན་ནུས་ལ་གྟོས་བསྡུར་བས་པ་

རྲེད།དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་དང་དངྟོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་གི་ལས་རིམ་ རྣམ་གངས་དག་ནི་སྲེ་ཁུལ་ཟབ་ཞུགས་བྲེད་པའི་བར་སྟོང་ཡིན་ལ།སྲེ་ཁུལ་དུ་བྲེད་སྒྟོ་

མ་སྲེལ་གྟོང་དང་།སྲེལ་སྐབས་དང་སྲེལ་རྲེས་བཅས་ཡིན།ང་ཚོས་ཚོགས་ར་ཞིག་གསར་གཏྟོད་བྲེད་པའི་གལ་ཆྲེ་བའི་རང་བཞིན་ ཤྲེས་རྟོགས་བྲེད་ཐུབ་ལ།ཚོགས་ར་

འདིར་མི་རྣམས་ལ་རང་ཉིད་དངྟོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་པའི་ངྟོས་འཛིན་བྲེད་ཀི་འཇུག་ཐུབ་ཀི་ཡྟོད་ལ།དངྟོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་གི་

རང་ཉིད་ལ་ དགའ་བསུ་ཐྟོབ་པའི་ངྟོས་འཛིན་བྲེད་ཀ་ིའཇུག་པ་མ་ཟད།འགྲེམས་སྟོན་ག་ིཐབས་རལ་དང་ལག་ལྲེན་ལའང་སྟོབ་སྟོང་བས་ཆྟོག་པ་དང་། བྲེད་

ཐབས་གསར་པའི་ཐྟོག་ནས་སྟོལ་རྒྱུན་ལ་ལ་སངས་གསར་པ་བཟུང་སྲེ།ཁྟོང་ཚོ་རང་ཉིད་ཀི་སྲེ་ཁུལ་ལ་ཕིར་འགྲེམ་སྟོན་བྲེད་པའི་གནས་ཚུལ་ལ་བསན་པ་

རྲེད།“མཛེསའདྟོད།”དང་“ཨ་ཧ ྲེ་རི་ཁ་ཨ་མྲེ་རི་ཁའི་གྟོན་ཆས་བཟྟོ་རལ་ཐྟོན་རྫས”།"ཨ་ཧ ྲེ་རི་ཁ་གིང་གི་གནས་སྟོ་ཡུལ་མི་”ཞྲེས་པའི་ལས་གཞི་རྣམ་གངས་བཅས་

དང་ འདྲ་བར།དངྟོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་ག་ིལས་གཞི་རྣམ་གངས་ཀིས་སྲེ་ཁུལ་དང་མི་སྒྲེར་ལ་དངྟོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་ནས་བཤམས་སྟོན་བས་པའི་ 

ནང་དྟོན་སྐྟོར་ཤྲེས་སུ་འཇུག་པ་མ་ཟད།དྲེ་བཞིན་ཁྟོང་ཚོས་ཇི་ལར་འགྲེམས་སྟོན་བྲེད་པ་དང་རང་ཉིད་ཀི་ ལ་ཚུལ་ལར་འགྲེམས་སྟོན་བྲེད་པར་སྐུལ་འདྲེད་བས་

ཆྟོག།ཡིད་འཇྟོག་བ་དགྟོས་པ་ཞིག་ན།ིང་ཚོས་ད་ལ་བྲེད་སྟོད་ བྲེད་ཆྟོགག་པའི་ལག་རལ་དྲེ་ཚོ་བྲེད་སྟོད་བས་པ་ཡིན།སྲེ་ཁུལ་ཞིབ་འཇུག་ཁ་ཤས་ནི་ཀུ་ཤུ་ཁ་པར་

སྟོགས་ཀི་སྲེང་དུ་འམ། ཡང་ན་སི་ཚོགས་འབྲེལ་སྟོར་སྲེལ་ལམ་དུ་སྲེལ་བ་ཡིན་ལ།།མི་རྣམས་ཀིས་ཕིར་འགྲེམས་སྟོན་བྲེད་སྐབས་བཏྟོན་པའི་ཐབས་ལམ་འགའ་ཞིག་

ནི་སི་ཚོགས་འབྲེལ་སྟོར་སྲེལ་ལམ་དང་།དྲ་ལམ་གྟོས་ཚོགས།དྲེ་བཞིན་ཕབ་བཟྟོའི་སྤུས་ཚད་དང་ ཤྟོང་ཚད་མཐྟོ་བའི་སྒུལ་བདྲེའི་ལག་ཆ་བཅས་རྲེད།ང་ཚོས་ལག་

ཆ་དྲེ་དག་སད་ནས་སྲེ་ཁུལ་ལྲེ་བར་བས་པའི་ཞིབ་འཇུག་ སྲེ་ཁུལ་ཁ་ཤས་དབར་གི་འབྲེལ་བ་བྲེད་ཀི་ཡྟོད།སྲེ་ཁུལ་ཟབ་ཞུགས་བྲེད་པའི་ཐབས་ཇུས་ཐད་གྟོས་གཞི་



 

 

འགའ་བཏྟོན་ན། ལས་གཞི་ཐྟོག་མར་འགྟོ་བཙུགས་སྐབས།ཁྱྟོད་ཀི་འདྲེམས་དམངས་ལ་རྒྱུས་ལྟོན་བ་དགྟོས།སྲེ་ཁུལ་གི་འཚོ་བར་ཟིན་ཐྟོ་འགྟོད་རྒྱུར་སྟོ་བ་ཡྟོད་

མཁན་སུ་ཡིན་པ་ལ་རྒྱུས་ལྟོན་བྲེད་དགྟོས།སྲེ་ཁུལ་ནང་བརི་འཇྟོག་ཐྟོབ་ཡྟོད་པའི་རིག་གནས་ལག་ལྲེན་མཁན་སུ་ཡིན་ནམ།སྲེ་ཁུལ་གི་འཐུས་མི་ཞིབ་འཇུག་དང་

འཆར་འགྟོད་ཀི་ བརྒྱུད་རིམ་ནང་ཞུགས་རྒྱུར་གདན་འདྲྲེན་ཞུ་དགྟོས་པ་རྲེད།སྲེ་ཁུལ་གི་སྟོབ་མ་དང་རིག་གནས་ཚོགས་པར་སྟོང་བརར་དང་། རིག་གནས་ཡིག་

ཚགས་དང་མཛུབ་སྟོན་བཅས་བས་ཏྲེ།ཐུན་མྟོང་དུ་དངྟོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་གི་ལས་རིམ་དྲེ་སྲེ་ཁུལ་གི་བར་སྟོང་དང་དྲེ་བཞིན་དངྟོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་

དུ་བསྐྲུན་དགྟོས།མཐའ་མར།དཔྱད་དཔྟོག་དང་།བཟྟོ་བཅྟོས།དྲེ་མིན་ཁྱྟོད་ཀིས་གསར་སྐྲུན་ བས་པའི་ལས་རིམ་དྲེའི་སྲེང་དུ་ཇྲེ་ལྲེགས་སུ་ཐྟོངས།དྲེ་ན་ིམུ་མཐུད་དུ་
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དམངས་གཙོའི་དབང་ཆའི་ཁྟོམ་སྐྟོར་བས་ནས་ལྟོ་འཁྟོར་ལྔ་བཅུ་ལྟོན་པར་དྲན་གསྟོ་ཞུ་བའི་ལྦ་ཧྲེང་ཐིང་ཀི་ཁྟོམ་སྐྟོར་སྲེང། དྲེའི་ནང་སྲེ་ཁུལ་གི་མཁས་པ་དང་སྲེ་



 

 

ཁུལ་གི་སྒྲིག་འཛུགས་མཁན་ཞིག་གིས“མཛེས་འདྟོད” ལས་གཞི་ཡི་སྟོད་ཐུང་གྟོན་པ་རྲེད།རྒྱུ་མཚན་ན་ིཁྟོ་མྟོས་བཤད་ན་ཁྟོ་མྟོ་ལས་གཞི་དྲེའི་ནང་ཞུགས་པ་དང་། 

ན་གཞྟོན་དང་མཉམ་ལས་བས་དྲེ།ཨ་ཧ ྲེ་རི་ཁ་ཨ་མྲེ་རི་ཁ་བའི་ཕ་མྲེས་ནས་བརྒྱུད་པའ་ིགཅྲེས་ནྟོར་ལ་བརི་སྲུང་དང་སྟོབ་སྟོང་བྲེད་པའི་གྟོན་ཆས་འཁབ་སྟོན་ཀི་

ལས་འགུལ་ལ་བགྟོ་གིང་དང་བཀྟོད་སྒྲིག་བས་པ་བརྒྱུད།ཁྟོ་མྟོས་རང་ཉིད་ལས་འགུལ་སྒྲིག་འཛུགས་མཁན་ཞིག་ཡིན་པའི་དྟོན་སིྙང་མཐྟོང་།དྲེ་བས།ང་ཚོས་བྲེད་

ཐབས་འགའ་ཞིག་ནས་སྐུལ་མ་བཏང་ཆྟོག་སྲེ། དུས་བཅད་ལར་མི་རྣམས་དངྟོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་དུ་ཕིར་ཁིད་འྟོང་ནས།ང་ཚོས་དམགིས་འཛུགས་སྲེ་ཁུལ་

དང་དམིགས་བཙུགས་དངྟོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་གི་རྒྱབ་ལྟོངས་འྟོག་སྲེ་ཁུལ་དང་མཉམ་ལས་བས་པར་བརྲེན་ནས་བསབས་པའི་བསབ་བ་མཉམས་སྟོད་བྲེད་

དགྟོས།དྲེ་ལར་བས་ན་ལས་དྟོན་མུ་མཐུད་དུ་སྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུར་རྟོགས་རམ་བྲེད།མཇུག་མཐར།རིག་གནས་དང་སི་ཚོགས་ཀི་རྟོག་འཛིང་རང་བཞནི་གནས་ཡྟོད་

ལ།འགལ་བ་དང་སྐབས་འགར་ནྟོར་འཁྲུལ་ཡང་བྱུང་སིད་པ་ནི་དངྟོས་ཡྟོད་འཚོ་བ་ཡནི་པ་དང་།དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་དང་སྲེ་ཁུལ་དུ་རྒྱུན་སིང་དྲེ་བྲེད་ཐབས་

ཤིག་ལ་བརིས་ནས།ཐུན་མྟོང་དུ་ཇུས་འགྟོད་དང་ཞིབ་འཇུག་བས་ཏྲེ།དྟོན་དངྟོས་དང་མཐུན་པའི་དམངས་གི་རིག་གནས།དམངས་ནས་སྐྲུན་པའི་རིག་གནས། 

དམངས་ལ་དམིགས་པའི་རིག་གནས་ཞྲེས་པའི་ལས་རིམ་སྲེལ་ཏྲེ།མུ་མཐུད་མི་དམངས་ཀ་ིཚོགས་སི་དང་།སྲེ་ཁུལ་གཅིག།རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་དང་མིའི་རིགས་ཀི་ཤུལ་

བཞག་རྒྱུ་ནྟོར་རྒྱུན་འཁྱྟོངས་བྲེད་པར་རྟོགས་རམ་བྲེད་པའི་ལས་རིམ་སྲེལ་དགྟོས།བཀའ་དྲིན་ཆྲེ། 

  



 

 

3. སྐད་རགིས་ཀ་ིས་མང་རང་བཞནི་དང་ཤུལ་བཞག་རགི་གནས་ཞབི་འཇུག་དང་འགྲེམས་སྟོན། 
 

ལྷན་རྒྱས་སྐུ་ཁམས་བཟང་།ངའ་ིམིང་ལ Mary Linn ཟྲེར་གི་ཡྟོད།ཧི་མ་ིསྲེན་ཉི་དམངས་སྟོལ་དང་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་ལྲེ་གནས་ཀི་སྐད་ཡིག་དང་

རིག་གནས་སྲེ་སྟོབས་ཀི་འགྲེམས་སྟོན་ཇུས་འགྟོད་པ་ཡནི།ང་ལ་སྐད་བར་རིག་པའི་འབུམ་རམས་པའི་སྟོབ་གནས་ཡྟོད།ངས་ཡུལ་སྲེས་དང་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་

སྐད་རིགས་ཟིན་བིས་དང་ཞིབ་འབི་བྲེད་སངས་སྐྟོར་སྟོབ་སྟོང་བས་མྟོང་།ལྷག་པར་དུ་ཨ་མྲེ་རི་ཁའི་ཡུལ་སྲེས་དང་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་སྐད་ཡིག་སྐྟོར།ངས་ད་

དུང་ཨ་མྲེ་རི་ཁའ་ིཡུལ་སྲེས་སྐད་ཡགི་གི་བར་སྟོད་དང་ཚིག་མཛོད་ཆུང་ཆུང་ཅགི་བིས་ཡྟོད།ངས་ད་དུང་སྐད་བར་རིག་པ་དང་སྐད་བརའ་ིསྟོབ་ཁིད་ ཐད་ནས་སྲེ་

ཁུལ་གི་མི་སར་གསྟོ་སྟོང་བས་ཡྟོད།དྲེ་ལར་བས་ན་ཁྟོ་ཚོས་རང་ག་ིསྐད་ཡིག་སྟོང་ཐུབ་པ་མ་ཟད།ཁྟོ་ཚོའ་ིསྐད་དྲེ་ནམ་རྒྱུན་བྲེད་སྟོད་བས་ཏྲེ་སྐད་ཡུག་དྲེ་གསྟོན་

ཤུགས་རྒྱས་པར་བྲེད་ཐུབ།ངས་དངྟོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་ཏུ་ལྟོ་20ཙམ་རིང་ལ་སྐད་བར་རིག་པའི་ལས་ཀ་བས་པ་ཡིན།དྲེ་གར་ངས་ཨ་མྲེ་རི་ཁའི་ཡུལ་སྲེས་

སྟོད་མིའི་སྐད་ཡིག་འཚལོ་བསྡུ་བས་པ་དང་།ཨ་མྲེ་རི་ཁའི་ཡུལ་སྲེས་སྟོད་མིའི་སྲེ་ཁུལ་གི་ཁྟོངས་མི་དག་དངྟོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་གི་ཉར་ཚགས་བས་ཡྟོད་

པའི་རྒྱུ་ཆ་དག་ཇི་ལར་བཀྟོད་སྟོད་བྲེད་པའི་སྐྟོར་ལ་གསྟོ་སྟོང་སད་པ་མ་ཟད།ཁྟོང་ཚ་ོལ་དྲེ་བས་མང་བའི་སི་དམངས་ལད་མྟོ་བ་ལ་ཁྟོང་ཚོའི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་

གནས་ཀི་ཚབ་བས་དྲེ་སི་དམངས་ལ་མཚམས་སྟོར་བྲེད་རྟོགས་བྲེད་ཀི་ཡྟོད།ངའི་འཆད་ཁིད་ནི་གངས་ཉུང་མ་ིརིགས་ཀི་སྐད་རིགས་དང་བཤམས་སྟོན་ཁང་

ཡིན།དང་པྟོ།ངས་སྐད་ཡིག་སྟོང་ཉྲེན་ཅན་གི་དྟོན་སི་དང་དྲེང་གི་འཛམ་གངི་གི་སྐད་ཡགི་སྟོ་སྒྱུར་གི་ཉམས་ཉྲེན་སྐྟོར་ངྟོ་སྟོད་བ་རྒྱུ་ཡནི།ང་ཚོས་ཅའིི་ཕིར་སྐད་ཡིག་

སྟོང་ཉྲེན་གྱུར་བ་དྲེ་ཤྲེས་རྒྱུ་ནི་དངྟོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་གི་ཆྲེད་ལས་མ་ིསའི་ངྟོས་ནས་བརྟོད་ན་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་ཞིག་ཡིན་པ་རྟོགས་པ་མ་ཟད།གལ་སིད་

ཁྱྲེད་སྐད་ཡིག་རིག་པ་བ་ཞིག་མིན་ན་ཡང་།ཁྱྲེད་ཀི་ལས་དྟོན་གིས་ཇི་ལར་བས་ནས་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་སྐད་ཡིག་ལ་རྟོགས་རམ་བྲེད་ཐུབ་པའི་སྐྟོར་གྟོས་

བསྡུར་བ་རྒྱུ་ཡིན།དྲེ་ནས།ངས་ཁྱྟོད་ལ་ཁྱྲེད་རང་གིས་ཧུར་བརྟོན་ཆྲེན་པྟོས་སྟོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་དང་།སྐད་བརའི་བརན་ལམ་ཡིག་ཚགས་ནང་ཞུགས་རྒྱུར་སྐུལ་

ལྕག་བྲེད་རྒྱུ་སྲེ།ང་ཚོས་འཚོལ་སྡུད་བྲེད་དགྟོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་།ཅི་ཞིག་བསྡུ་རུབ། དྲེ་བཞིན་ཇི་ལར་བསྡུ་རུབ་བྲེད་དགྟོས་པ་བཅས་ལ་ཅུང་ཙམ་བལ་རྒྱུ་

ཡིན།ལྷག་པར་དུ།ང་ཚོས་ཡང་བསར་ཕིར་འདྟོན་པའི་ལས་འགན་ཞྲེས་པ་ཞིག་ལ་ཞིབ་འཇུག་བ་དགྟོས་སྲེ།དྲེ་ནི་སྐད་བར་རིག་པ་བས་རིག་གནས་ཀི་ཡིག་ཚགས་

ཁྟོད་ནས་དྲེ་བས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྐད་བརའི་གཞ་ིགངས་ཐྟོབ་ཆྲེད་དུ་བཀྟོད་སྟོད་བྲེད་པའི་ལས་འགན་ཞིག་ཡིན།འཛམ་གིང་ཐྟོག་སྐད་རིགས་7000ཙམ་

ཡྟོད།གངས་ཀ་འདི་ནི་ང་ཚོས་བལས་ན།ང་ཚོས་ལྟོ་རྒྱུས་ཚད་ལྡན་ཡིག་ཆ་ལ་ལ་ཞིབ་བས་ཏྲེ་འཛམ་གིང་ཐྟོག་ཐྟོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་གནས་ཡྟོད་པའི་སྐད་ཆའི་

གངས་འབྟོར་རགས་ཙམ་ཞིག་རྲེད།འྟོན་ཀང་།ད་ལའཛམ་གིང་ན་མིའི་རིགས་ཀི་སྐད་རིགས་བྟོར་སྟོང་དུ་འགྟོ་བའི་ཉྲེན་ཁ་ཆྲེན་པྟོ་ཞིག་བརྒྱུད་བཞིན་ཡྟོད།མིག་

སྔར།འཛམ་གིང་སྲེང་གི་སྐད་རིགས་90%ལྷག་ནི་ཚད་ངྲེས་ཅན་ཞིག་གི་སྲེང་ནས་ཡལ་འགྟོ་བའི་ཉྲེན་ཁའ་ིཁྟོད་དུ་གནས་ཡྟོད།འདིས་སྐད་ཆ་བཤད་མཁན་

རྣམས་རིམ་བཞིན་སྐད་རིགས་ཆྲེ་ཁག་དུ་བསྒྱུར་བ་མཚོན།ལྷག་པར་དུ་ཡུལ་སྟོ་འགྟོ་འྟོང་དང་གྟོང་ཁྱྲེར་ཅན་ག་ིརྒྱབ་ལྟོངས་འྟོག་མ་ིརབས་གཅིག་རིང་གི་དུས་ཚོད་

ནང་འདི་འདྲ་འབྱུང་སིད་པ་དང་།ཡང་ན་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་སྐད་དང་རིག་གནས་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ མི་རབས་མང་པྟོ་བརྒྱུད་རིམ་བཞིན་འདི་འདྲ་

འབྱུང་སིད།མི་རིགས་མང་ཆྲེ་བའི་སྐད་དང་རིག་གནས་ཀི་ཁྟོད་དུ།སིར་བཏང་དུ་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་སྐད་ཡིག་ལ་དྲེ་འཚ་ོགནས་བྲེད་རྟོགས་བྲེད་པའི་དཔལ་

འབྟོར་དང་སྟོབ་གསྟོའི་གྟོ་སྐབས་ཉུང་བ་དང་།མི་རྣམས་མི་རིགས་མང་ཆྲེ་བའི་སྐད་དུ་འཁྟོར་དུ་འཇུག་པར་བཀག་འགྟོག་བྲེད་པའ་ིགྟོ་སྐབས་ཡང་ཉུང་

བས།མཐར་ཐུག་གི་མཇུག་འབས་ནི་ཁྟོ་ཚོས་བཤད་པའི་སྐད་དང་རིག་གནས་མྲེད་པར་འགྱུར་བཞིན་ཡྟོད།ང་ཚོས་1920ལྟོའི་སྐད་བར་ཤྟོར་ལྷག་དང་སྐད་

བར་ས་མང་ རང་བཞིན་གི་ས་ཁ་འདི་ལ་བལ།མདྟོག་ལང་ནག་གི་ས་ཁྟོངས་ན།ིང་ཚོའ་ིསྐད་ཡིག་གི་ས་མང་རང་བཞིན་གི་ས་ཁྟོངས་སུ་ཁྟོང་ཚོའི་སྐད་ཡགི་སྟོར་

འཇྟོག་བས་ཡྟོད།མདྟོག་ཅུང་ས་བྟོ་ཡནི་པའི་ས་ཁྟོངས་སྲེ།སྲེར་པྟོ་དང་ལི་མདྟོག་ནི་དྲེ་དག་གིས་ཕལ་ཆྲེར་20%ནས་33%ལ་ཤྟོར་ལྷག་ཐྲེབས་པ་

དང་།གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཀི་འྟོག་ཏུ་50%ལ་ཤྟོར་ལྷག་ཐྲེབས་པ་རྲེད།རང་གི་མཐྟོང་ཐུབ་པ་ལར།དབིན་ཇིས་དུས་ཡུན་རིང་བ་དང་ཛ་དྲག་ཆྲེ་བའི་མི་སྲེར་སྲེལ་

བའི་ས་ཁུལ་ནི་སྐད་རིགས་ཤྟོར་བའི་ས་ཁུལ་གཙ་ོབྟོ་ཡིན།དཔྲེར་ན་ཨ་རི་དང་ཨྟོ་སི་ཁྲུ་ལ་ིཡ།ང་ཚོ་ལྟོ་75ཡི་མདུན་དུ་མཆྟོང་པའི་རྲེས་ལ།འཛམ་གིང་གིས་ལྟོ་མང་

བྟོའི་གྟོ་ལ་ཧིལ་པྟོའི་དཔལ་འབྟོར་ཞིག་བརྒྱུད་མྟོང་། སྐབས་དྲེ་དུས་ཁྱྲེད་ཀིས་ གནས་ཚུལ་དྲེ་ནི་འཇིགས་སུ་རུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་མཐྟོང་ཐུབ།སྐད་རིགས་ལ་གྟོང་

གུན་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ཕྟོག་པའི་ས་ཁུལ་དྲེ་དག་ཏུ་ད་ལ་ བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་ཟནི་པའི་སྐད་རིགས་ཀི་གྟོང་གུན་ཕྟོག་གི་ཡྟོད།ཁྱྟོད་ཀིས་མཐྟོང་གསལ།ཅུང་ཉུང་བའི་ས་



 

 

ཁུལ་ཁ་ཤས་ལ་དྟོན་དངྟོས་སུ་སྐད་རིགས་ཤྟོར་ལྷག་གི་ཤུགས་རྐྱྲེན་ཐྲེབས་མྲེད་པ་དང་།ཡ་གིང་ལ་ད་ལ་མདྟོག་སྲེར་པྟོ་ཅན་གི་ས་ཁུལ་ཡྟོད་ལ། ཨ་མྲེ་རི་ཁ་ལྷྟོ་མའི་

ས་ཁུལ་མང་ཆྲེ་བའང་དྲེ་འདྲ་རྲེད།ད་ལ་ང་ཚོས་མདུན་དུ་མིག་གིས་བལས་ན།ད་བར་དུ་ལྟོ་25ལས་འགྟོར་མྲེད།ས་ཁ་འདི་2019ལྟོའི་རྲེད།དྲེའི་ཐྟོག་འཛམ་

གིང་ཐྟོག་གི་ས་ཁུལ་ཚང་མར་ཤུགས་རྐྱྲེན་ཐྲེབས་ཡྟོད་པ་དང་།དྲེའི་ནང་ནས་མང་ཆྲེ་བ་33%ནས་90%ལ་སྲེབས་ཡྟོད་པ་མཐྟོང་ཐུབ།ལང་མདྟོག་ས་ཁུལ་

འབའ་ཞིག་ནི་དྲེ་བས་ཁྲེར་རྐྱང་དབྲེན་པའི་ས་ཁུལ་དྲེ་དག་ཡིན།དཔྲེར་ན།ཀྲེ་ལིན་ལན(Greenland)དང་ས་ཧ་ལ་ལྷྟོ་ཨ་ཧ ྲེ་རི་ཁ(Sub-

Saharan Africa) ཡང་ན་ཐྟོག་མ་ནས་་སྐད་ཡིག་གི་ས་མང་རང་བཞིན་ཅུང་དམའ་བའི་ས་ཁུལ་དུ་གྟོང་གུན་མང་པྟོ་ཕྟོག་མྲེད་པ།དཔྲེར་ན་པའྟོ་

འཇམ(Belgium) འམ་སྟོ་ཏི་ཨ་རབ(Saudi Arabia)ལ་བུ་རྲེད།ད་རུང་གལ་ཏྲེ་ཁྱྟོད་ཀིས་ཞིན་ཞི་ལན་ལ་བལས་ན།དྲེ་ནི་ལང་ཁུ་ཡིན།དྲེའི་

རྒྱུ་མཚན་ནི་ཁྟོ་ཚོས་སྐད་བརའི་འགྱུར་ལྡྟོག་ག་ིཁ་ཕྟོགས་ཕིར་ལྡྟོག་ཏྲེ། མའྟོ་ལི(Māori)སྐད་ཀི་གནས་བབ་དྲེ་ལྟོ་25དང་ལྟོ་50ཡི་གྟོང་ལས་དྲེ་བས་

ལྲེགས་པ་ཞིག་བཟྟོས་བ་རྲེད།ད་ལ་ང་ཚོས་ཀྲུང་གྟོའི་སྐད་ཡིག་གི་ས་མང་རང་བཞིན་སྐྟོར་གྲེང་རྒྱུ་ཡིན།ཀྲུང་གྟོར་སྐད་རིགས་297ཡྟོད།དྲེ་ལ་ཕལ་ཆྲེར་ཡ་གིང་གི་

བརྒྱ་ཆའི་བཅུ་གསུམ་གི་སྐད་རིགས་ཡྟོད།ས་མང་རང་བཞིན་དྲེ་ཕལ་ཆྲེར་གྟོ་ལ་ཧིལ་པྟོའི་དཔྲེ་དབིབས་ལ་བརི་སྲུང་བས་ཡྟོད་དྲེ།ཡུན་ནན་སྟོགས་ལྷྟོ་རྒྱུད་ཀི་ཚ་ཁུལ་

ས་ཁུལ་གི་ས་མང་རང་བཞིན་དྲེ་བང་རྒྱུད་ལས་མང་བ་དང་།མཚ་ོབྟོད་ས་མཐྟོ་སྟོགས་སྲེ་དངྟོས་ས་མང་རང་བཞིན་གི་ རི་ཁུལ་གི་ས་མང་རང་བཞིན་ཡང་ཅུང་

མང་བ་ཡྟོད་པ་རྲེད།གལ་ཏྲེ་ང་ཚོས་ཀྲུང་གྟོའི་སྐད་བརའི་སྟུག་ཚད་ས་ཁ་འདི་ལ་བལས་ན། ནག་ཅངི་ཆྲེ་བའི་གིབ་ནག་གིས་ཞིང་ཆྲེན་དྲེར་སྐད་རིགས་མང་པྟོ་

ཡྟོད་པ་མཚོན།དཔྲེར་ན།ང་ཚོས་ཡུན་ནན་ཞིང་ཆྲེན་གི་སྐད་རིགས་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ་སྲེ།མི་གངས་ཁི་སུམ་བརྒྱའི་ནང་ནས་སྐད་རིགས་གཅིག་རྲེ་ཡྟོད་ཅིང་། 

བང་ཤར་རྒྱུད་ཀི་ཧའྲེ་ལྟོང་ཅངི་ཞིང་ཆྲེན་དུ་སྐད་རིགས་བརྒྱད་ལས་མྲེད་པ་སྲེ།མི་གངས་ས་ཡ་བཞི་ཚེག་བདུན་འབུམ་ ནང་ནས་སྐད་རིགས་གཅིག་ལས་མྲེད།ད་

ལ་ང་ཚོས་སི་ཁྟོན་ཞིང་ཆྲེན་གི་སྐད་ལ་ཞིབ་ཏུ་བལ།འདི་ནི་རིགས་རྒྱུད་ཀི་བར་ཁྱམས་ཟྲེར་བ་དྲེ་རྲེད།ཁྱྲེད་རང་གིས་སྐད་དྲེ་ལས་ཆྲེ་བ་མཐྟོང་གི་རྲེད་དྲེ་། དཔྲེར་ན་

བྟོད་ཀི་སྐད་དྲེ་ཨ་མདྟོ་སྐད་དང་ཁམས་སྐད།མི་རིགས་ཆྲེ་ཁག་གི་སྐད་དྲེ་དཔྲེར་ན་སི་སྐད་རྒྱ་སྐད་དང་སི་ཁྟོན་ཀ་ིཡུལ་སྐད་རིགས།ཅུང་ཆྲེ་བའི་གངས་ཉུང་མི་

རིགས་ཀི་སྐད་དྲེ་དབིས་རིགས་ཀི་སྐད་དྲེ་ལྷྟོ་ཕྟོགས་སུ་ཡུན་ནན་ཞིང་ཆྲེན་དུ་སྣུར་སིང་བས་ཡྟོད།ཡིན་ནས་དཀིལ་ལ་ཁྱྲེད་ཀིས་སྐད་རིགས་ཆུང་ཆུང་མང་པྟོ་མཐྟོང་

གི་རྲེད།ང་ཚོས་དྲེར་བྟོད་ཀི་སྐད་རིགས་སམ་བྟོད་སྐད་དང་འབྲེལ་བའི་སྐད་ཟྲེར་གི་རྲེད།ང་ཚོས་ཀྲུང་གྟོའི་བྟོད་རིགས་ས་ཁུལ་གི་གངས་ཉུང་མ་ིརིགས་ཀི་སྐད་གྲེང་

སྐབས་ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་ཀི་གངས་ཉུང་བྟོད་ཀི་སྐད་རིགས་དྲེ་ལ་བསན་པ་ཡིན།འདའིི་ནང་བྟོད་སྐད་དང་བྟོད་ཀི་རིག་གནས་ས་ཁུལ་ན་འཚོ་སྟོད་བྲེད་པའི་མི་སས་

བཤད་པའི་བྟོད་སྐད་མ་ཡིན་པའི་སྐད་ཆ་གཉིས་ཀ་འདས།ང་ཚོས་གངས་ཉུང་བྟོད་ཀི་སྐད་རིགས་འདི་དག་ལ་བལ།ང་ཚོས་ཕྟོགས་གཉིས་ནས་བལས་ན།གཅིག་ནི་

བྟོད་སྐད་རྲེད།བྟོད་སྐད་ནང་ནས་དྲེ་ཚ་ོཧ་ཅང་ཆུང་ཆུང་རྲེད། བྟོད་སྐད་ནང་ནས་དྲེ་ཚོ་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་ཡྟོད་པ་རྲེད།དྲེའི་ནང་བྟོད་སྐད་ཆྲེ་གས་སམ་ཡང་ན་

མང་ཆྲེ་བ་ཚུད་ཡྟོད། དཔྲེར་ན་ཨ་མདྟོའ་ིསྐད་དང་།ཁམས་སྐད།དྲེ་བཞིན་ལྷ་སའི་སྐད་སྟོགས་ཀི་ཡུལ་སྐད་སྟོགས་ཡྟོད།དྲེར་ད་དུང་ཅུང་ཆུང་བའམ་ཡང་ན་གངས་

ཉུང་ཀི་བྟོད་སྐད་ཡང་འདུས།ལྷྟོ་ཕྟོགས་ཀི་ན་ཞི་སྐད་དང་ད་ད་དུང་ཡུན་ནན་ཞངི་ཆྲེན་དུ་སིང་ཡྟོད།ད་དུང་ཁས་མ་བླངས་པའི་ན་ཞི་ Naxi, Laze, 

Malimasa ཡི་གཟུགས་འགྱུར་ཡྟོད་པ་མ་ཟད།ད་དུང་མིང་མ་བཏག་པའི་བྟོད་སྐད་ཡྟོད་པ་དཔྲེར་ན།སི་ཁྟོན་ཞིང་ཆྲེན་ལྷ་ཀང་དགྟོན་པའི་མཐའ་འཁྟོར་

དུ་བཤད་པའི་གཟུགས་འགྱུར་ལ་བུ།ཀན་སུའུ་ལྷྟོ་ཕྟོགས་ཀི་ཧ་ཝ་ཤང་དུའང་བྟོད་ཀ་ིསྐད་ཡྟོད།དྲེ་ནི་བྟོད་སྐད་ཅིག་རྲེད།མ་གཞི་མི་ཚང་མས་རང་ཉིད་བྟོད་རིགས་

ཡིན་སྙམ་གི་མྲེད།དྲེར་བརྲེན་ང་ཚོས་བྟོད་སྐད་ནང་སྐད་ཆ་བཤད་མཁན་གི་ ཆྲེ་ཆུང་འདྲ་མིན་ས་ཚོགས་ཡྟོད་པ་མཐྟོང་ཐུབ།ཕྟོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བལས་

ན།གངས་ཉུང་བྟོད་ཀི་སྐད་དྲེ་ བྟོད་སྐད་དང་འབྲེལ་བ་མྲེད་པ་ཞགི་ཡིན་མྟོད།འྟོན་ཀང་ཁྟོ་ཚོས་བྟོད་རིགས་ས་ཁུལ་དུ་བྲེད་སྟོད་གཏྟོང་ག་ིཡྟོད་པའམ་ཡང་ན་རིག་

གནས་ཐད་རང་ཉིད་བྟོད་ཡིན་པའི་ངྟོས་འཛིན་བྲེད་ཀི་ཡྟོད།དྲེའི་ནང་གི་དཔྲེ་ཁ་ཤས་ནི་Khrskyabsདང་། ཡང་ན་Lavrungདང་། 

Ersuདང་Zhabaརྲེད།གངས་ཉུང་བྟོད་སྐད་དང་དྲེ་བཞིན་འཛམ་གིང་ས་གནས་ཁག་གི་གངས་ཉུང་མི་རིགས་དང་།ས་གནས།སྐད་རིགས་ཆུང་གས་

བཅས་ཚང་མ་སྟོངས་ལ་ཉྲེ་བའི་གནས་སུ་གར་ཡྟོད།ན་གཞྟོན་མི་རབས་ཀིས་ཁྟོ་ཚོའ་ིཤུལ་བཞག་གི་སྐད་མི་བཤད་པ་དང་།ཁྟོ་ཚོས་ཀང་ཁྟོ་ཚོའི་བུ་ཕྲུག་ལ་བརྒྱུད་

སྟོད་བྲེད་ཀི་མྲེད།ཚིག་གཞན་ཞིག་ག་ིཐྟོག་ནས་བཤད་ན།ཁྟོ་ཚོ་རིག་གནས་དང་དཔལ་འབྟོར་ཐྟོག་སྐད་གགས་སྔར་ལས་ཆྲེ་བའི་སྐད་རིགས་ཀི་ཕྟོགས་སུ་འཁྟོར་

བཞིན་ཡྟོད།མི་རབས་འདི་ཡི་ལྟོ་ཚོད་འཕྲེལ་བ་དང་བསྟུན་ནས།སྐད་རིགས་འད་ིདག་ཉནི་རྒྱུན་གི་རྨང་གཞིའི་སྲེང་ནས་བཀྟོལ་བཞིན་མྲེད།ཆྲེས་མཇུག་མཐའི་སྐད་



 

 

ཆ་བཤད་ཤྲེས་པའི་རྒྱུད་རབས་ཀི་ཆྲེས་མཇུག་མཐའི་མི་དྲེ་ཤི་སྐབས།སྐད་ཆ་དྲེ་ཡང་མྲེད་འགྟོ་གིན་ཡྟོད།ང་ཚོས་འདི་ལ་བྲེད་ཐབས་སད་ན་མ་གཏྟོགས།ང་ཚོས་སྐད་

ཡིག་བྟོར་ན་ཅི་ཞིག་བྟོར་ཡྟོད་ཟྲེར་ན།ང་ཚོས་མིའི་རིགས་དང་ཚན་རིག།རིག་གནས་ཀ་ིངྟོས་ནས་བལས་ན་ཆྟོག།ང་ཚོའི་ཤྟོར་བའི་ཆྲེས་གལ་ཆྲེ་བའི་དངྟོས་པྟོ་གཅིག་

ནི་མི་རྣམས་ཀི་ཐྟོབ་ཐང་ཡིན།ཐྟོབ་ཐང་ནི་ཕྟོགས་མི་འདྲ་བ་མང་པྟོ་ཞིག་གི་ངྟོས་ནས་བརྟོད་ན་ཆྟོག།དྲེ་ནི་རིགས་རྒྱུད་དམ་ཡང་ན་རིགས་རྒྱུད་ཕལ་པ་ཡིན་ཆྟོག་པ་

དང་།ས་ཁྟོངས་དང་།ས་གནས།ཆྟོས་ལུགས།གལ་རིམ།ཁྱིམ་ཚང་ངམ་རིགས་རྒྱུད་བཅས་ཡནི་ཆྟོག་ལ།ཐ་ན་ཆབ་སིད་ཀི་རྨང་གཞི་དང་།གྟོང་ཁྱྲེར་ ཆྲེན་པྟོའམ་ཡང་ན་

གྟོང་ཚོའི་རྨང་གཞ་ིཡང་ཡིན་ཆྟོགངྟོས་འཛིན་གཅིག་མཐུན་གི་འདུ་ཤྲེས་ཤྟོར་ན་བདྲེ་ཐང་དང་བདྲེ་སིད་ལ་ཤུགས་རྐྱྲེན་ཐྲེབས་ཏྲེ།དྲེའི་ཁྟོངས་སུ་མཐར་ཕིན་ཚད་

དམའ་རུ་འགྟོ་བ་དང་།གཅིན་པ་མངར་འགྱུར་དང་ཆང་རག་ལ་མྟོང་བ།སན་རྫས་གང་བྱུང་དུ་སྟོད་པ་བཅས་ཀི་ནད་དཔྲེ་མང་དུ་འགྟོ་བ།རང་ཤི་རྒྱག་པའམ་ཡང་

ན།དྲེ་མིན་སྐད་ཡིག་ཤྟོར་བའམ་ཤྟོར་བཞིན་པའ་ིསི་ཚོགས་བཅས་ཚུད་ཡྟོད།དྲེ་ལས་ལྡྟོག་པའི་གནས་ཚུལ་ཡང་དྲེ་ལར་ཡིན་ཏྲེ།རིག་གནས་ག་གྲེ་མྟོ་དག་གིས་ཁྟོ ་

ཚོའི་སྐད་བར་བསར་དར་བྲེད་བཞིན་ཡྟོད་པ་དག་ལ་མཚོན་ན།མཐར་ཕིན་ཚད་མཐྟོན་པྟོ་བརྒྱུད་བཞིན་ཡྟོད་པ་མ་ཟད།བདྲེ་ཐང་དང་མནར་གཅྟོད་ཀི་གནད་དྟོན་

འབྱུང་ཚད་ཀང་ཇྲེ་དམའ་རུ་བཏང་ཡྟོད།ང་ཚོར་སྐད་རིགས་གཅིག་མྲེད་པར་གྱུར་སྐབས། ང་ཚོར་སྟོལ་རྒྱུན་གི་སྲེ་ཁམས་ཤྲེས་བ་མྲེད་པའམ་ཡང་ན་ཇི་ལར་བས་

ནས་ས་ཞིང་ལ་གཅྲེས་སས་བྲེད་དགྟོས་པ་དང་།ཇི་ལར་བས་ནས་ས་ཞིང་ལས་བྱུང་བའི་ཐྟོན་ཁུངས་བྲེད་སད་ནས་འཚོ་བ་སྲེལ་དགྟོས་པ་སྟོགས་ཀང་མྲེད་པར་གྱུར་

ཡྟོད་དྲེ།དྲེའ་ིནང་ཟས་གྟོས་ཁང་པ་དང་སན་རྫས་སྟོགས་ཚུད་ཡྟོད།སྟོལ་རྒྱུན་གི་སྟོད་བཅུད་ཤྲེས་བ་ཉམས་པ་དང་ངག་ཐྟོག་གི་སྟོལ་རྒྱུན་ཤྲེས་བ་རྒྱུན་འཛིན་བྲེད་པ་

དྲེ་ཉམས་པ་ནི་ས་གནས་དྲེ་གའ་ིདཔལ་འབྟོར་ཉམས་ཞན་དུ་སྟོང་བ་དང་འབྲེལ་བ་ཡྟོད། སྟོལ་རྒྱུན་གི་འཚ་ོབ་སྲེལ་སངས་དང་ཆབས་ཅིག་རང་སར་འཚོ་བ་སྲེལ་

གི་ཡྟོད་པ་དཔྲེར་ན།རྨྟོ་ཞིང་དང་།འབྟོག་གསྟོ།རྔྟོན་རྒྱག་པ།ཉ་འཛིན་པ།འཚོལ་བསྡུ།ལག་ཤྲེས་པ་མང་པྟོ་ཞིག་གི་བརམས་ཆྟོས་སྟོགས་ཚུད་ཡྟོད་དག་ཡང་ཉམས་འགྟོ་

གི་ཡྟོད།དཔྲེར་ན།མི་རྣམས་ཀིས་རྩྭ་ག་གྲེ་མྟོར་གང་དུ་ཡྟོད་པ་མ་ིཤྲེས་ལ།རྩྭ་གང་དག་སྟོལ་རྒྱུན་གི་ལག་གཟྲེབ་བཟྟོ་བ་དང་།གདན་བཟྟོ་བ་ཡང་ན་ ཁང་པ་བཟྟོ་བ་

སྟོགས་ལ་སད་ཆྟོག་པ་ཡང་ཤྲེས་ཀ་ིམྲེད།ང་ཚོར་འཛམ་གིང་ཐྟོག་གི་ས་གནས་གཞན་དག་ཤྲེས་ཐུབ་བྲེད་ཀི་ཚན་རིག་གི་ཤྲེས་བ་དག་ཡང་མྲེད་འགྟོ།ང་ཚོར་སྐད་ཆ་

མྲེད་པར་གྱུར་སྐབས།ང་ཚོས་ཤྲེས་རིག་གི་ཤྲེས་བའི་བང་མཛོད་ཅིག་ཤྟོར་བ་ཤྲེས་ཀི་ཡྟོད།ང་ཚོས་ད་དུང་མིའི་རིགས་ཀ་ིསྐད་བར་ནི་ཇི་ལར་ལས་ཀ་ བྲེད་བཞིན་

པའི་ཤྲེས་བ་བྟོར་པ་དང་།དྲེ་བཞིན་ང་ཚོས་མིའི་རིགས་ཀིས་ཅི་ཞིག་མཚོན་གི་ཤྲེས་བ་བྟོར་བ་དང་། དྲེ་བཞིན་མིའི་ཀླད་པར་ཇི་ལར་སྐད་ཡིག་ཐག་གཅྟོད་བ་པའི་

ཤྲེས་བ་ཡང་བྟོར།སྐད་བར་རིག་པ་བ་ Ken Hale གིས་“ས་གནས་དྲེ་གའ་ི སྐད་ཡིག་དང་དྲེས་མཚོན་པའི་རིག་གནས་མ་ལག་ཤྟོར་བ་དྲེས།ཕིར་ཟླྟོག་མི་

ཐུབ་པའི་ས་མང་ཅན་དང་སྟོ་སང་ལྡན་པའི་ཤྲེས་བའི་རྒྱུ་ནྟོར་ཤྟོར་བ་མཚོན་པ་རྲེད།ཁྱྲེད་རང་གི་སྐད་རིགས་གཅིག་ཤྟོར་སྐབས། རིག་གནས་ཀི་མང་ཆྲེ་བ་ཞིག་

ཀང་མྲེད་པར་འགྱུར་སིད་།དྲེའ་ིརྒྱུ་མཚན་ནི་རིག་གནས་ཀི་གྲུབ་ཆ་མང་ཆྲེ་བ་ནི་སྐད་ཡགི་དྲེ་བཀྟོལ་ནས་ཨང་སྒྲིག་བས་ཡྟོད་པས་རྲེད།”ད་ལ་ང་ཚོས་སྐད་ཡིག་

སྟོང་ཉྲེན་ཅན་དང་ སྐད་ཡིག་གི་ཉམས་ཉྲེན་སྐྟོར་ཤྲེས་རྟོགས་ཕྲན་བུ་བས་ཡྟོད།དངྟོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་གི་ཆྲེད་ལས་མི་ས་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། ང་ཚོ་སྐད་

བར་རིག་པ་བ་མིན་ལ།ང་ཚོ་སྐད་ཡིག་དགྲེ་རྒན་མིན་ཀང་།ང་ཚོས་གང་བྲེད་ཐུབ་བམ་།ང་ཚོས་འདི་ལ་བུའི་དྲི་བ་འདྲ་ིསིད།དངྟོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་

དང་།དམིགས་བསལ་ཉར་ཚགས་ཁང་། དཔྲེ་མཛོད་ཁང་།ཡིག་ཚགས་ཁང་བཅས་ནི་དྲན་ཤྲེས་ལས་ཁུངས་ཡིནདངྟོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་དུ་ཉར་ཚགས་བས་

ཡྟོད་པ་ནི་དངྟོས་རྫས་ཙམ་མ་ཟད།ང་ཚོས་ད་དུང་དངྟོས་རྫས་དྲེ་དག་བཟྟོ་བ་དང་བྲེད་སྟོད་བྲེད་པའི་སྐྟོར་གི་ རིག་གནས་ཀི་དྲན་ཤྲེས་དང་ཤྲེས་བ་བསྡུ་རུབ་བས་

ཡྟོད།གལ་ཏྲེ་ང་ཚོས་སུ་ཞིག་གིས་བཟྟོ་སྐྲུན་བས་པ་དང་། ཇི་ལར་བཟྟོ་སྐྲུན་བས་པ།དྲེ་གང་ཞིག་ལ་བཀྟོད་སྟོད་བྲེད་པ།ཡང་ན་མ་ིརྣམས་ཀིས་དྲེ་ལ་མྟོང་ཚོར་ཅི་ཡྟོད་

སྐྟོར།དྲེ་ནི་མཛེས་སྡུག་ཡིན་མིན་དང་།ནུས་པ་ཡྟོད་མྲེད་དང་།ཆྟོས་ཕྟོགས་ནས་ཡིན་མིན་དང་།དྲེ་ནི་དངྟོས་གཟུགས་དྲེའི་སྐྟོར་གི་དཔྲེ་ངན་པ་ཞིག་ཡནི་མིན།དྲེའི་

མིང་ལ་ཅི་ཟྲེར་བ་སྟོགས་མ་ཤྲེས་ན་དངྟོས་པྟོ་དྲེ་ལ་དྟོན་སྙིང་ག་ཙམ་ཡྟོད་དམ།སྐད་བར་ནི་རིག་གནས་ཀི་རྨང་གཞ་ིཡིན།དངྟོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་གི་ཆྲེད་

ལས་མི་ས་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས།རིག་གནས་དང་དྲན་ཤྲེས་ལ་སྲུང་སྟོབ་བ་རྒྱུ་ནི་ང་ཚོའི་ལས་ཀ་ཡིན།ང་ཚོས་ང་ཚོར་ཡྟོད་པའི་ཉར་ཚགས་ལ་ལ་རྟོག་བས་ཆྟོག་པ་

མ་ཟད། ང་ཚོས་ཧུར་ཐག་གིས་ང་ཚོས་ཉར་ཚགས་ལ་གསར་བཟྟོ་བས་ཀང་ཆྟོག།ང་ཚོས་བྲེད་སངས་གཙོ་བྟོ་རིགས་གཉིས་བརྒྱུད་དྲེ་དྟོན་འདི་སྒྲུབ་ཐུབ།གཅིག་ན་ི

ཞིབ་འཇུག་མི་ས་དང་སྲེ་ཁུལ་གི་ཁྟོངས་མི་དག་དང་མཉམ་ལས་དང་། ང་ཚོས་ཁྟོ་ཚོའི་ཡིག་ཚགས་འཚོལ་བསྡུ་བས་པ་དག་ཉར་ཚགས་དྟོ་དམ་ཡག་པྟོ་བྲེད་ཡྟོད་

པ་དང་།ཡིག་ཚགས་སུ་ཉར་ཡྟོད་པ།ཀླྟོག་བཤྲེར་བ་ཐུབ་པ་བཅས་བ་ཐུབ་དགྟོས་པ་ལ་འགན་ལྲེན་བས་ཆྟོག །ཕྟོགས་གཞན་ཞིག་ནི་ང་ཚོས་ཧུར་བརྟོན་གིས་སྟོལ་

རྒྱུན་ རིག་གནས་འད་ིདག་བརན་ལམ་དུ་ཕབ་དགྟོས།སྟོལ་རྒྱུན་དག་མགྟོགས་པྟོར་འགྱུར་ལྡྟོག་འགྟོ་བ་དང་རྒྱུན་ཆད་པའི་གནས་ཚུལ་འྟོག་ཟིན་ཐྟོ་འགྟོད་རྒྱུ་དང་

བརན་ལམ་དུ་ཕབ་རྒྱུ་ནི་དྲེ་བས་གལ་འགངས་ཆྲེ་བ་ཞིག་རྲེད།འདི་ལ་ཚད་ལྡན་ཡིག་ཆ་གཙོ་བྟོ་ཞྲེས་བརྟོད་ཀི་ཡྟོད།དྲེར་བརྲེན་དྲེ་ན་ིམིག་སྔའི་འགྲེམས་སྟོན་

དང་།དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན།འཚོ་བའི་དངྟོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་བཅས་ཀ་ིཞིབ་འཇུག་གི་རྨང་གཞི་ཞགི་རྲེད།ང་ཚོས་མཐྟོང་བ་ལར།དྲེ་ནི་ཡང་བསར་གངས་



 

 

ཉུང་མི་རིགས་ཀི་སྐད་བར་སྲུང་སྟོབ་བྲེད་པར་བཀྟོལ་ཆྟོག་པ་དང་།གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་སྐད་དྲེ་མི་རིགས་མང་ཆྲེ་བའ་ིསྐད་དུ་བསྒྱུར་བའི་གནས་ཚུལ་ཕིར་ལྡྟོག་

སྐབས་བཀྟོད་ཆྟོག་ལ།སྐད་ཆ་ཉམས་པ་དྲེ་ཕིར་ཡར་གསྟོ་བྲེད་རྒྱུ་ཡང་བཀྟོད་ཆྟོག་པ་ཞིག་རྲེད།ཚིག་གཞན་ཞིག་གི་ཐྟོག་ནས་བཤད་ན།ཁྱྟོད་ཀིས་མ་འྟོངས་པའི་མི ་

རབས་འགར་ཟིན་ཐྟོ་ཞིག་སྐྲུན་བཞིན་ཡྟོད།ཁྱྟོད་ཀིས་ཅི་ཞིག་ཟིན་ཐྟོག་ཕབ་འྟོས་སམ།ཨནི།ང་ཚོས་དངྟོས་པྟོའི་རིག་གནས་ཀ་ིབཟྟོ་སྐྲུན་བརྒྱུད་རིམ་ཟིན་ཐྟོར་འགྟོད་

འདྟོད།དཔྲེར་ན་བཟྟོ་རལ་སྲེ།འཁལ་འཐག་ཐྟོན་རྫས།ལག་གཟྲེབ་ལ་བུ།ཞངི་ཆས། རྨྟོ་འདྲེབས་སམ་འབྟོག་གསྟོའི་ཡྟོ་བད།ཡྟོ་བད།ཐབ་ཚང་གི་ཡྟོ་བད་སྟོགས།ང་ཚོས་

མཛད་སྒྟོའི་དངྟོས་རྫས་དང་རྒྱན་ཆ།དྲེ་བཞནི་མཛད་སྒྟོའི་གྟོན་ཆས་ཟིན་ཐྟོར་འགྟོད་འདྟོད།ང་ཚོས་འཛུགས་བསྐྲུན་དང་ཁང་པ། དྲེའི་གྲུབ་ཆ་རྲེ་གཉིས་ཏྲེ་དཔྲེར་

ན་སྒྲྟོམ་གཞི་དང་རིག་ཐབ་ལ་བུ་ཟིན་ཐྟོར་འགྟོད་འདྟོད།ང་ཚོས་ཀང་བཟའ་བཅའི་ལམ་ལ་ལ་འདྟོད།མ་ིརྣམས་ཀིས་ཅི་ཞིག་ཟ་བཞིན་ཡྟོད་དམ།ཁྟོ་ཚོས་ཇི་ལར་ག་

སིྒྲག་བྲེད་བཞིན་ཡྟོད་དམ།ཁྟོ་ཚོས་ཁྱད་པར་ཅན་གི་ཉིན་ཞིག་ལ་ཅི་ཞིག་ཟ་བཞིན་ཡྟོད་པ་སྟོགས་ལ་བུ།ང་ཚོས་ད་དུང་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་ལ་བལ་འདྟོད།འདི་

ནི་དངྟོས་པྟོའི་རིག་གནས་དང་འཚོ་བ་རྟོལ་སངས་ཐྟོན་སྲེད་བྲེད་པར་མཁྟོ་བའི་ཤྲེས་བ་དང་ལག་རལ་ཡིན།ང་ཚོས་ངག་ཐྟོག་གི་སྟོལ་རྒྱུན་ལ་ལ་འདྟོད་ཡྟོད་པ་

དཔྲེར་ན། ངག་རྒྱུན་དང་ལྟོ་རྒྱུས་ཀ་ིགཏམ་རྒྱུད་ལ་ལ་འདྟོད་ཡྟོད་ལ།དྲེའི་ནང་དུ་དངྟོས་པྟོ་གཞན་པ་དཔྲེར་ན་དགྟོད་གཏམ་དང་། དམའ་འབྲེབས།དྲེ་བཞིན་བིས་

པའི་རྟོལ་རྲེད་སྟོགས་ཚུད་ཡྟོད།ང་ཚོས་འཁབ་སྟོན་སྒྱུ་རལ་དང་།རྟོལ་དབངས།ཞབས་བྟོ། ཟླྟོས་གར།མཛད་སྒྟོའི་ཐྟོག་དུས་ཆྲེན་གི་སྟོན་མྟོ་དང་།གཟབ་རྒྱས་ཀི་རྣམ་

པ་ཆྲེན་པྟོ་ཡང་ལ་འདྟོད་ཡྟོད་པ་དང་། ཆུང་ཆུང་རྒྱུན་ལྡན་གི་དྟོན་དག་ཡང་ལ་འདྟོད་ཡྟོད།ང་ཚོས་རང་བྱུང་ཁམས་དང་འཇིག་རྲེན་སྐྟོར་གི་ཤྲེས་བར་ལ་འདྟོད་

ཡྟོད།སྟོལ་རྒྱུན་ག་ིསྲེ་དངྟོས་སྐྟོར་གི་ཤྲེས་བ་དྲེ་རིགས་ཤྲེས་རྟོགས་བ་དགྟོས་ཤིང་། དྲེ་ནི་ཤྲེས་བ་གཞན་དག་གི་རྨང་གཞི་རྲེད།ཚིག་གཞན་ཞིག་གི་ཐྟོག་ནས་བཤད་

ན།རྒན་རབས་པ་ཞིག་དང་མཉམ་དུ་འཆམ་འཆམ་དུ་འགྟོ་བ་དང་།རང་གི་ཉྲེ་འཁྟོར་ག་ིརི་ཤིང་དང་དྲེ་བཞིན་དྲེ་དག་བྲེད་སྟོད་ཇི་ལར་བས་ཚུལ་གྲེང་བ་རྲེད།དྲེ་

ནི་མགྟོ་རྟོམ་ས་ཡག་པྟོ་ཞིག་རྲེད།ཡིན་ནའི་ངས་ད་མང་པྟོ་ཞིག་གྲེང་བྱུང་།ཁྱྟོས་ཅི་ཞིག་ཟནི་ཐྟོག་ཕབ་དགྟོས་པ་ཅི་ལར་ཤྲེས།ངའ་ིབསམ་འཆར་ལ་སྐད་རིགས་

འདིའི་སྲེ་ཁུལ་དང་མཉམ་དུ་མཉམ་ལས་བྲེད་དགྟོས།ང་ཚོས་དྲེ་ལ་ཁུངས་སྲེ་ཁུལ་ཟྲེར།ཁུངས་སྲེ་ཁུལ་ནི་ཁྱྲེད་རང་གིས་དྲེའི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གནས་དྲེ་ཁྱྲེད་ཀིས་ 

ད་ལ་ཟིན་ཐྟོར་འགྟོད་བཞིན་པའི་བ་ཡུལ་སྲེ།བ་ཡུལ་དྲེ་ནི་ཁྱྲེད་རང་ག་ིཉར་ཚགས་ནང་བཞག་ཡྟོད་པ་མ་ཟད་ཁྱྲེད་རང་གི་འགྲེམས་སྟོན་ནང་དུ་བཤད།འདི་ཚོ་ནི་

རང་གི་གཙོ་བྟོའི་སྲེ་ཁུལ་འབྲེལ་ཐག་རྲེད།མགྟོ་བརམས་མ་ཐག་ནས་ཅ་ིཞིག་ཟིན་ཐྟོར་འགྟོད་པ་སྟོགས་སྲེ་ཁུལ་ཞུགས་སུ་འཇུག་དགྟོས།སྲེ་ཁུལ་གི་ཁྟོངས་མི་དང་

མཉམ་དུ་སྲེ་ཁུལ་དུ་བརན་ལམ་ཡགི་ཚགས་གསར་བཟྟོ་བས་ན་ཞིབ་འཇུག་པ་རྐྱང་བ་ཞགི་གི་ཟིན་ཐྟོ་དང་བསྡུར་ན།ཞིབ་འཇུག་པ་རང་ག་ིབསམ་ཚོད་ཀི་ནང་དྟོན་

ལས་དྲེ་བས་མང་བ་ཡྟོད།ཞིབ་འཇུག་པ་ལ་ཟིན་ཐྟོ་འགྟོད་དུ་འཇུག་པའི་ནང་དྟོན་ནི་མ་ིརྣམས་ཀིས་ཁྟོ་ཚོར་མཚོན་ན་ཆྲེས་གལ་ཆྲེ་བའི་དངྟོས་པྟོ་ཞིག་ཡིན་པ་

ལས།ཞིབ་འཇུག་མི་སའི་བསམ་པར་ཆྲེས་གལ་ཆྲེ་བའི་དངྟོས་པྟོ་ཞིག་ཡིན་པའི་ངྲེས་པ་མྲེད།འདིས་དྲེ་བས་དྟོན་སིྙང་ལྡན་པའི་ཡིག་ཆ་དང་དྲེ་བས་ ཕན་ཐྟོགས་

པའི་ཡིག་ཆ་ཞིག་བསྐྲུན་ཐུབ་རྒྱུ་རྲེད།ང་ཚོས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པའི་ཉམས་འགྱུར་ཡ་མཚན་ཅན་ཁྟོ་ན་ཟིན་ཐྟོར་འགྟོད་མི་འདྟོད།ཉིན་རྒྱུན་གི་རྒྱུན་ལྡན་བ་བ་ཆུང་

ཆུང་རྲེ་རྲེར་ཟིན་ཐྟོར་འགྟོད་དགྟོས།ལྷག་པར་དུ་སྐད་ཡགི་བསར་དར་ལ་རྟོགས་རམ་བ་ཆྲེད།འདིར་སྐད་ཡིག་གི་རྒྱུན་ལྡན་ཉྲེར་སྟོད་ཡིག་ཆ་དགྟོས།ངས་དཔྲེར་

བརྟོད་ཅིག་ལ་ལ་འདྟོད།ལྟོ་ན་གཞྟོན་པའི་སྐད་བར་རིག་པ་བ་ཞིག་གི་མིང་ལ་Yulhaཟྲེར།ཁྟོ་མྟོ་ཨྲེ་ལྲེ་ཀང་སྟོབ་ཆྲེན(University of 

Oregon)དུ་སྟོང་།མྟོ་Khrskryabsསྲེ་ཁུལ་ནས་ཡྟོང་བ་རྲེད།སྐད་ཆ་འདིའི་རིགས་ལ་སྔྟོན་ཆད་Lomungཟྲེར་བའམ་ཡང་ན་ཁྱྟོད་ཀིས་དྲེ་

ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན་པ་ཤྲེས་སིད།སྐད་བར་རིག་པ་བ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས།མྟོས་རང་ཉིད་སྟོད་སའི་སྲེ་ཁུལ་དང་སྲེ་བའི་མི་ཟིན་ཐྟོར་འགྟོད་མགྟོ་བརམས།དྲེ་ན་ིམྟོ་ཡི་

ཚད་ལྡན་ཡིག་ཆའི་ལས་དྟོན་ག་ིརྨང་གཞིར་གྱུར་ཡྟོད།མྟོ་ཡི་སྐད་དྲེ་ན་ིཡིག་ཐྟོག་ཏུ་མ་འཁྟོད་པའི་སྐད་བར་ཞིག་ཡནི། ཡིག་ཐྟོག་ཏུ་མ་འཁྟོད་པའ་ིསྐད་ཡིག་ན་ི

སྐད་ཡིག་བརྲེ་སྒྱུར་དང་བྟོར་བརླག་ཐྲེབས་པའི་ཤུགས་རྐྱྲེན་དྲེ་བས་ཐྲེབས་ས་། གང་ལགས་ཤྲེ་ན།དྲེ་དག་ལ་འྟོག་རིམ་གི་ཡིག་ཚགས་མྲེད་ལ་དང་།དྲེ་དག་ན་ིསྟོབ་

གསྟོའི་མ་ལག་ནང་ཡང་བཀྟོལ་སྟོད་མི་བྲེད།སྐད་རིགས་དྲེ་ཚོ་ན་ིརྒྱུན་དུ་ཡི་གྲེ་ཡྟོད་པའི་སྐད་ཞིག་གི་ཡུལ་སྐད་ཙམ་ཡིན་པར་ངྟོས་འཛིན་བྲེད་ཀི་ཡྟོད།མྟོ་ཨྲེ་ལྲེ་

ཀང་སྟོབ་ཆྲེན་གི་སྐབས་སུ། ཁྟོ་མྟོས་ཨྲེ་ལྲེ་ཀང་ཀྟོའུ་རུ་འཚོ་བ་སྲེལ་བཞིན་པའི་སྒྲ་འབྲེབས་སིན་ཤྟོག་གསར་པ་འགའ་ཁྟོ་མྟོའི་ཁྱིམ་མིར་ཕིར་བསྐུར་པ་རྲེད།སྒྲ་ཕབ་

སིན་ཤྟོག་དྲེ་དག་ཁྟོ་མྟོའི་གྟོང་སྲེའི་ནང་དུ་ཁྱབ།མཐར་ཁྟོ་མྟོས་བརན་ལམ་རབ་དང་རིམ་པ་བཟྟོས་ནས་ཁྟོ་མྟོའི་སྲེ་ཁུལ་དུ་ཡང་བསྐུར།ནང་དྟོན་ནི་ཁྟོ་མྟོས་དགའ་

པྟོ་བྲེད་པའི་བ་བ་དང་སྲེ་ཁུལ་གི་ཁྟོངས་མ་ིདག་གིས་ཤྲེས་འདྟོད་པའི་ཁྟོ་མྟོས་ཨ་རིའི་འཚོ་བ་དང་འབྲེལ་བ་ཡྟོད།འདི་ནི་སི་ཁུལ་གི་དགྟོས་མཁྟོ་དང་ཅི་ཞིག་དགྟོས་

འདྟོད་པ་དག་ ཟནི་ཐྟོར་འགྟོད་པའི་དཔྲེ་ཡག་པྟོ་ཞིག་རྲེད།ཁྱྟོད་ཀི་ཁ་པར་ནས་བརན་ཕབ་སྲེ་སྐད་འཕྲིན་བརྒྱུད་ནས་ བསྐུར་ན་བ་བ་ཧ་ཅང་ཆུང་ཆུང་ཞིག་རྲེད་

སྙམ་མྟོད།འྟོན་ཀང་དྲེ་ལ་ནུས་པ་ཡྟོད།དྲེ་ནི་དྲེ་རིང་སྐད་ཡིག་གི་ཕྟོགས་ནས་སྒྲུབ་པའི་བ་བ་མང་པྟོའི་རྨང་གཞི་ཡིན།ང་ཚོས་ཡིག་ཚགས་སྐྟོར་གྲེང་ན།སྐད་བརའི་

ཡིག་ཚགས་ནི་རྒྱུན་པར་དངྟོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་དང་ཡང་ན་ དཔྲེ་མཛོད་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་གི་ཉར་ཚགས་ཁང་ནང་ཉར་ཚགས་བྲེད་བཞིན་



 

 

ཡྟོད་།སྐད་བརའི་ཡིག་ཚགས་ནི་ཡིག་ཚགས་མང་ཆྲེ་བ་དང་ཡང་མི་འདྲ། དྲེ་དག་ལ་སིར་བཏང་དུ་གཞི་རའམ་ཚད་ལྡན་དང་གལ་གནད་ཆུང་བའམ་རིམ་པ་

གཉིས་པའི་སྐད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་འདུས།ཚད་ལྡན་ཡིག་ཆ་གཙོ་བྟོའི་ནང་ཁ་སྐད་ཀི་སྒྲ་དང་བརན་ལམ་དང་། སྐད་ཆ་དྲེ་ལས་བིས་པའི་ཡིག་ཆའམ་དཔྲེ་ཆ།སྐད་བར་

རིག་པ་བ་ཞིག་གི་ཕིར་འདྟོན་ལས་འགན་སད་པའི་ལས་ཀ་སྟོགས་ཡྟོད།དཔྲེར་ན་Yulhaཡི་ལས་ཀ་ལ་བུ།རིམ་པ་གཉིས་པའི་ཡིག་ཚགས་ནི་བར་སྟོད་དང་

ཚིག་མཛོད་དང་།དྲེ་བཞིན་སྐད་བརའི་སྟོབ་ཁིད་ཀི་བར་སྟོད་བཅས་ཚུད་ཡྟོད་པས།ཚད་ལྡན་ཡིག་ཆ་གཙོ་བྟོའི་སྒྲ་ཕབ་གང་ཞིག་ཡིན་རུང་ཕིས་སུ་སྲེ་ཁུལ་གིས་ 

བྲེད་སད་ཆྟོག་པ་དང་།སྐད་བར་རིག་པ་བས་རིམ་པ་གཉིས་པའི་ཡིག་ཚགས་བཟྟོས་ནས་བིས་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ཀི་སྟོབ་དྲེབ་རྟོམ་པར་སད་ཆྟོག།རིས་ཐྟོ་ད་དུང་མུ་

མཐུད་དུ་ཡྟོད།ཕལ་ཆྲེར་དྟོན་དག་གཞན་པ་གང་རུང་ལ་བཀྟོལ་ཆྟོག།དངྟོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་མང་ཆྲེ་བ་དང་དམིགས་བསལ་ཉར་ཚགས་ཁང་མང་ཆྲེ་ཤྲེས་ལ་

དམིགས་བསལ་གི་སྐད་བརའི་ཡིག་ཚགས་མྲེད་པས།ཁྱྲེད་རང་ལ་ནམ་ཡང་དམིགས་བསལ་གི་སྐད་བརའི་ཡིག་ཚགས་བཟྟོ་དགྟོས་པའི་རྲེ་བ་འདྟོན་མི་སིད།འྟོན་

ཀང་སྐད་ཆའི་རྒྱུ་ཆ་ནི་དངྟོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་གི་ཁྱབ་ཁྟོངས་གཞན་དག་ནས་འཚོལ་ཐུབ།ལྷག་པར་དུ།སྐད་བར་ནི་དུས་རྒྱུན་དུ་སྔ་དུས་ཀི་ས་ཁ་དང་། ཁྱིམ་

རྒྱུད་ཟིན་ཐྟོའི་ནང་དུ་རྲེད་ཐུབ།འཆར་ངྟོས་ནས་ཁྱྟོད་ཀིས་ལྕམ་མྟོ Charmaine Baker ཡི་འདྲ་པར་མཐྟོང་ཐུབ།མྟོ་ནི་ཕང་ཁ་དབིན་ཏི་ཨན་ 

Ponca Indian ཞིབ་འཇུག་པ་རྲེད།མྟོས་ཧི་མི་སིན་ཉི་ཡ་ིརྒྱལ་ཁབ་མིའི་རིགས་རིག་པའི་ཡིག་ཚགས་ཁང་དུ་ལས་ཀ་བྲེད་བཞིན་ཡྟོད།ང་ཚོས་ས་ཁ་མ་

བལས་སྔྟོན་ལ།མྟོས་རང་གི་སྐད་རིགས་སྐྟོར་གི་རྒྱུ་ཆ་ཅི་ཡང་མ་རྲེད།ཁྟོ་མྟོས་ས་ཁ་ཞིག་བཟུང་ཡྟོད་དྲེ་།དྲེ་ནི་ནྲེ་པྟོ་ལ་སི་ཅ(Nebraska) ཁུལ་གི་ཆུ་བྟོ་

ཞིག་གི་ལག་བིས་ས་ཁ་ཞིག་ཡིན།ནྲེ་པྟོ་ལ་སི་ཅ་ཁུལ་ནི་ཨ་རིའི་ཁུལ་ཞིག་ཡིན།དྲེའི་སྲེང་དུ་ཕན་ཁ་ སྲེ་བའི་མིང་དང་དྲེ་མིན་གི་བར་འཕྲིན་ཡྟོད།ཁྱྲེད་ཀིས་རང་གི་

ཉར་ཚགས་བས་པའི་རྒྱུ་ཆ་ནང་ནས་སྐད་ཡིག་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱུ་ཆ་རྲེད་ཐུབ་པའི་ས་ཆ་གཞན་ཞིག་ནི་སྲེ་དངྟོས་རྒྱུ་ཆ་ཉར་ཚགས་ཁང་ཡིན་ཞིང་།རྒྱུན་པར་དབྲེ་

འབྲེད་ཤྟོག་བང་དང་ཉིན་ཐྟོའམ་ཡང་ན།ས་བིས་དྲེབ་ལ་སྟོགས་ལ་ས་ཆ་དྲེ་གའམ་ཡང་ན་དྲེ་གར་སྟོད་པའི་རྣམ་གངས་ཀ་ིམིང་ཡྟོད།དཔྲེར་ན།ཁྱྟོད་ཀིས་འཆར་ངྟོས་

ནས་མཐྟོང་ཐུབ། ཧ་ཅང་སྔ་དུས་ཀི་ས་བིས་དཔྲེ་ཆ་ཞིག་ནི་ཧ ྲེ་ལི་ཧ ྥུ་ཆའྟོ་དྲི་ཧ ྥུ་ལའྲེ་ཏྲེ་ལི་ཁི་ཧ ྥུན་ལྲེ་ཁི(Philip George Frederick)ཡིས་ 

1736ལྟོའི་གཡས་གཡྟོན་དུ་བིས་པ་རྲེད།ཁྟོ་ཨ་རིར་སྟོང་བ་རྲེད།འྟོན་ཀང་དྲེ་དུས་ད་དུང་ཨ་མྲེ་རུ་ཀ་མ་རྲེད།ཁྟོ་ཅྟོ་ཀི་ཡ(Georgia)ཁུལ་ལ་སྟོང་བ་

རྲེད། ཁྟོས་ཁྟོའི་ཉྲེ་འཁྟོར་གི་རི་ཤིང་འབི་འགྟོ་བརམས།ལ་ཏིང་དང་འཇར་མན་ཀི་ཡ་ིགྲེ་བཀྟོལ་ནས་རྟོམ་འབི་ཞིང་། ཁྟོས་ད་དུང་Creekཨ་མྲེ་རི་ཁའི་ཡུལ་

སྲེས་སྐད་རིགས་དང་།Yuchiཨ་མྲེ་རི་ཁའི་ཡུལ་སྲེས་སྐད་རིགས་ཟིན་ཐྟོར་བཀྟོད་པ་རྲེད།Yuchiསྐད་ཀི་གནས་ཚུལ་ནི།འདི་ནི་ཤྲེས་རྟོགས་བྱུང་བའི་ 

ཆྲེས་སྔ་བའི་སྐད་བརའི་ཡིག་ཆ་རྲེད།ཁྱྲེད་རང་གི་སྐད་ཆས་ཡིག་ཚགས་བཟྟོ་ཐུབ་ཀི་མ་རྲེད། ཡིན་ནས་ཁྱྲེད་ཀིས་དྲེ་མིན་གི་ཡགི་ཚགས་འཛུགས་སྐབས་སྐད་རིགས་

དྲེ་སྲེམས་ལ་བཟུང་ནས་སྐད་ཡིག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱུ་ཆ་བཟྟོས་ན་ཆྟོག།ཁྱྟོད་ཀིས་སྟོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་ཟིན་ཐྟོར་འགྟོད་སྐབས། ཁྱྟོད་ཀིས་རྒྱུན་པར་སྐད་

རིགས་ཀང་ཟིན་ཐྟོར་འགྟོད་བཞིན་ཡྟོད།ཁྱྲེད་ཀིས་ཟིན་ཐྟོར་འགྟོད་སྐབས།ཡིག་ཆ་དྲེ་རིག་གནས་དང་དྲེའི་སྐད་ཡགི་གི་དུས་གཏན་ཐྟོ་འགྟོད་ཀི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཏུ་

འགྱུར་རྒྱུ་རྲེད།ཁྱྲེད་ཀིས་སྟོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་དང་དྲེང་རབས་རིག་གནས་ཟིན་ཐྟོ་འགྟོད་དུས།ཁྱྲེད་ལ་རང་བྱུང་དུ་བྱུང་པའ་ིཁྱྲེད་ཀིས་སྐད་ཆ་བཤད་མཁན་ས་

ཚོགས།ལྟོ་ཚོད་ཆྲེ་ཆུང་གང་རུང་།ཕྟོ་མྟོ།ལས་རིགས་དང་ས་ཁུལ་ས་ཚོགས་བསྡུ་འཇུག་བས་ཆྟོག།དྲེ་དག་ཡྟོད་ཚད་ཀིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྐད་ཀི་གཞི་གངས་བཟྟོ་

ཐུབ།ངས་སྔྟོན་ལ་བཤད་པ་ལར།ཉིན་རྲེ་རྲེར་གལ་ཆྲེན་རྲེད།ཁྟོ་ཚོས་སྐད་རིགས་དྲེ་བྲེད་སྟོད་བྲེད་པའི་མི་རབས་དང་པྟོ་དྲེ་དག་མྲེད་པར་ གྱུར་ནས་ཁྟོ་ཚའོི་སྐད་ཆ་

ཁ་རྟོག་གྲེར་སྟོད་པའི་སྐབས་སུ།མི་མང་པྟོ་ཞིག་གིས་སྟོད་བཞནི་པའི་བྲེད་ཐབས་གཅིག་ཡྟོད། དྲེ་ནི་ཉིན་རྲེར་སྐད་རིགས་འདི་རིགས་བྲེད་སྟོད་བྲེད་པ་དྲེ་རྲེད།གལ་

ཏྲེ་ཁྟོ་ཚོས་སྐད་ཆ་འདི་རིགས་བསར་དར་བྲེད་འདྟོད་ན།ཁྟོ་ཚོས་ངྲེས་པར་དུ་སྐད་རིགས་ཀི་ཡིག་ཆ་དང་ཡིག་ཚགས་འདི་རིགས་ལ་བརྲེན་དགྟོས།ང་ཚོར་ཧ་ཅང་

ལྲེགས་སྒྲུབ་བྱུང་བའི་དཔྲེ་མཚོན་འགའ་ཡྟོད་པ་ལས་སྐད་རིགས་ཞིག་ག་ིཉར་ཚགས་བས་པའི་ཡིག་ཆ་དང་ཡིག་ཚགས་ལ་བརྲེན་ནས་སྐད་རིགས་ཉམས་རྒུལ་དུ་

གྱུར་པ་དྲེ་སར་ཡང་ཡར་གསྟོ་བས་ཡྟོད་པ་གསལ་བཤད་བས་ཡྟོད།དྲེའི་ཐད་ཀི་དཔྲེ་གཅགི་ནི་དྲེང་རབས་ཀི་དབི་སི་རལ་ཞི་པྟོ་ལའྲེ (Israeli 

Hebrew)སྐད་དང་ཨ་མྲེ་རི་ཁས་བྲེད་སྟོད་པའི་ སི་ཡ་སི་ཡ(Myaamia)སྐད་དམ་མྲེ་ཨ་མིས(Miami) 

སྐད་ཚུད་ཡྟོད།ཡང་བསར་ཐྲེངས་གཅིག་བཤད་ན།ད་དུང་ཝན་ཕ་ནྟོ་ཡ་ཀྲེ(Wampanoag)སྐད་ནི་དབིན་སྐད་བཤད་པའི་མི་སྲེར་སྲེལ་མཁན་ཨ་

རིར་སྲེབས་སྐབས་འཕྲད་པའི་སྐད་རིགས་དང་པྟོ་དྲེ་རྲེད།དྲེ་ནི་ཕལ་ཆྲེར་ལྟོ100ལྷག་དང་ཡང་ན་དྲེ་ལས་རིང་བའི་དུས་ཚོད་ལ་ ཁུ་སིམ་མྲེར་བསད།ད་ལ་ན་



 

 

གཞྟོན་ཚང་མས་དྲེ་བཤད་བཞནི་ཡྟོད།དྲེ་བས་ང་ཚོས་སྐད་རིགས་གཅིག་མྲེད་ལ་དྲེ་བྟོར་མྲེད་ཞྲེས་བཤད་ཆྟོག།གལ་ཏྲེ་སྐད་བར་དྲེ་ནི་རྣམ་པ་གང་རུང་གི་སྒྟོ་ནས་

གནས་ན།ཚིག་གཞན་ཞིག་གིས་ཐྟོག་ནས་བཤད་ན་ཡགི་ཚགས་ནང་གནས་ན། གལ་ཏྲེ་སྲེ་ཁུལ་ཞིག་གིས་དྲེ་ལ་ཁས་ལྲེན་ལ་དྲེ་བསར་དར་བྲེད་འདྟོད་ན།དྲེ་ན་ང་

ཚོས་ཇི་ལར་འཚོལ་སྡུད་བྲེད་དགྟོས།ཐྟོག་མར་ངས་ཁྱྲེད་ཚོ་མི་མང་ཆྲེ་བས་བརན་ལམ་ལྲེན་པ་ལ་གསྟོ་སྟོང་བྲེད་མྟོང་མྲེད་པ་ཚོར་བྱུང་།འྟོན་ཀང་ང་ཚོར་སབས་

བདྲེ་བའི་བརན་རིས་གསར་བའི་ལག་དྲེབ་ཅིག་ཡྟོད་ལ།དྲེའ་ིབརན་ཕབ་དྲེ་གཏམ་རྒྱུད་བཤད་པའི་ཚུལ་དུ་བགྟོ་གྲེང་བས་ཡྟོད།དྲེས་པར་ངྟོས་ཀི་གྟོག་འྟོད་ཇི་ལར་

འཛུགས་པ་དང་ཆྲེས་བཟང་བའི་སྒྲ་དང་འབྟོད་ཚིག་ཇི་ལར་ཐྟོབ་པ།གནས་ཚུལ་ཤྲེས་རྟོགས་ཀི་མྟོས་མཐུན་ཇི་ལརཐྟོབ་པ་བཅས་ངྟོ་སྟོད་བས་ཡྟོད།ཚིག་གཞན་ཞིག་

གི་ཐྟོག་ནས་བཤད་ན། མི་རྣམས་ཀ་ིས་ནས་དྲེ་དག་ཟནི་ཐྟོར་འགྟོད་པ།ཉར་ཚགས་དང་སྒྲ་ཕབ་དྲེ་དག་བྲེད་སྟོད་བྲེད་པའི་ཆྟོག་འཐུས་ཐྟོབ་པར་བྲེད་པ་དྲེ་རྲེད།ང་

ཚོར་ལག་དྲེབ་ཆུང་ཆུང་འདི་དབིན་ཡིག་དངརྒྱ་ཡིག།བྟོད་སྐད་ཀི་པར་གཞ་ིཡྟོད་པས།གལ་ཏྲེ་ཁྱྲེད་རང་གིས་འགྟོ་བཙུགས་མ་ཐག་ཡིན་པའམ་དྲེ་སྔྟོན་བརན་ཕབ་

གང་ཡང་བྲེད་མྟོང་མྲེད་ན།ང་ཚོས་ཁྱྲེད་ལ་ལག་དྲེབ་འདི་བྲེད་སྟོད་གཏྟོང་རྒྱུ་སྐུལ་མ་བྲེད།རྒྱུན་ལྡན་གི་གནས་ཚུལའྟོག།ཁྱྲེད་རང་བརན་ཆས་ རྒྱབ་ཀི་མི་ཞགི་དང་

མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བྲེད།ཁྱྟོད་ན་ིའདྲི་བ་འདྟོན་མཁན་ཡིན་པའམ།ཡང་ན་ཁྱྟོད་ཀིས་སྲེ་ཁུལ་གི་མི་ས་ཞིག་ལ་དྲི་བ་འདྲི་རྒྱུ་སྟོང་བརར་སད་ནས་མི་དྲེ་ཡིས་དྲི་བ་

འདྲི།དྲེར་བརྲེན་ངས་ཁྱྲེད་ཚོར་ཇི་ལར་བས་ནས་དྟོན་འདི་སྒྲུབ་ཐུབ་པའི་སྐྟོར་གི་གྟོས་འགྟོ་འགའ་ཞིག་འདྟོན་རྒྱུ་ཡནི།འཆར་ངྟོས་སུ་ཁྱྟོད་ཀིས་བུད་མྲེད་ན་གཞྟོན་

ཞིག་གི་འདྲ་པར་མཐྟོང་ཐུབ། ཁྟོ་མྟོས་བཅར་འདྲི་བྲེད་སངས་སྟོབ་བཞིན་ཡྟོད།ཁྟོ་མྟོས་བརན་ཕབ་པར་ཆས་ཀི་རྒྱབ་ཏུ་མི་ཞིག་ཡྟོད་པ་ཁྟོ་ཐག་རྲེད། འྟོན་ཀང་ཁྟོ་

མྟོས་ཟིན་བིས་འབི་བཞིན་ཡྟོད་པ་མཐྟོང་ཐུབ།ཁྟོ་མྟོས་ཉན་ཞིང་བཤད་བཞིན་ཡྟོད་སྐབས་ཡང་དྲེ་ཟིན་ཐྟོར་བཀྟོད་བཞིན་འདུག།ཁྟོ་ཚོའི་རྒྱབ་ཀ་ིའབྟོལ་ཁིའི་སྲེང་ག་ི

ཁ་པར་ནི་ ཁྟོ་མྟོའི་ཁ་པར་ཡིན་པ་ལ་དྟོ་སང་བྲེད་དགྟོས།ཁྟོ་མྟོས་ཁ་པར་གིས་སྒྲ་ཕབ་བྲེད་བཞིན་ཡྟོད།དྲེར་བརྲེན།བརན་ལྲེན་ཆས་ཀི་རྒྱབ་ཕྟོགས་ཀི་མིས་བརན་

ཕབ་བྲེད་བཞིན་ཡྟོད་པ་མ་ཟད་སྒྲ་ཟླྟོས་གཙོ་བྟོ་ཐྟོབ་བཞིན་ཡྟོད་མྟོད།འྟོན་ཀང་ཁྟོ་མྟོས་ཁ་པར་ནང་དུ་ཡང་གབས་ཉར་བས་ཡྟོད་པ་མ་ཟད།ལག་པས་ཟིན་བིས་སུ་

བཏབ་ཡྟོད།ད་ལ་ང་ཚོས་གལ་སིད་ཁྱྲེད་རང་ཕིར་ནང་ལ་སྟོང་ནས་བརན་ལམ་ཧ་ཅང་ཡག་པྟོ་ཞིག་བླངས་པ་ཁྱྲེད་རང་ཧ་ཅང་དགའ་པྟོ་བྱུང་།ཁྱྟོད་ཀིས་ངང་སྒུག་

བྲེད་ལྟོང་མྲེད་པར་དྲེ་བྲེད་སྟོད་བྲེད་འདྟོད།རང་གི་དྲེ་འཁྱྲེར་ཡྟོང་ནས་གཅིག་ཉན་སྐབས།རང་གི་ཤྲེས་གསལ་ལར་དྲེ་ནི་ཧ་ཅང་ཡག་པའ་ིཡིག་ཚགས་ཞིག་

ཡིན།འྟོན་ཀང་བརན་པར་ནང་མི་གཅིག་གིས་ཀང་སྐད་ཆ་བཞད་བཞིན་མྲེད་།དྟོན་དངྟོས་སུ།མི་མང་ཆྲེ་བས་ཁྟོ་ཚོའི་ཉིན་རྒྱུན་གི་འཚོ་བ་བཤད་ཀི་མ་ིའདུགགལ་

ཏྲེ་ཁྱྟོད་ཀིས་འདྲ་པར་ཞིག་བླངས་ན།གལ་ཏྲེ་ཁྱྟོད་ཀིས་བུད་མྲེད་ ཅིག་གིས་རས་འཐག་པའི་བརན་ཞིག་བླངས་ན།མྟོས་རས་འཐག་པའ་ིསྐབས་སུ་ཁྟོ་མྟོས་ཅི་ཞིག་

སྒྲུབ་ཀི་ཡྟོད་པ་གྲེང་མི་སིད།དྲེའི་ཕིར་ང་ཚོར་སྐུལ་བྲེད་ལ་བསྲེན་ནས་ཡང་བསང་ཕིར་འདྟོན་པའི་ལས་འགན་ཞྲེས་པ་ཞིག་ཡྟོད།ང་ཚོས་རང་བྱུང་བརན་ཕབ་ཕབ་

ལྲེན་བས་རྲེས།ང་ཚོས་ལས་འགན་འདི་བཀྟོད་ནས་སྐད་བརའི་གཞི་གངས་མང་པྟོ་ཐྟོབ་ཐུབ།སྐུལ་བྲེད་ལ་བསྲེན་ནས་ཡང་བསང་ཕིར་འདྟོན་པའི་ལས་འགན་ན་ི

ཁྱྲེད་ཀིས་བྲེད་སྒྟོ་དང་བརྒྱུད་རིམ་ཁྟོད་ཡང་ན་རྟོལ་རྲེད་སྟོགས་བརན་ལམ་བཟྟོས་པ་དྲེ་དག་རང་གི་བླྟོ་འདྲི་བ་དང་མཉམ་དུ་ལ་བ་དྲེ་རྲེད།ཁྱྟོད་དང་བླྟོ་འདྲི་ས་

གཉིས་མཉམ་དུ་བརན་འཕིྲན་ལ་མ་མཐར་ཡང་ཐྲེངས་གཅིག་ལ་རྟོགས།ཆྲེས་བཟང་ན་ཐྲེངས་གསུམ་རྲེ།གལ་ཏྲེ་ཆྟོག་ན་དྲེ་ལས་མང་བ་བལས་ན་བཟང་།ཁྱྟོད་ཀིས་

ཐྲེངས་དང་པྟོར་ལ་བའི་སྐབས་སུ།མི་རྣམས་རྒྱུན་དུ་དགྟོད་བཞིན་ཡྟོད།ཁྟོ་ཚོས་རང་ཉིད་བརན་ནང་ནས་མཐྟོང་ན་ཅུང་དྟོགས་མི་བདྲེ་བར་མཐྟོང་།དྲེའི་སྐབས་

སུ།ཁྱྟོད་ཀིས་ཁྟོ་ཚོའི་ལ་བའི་གྟོ་རིམ་ཟིན་ཐྟོར་བཀྟོད་དགྟོས་དྲེ།ཁྱྟོད་ཀིས་དྟོན་རྐྱྲེན་དང་གྟོ་རིམ་ལ་བཞག་པའི་བག་ཆགས་ཟིན་ཐྟོར་འགྟོད་ཐུབ།རྒྱུན་པར་ཐྲེངས་

དང་པྟོར་ལ་སྐབས།ཁྟོ་ཚོའི་ལ་སངས་སྐྟོར་དྲེ་དཔྲེ་ན་འདི་ནི་དཔྲེ་མཚནོ་ཡིན་པའམ།ཡང་ན་ཁྟོ་ཚོས་སྒྲུབ་པ་ཧ་ཅང་བཟང་མིན་དང་།ཡང་ན་ཁྟོ་ཚོས་ཁྟོ་ཚོ་ལ་སྔར་

ལས་ལྲེགས་པར་བསྒྲུབ་ཏུ་འཇུག་འདྟོད་མིན་དྲེ་དག་ལ་བལ་ཐུབ་པ་རྲེད།ཡིན་ནས་དྲེས་རྲེས་ཁྱྲེད་ཀིས་ཁྟོ་ཚོར་དྲི་བ་དྲིས་ན་འགིག་གི་རྲེད། དཔྲེར་ན་ཁྱྲེད་རང་

གིས་གང་འདྲ་བས་ནས་དྲེ་བསབ་པ་རྲེད།རང་རག་པར་འདི་འདྲ་བྲེད་ཀི་ཡྟོད་པ་ཡིན་ནམ་སྟོགས་ལ་བུ།ཐྲེངས་གཉིས་པར་ལ་སྐབས།ཁྱྲེད་རང་གིས་བརན་ཐུང་གི་

སྐད་སྒྟོ་བརྒྱབ་ན་བཟང་།འཇམ་ཅག་གྲེར་ལྟོས་དང་།ཐྲེངས་འདིར་ཁྱྟོད་ཀིས་བླྟོ་འདྟོན་པར་ཁྟོ་ཚོས་ཅི་ཞིག་སྒྲུབ་བཞིན་ཡྟོད་པ་བཤད་དུ་བཅུག།འདི་ནི་ལས་འགན་

ས་མྟོ་ཞིག་མ་རྲེད།སྐབས་འགར་ཁྟོ་ཚ་ོཚོད་ལ་ཐྲེངས་འགའ་རྲེ་བྲེད་དགྟོས།དྲེའི་རྐྱྲེན་གིས་ཐྲེངས་གཉིས་པར་ཐྲེངས་ཁ་ཤས་ལ་ཚོད་ལ་བས་ན་ད་གཟྟོད་ཁྟོ་ཚོ ་གྟོམས་

པར་གྱུར་ནས་བསམ་པ་དྲེ་བས་སིད་པ་ཡྟོང་གི་རྲེད།འདི་ལར་བྲེད་པའི་གནད་འགག་ནི།ཁྟོ་ཚོས་སྒྲུབ་བཞིན་པའི་ དྟོན་དག་བཤད་སྐབས།ཁྟོ་ཚོས་ཁྱྟོད་ལ་ལས་

འགན་འདིའི་གྟོ་རིམ་དང་དྟོན་རྐྱྲེན་སྐྟོར་གི་ཁྱད་པར་ཅན་གི་ཐ་སྙད་འདྟོན་སྟོད་བ་རྒྱུ་དྲེ་ཡིན།ཐྲེངས་གསུམ་པར་ཡང་བསར་བརན་ལ་ལ་སྐབས།རྒྱུན་པར་སྐད་

བཀག་གི་རྲེད།ཐྲེངས་འདིར་ཁྱྟོད་ཀིས་སྐབས་སྐབས་སུ་བརན་ཕབ་དྲེ་བཀག་ནས་ཁྱྟོད་ལ་ཡྟོད་པའི་ཞིབ་ཕྲའི་གནད་དྟོན་སྐྟོར་ལ་ཁྟོ་ཚོར་དྲི་བ་དྲིས་ན་ཆྟོག།དཔྲེར་

ན་ཁྱྟོད་ཀིས་འདི་གར་ཅི་ཞིག་ལས་བཞིན་ཡྟོད་དམ།གལ་ཏྲེ་ཁྱྟོད་ཀིས་དངྟོས་པྟོ་ཞིག་ལས་བཞིན་པའི་ཨ་ཕི་ཞིག་དང་སྐད་ཆ་བཤད་ན།ཁྱྟོད་ལ་དྲེ་ལས་ཞིབ་པའི་ཐ་

སྙད་ཐྟོབ་སིད།དཔྲེར་ན་བརར་བའམ་རྡུང་བ།ཡང་ན་འཐྲེན་པ།སིྒྲག་པ་སྟོགས་ལ་བུའི་ཐ་སྙད་ཐྟོབ།ཁྱྟོད་ཀིས་ཀང་མཚམས་བཞག་ནས་ཁྟོ་ཚོས་བཀྟོལ་བའ་ིཡྟོ་བྲེད་



 

 

ཀི་བྲེ་བག་གི་ཐ་སྙད་སྐྟོར་ཀི་དྲི་བ་དྲིས་ཆྟོག།ཁྟོ་ཚོས་བཀྟོལ་བ་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།ཁྟོ་ཚོས་བཀྟོལ་སྟོད་བྲེད་པའི་ཡྟོ་བད་དཔྲེར་ན་ཐགས་ཁི་ཡི་ཆ་ཤས་དྲེ་ཅི་

ཞིག་ཡིན་ནམ།ཁྟོ་ཚོས་བཀྟོལ་བ་ནི་རྒྱུ་ཆ་རིགས་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པ་སྟོགས་ལ་བུ་རྲེད།ཁྟོ་ཚོས་བསྒྲུབས་པའམ་ཡང་ན་ཁྟོ་ཚོས་བསྒྲུབས་པའི་བ་བ་དྲེའི་གྟོ་དྟོན་ཞིབ་

ཕྲ་ཡང་ཁྱྟོད་ཀིས་ཁྟོ་ཚོར་དྲིས་ཆྟོག་སྲེ།དཔྲེར་ན།གལ་ཏྲེ་མ་དཔྲེ་ཞིག་ཡྟོད་ན་དྲེའི་ཅི་ཞིག་མཚོན་མི་ཐུབ་བམ།གལ་ཏྲེ་ཁྟོ་ཚོས་ཁ་དྟོག་བཀྟོལ་ན།ཁ་དྟོག་འདི་དག་ལ་

དྟོན་སྙིང་ཅི་ཞིག་ཡྟོད་པ་སྟོགས་ལ་བུ།ང་ཚོས་འདི་ཚོད་ལ་ཞིག་བྲེད།ང་ཚོས་ན་གཞྟོན་ཁ་ཤས་ཀིས་སྟོལ་རྒྱུན་གི་རུས་པའི་རྟོལ་རྲེད་ རྲེད་བཞིན་པའི་བརན་ཐུང་

ཞིག་ལ་བལ།སྔྟོན་ལ་ང་ཚོས་མཉམ་དུ་བལ།ཁྱྟོད་ཀིས་བརན་ལ་བལས་ཟིན་ན།ཁྱྟོད་ཀིས་ཁྟོ་ཚོར་དྲི་བ་འདི་འདྲ་དྲིས་ཆྟོགརྟོལ་རྲེད་འདི་ནི་དཔྲེ་མཚོན་རང་བཞིན་

ཅན་ཞིག་རྲེད་དམ། བལས་ཡྟོང་ན་རྲེད་མྟོ་རྲེད་པའི་དུས་ཚོད་ནི་ཧ་ཅང་ཐུང་ཐུང་རྲེད།ཁྱྲེད་རང་རག་ཏུ་རྲེད་མྟོ་རྲེད་པའི་དུས་ཚོད་རིང་ཙམ་ཡིན་ནམ།ཁྱྟོད་ཀིས་

རྟོལ་རྲེད་འདི་ཅི་ལར་རྲེ་ཤྲེས་པ་ཡིན།ཁྱྟོད་ཀིས་ཐྲེངས་དང་པྟོར་རྟོལ་རྲེད་འདི་རྲེ་དུས་ལྟོ་ག་ཚོད་རྲེད།ཐྲེངས་གཅིག་ལ་མི་ག་ཚོད་རྲེད་ཐུབ།དམིགས་ཡུལ་ནི་ཅི་

ཞིག་ཡིན་ནམ།སིྒྲག་སྟོལ་ནི་ཅི་ཞགི་ཡིན།རང་རག་པར་གདན་ཐྟོག་རྲེད་ཀི་ཡྟོད་དམ།དྲེ་ནམ་རྒྱུན་དབར་ཁར་ཕི་རྟོལ་ནས་རྲེད་དམ་ཡང་ན་ དམིགས་གསལ་གི་

གནས་ཡུལ་ནས་རྲེད།ང་ཚོས་ཡང་བསར་བརན་ལ་བལ།ད་རྲེས་ངས་བླྟོ་འདྲི་སའི་མི་ས་འཁབ་རྒྱུ་ཡིན་ལ། གཟུགས་མཐྟོང་བརན་པར་འདི་རྒྱས་བཤད་བྲེད་རྒྱུ་

ཡིན།ད་ང་ཡྟོང་གི་ཡིན།ང་ལ་སྲེབས་བྱུང་།ངས་རུས་པ་ཐུག་ཙམ་བས་པ་ཡནི།རུས་པ་ཕར་ཕྟོགས་ལ་ལྷུང་སྟོང་བས་ང་ལ་སྐར་གངས་གང་ཡང་ཐྟོབ་མ་བྱུང་།ད་ནི་

ངའི་གྟོགས་པྟོ་ཡིན།ཁྟོ་ངས་རྲེས་ལ་རྲེད།ཁྟོ་ཙོག་པུར་བསད་འདུགཁྟོང་གིས་དམིགས་སྟོང་།ཁྟོང་གིས་རུས་པ་ལ་བརྒྱབ་སྟོང་།ཁྟོང་ཡང་ཕམ་སྟོང་།སར་ཡང་ངའི་

འཁྟོར་རྲེས་རྲེད།རུས་པ་ལ་བརྒྱབ་ནས་གདན་ཐྟོག་ནས་ལྷུང་སྟོང་།དྲེར་བརྲེན་ང་ལ་སྲེབས་བྱུང་།ང་རྲེ་དགྟོས།འྟོན་ཀང་། མ་རྲེད།ཐུབ་མ་སྟོང་།དྟོན་དངྟོས་སུ།ངས་

བསམ་ན་ངས་ཅུང་ཕྟོག་འདུགཁྱྟོད་ཀིས་ངས་རྒྱག་མ་ཐུབ་པ་ཤྲེས་ཐུབ།འགིག་སྟོང་།ཡང་ངའི་གྟོགས་པྟོ་ལ་སྲེབས་སྟོང་།ཁྟོས་རྒྱུན་དུ་ གཟབ་གཟབ་བས་ནས་རུས་པ་

ལ་དམིགས་པ་འཕྲེན།ཁྟོང་རྲེ་སྟོང་།རྲེད།ཁྱྟོད་ཀིས་དྲེ་ལ་ཕྟོག་པས།ཁྟོ་ཡང་བསར་རྲེ་ཆྟོགཁྱྟོད་མགྟོ་བརམས།ང་ཚོས་མགྟོ་བརམས་བྱུང་།མྲེད།ཁྟོ་རྲེད། ཧ་ཅང་དགྟོད་

ཁ་འཆྟོར།ཐྲེངས་འདི་ན་ིདྲེ་འདྲ་མི་བཟང་གི།ང་འགྟོ།དྲེ་ཡིས་ང་ལ་ཕྟོག་སྟོང་།འྟོ།དྲེ་ཡིས་ང་ལ་དགྟོད་དུ་བཅུག་སྟོང།འགིག་སྟོང་།ང་ཚོའི་འདིར་ཐན་པ་གཏྟོང་བའི་

དུས་སྐབས་ཤིག་རྲེད།དྟོན་དངྟོས་སུ་སུ་ལའང་འཐྟོབ་ཀི་མི་འདུག།ཡང་བསར་ཅིག་རྲེ་ན།འདི་ལར་བས།ང་ལ་ཡང་གཅིག་ཐྟོབ་བྱུང་།ང་ལ་སྲེབས་སྟོང་།འདིར་དུས་

ཚོད་མང་ཙམ་ཞིག་བྲེད་སད་སྟོང་།འགགི་མ་སྟོང་།མགྟོ་བརམས་བྱུང་།དྲེ་ནང་ལ་བརྒྱབ་ཡྟོང་།ང་ཚོས་འགན་བསྡུར་འདི་ལྲེགས་གྲུབ་ཟིན་སྟོང་།ང་ཚོས་དྲེ་དཀིལ་དུ་

བཞག་ནས་ཐྲེངས་རྲེས་མའི་འགན་བསྡུར་ལ་ག་སྒྲིག་བྲེད་དགྟོས།རྲེད།རྒྱས་བཤད་དྲེ་འདྲ་བས་པ་བརྒྱུད་ང་ཚོར་ཐ་སྙད་ཁ་ཤས་ཐྟོབ་ཡྟོད་པ་དཔྲེར་ན། སྒུར་བ།ཙོག་

པུར་བསད།ཁ་གཏད་དང་།ཐུག་ཙམ་གཞུ་བ།མ་འཕྟོག་པ།ང་རྲེ་མྟོ་བྲེད་རྲེས་རྲེད།འཕར་ལྡངི་། དྲེ་བཞིན་དྲེ་དང་འདྲ་བའི་ཐ་སྙད་གཞན་དག་བཅས་རྲེད།ཁྱྟོད་ཀིས་

བརན་འཕིྲན་འདིར་ཐྲེངས་གསུམ་པར་བལ་དུས། ཁྱྟོད་ཀིས་སྐབས་རྲེ་རྲེ་ལ་མཚམས་འཇྟོག་བས་ནས་དྲི་བ་དྲིས་ན་ཆྟོག།དཔྲེར་ན།ཁྱྟོད་ཀིས་རུས་པ་འདི་དག་གི་

མིང་ལ་ཅི་ཟྲེར།ཐྟོབ་སྐལ་རང་ལ་མིང་ཡྟོད་དམ།ཡང་ན་རྲེ་མྟོས་བྲེད་པ་དྲེ་ལ་མིང་ཡྟོད་དམ།ཡང་ན་ཁྱྟོད་ཉིད་བསར་ལྟོག་བྲེད་པ་ཞྲེས་བཤད་ཆྟོག་གམ།ཁྱྟོད་ཀིས་

སྐར་མ་བྟོར་ན་ཆྟོག་གམ།ཡ།ད་ཁྱྟོད་ཀིས་ཡང་བསང་ཕིར་འདྟོན་པའི་ལས་འགན་ཞྲེས་པ་དྲེ་ཅི་ཞིག་ཡིན་པ་ཤྲེས་པ་རྲེད།གལ་ཏྲེ་ཁྱྲེད་ཀི་འཆར་ངྟོས་ཀི་འདྲ་པར་ལ་

བལས་ཚེ། རང་གི་སི་ཁྟོན་ཞིང་ཆྲེན་ར་བྟོ་རྫྟོང་གི་Jiataiཡིས་ཡང་བསར་ཕིར་འདྟོན་པའི་ཐབས་ཤྲེས་སྟོད་བཞིན་པ་མཐྟོང་གི་རྲེད།ཁྟོ་ནི་ན་གཞྟོན་ཞིག་

ཡིན།ད་ལ་ཁྟོའི་རང་གི་སྐད་དང་རིག་གནས་ ཟནི་ཐྟོར་འགྟོད་རྒྱུ་ལ་སྟོབ་སྟོང་བྲེད་བཞནི་ཡྟོད།ཁྟོས་རང་གིས་བཟྟོས་པའི་བརན་འབྲེབས་སིན་ཐག་གི་ ཁྱིམ་མི་

དང་མཉམ་དུ་བ་བ་སྒྲུབ་བཞིན་ཡྟོད།ཁྟོ་ཚསོ་སྐུལ་བྲེད་ལ་བསྲེན་ནས་ཡང་བསང་ཕིར་འདྟོན་པའི་ལས་འགན་འདི་བཀྟོལ་བཞིན་འདུགཁྱྟོད་ཀིས་ཁྟོ་ཚ་ོཧ་ཅང་སྟོ་

བྟོ་བྱུང་ཡྟོད་པ་མཐྟོང་ཐུབ།སྐུལ་བྲེད་ལ་བསྲེན་ནས་ཡང་བསང་ཕིར་འདྟོན་པའི་ ལས་འགན་ནི་དཔྲེ་མི་སིད་པའི་ཡག་པྟོ་ཞིག་རྲེད།མི་རྣམས་ཀིས་རང་ཉིད་མཐྟོང་

རྒྱུར་དགའ་བ་དང་། ཁྟོ་ཚོས་ཅི་ཞགི་སྒྲུབ་བཞིན་ཡྟོད་པ་གྲེང་རྒྱུར་དགའ་བས།ཁྱྟོད་ཀིས་བཟྟོས་པའི་སྐུལ་བྲེད་ལ་བསྲེན་ནས་ཡང་བསང་ཕིར་འདྟོན་པའི་ལས་

འགན་ནི་མ་གཞི་ནས་མི་རྣམས་ཀིས་ཁྟོ་ཚོས་ལ་བཞིན་པའིདངྟོས་པྟོ་དྲེ་ལ་གྲེང་མྟོལ་དང་དགྟོད་སྒྲས་ཁྲེངས་ཤིང་།གྟོས་བསྡུར་དང་གྟོས་མྟོལ་བྲེད་པའི་ཆ་འཕྲིན་གི་

ངྟོ་མཚར་ཆྲེ་བའི་བང་མཛོད་རྲེད།ཡང་བསང་ཕིར་འདྟོན་པའི་ལས་འགན་ན་ིབརན་འབྲེབས་སིན་ཐག་གི་སྲེང་དུ་བྱུང་བ་མ་ཟད།ཁྱྟོད་ཀིས་ཀང་ཐབས་འདི་བཀྟོལ་

ནས་མི་རྣམས་ལ་རྟོགས་བས་ནས་ཁྟོ་ཚོར་ཁྱྟོད་ཀ་ིདངྟོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་དང་།ཁྱྲེད་ཀི་ཉར་ཚགས་ཁང་དུ་གདན་འདྲྲེན་བས་ནས།ཁྱྟོད་ཀིས་ཉར་ཚགས་

བས་པའི་སྟོལ་རྒྱུན་གི་དངྟོས་པྟོ་དང་རིག་གནས་གྲེང་དུ་བཅུག་ཆྟོགའཆར་ངྟོས་འདིར་ཁྱྲེད་རང་གིས་ཨུ་ཁྲེ་ལ་ཧྟོ་མ(Oklahoma) ཁུལ་གི་ན་

ཚི(Natchez)དབིན་ཏི་ཨན་མའིི་པར་ཞིག་མཐྟོང་ཐུབ།འདི་ནི་ཨུ་ཁྲེ་ལ་ཧྟོ་མ་ཁུལ་གི་ས་མུ་ནྟོ་པའྟོ་ཨར་བཤམས་སྟོན་ཁང (Sam Noble 

Museum)གི་མི་རིགས་རད་ཞིབ་རིག་པའི་བསྡུ་ཉར་རྲེད།ཁྟོ་ཚོས་སྟོལ་རྒྱུན་གི་དབྱུག་གྲུག་ལ་བལ་བཞིན་ཡྟོད།འདི་དག་ནི་སྟོལ་རྒྱུན་གི་སྟོ་ལྟོའི་རིགས་ཀི་



 

 

བ་འགུལ་ལ་བཀྟོལ་བའི་དབྱུག་པ་རྲེད།ཁྟོ་ཚོས་སུ་ཞིག་གིས་དབྱུག་པ་གང་འདྲ་ཞིག་བཟྟོས་པ་དང་།སུ་ནི་མངྟོན་མྲེད་ཀི་བཟྟོ་སྐྲུན་མཁན་ཡིན་པ་སྟོགས་ལ་གྟོས་

བསྡུར་བྲེད་བཞིན་ཡྟོད།དངྟོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་གིས་སུ་ཞིག་གིས་བཟྟོ་སྐྲུན་བས་པ་སྟོགས་མི་ཤྲེས།འྟོན་ཀང་ན་ཚི(Natchez)མིའི་དྲེ་དག་ཤྲེས།རྒྱུ་

མཚན་ནི་ན་ཚིའི་མིས་བཟྟོ་མཁན་མི་རྲེ་རྲེའི་ཁྱད་ཆྟོས་ཤྲེས་པས་རྲེད།དྟོ་སང་བྲེད་དགྟོས་པ་ཞིག་ལ།ཁྟོ་ཚོ་ན་ིརྒན་པྟོ་དང་ན་གཞྟོན་ཡང་ཡྟོད།ཁྟོ་ཚོས་གྲེང་བཞནི་པ་

ནི་དབྱུག་རལ་སྟོ་ལྟོ་དང་སྐད་ཆ་ཡིན་པ་དང་།ན་གཞྟོན་རྣམས་ཀང་ནང་དུ་ཞུགས་སུ་འཇུག་རྒྱུ་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྲེ་བ་ཞིག་རྲེད།འདྲ་པར་གཞན་ཞིག་ལ།དྲེ ་ནི་ཨ་ལ་

སི་ཁ་ཁྟོ་ཏི་ཡ་ཁྲེ་གངི་ཕྲན (Kodiak Island in Alaska)ནས་ཡྟོང་བའི་ཨ་ལྟོ་ཐི་གི(Alutiiq)ཞིབ་འཇུག་མི་སའི་པར་ཞིག་རྲེད།ཁྟོ་

ཚོ་ཧི་མིན་སྲེན་ཉི་རྒྱལ་ཁབ་རང་བྱུང་ལྟོ་རྒྱུས་དངྟོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་དང་ཁྟོ་ཚོའི་ཉར་ཚགས་ཁང་ན་ཡྟོད།ཁྟོ་ཚོས་སྟོལ་རྒྱུན་གི་ལྷམ་ཡུ་རིང་འགའ་ལ་ལ་

བཞིན་ཡྟོད།བཟྟོ་སྐྲུན་མཁན་སུ་རྲེད།དྲེ་དག་ནི་ཅི་ཞིག་གིས་བཟྟོས་པ་དང་།དྲེ་བཞནི་དྲེ་དག་ནི་ག་དུས་བཟྟོས་པ་སྟོགས་ལ་བལ་བཞིན་ཡྟོད།ཁྟོ་ཚོས་ད་དུང་བསྡུ་

ཉར་དངྟོས་པྟོར་བལས་ཏྲེ།འཇྟོང་སྒྟོར་གྟོག་ལ་བལས།གྟོག་སྒྲྟོན་འདི་དག་ནི་ཆུ་སིན་གི་སྣུམ་གིས་སྟོལ་རྒྱུན་གི་ ཁྱིམ་ཚང་ག་ིམུན་ནག་གསལ་བར་བྲེད་པ་ཡིན་ལ།དྲེ་

དག་ཚང་མ་གསྟོག་ཉར་བས་ཡྟོད།དྲེ་ན་ིཁྱྟོད་ཀསི་མཐྟོང་བ་ལར། དྲེའ་ིཀྟོང་བུའི་ནང་དུ་ཆུ་སིན་གི་སྣུམ་བླུགས་ཏྲེ་ཡར་གཏད་ཡྟོད།ན་གཞྟོན་ཞིབ་འཇུག་མི་སས་

དངྟོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་གི་ལས་བྲེད་མི་ས་ལ་བཤད་རྒྱུར།འདི་ལར་བས་པ་ནི་གསྟོག་ཉར་བྲེད་སངས་འཚམ་པྟོ་མ་རྲེད།ཁྟོ་ཚོས་གསྟོག་ཉར་བྲེད་སའི་ཤུར་

མར་ཕྟོགས་དགྟོས་ཀི་ཡྟོད་པ་ལས་ཡར་གཏད་མི་ཉན་པ་སྲེ།དྲེ་ལར་བས་ན་སྒྲྟོན་མྲེའི་རྣམ་ཤྲེས་ཕིར་བསྟོད་ཐུབ་ཞྲེས་བཤད་པ་རྲེད།དངྟོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་

གིས་བསམ་འཆར་དྲེ་དག་ཧ་ཅང་གཟབ་ནན་གི་སྒྟོ་ནས་དང་ལྲེན་བས་ཏྲེ།སྟོལ་རྒྱུན་ག་ིའཇྟོང་སྒྟོར་གྟོག་ཡྟོངས་རྫྟོགས་ཁ་ཕྟོགས་གཞན་ཞིག་ཏུ་ཕྟོགས་པ་རྲེད།དྲེར་

བརྲེན་འབྲེལ་བ་འདི་རིགས་དང་།ཁྱྟོད་ཀི་ཉར་ཚགས་དངྟོས་རྫས་རྲེ་རྲེ་ལ་མཉམ་དུ་བལ་བ་སྟོགས་ཀིས།སྐད་ཆའི་གངས་གཞི་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པ་ཐྟོབ་པ་མ་ཟད། 

རིག་གནས་གཞན་པའི་གངས་གཞ་ིམང་པྟོ་ཡང་ཐྟོབ་ལ།ཁྱྟོད་དང་སྲེ་ཁུལ་བར་དུ་འབྲེལ་བ་འཛུགས་པར་མ་ཟད།ཁྱྟོད་ཀིས་རང་གི་ཉར་ཚགས་ལ་སྔར་ལས་ལྷག་

པའི་ལ་སྟོང་བྲེད་པར་རྟོགས་བྲེད་ཐུབ།མདྟོར་ན།ཁྱྟོད་རང་དངྟོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་གི་ཆྲེད་ལས་མི་ས་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས།རྒྱུ་ཆ་ཉར་ཚགས་དང་།དངྟོས་

རྫས་འདི་དག་ལ་ལ་སྟོང་བྲེད་རྒྱུ་མ་ཟད།དངྟོས་རྫས་དྲེ་དག་དང་འབྲེལ་བའི་དྲན་ཤྲེས་དག་ལ་བདག་སྟོད་བྲེད་དགྟོས།ཁྱྲེད་རང་རིག་གནས་ཀི་ཡིག་ཚགས་བཟྟོ་

བའི་ལས་གཞི་ནང་དུ་ཞུགས་དགྟོས་ལ།རིག་གནས་ཀི་ཡིག་ཚགས་འདི་དག་ནང་སྐད་བརའི་གངས་གཞི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞགི་ཡྟོད་པས་རྲེད།ཁྱྟོད་ཀིས་སྲེ་ཁུལ་

དག་ཁྱྲེད་ལ་ཡྟོད་པའི་དངྟོས་པྟོ་དང་སྐད་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་དུ་ཞུགས་པ་དང་མཉམ་དུ་སྟོད་པའ་ིལས་ཀ་བྲེད་ཆྟོག།དྲེ་ལར་ཁྱྲེད་ན་ིའདས་

ཟིན་པ་ལ་ལ་རྟོག་བྲེད་མཁན་ཡིན་པ་མ་ཟད། མ་འྟོངས་པར་ལ་རྟོག་བྲེད་མཁན་ཡིན་སྲེ།དྲེ་ལས་གལ་ཆྲེ་བ་ནི་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་སྐད་བརའི་མ་འྟོངས་པ་ལ་

ལ་རྟོག་བྲེད་མཁན་ཡིནརྲེད།བཀའ་དྲནི་ཆྲེ། 

  



 

 

4. གནད་ཐྟོག་འཁྲེལ་བའ་ིངྟོ་སྟོད་དང་འགྲེལ་བཤད་ཀ་ིཐབས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ 

ཤུལ་བཞག་རགི་གནས་མཚནོ་པ། 
 

ཚང་མ་བདྲེ་མྟོ། ངའི་མིང་ལMarjorie Huntཟྲེར། ང་ནི་ཧི་མི་སིན་ཉི་དམངས་སྟོལ་དང་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་ལྲེ་གནས་ཀི་དམངས་སྟོལ་རིག་པ་བ་

དང་།འགྲེམས་སྟོན་ཇུས་འདྟོན་པ། སྟོབ་གསྟོའི་ཆྲེད་མཁས་པ་བཅས་ཡིན།།དམངས་སྟོལ་དང་ཤུལ་བཞག་རིག་གནས་ལྲེ་གནས་ཀི་འགྲེམས་སྟོན་ཇུས་འདྟོན་པ་དག་

ནས་གཉྲེར་བས་སྲེ་ཁུལ་མི་འདྲ་བའི་ཤུལ་བཞག་རིག་གནས་འགྲེམས་སྟོན་བྲེད་པ་ལ་དཔྱད་པའི་ཨང་ཀའི་འཆད་ཁིད་བརྒྱུད་འབྲེལ་འདི་ལ་ཞུགས་པའི་གྟོ་སྐབས་

བྱུང་པ་ནི་ང་ཧ་ཅང་དགའ་པྟོ་བྱུང་ཡྟོད།ངའི་འཆད་ཁདི་ཀི་བརྟོད་བ་གཙ་ོབྟོ་ནི་གནད་ཐྟོག་འཁྲེལ་བའི་ངྟོ་སྟོད་དང་འགྲེལ་བཤད་ཀི་ཐབས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་རིག་

གནས་ཤུལ་བཞག་མཚོན་པ་དྲེ་ཡིན།ངའི་བགྟོ་གིང་གཙོ་བྟོ་འདི་དག་ནི་ང་ཧི་མི་སིན་ཉ་ིདམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་སྲེང་འགྲེམས་སྟོན་ཇུས་འདྟོན་པའི་འགན་ཁུར་

མྟོང་བའི་ཉམས་མྟོང་ལ་བསྲེན་ནས་བཤད་རྒྱུ་ཡིན། ཏྟོག་དབིབས་ནད་ཏིག་བྱུང་པའི་འདས་བའི་ལྟོ་གཉིས་ནང་མ་གཏྟོགས། ཧི་མི་སིན་ཉ་ིདམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་

འདི་ནི1967ལྟོ་ནས་བཟུང་།  ལྟོ་རྲེ་རྲེའི་དབར་ཁར་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཧིང་ཐྟོན་དམིགས་བསལ་ས་ཁུལ་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཐང་ཆྲེན་དུ་ཚོགས།འྟོན་ཀང་

ངའི་ནན་བཤད་བྲེད་རྒྱུ་ཞགི་ནི།དྲེ་རིང་ངས་ཁྱྲེད་ཚོ་བཤད་པའི་ནང་དྟོན་མང་ཆྲེ་བ་ཚང་མ།ཤུལ་བཞག་རིག་གནས་ཀི་ཡྟོངས་གགས་ཀི་འགྲེམས་སྟོན་དང་། འགྟོ་

ལུགས་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་དང་རྒྱབ་ལྟོངས་གང་ཡིན་རུང་ཚང་མར་སྟོ་སྒྱུར་བ་ཆྟོག་པ་ཞིག་ཡིན་ཏྲེ། དངྟོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་དང་།རིག་གནས་ལྲེ་གནས།ཡང་

ན་སྲེ་ཁུལ་ཚོགས་ཁང་ནང་།སྲེ་བའི་སང་ལམ་ཐྟོག།ཡང་ན་མཁར་གྟོང་གི་ཐང་ཆྲེན་སྟོགས་གང་ཡིན་རུང་།དྲེ་དག་ལ་སྟོ་སྒྱུར་བ་ཆྟོག་པ་ཞིག་ཡནི།ཧི་མི་སིན་ཉི་

དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་གི་ལས་རིམ་ཚང་མ་རང་རང་གི་ཁྱད་ཆྟོས་ཡྟོད་དྲེ།ཚང་མ་རང་རང་གི་ཐུན་མྟོང་མ་ཡིན་པའི་དྟོན་སི་དང་།བརྟོད་བ་གཙོ་བྟོ།མཉམ་ཞུགས་

མཁན་དང་དམིགས་ཚད་ཡྟོད། རྲེ་རྲེ་ཚང་མར་དྲེའི་དམིགས་བསལ་གི་འགན་སྟོང་དང་ཚོད་འཛིན་ཡང་ཡྟོད།འྟོན་ཀང་ལས་རིམ་ཚང་མའི་ཐུན་མྟོང་གི་སིའི་

དམིགས་ཡུལ་ཞིག་ལ་སྙྲེགས་བཞིན་ཡྟོད།  དྲེ་ནི་སྲེ་ཁུལ་མི་འདྲ་བའི་སྟོལ་རྒྱུན་རྒྱུན་འཛནི་མཁན་དག་ལ་རང་ཉིད་ཀི་སྐད་སྒྲ་སྐད་ཆ་བཤད་སའི་སྲེགས་བུ་ཞིག་

འདྟོན་སྟོད་བྲེད་རྒྱུ་སྲེ།རང་རང་རང་ཉདི་ཀིས་ངྟོ་སྟོད་བྲེད་པ་དང་།རང་རང་གི་གཏམ་རྒྱུད་དང་།སྟོལ་རྒྱུན་རིག་གནས།རལ་ནུས་དང་རིན་ཐང་ལ་ཚུལ་སྟོགས་

རང་ཉིད་ནས་ལད་མྟོ་བ་རྣམས་ལ་ངྟོ་སྟོད་བྲེད་པ་དྲེ་རྲེད།དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་གི་ནུས་ཤུགས་གཙོ་བྟོ་སྲེ།འབྲེལ་ལམ་བར་བ་གཞན་པ་དྲེ།དཔྲེར་ན་འགྲེམ་སྟོན་

དང་།གྟོག་བརན།རླུང་འཕྲིན་དང་དཔྲེ་སྐྲུན་དངྟོས་པྟོ་སྟོགས་དང་མི་འདྲ་ས་ན།ི དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་གིས་ཕན་ཚུན་ངྟོ་འཕྲད་གདྟོང་ཐུག་བས་ཏྲེ་ཕན་ཚུན་ 

འབྲེལ་འདྲིས་བྲེད་པའི་གྟོ་སྐབས་སྐྲུན་ཡྟོད། དྲེ་ནི་སྟོལ་རྒྱུན་ལག་ལྲེན་བྲེད་མཁན་དང་སི་དམངས་དབར་རིག་གནས་ཁ་བར་བྲེད་རྒྱུའི་གྟོ་སྐབས་དང་།གྟོ་སྐབས་

འདི་དག་གིས་མི་འདྲ་ས་འབྲེལ་མཐུད་དང་།གཅིག་གཅིག་ལ་བསམ་ཤྲེས།ཡི་རིང་།བར་ིམཐྟོང་བཅས་གསྟོ་སྟོང་བྲེད།འདི་ནི་སི་དམངས་ལ་དམིགས་པའི་ལས་རིམ་

དང་བ་འགུལ་གང་རུང་ཞགི་གིས་རིག་གནས་ལག་ལྲེན་མཁན་དག་གིས་སས་སྐུང་མྲེད་པར་ཁྟོང་ཚོའི་ཤྲེས་བའི་ཤྲེས་བ་དང་རིན་ཐང་སྟོགས་མི་དམངས་ལ་མཉམ་

སྟོད་བྲེད་པའི་ལས་རིམ་ཚང་མ་ལ་དྲེ་འདྲ་རྲེད།ངས་ལྟོ་35ལ་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་དང་།ད་དུང་གངས་ལས་འདས་པའི་སི་པའི་ལྲེ་ཚན་གཞན་དག་ལ་ལས་ཀ་

བས་པའི་དུས་ཡུན་རིང་།   ངས་རྒྱུན་ཆད་མྲེད་པར་འཕར་སྟོན་དང་རྒྱུན་ཆད་མྲེད་པར་འགྱུར་ལྡྟོག་འགྟོ་བཞིན་པའི་ལག་ཆའི་སྒམ་ཞགི་སྲེ།འགྲེམས་སྟོན་ཐབས་

ཇུས་ཀི་ལག་ལྲེན་སྐྟོར་ཕྟོགས་སྒྲིག་བས་ཡྟོད།ངའི་བ་བ་ལ་ཆྲེས་གལ་ཆྲེན་གི་ཤུགས་རྐྱྲེན་ཐྲེབས་པའི་ར་དྟོན་གཅིག་ན།ིདུས་ཆྲེན་སྲེང་གི་འགྲེམ་སྟོན་དང་འགྲེལ་

བཤད་མ་དཔྲེ་དང་།ཤུལ་བཞག་རིག་གནས་མཚནོ་དྟོན་གི་ཤུགས་རྐྱྲེན་བར་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡྟོད།   རིག་གནས་རྒྱུན་འཛིན་བྲེད་མཁན་རྣམས་ལྲེ་ཚན་ཁྟོད་དུ་

ཇི་ལར་མི་རྣམས་ལ་མཚམས་སྟོར་རམ་འགྲེམ་སྟོན་བས་ཡྟོད་པ་དྲེ་ནི། ཁྟོ་ཚོ་དང་མང་ཚགོས་བར།དྲེ་བཞིན་ཕན་ཚུན་བར་དྟོན་སིྙང་ཡྟོད་པའི་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་
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དང།འགྲེམ་སྟོན།འཁབ་སྟོན་སྟོགས་ལ་གྟོས་འགྟོ་འདྟོན།   གྟོས་བསྡུར་གི་བརྟོད་བ་གཙོ་བྟོ་དང་།བཟྟོ་རལ་གྟོ་རིམ་གི་སི་བཤད་ལ་བསམ་ཚུལ་འདྟོན་པ། སྒྱུ་རལ་པ་

དང་འཕྲེལ་རིམ་གསལ་སྟོན་བྲེད་པར་མཁྟོ་བའི་དགྟོས་ངྲེས་ཀི་མཁྟོ་ཆས་དངའབྲེལ་ཡྟོད་ཀི་རྒྱུ་ཆའི་ཆ་འཕིྲན་མཁྟོ་སྟོད་བྲེད།ཁྟོ་ཚོས་འགྲེམས་སྟོན་བྲེད་འྟོས་པའི་

དངྟོས་རྫས་སྟོགས་གཏན་ཁྲེལ་བྲེད་ལ།དྲེ་ལ་འགག་རའི་གྟོང་འྟོག་གི་ནང་དྟོན་ཚུད་པའི་ཡིག་ཐྟོག་དང་མཐྟོང་ཚོར་གི་རྒྱུ་ཆ་མཁྟོ་སྟོད་བྲེད་པ་སྲེ།  དྲེའི་ནང་

མཚོན་རགས་དང་འཕྲྲེད་འགྲེལ།ལྲེ་ཚན་གི་དཔྲེ་ཆ་རྟོམ་ཡིག།དྲ་རྒྱའི་བརྒྱུད་ལམ་ས་ཚོགས།འགྲེལ་བཤད་རང་བཞིན་གི་རྒྱུ་ཆ་གཞན་དག་བཅས་འདུས།ངས་རང་གི་
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ཚོང་ཁང་ཞིག་རྲེད།དྲེ་ནི་ Newport, Rhode Islandན་ཡྟོད།ང་ཚའོི་Rhode Islandན་ཡྟོད་པའི་ལས་གྟོགས་ཁ་ཤས་ཀིས་ང་

ལ་ Nick Bensonགི་སྐྟོར་བཤད་མྟོང་།ཁྟོང་ནི་འགན་ཟླ་མྲེད་པའི་ལག་ཤྲེས་བཟྟོ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་སྟོགས་ང་ལ་བཤད་སྟོང་།ཁྟོང་ཚོའི་བཤད་ན་ཁྟོ་ནི་

ཨར་ལས་སྒྱུ་རལ་སྟོབ་དཔྟོན་གི་ལྲེ་ཚན་གི་མཉམ་ཞུགས་པ་ཆགས་སིད་པ་སྟོགས་བཤད་སྟོང་།དྲེ་བས་ངས་ཁྟོ་ལ་ཁ་པར་ཅིག་བཏང་ནས་ཁྟོ་ལ་ངྟོ་ཐུག་ནས་ཁྟོང་གི ་

ཚོང་ཁང་ལ་ལ་སྐྟོར་བྲེད་རྒྱུའ་ིབཀྟོད་སྒྲིག་བས་ཏྲེ།ང་རངNewportལ་སྟོང་བ་ཡནི། འགྟོ་སྐྟོབས་ངའི་སྒྲ་ཕབ་འཕྲུལ་འཁྟོར་དང་པར་ཆས།དྲན་ཐྟོ་འགྟོད་

དྲེབ་སྟོགས་ཡང་ཁྱྲེར་སྟོང་བ་ཡིན། དྲེ་ནསNickལ་ཁྟོང་གིས་ལག་རལ་དྲེ་སྟོབ་སྟོང་ཇ་ིལར་བས་པ་སྟོགས་ཀི་དྲི་བ་དྲིས་ལ།ཁྟོང་གིས་བཟྟོ་སྐྲུན་གི་བརྒྱུད་རིམ་ང་

ལ་བསན་ཞྟོར་ཏུ།ང་ལ་ཁྟོང་གི་ལག་ཆ་དང་བ་ཐབས་མི་འདྲ་བ་ཇི་ལར་བཀྟོལ་བ་སྟོགས་ཀང་གསལ་བཤད་བས།ངས་ཁྟོང་གིས་ལས་ཀ་ལས་བཞིན་པའི་སྐབས་ཀི་

འདྲ་པར་ཁ་ཤས་བླངས་པ་ཡིན་ལ།ཁྟོང་གི་བཟྟོ་ཐབས་སྟོགས་ལ་ཡང་བལ་ཐུབ་སྟོང་།  ཁྟོང་གི་བཟྟོ་ག་དྲེ་ཡང་པར་བླངས་ཐུབ་སྟོང་།དྲེ་ན་ིངྟོ་མ་ཡག་གི།ནང་དྟོན་

ཡང་མང་པྟོ་ལྡན།ངའི་བཤད་པ་ལར་ཚངོ་ཁང་འདི་ནི་ཁྟོང་གི་ཁྱིམ་ནས་མི་རབས་ནས་ མི་རབས་ལ་བརྒྱུད་པ་ཞིག་ཡིན་ལ།ལྟོ300སྔྟོན་ལ་ལྟོ་རྒྱུས་ཁུངས་

གཏུགས་ཆྟོག།ཆྲེས་གལ་ཆྲེ་བ་ཞིག་ན།ིང་Nickདང་ངྟོ་འཕྲད་དྲེ་ཁ་བར་བས་པ་བརྒྱུད།ངས་Nickནི་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་གི་མཉམ་ཞུགས་མཁན་གི་

འདྲེམ་མི་ཆྲེས་ཡག་ཤྟོས་འགྱུར་སིད་པ་ཤྲེས་ཐུབ་སྟོང་།ཁྟོང་ནི་ལག་རལ་ཡྟོད་དྲེ།འགན་ཟླ་མྲེད་པའི་ལག་ཤྲེས་བཟྟོ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།  ཁྟོང་ན་ིཁྟོང་གི་ལས་ཀ་

དྲེ་མི་གཞན་ལ་བཤད་རྒྱུ་དགའ་ལ།ཁྟོང་གི་ཤྲེས་བ་དང་ལག་རལ་ཚང་མ་མི་གཞན་ལ་བཤད་རྒྱུ་ཡང་དགའ་པས་རྲེད།ངས་ཚོད་དཔག་བས་ན་དྟོན་དག་འདི་འདྲ་

ནི་ཁྟོང་གི་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་སྲེང་དུ་ཡང་ལད་མྟོ་བ་སྟོང་ཁག་མང་པྟོ་དང་མཉམ་དུ་ཉིན་བཅུ་རིང་ལ་མཉམ་སྟོད་བྲེད་སིད་པ་ཁག་ཐག་བྲེད་ཐུབ།དམངས་

སྟོལ་དུས་ཆྲེན་དང་སི་བའི་ལས་རིམ་སྟོགས་ཀི་ཡུལ་དངྟོས་ཞིབ་འཇུག་ནི་རིག་གཞུང་དཔྲེ་སྐྲུན་ནམ་ཡང་ན་རིག་གཞུང་སྙན་ཞུ་ཡི་ཆྲེད་དུ་བས་པའི་ཡུལ་དངྟོས་

ཞིབ་འཇུག་དང་མི་འདྲ།རྒྱུ་མཚན་ནི་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་གི་ཡུལ་དངྟོས་ཞིབ་འཇུག་ནི་གཙོ་བྟོ་ཐད་ཀར་དུ་མ་ིསྒྲེར་ག་གྲེ་མྟོ་ཞིག་སྲེ།  དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་

དང་མི་དམངས་ལ་འཁབ་སྟོན་བྲེད་ཤྲེས་མཁན། མིག་སྟོན་གསལ་བཤད་བྲེད་ཤྲེས་མཁནས།མི་ལ་གསལ་བཤད་བྲེད་ཤྲེས་མཁན་གི་མི་སྒྲེར་དག་གདམ་ཀ་བ་རྒྱུ་དྲེ་

རྲེད།ལག་ལྲེན་པ་མི་སྒྲེར་དང་།སྟོལ་རྒྱུན་རིག་གནས།སྲེ་ཁག་ཞིག་ལ་མཚོན་པའི་གལ་གནད་ཆྲེན་པྟོ་སྟོགས་ཀི་ཤྲེས་བ་དང་གྟོ་རྟོགས་འདི་དག་ཚང་མ་ན།ི ཡུལ་

དངྟོས་རག་དཔྱད་རྣམ་དག་ཞིག་བས་པ་བརྒྱུད་མཁྟོ་འདྟོན་བྲེད་ཐུབ་ལ། ཤྲེས་བ་དང་གྟོ་རྟོགས་འདི་དག་ནི་འགྲེམས་སྟོན་ཇུས་འདྟོན་པའ་ིལས་རིམ་ག་གྲེ་མྟོ་ཞིག་

གི་མིག་སྲེད་དང་དམགིས་ཡུལ་སྟོགས་འགྲུབ་པར་རྟོགས་རམ་བྲེད་དྲེ།    འདིས་འགྲེམས་སྟོན་ཇུས་འདྟོན་སྲེ་ཁག་ལ་ལས་ཚན་གི་བརྟོད་གཞ་ིདང་སྒྲྟོམ་གཞ་ི

སྟོགས་ཀི་སྐྟོར་ལ་དག་བཅྟོས་དང་།དྲེ་མ་ཟད།འགྲེམ་སྟོན་དང་འགྲེལ་བཤད་ཀི་ཐབས་ལམ་སྐྟོར་ཐག་གཅྟོད་བྲེད་རྒྱུ་ཡང་རྟོགས་རམ་བྲེད་ཐུབ།དཔྲེར་
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འགྟོད་པ་གཅིག་ཡནི།ང་ཚོའ་ིཧྟོ་བ་ཡིའུ Hawaiianསྐད་ཀི་ཡུལ་དངྟོས་ཞིབ་འཇུག་བླྟོ་འདྲི་བ་Aaron Salāཡིས་ང་ཚོ་ལ་སྟོབ་སྟོན་བ་རྒྱུ་

ནི།གཙོ་བྟོ་ཁྟོས་ཧྟོ་བ་ཡིའུ་སྲེ་ཁུལ་གི་ཡུལ་སྲེས་སྟོད་མི་ལ་བཅར་འདྲི་བས་པ་བརྒྱུད།ཁྟོས་ང་ཚོར་བཤད་རྒྱུར།ང་ཚོའ་ིཧྟོ་བ་ཡིའུ་ཡ་ིལྲེ་ཚན་དག་ཁྱིམ་མི་སྲེ་ཁག་རྲེ་

བས་ཏྲེ།བིས་པ་ཚོ་ཡང་གཞུང་ཕྟོགས་ཀི་མཉམ་ཞུགས་པ་བྲེད་དུ་འཇུག་རྒྱུའི་རྲེ་བ་བཏྟོན་པ་རྲེད།  དྲེ་ལར་བས་ན་ང་ཚོའི་ཧྟོ་བ་ཡའིུ་སྐད་ཡིག་དར་སྲེལ་བྲེད་པའི་

ལས་ཀའི་བྲེད་ཐབས་གལ་ཆྲེན་དྲེ་ནན་བཤད་བྲེད་ཐུབ་པ་དང་།དྲེ་ན་ིཁྱིམ་ཚང་དང་སྲེ་ཁུལ་གི་ཁྟོད།དྲེ་བཞིན་སྐད་ཡིག་སྟོབ་ཚན་ཡྟོད་པའི་སྟོབ་གྲྭ་དག་དུ་མི་

རབས་མང་པྟོའི་བར་སྟོབ་སྟོང་བྲེད་པས་རྲེད།ཁྟོང་གི་བསམ་ཚུལ་དྲེས་ང་ཚོའ་ིབཟྟོ་རལ་དཔྲེ་སྟོན་ས་ཁུལ། གྲེང་མྟོལ་གར་སྲེགས།ཁྱིམ་ཚང་བྲེད་སྒྟོའི་ས་ཁུལ།རྟོལ་

དབང་འཁབ་སྟོན་བྲེད་སའི་གར་སྲེགས་ སྟོགས་ཀི་ལྲེ་ཚན་དྲེ་ཇི་ལར་སྒྲུབ་རྒྱུར་ཤུགས་རྐྱྲེན་ཐྲེབས།འདི་ནི་གཙོ་བྟོ་ནི་འགྟོ་གྟོན་སྔྟོན་རིས་དང་འབྲེལ་བ་ཡྟོད། བིས་

པ་ཚོ་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་ལ་ཡྟོང་བ་ཡནི།  འྟོན་ཀང་ཁྟོ་ཚོ་ནི་གཙོ་བྟོ་གཞུང་འབྲེལ་མཉམ་ཞུགས་པ་སྲེ་ཕ་མ་དག་ག་ིསྐུ་འགྟོན་གི་ཚབ་བས་ནས་ཁིད་ཡྟོང་བ་

ཡིན་པས།གཞུང་འབྲེལ་མཉམ་ཞུགས་པ་འདི་དག་ལ་མཚནོ་ན།ཁྟོ་ཚོའི་འགྲུལ་བཞུད་དང་།མགྟོན་ཁང་།ཟ་མ་ཚང་མ་ལ་ང་ཚོས་བླ་ཆ་སད་ཀིན་ཡྟོད་རྲེད།  གལ་ཏྲེ་



 

 

ཁྱྲེད་རང་མགྟོན་པྟོ་ཡིན་ན།འགྟོ་གྟོན་ཚང་མ་རང་རང་ནས་གཏྟོང་དགྟོས།དྲེ་བས་བིས་པ་འདི་ཚོ་གཞུང་འབྲེལ་མཉམ་ཞུགས་པ་ལ་བསྒྱུར་ན།  ང་ཚོ་ལ་འགྟོ་གྟོན་

ལྷག་མ་ཡྟོད་དྲེ།ཁྟོ་ཚོའི་འགྲུལ་བཞུད་དང་།མགྟོན་ཁང་།ཟ་མ་ཚང་མ་ཡང་ང་ཚའོི་འགྟོ་གྟོན་གཏྟོང་དགྟོས།ང་ཚོ་ལ་མཚོན་ན་འགྟོ་གྟོན་ལྷག་མ་རྲེད།ང་ཚོའི ་སྔྟོན་ལ་

ཧྟོ་བ་ཡིའི་མི་བཅྟོ་ལྔ་ཁིད་ཡྟོང་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་རྲེད།  ཡིན་ཡང་ང་ཚོའི་འཆར་གཞི་འདི་ལ་དག་བཅྟོས་བཟྟོ་དགྟོས་ཏྲེ། སྔྟོན་མ་ལར་མི་གཞྟོན་པ་ས་མང་དང་

མང་པྟོ་ཞིག་ཁིད་ཡྟོང་པ་ལས།  ང་ཚོའ་ིམི་གཞྟོན་པ་མཉམ་ཞུགས་མི་ས་ཉུང་ཙམ་དང་དྲེའི་ལྷག་མ་ཚང་མ་བིས་པ་མཉམ་ཞུགས་པ་མང་པྟོ་ཞིག་གིས་ཁ་གསབ་

བརྒྱབ་པ་རྲེད།ལྲེ་ཚན་དྲེ་ནི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ལྲེ་ཚན་ཞིག་རྲེད།རྒྱུ་མཚན་ནི་ང་ཚོའི་མི་རབས་མང་པྟོའི་དབར་བརྒྱུད་ནས་སྟོབ་སྟོང་བྲེད་པའི་སྟོལ་རྒྱུན་ཐབས་

ལམ་དྲེ་ཁྱིམ་ཚང་ནང་དང་སྲེ་ཁུལ་ནང་ན་དྲེ་ལར་བྲེད་བཞིན་པ་སྟོན་ཐུབ་སྟོང་བས་རྲེད།ཐྲེངས་དྲེའི་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་ནི་ལྲེགས་འགྲུབ་ཡག་པྟོ་བྱུང་

ཡྟོད།ཉྲེན་ཁར་བཅར་བའི་སྐད་དང་ཤུལ་བཞག་རིག་གནས་ཀི་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་ག་ིཡུལ་དངྟོས་ཞིབ་འཇུག་ལས་གྟོ་རྟོགས་ཞིག་བྱུང་བ་ནི།འཛམ་གིང་ཕྟོགས་

ཡྟོངས་ཀི་རིག་གནས་ས་མང་ཀི་རྒྱབ་ལྟོངས་འྟོག་ག་ི སྲེ་ཁུལ་ནས་ཡྟོང་བའི་རྟོལ་དབངས་སྟོལ་རྒྱུན་མང་ཆྲེ་བ་དྲེ་ནི་ང་ཚོའི་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་ག་ིལྲེ་ཚན་ཞགི་ 

བཟྟོ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་འཐྲེན་པ་དྲེ་ལ་མཚོན་ན།  རྟོལ་དབངས་འདི་དག་ནི་དྟོན་དངྟོས་སུ་སྲེ་ཚན་ཆུང་ཆུང་དང་།ཞི་འཇམ་གི་ ཞབས་བྟོ་དལ་མྟོ་དང་།གླུ་

དབངས།རྟོལ་དབངས་དག་དག་ཡིན་པ་ཧ་གྟོ་བས།ང་ཚོའ་ིའཁབ་སྟོན་བྲེད་སའི་གར་སྲེགས་ནི་ཅུང་ཆུང་བ་དང་འདྲིས་གཤིབ་སབས་བདྲེ་བྲེད་ཐུབ་ས།ས་ངྟོས་དང་

ཐག་ཉྲེ་ས་ཞིག་བཟྟོ་རྒྱུ་ཐག་བཅད་པ་རྲེད།དྲེ་ལར་བས་ན་འཁབ་སྟོན་པ་ཚང་མའི་ཉམས་ལྷྟོད་པྟོ་ཡྟོང་ཐུབ་ལ།ལད་མྟོ་བ་རྣམས་ལ་འབྲེལ་འདྲིས་བྲེད་པ་སབས་

བདྲེ་རུ་གྱུར་ཡྟོད།ང་ཚའོི་དང་ཐྟོག་གི་འཆར་གཞི་ན་ིགར་སྲེགས་ཆྲེན་པྟོ་མཐྟོན་པྟོ་ཞིག་བཟྟོ་རྒྱུ་རྲེད།དྲེ་ལས་ཟླྟོག་དྲེ་ང་ཚོའ་ིགར་སྲེགས་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ལས་པ་

རྲེད།ང་ཚོའི་ད་དུང་སྙིང་རྲེ་ཅན་ག་ིའདུ་ས་ཆུང་ཆུང་ཞིག་སྲེ།མངི་ལ་གླུ་དབངས་དང་གཏམ་རྒྱུད་སྲེ་ཚན་ཞྲེས་བ་ཞིག་བཟྟོས།འདུ་ས་འདི་ནས་མཉམ་ཞུགས་མཁན་

ནམ་ནང་ཞུགས་མཁན་དག་གིས་ས་སྲེང་དུ་བཟྟོ་ར་ཆུང་ཆུང་དང་འཁབ་སྟོན་བྲེད་ས་ཆུང་ཆུང་རྲེ་བཙུགས་ནས།  ལད་མྟོ་བ་དག་དང་ཐག་ཇྲེ་ཉྲེ་བཏང་སྲེ་འབྲེལ་

འདྲིས་བྲེད་བདྲེ་བྟོ་བཟྟོས།2006ལྟོ་ཡི་རིག་གནས་ཀི་གཞ་ིརྲེན།འཚ་ོབའི་ཡུལ་སྲེས་ཀ་ིལག་གཟྲེབ་སྟོལ་རྒྱུན་ལས་རིམ་ནང་།  ཡུལ་དངྟོས་ཞིབ་འཇུག་བྲེད་

མཁན་དང་འགྲེན་སྟོན་ཇུས་འདྟོན་ལས་རྟོགས་པ Kurt Dewhurstདང་Marsha་ MacDowellགཉིས་ཀིས་ཨ་རིའི་ཡུལ་སྲེས་

སྟོད་མིའི་ལག་གཟྲེབ་ལས་མཁན་སྐྟོར་ལ་ཨ་མྲེ་རི་ཁའི་ས་ཆ་མང་པྟོ་ནས་ཞིབ་འཇུག་བས།ཞིབ་འཇུག་གི་མཇུག་འབས་ཀིས་ཡུལ་སྲེས་ཀི་ལག་གཟྲེབ་བཟྟོ་མཁན་

དང་ས་གཞི་བར་གི་འབྲེལ་བ་ཟབ་མྟོ་དྲེ་ནན་བཤད་བས་འདུག།  དྲེ་མ་ཟད།ཁྟོ་ཚོར་ས་གནས་དྲེ་གའི་སྲེམས་ཅན་གི་རང་བྱུང་གནས་ཡུལ་དང་སྲེ་ཁམས་མ་ལག་

ལ་རྒྱུས་ལྟོན་གཏིང་ཟབ་ཡྟོད་པ་ཡང་ནན་བཤད་བས།ས་གནས་དྲེ་གའི་རང་བྱུང་རྒྱུ་ཆ་དག་ལྟོ་ལྲེགས་ལྲེན་པ་དང་།འཚོལ་སྡུད། ག་སིྒྲག་བྲེད་པ་སྟོགས་ནི་ལག་

གཟྲེབ་བཟྟོ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་གི་སྟོག་ཤིང་ལ་བུའི་ནུས་པ་འདྟོན་སྲེལ་བས་ཡྟོད་པ་ཡང་ཤྲེས་དགྟོས། ཡུལ་དྲེ་འི་ལག་གཟྲེབ་བཟྟོ་མཁན་ནི་མི་རིགས་རི་ཤངི་རིག་

པ་བ་རྲེད།ང་ཚོའི་ཁྟོ་ཚོའ་ིསྟོལ་རྒྱུན་འདི་འགྲེམས་སྟོན་བྲེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་གྟོང་གི་ཞིབ་འཇུག་གི་གྲུབ་འབས་ཡྟོད་ཚད་ལ་བསམ་བླྟོ་བཏང་སྲེ།རང་བྱུང་ག་ིརྒྱུ་

ཆ་མང་པྟོ་ཞིག་བཀྟོད་སྒྲིག་བས་པ་དཔྲེར་ན།ར་དང།ར་བ།རི་ཤིང་གཞན་པ་ས་ཚོགས། དྲེ་མ་ཟད་ས་གནས་ཀི་རང་བྱུང་ཡུལ་ལྟོངས་དང་ལྟོ་ལྲེགས་ལྲེན་པའི་རྣམ་

པའི་འདྲ་པར་ལྡྲེབས་རིས་ཆྲེན་པྟོ་ཡང་འགྲེམས་སྟོན་བས་པ་རྲེད།དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་གི་རག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་དང་ཡུལ་དངྟོས་ཞིབ་འཇུག་གིས་མཉམ་

ཞུགས་པ་གདམ་ག་བྲེད་རྒྱུ་ཐག་གཅྟོད་བྲེད་ལ།  འདི་ནི་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་ལ་མཚནོ་ཆྲེས་གལ་འགངས་ཆྲེ་ཤས་ཀི་ཆ་རྲེད། མཐའ་མའ་ིཐག་གཅྟོད་ནི་ལས་

རིམ་ལ་ཡྟོངས་སུ་ཞིབ་བཤྲེར་དང་། རྒྱུ་རྐྱྲེན་དང་ཚད་གཞི་ས་ཚོགས་ལ་བསམ་གཞིགས་ཡག་པྟོ་གཏྟོང་དགྟོས།ངའི་བསམ་པར་དྲེའི་ནང་གི་ཆྲེས་གལ་ཆྲེ་ས་ཞིག་

ནི།མཉམ་ཞུགས་པ་ཡིས་བརྟོད་བ་གཙོ་བྟོ་དང་ཆ་འཕྲིན།གཏམ་རྒྱུད་སྟོགས་དྟོན་ཐྟོག་འཁྲེལ་བའི་སྒྟོ་ནས་བཤད་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་དྲེ་དང།ཁྟོང་ཚོའ་ིཤྲེས་བ་དང་

ཉམས་མྟོང་།སྟོལ་རྒྱུན་སྟོགས་ལད་མྟོ་བ་རྣམས་ལ་སི་བའི་ས་ཆ་ཞིག་ནས་ཉམས་སྟོད་བྲེད་པའི་འདྟོད་པ་ལ་ཡང་རྲེག་ལས་ཡྟོད།དྟོན་དག་གཞན་པ་ཞིག་ལ་བསམ་

བླྟོ་གཏྟོང་རྒྱུ་ཡང་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེ། དྲེ་ནི་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་ག་ིམི་མངྟོན་པའི་ཤུགས་རྐྱྲེན་དྲེ།མཉམ་ཞུགས་བྲེད་མཁན་དང་ཁྟོང་ཚོའི་སྲེ་ཁུལ་སྲེ་ཁྟོང་ཚོ་རང་

རང་ས་ན་ལས་བཞིན་པའི་རིག་གནས་ཀི་ལས་ཀ་ དྲེ་ལ་ལ་ཐྲེབས་པའི་ཤུགས་རྐྱྲེན་དྲེ་ལ་བསམ་གཞིགས་གཏྟོང་དགྟོས།སྟོལ་རྒྱུན་རྒྱུན་འཛིན་མཁན་ཚོར་ཉན་རྒྱུ་ནི་

ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པྟོ་རྲེད། ཁྟོ་ཚོའི་ས་ནས་ང་ཚོའི་ཇི་ལར་རྟོགས་རམ་བྲེད་ཐུབ་པའི་སྐྟོར་ཏྲེ།སྲེ་ཁུལ་གི་ཁྟོངས་མིས་རིག་གནས་རྒྱུན་མཐུད་ཆྲེད་དུ་འབད་བརྟོན་

བྲེད་པའི་ལས་ཀ་ལ་ང་ཚོས་ཇི་ལར་བསྔགས་སྐུལ་དང་རྒྱབ་སྟོར་ཐུབ་པའི་བསམ་འཆར་ཁྟོ་ཚོའི་ས་ནས་སྡུད་ལྲེན་བྲེད་དགྟོས།དཔྲེ་ཡག་པྟོ་ཞིག་



 

 

ནི།Wabanakiདབིན་ཏི་ཨན་ལག་གཟྲེབ་བཟྟོ་མཁན་གི་འགྲེམས་སྟོན་དྲེ་རྲེད།  དྲེ་ནི2006ལྟོ་ཡི་ཡུལ་སྲེས་ཀི་ལག་གཟྲེབ་སྟོལ་རྒྱུན་གི་དམངས་སྟོལ་

དུས་ཆྲེན་གི་ལས་རིམ་ནང་ག་ིཆ་གཅིག་རྲེད།ཡུལ་སྲེས་གདྟོད་མིའི་ཚོ་བ་བཞི་སྲེ་ Maliseetདང་Micmac, Passamaquoddy, 

Penobscot ཚང་མ་མཉམ་གཅིག་ཏུ་Wabanakiཟྲེར་ལ། ནང་དྟོན་ནི་ས་རྲེངས་ཀི་མི་རྣམས་ཞྲེས་པའི་དྟོན་རྲེད།ཁྟོ་ཚོ་ནི་གཙོ་བྟོ་ཨ་མྲེ་རི་

ཁའིMaineཞྲེས་པའི་ས་ཆ་ན་འཚོ་སྟོད་བྲེད་བཞིན་ཡྟོད།ངའི་ལས་གྟོགས་Kurt Dewhurstདང Marcia McDowellང་ཚོ་

གསུམ་པྟོའི་Penobscotལག་གཟྲེབ་བཟྟོ་མཁན་དངMaineདབིན་ཏི་ཨན་ལག་གཟྲེབ་བཟྟོ་མཁན་མནའ་འབྲེལ་གི་སྟོལ་འབྲེད་ལས་འཛིན་པ་  

Theresa Secordདང་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་ལས།ཁྟོ་ན་ིང་ཚོའ་ིསྐབས་དྲེའ་ིལྲེ་ཚན་ག་ིསྲེ་ཁུལ་བླྟོ་འདྟོན་པ་ཡིན།  དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་ལ་མཉམ་

ཞུགས་པ་བཞི་ཡིས་Maineདབིན་ཏི་ཨན་ལག་གཟྲེབ་སྟོལ་རྒྱུན་གི་ཚབ་བས་ཏྲེ་ཚུར་གདན་འདྲྲེན་ཞུ་རྒྱུའི་མ་དངུལ་ཡྟོད་པ་ཐག་ཆྟོད་དུས།Theresa 

ཡིས་ང་ཚོར་བཤད་རྒྱུར།ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་ལག་གཟྲེབ་བཟྟོ་མཁན་གདན་འདྲྲེན་ཞུ་རྒྱུ་ལས།ལག་གཟྲེབ་བཟྟོ་མཁན་གསར་ཞུགས་པ་གསུམ་དང་ལག་གཟྲེབ་བཟྟོ་

མཁན་ཕུལ་བྱུང་ཅན་གཅིག་གདན་འདྲྲེན་ཞུས་ན་ཡག་ཤྟོས་ཡིན་ཚུལ་གི་བསམ་འཆར་བཏྟོན་སྟོང་།  དྲེ་ལར་བས་ན་སྲེ་ཁུལ་ནང་དུ་ཤུགས་རྐྱྲེན་ཆྲེས་ཆྲེ་བ་ཐྟོབ་

སིད་ལ། གཞྟོན་ནུ་ཚོའི་ཤུལ་བཞག་རིག་གནས་ཀི་སྟོབས་སྲེམས་དང་དྲེ་བཞིན་ཁྟོང་ཚོ་རང་ཡུལ་ལག་གཟྲེབ་བཟྟོ་བའི་སྟོལ་རྒྱུན་གི་དགའ་ཕྟོགས་དང་ཟབ་ཞུགས་

བྲེད་པའི་བསམ་བླྟོ་གསྟོ་སྟོང་བྲེད་ཐུབ།མཇུག་འབས་ནི།ཁྟོ་ཚོ་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་སྐབས་ཐྟོབ་པའི་ངྟོས་ལྲེན་དང་ཆྲེ་མཐྟོང་ཀིས་ལག་གཟྲེབ་བཟྟོ་མཁན་གཞྟོན་

ནུ་འདི་གསུམ་པྟོའི་འཚོ་བ་ལ་ཤུགས་རྐྱྲེན་ཆྲེན་པྟོ་ཐྲེབས་ལ།  ཁྟོ་ཚོས་ངྟོ་བྟོ་དང་རིན་ཐང་གི་ཚོར་བ་དྲག་པྟོ་ཞིག་ལ་རྒྱབ་སྙྲེས་རྒྱག་པ་མ་ཟད། ཁྟོ་ཚོས་ལག་གཟྲེབ་

བཟྟོ་བའི་ལག་རལ་སྟོགས་མུ་མཐུད་དུ་ཇྲེ་ལྲེགས་ཇྲེ་བཟང་དུ་གཏྟོང་རྒྱུར་སྐུལ་མ་བས།དྲེང་སྲེང་ཁྟོང་ཚོ་ནི་ལག་གཟྲེབ་བཟྟོ་མཁན་ཆྲེས་ཡག་ཤྟོས་ཡིན་ལ།  ཁྟོང་

ཚོའི་ལག་རལ་ལས་ཐྟོན་པའི་དངྟོས་པྟོ་དངྟོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་ནང་བཤམས་ཡྟོད་ལ།དགའ་རགས་ཡང་མང་པྟོ་ཐྟོབ་ཡྟོད།ཁྟོ་ཚོའི་དཔྲེར་བརྟོད་ཀིས་སྲེ་ཁུལ་

གི་གཞྟོན་ནུ་མང་པྟོས་དང་ཞྲེན་དང་ངར་ཤུགས་སྟོང་འདུག་པས། དུས་སྐབས་ཞིག་ལ་སྟོང་ཉྲེན་ཅན་གི་རིག་གནས་སྟོལ་རྒྱུན་འད་ིརྒྱུན་འཛིན་བྲེད་རྒྱུར་རྟོགས་

རམ་བས་པ་རྲེད།དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་སྲེང་རིག་གནས་རྒྱུན་འཛིན་མཁན་དང་ཁྟོ་ཚོའ་ིམཚོན་པའི་རིག་གནས་དྲེ་གྲུབ་འབས་ལྡན་པའི་སྒྟོ་ནས་འགྲེམས་སྟོན་

བྲེད་པ་ནི།  རྒྱུ་རྐྱྲེན་མང་པྟོའ་ིརྟོག་འཛིང་ཆྲེ་བའི་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་བྲེད་པ་ཞིག་རྲེད།།འདིའི་ནང་སི་ཡི་ས་གནས་ཀི་ཇུས་འགྟོད་དང་།འདམ་ག་བས་པའི་མཉམ་

ཞུགས་པ་མང་པྟོ་ཞིག་ལ་འཁབ་སྟོན་དང་མིག་སྟོན་ གསལ་བཤད་བྲེད་སའི་འྟོས་འཚམ་ཅན་གི་ས་ཆ་བཀྟོད་སྒྲིག།མཐྟོང་ཚོར་གི་འགྲེམས་སྟོན་དང་།བཟྟོ་རལ་དཔྲེ་

སྟོན་ཁུལ་གི་དངྟོས་ལུགས་ཀི་སྒྲིག་བཀྟོད།ཞུགས་སྟོང་ལག་ལྲེན་བྲེད་སྒྟོ།འགྲེལ་བཤད་རྒྱུ་ཆ་དཔྲེར་ན།མཚོན་རགས་དང་འདྲ་པར་ལྡྲེབས་རིས།འཕྲྲེད་འགྲེལ།འཁབ་

ཆས།མིག་སྟོན་གསལ་བཤད་ལ་མཁྟོ་བའི་དགྟོས་ངྲེས་ཀི་མཁྟོ་ཆས་དང། ཡྟོ་བད་རྒྱུ་ཆ་སྟོགས་ཉྲེ་འཁྟོར་དུ་ཡྟོད་པ།གཙོ་སྟོང་བྲེད་མཁན་གི་མི་ས།དྲེ་ལ་བུ་སྟོགས་མང་

པྟོ་ཡྟོད།ཡུལ་དངྟོས་ཞིབ་འཇུག་དང་སྲེ་ཁུལ་ནང་ཞུགས་སྟོགས་ལ་གཞིགས་ནས་བཟྟོས་བ་དྲེ།ང་ལ་མཚནོ་ན།འགྲེམས་སྟོན་ཇུས་འདྟོན་མཁན་ཞིག་ཡནི་པའི་ཆ་

ནས།ཆྲེས་གལ་ཆྲེ་བ་ནི་ང་ཚོས་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་སྲེང་དུ་ཞུགས་རྒྱུར་ གདམ་ག་བས་ཡྟོད་པའི་སྟོལ་རྒྱུན་རྒྱུན་འཛིན་པ་དག་དང་རྲེས་སྙྲེག་ཏྲེ་མུ་མཐུད་དུ་

རྒྱུན་མཐུད་གིང་མྟོལ་བྲེད་རྒྱུ་དྲེ་རྲེད།འདི་ལར་བྲེད་པའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བྟོ་ན་ིཁྟོང་ཚའོི་རང་རང་ཚོའ་ིརིག་གནས་དང་སྟོལ་རྒྱུན་ཀ་ིཕྟོགས་གང་ཞིག་བརྒྱུད་

བསྒྲགས་བྲེད་འདྟོད་པ་དྲེའི་སྐྟོར་ཤྲེས་རྟོགས་བ་རྒྱུ་དང་། ཁྟོང་ཚོ་དང་མཉམ་ལས་བས་ཏྲེ་འགྲེམས་སྟོན་བ་ཐབས་ཇུས་འགྟོད་བ་རྒྱུ་དང་།བ་ཐབས་དྲེ་ནི་ཁྟོང་ཚོ་

རང་ཉིད་ཀི་གཏམ་རྒྱུད་བཤད་རྒྱུ་དང་ཁྟོང་ཚོ་རང་ཉིད་ཀི་སྲེ་ཁུལ་གི་ཚབ་བས་ཏྲེ་སྲེ་ཁུལ་དྲེ་ཧི་མི་སིན་ཉི་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་གི་རྒྱབ་ལྟོངས་འྟོག་མཚོན་པར་

བྲེད་པ་དྲེ་རྲེད།སྟོལ་རྒྱུན་རྒྱུན་འཛིན་པ་མང་པྟོ་ཞགི་ནི་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་ལ་ཡྟོང་མྟོང་ཡྟོད་མ་རྲེད།ཁྟོང་ཚོའི་ཅ་ིཞིག་དང་ཇ་ིལར་ག་སྒྲིག་བྲེད་དགྟོས་པ་ཡང་

མི་ཤྲེས།ལྲེ་ཚན་གི་འགྲེམས་སྟོན་ཇུས་འདྟོན་པ་དང་མཐུན་སྟོར་བ་ཞིག་ཡིན་པས་ཆ་ནས་ཁྟོ་ཚོ་ལ་མཐྟོང་ཐྟོས་མྟོང་གྲུབ་གི་ཆ་འཕྲིན་མཁྟོ་འདྟོན་བྲེད་དགྟོས་

སྲེ།དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་ནི་ཇ་ིའདྲ་ཞིག་ཡིན་པ།ལས་དྟོན་འདིའི་ཆྟོས་ཉདི་རང་བཞིན་སྟོགས་ངྟོ་སྟོད་བྲེད་པ།མཉམ་ཞུགས་པ་ཚོས་ལད་མྟོ་བ་ག་འདྲ་ཞིག་ལ་

འཕྲད་པ་དང་དྲེ་ག་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པ།ཚོགས་སའི་ས་གནས་རིགས་མི་འདྲ་བ་ས་ཚོགས།ཕན་ཚུན་འབྲེལ་འདྲིས།འགྲེམས་སྟོན།མཁྟོ་ཆས།རྒྱུ་ཆ།བཟྟོ་རལ་དཔྲེ་སྟོན་

ཁུལ་གི་དངྟོས་ལུགས་ཀི་སྒྲིག་བཀྟོད་སྟོགས་ངྟོ་སྟོད་བྲེད་དགྟོས།ང་ཚོའི་ད་དུང་ང་ཚོའི་ཤྲེས་པའི་ཚད་བཀག་དང་སིྒྲག་ཁིམས་འགའ་ཡང་ཁྟོ་ཚོར་བཤད་ངྲེས་ཡིན་

ལ།ཚད་བཀག་དང་སིྒྲག་ཁིམས་འདི་དག་ནི་རྒྱལ་ཁབ་སི་གངི་དྟོ་དམ་ཅུས་ཡི་ཁྟོ་ཚོའ་ིས་ཁྟོངས་ལ་བཟྟོས་པ་ཡིན་ལ།ང་ཚོའི་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་ནི་རྒྱལ་ཁབ་སི་
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ཚན་གི་མཉམ་ཞུགས་པ་རྲེད།ཁྟོ་རང་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་སྲེང་མ་སྲེབས་གྟོང་།ང་ཚོའི་ཁྟོང་གིས་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་སྲེང་ཅི་ཞིག་སྟོན་རྒྱུའ་ིསྐྟོར་གྟོས་བསྡུར་

བྲེད་སྐབས།ཁྟོང་གིས་སྟོ་ཕག་གི་ཁང་བ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་བཟྟོ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡྟོད་ཞྲེས་བཤད་སྟོང་།ཁྟོང་གིས་བཤད་ན་ཁང་བ་དྲེ་ལ་གཞི་ར་ཞགི་ས་འྟོག་ཏུ་རྟོ་

དགྟོས་ཚུལ་ཡང་བཤད་སྟོང་།སྐབས་དྲེ་དུས་ངས་བཤད་རྒྱུར།ཅིག་སྒུག་དང་།ང་ཚོས་རྒྱལ་ཁབ་སི་གིང་དྟོ་དམ་ཅུས་ཡི་ས་ཁྟོངས་སུ་ས་རྟོ་མི་ཉན་པའི་ སིྒྲག་ཁམིས་

ཡྟོད་རྲེད་ཞྲེས་བཤད་པ་ཡནི།དྲེ་ནས་ང་ཚོའི་ལག་རལ་སི་ཁྱབ་ལ་ཞིབ་པ་དང་མཉམ་དུ་གྟོས་མྟོལ་བས་པ་ཡིན་ལ།གྟོས་མྟོན་བས་པའི་རྲེས་ལ་ང་ཚའོི་དྟོན་དག་དྲེ་

ཐག་གཅྟོད་བྲེད་པའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་རྲེད་བྱུང་། དྲེ་ནིAlbertཡིས་ཁང་པ་ཆུང་ཆུང་དྲེ་རྒྱལ་ཁབ་ཐང་ཆྲེན་དུ་ས་ཕག་གིས་ལས་རྒྱུའི་ཐག་གཅྟོད་བས་པ་རྲེད། 

དྲེ་ལར་བས་ན་ང་ཚོས་ས་དུང་ཞྟོག་རྟོ་མ་དགྟོས།ཐབས་ལམ་འདི་ལར་བཀྟོད་སྒྲིག་བྲེད་རྒྱུའི་སྐྟོར་ཐག་གཅྟོད་བྲེད་རྒྱུར་དུས་ཚོད་ཅུང་མང་པྟོ་ཞགི་བཏང་ཡྟོད་

རྲེད།འྟོན་ཀང་མཐའ་མར་ཐག་གཅྟོད་ཇུས་གཞི་ཞིག་རྲེད་སྟོང་བས།མུ་མཐུད་དུ་ལས་ཀ་ལས་ཐུབ་སྟོང་།Albertཡིས་ཁང་པ་ཆུང་ཆུང་དྲེ་བཟྟོ་བའི་ཐབས་ལམ་

བཅྟོས་བསྒྱུར་བས་ཏྲེ་ཁང་བ་དྲེ་ལས་འགྟོ་བཙུགས།དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་གི་ཉི་མ་བཅུ་ཡི་རིང་ཁྟོང་གིས་སྟོལ་རྒྱུན་སྟོ་ཕག་གི་ཁངཔ་ཞིག་བཟྟོ་སྐྲུན་བས་པ་

རྲེད།མཉམ་ཞུགས་པ་ཁ་ཤས་ཀིས་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་སྲེང་གི་འགྲེམས་སྟོན་བྲེད་སངས་དྲེ་ཁྟོ་ཚོ་ལ་གསལ་ཆ་ཡྟོད་པའི་འགྲེམས་སྟོན་བྲེད་སངས་གཞན་པ་ལ་

བསམ་བླྟོ་གཏྟོང་གཞིན་ཡྟོད།དཔྲེ་ཞིག་བཞག་ན།ཨར་ལས་སྒྱུ་རལ་སྟོབ་དཔྟོན་ཞྲེས་པའི་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་གི་ལྲེ་ཚན་ལ་ཞུགས་མཁན་གི་མཉམ་ཞུགས་པ་ཁ་

ཤས་ཀིས་ཁྟོ་ཚོ་ལ་གྟོམས་གཤིས་སུ་ཆགས་པའི་ཉྟོ་ཚོང་འགྲེམ་སྟོན་འདྲ་དཔྲེ་སྲེ།སིལ་བུ་དང་གཟུགས་མཐྟོང་བརན་པར།བརན་རིས།འགྲེམ་ཡགི་སྟོགས་བཀྟོལ་རྒྱུའི་

འཆར་གཞི་ཡྟོད།ང་ཚོའི་ཁྟོང་ཚོར་བཤད་རྒྱུར།ལག་རལ་དཔྲེ་སྟོན་སྲེང་དུ་གཟུགས་མཐྟོང་བརན་པར་བཀྟོལ་བ་དང་།གིང་མྟོལ་སྲེགས་བུ་སྲེང་དུ་འཆད་ཁིད་ཀི་

རྣམ་པ་དང་སྒྲྟོན་བརན་སི་ཤྟོག་སྟོགས་བཀྟོལ་བའ་ིབྲེད་སངས་དྲེ་འདྲ་ནི་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་གི་སྐབས་སུ་འབས་བུ་ཡག་པྟོ་ཡྟོང་མ་ིཐུབ་ཞྲེས་ཁྟོ་ཚོ་ལ་གྟོས་འགྟོ་

བཏྟོན་པ་ཡིན།དྲེ་ལས་ལྡྟོག་སྲེ།མཉམ་འགུལ་གིས་རལ་ནུས་འགྲེམ་སྟོན། ལག་ལྲེན་དང་ནང་ཞུགས་ཀི་བྲེད་སྒྟོ་ས་ཚོགས།  གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡནི་པར་ལད་མྟོ་རྣམས་

དང་མཉམ་དུ་ཁ་བར་བྲེད་པ་སྟོགས་ནི་དྟོན་ཐྟོག་མཁྲེལ་བའི་སྒྟོ་ནས་ལད་མྟོ་བ་དང་མཉམ་དུ་འབྲེལ་བ་བས་ནས་མཉམ་ཞུགས་པ་ཚོའ་ིལག་རལ་དང་ཤྲེས་བ་

མཉམ་སྟོད་བྲེད་པའི་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤྟོས་ཡིན་པ་སྟོགས་བཤད།དང་ཐྟོག་འགྟོ་འཛུགས་ས་ནས་བཟུང་།ང་ཚོའི་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་དུ་ཞུགས་མཁན་གི་སྟོལ་

རྒྱུན་རྒྱུན་འཛིན་མཁན་ཚང་མ་ལ་རང་རང་གི་ཆྲེད་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་དང་རང་འདྟོད་ངང་ལད་མྟོ་བ་རྣམས་དང་འབྲེལ་འདྲིས་བྲེད་རྒྱུའི་སྐུལ་མ་གཏྟོང་བཞིན་

ཡྟོད།ང་ཚོས་ད་དུང་ཁྟོ་ཚོ་ཚང་མར་རང་རང་གི་ལྲེ་ཚན་སྐབས་དང་ཡང་ན་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་གི་འགྟོ་མཇུག་བར་གསུམ་དུ་མཉམ་ཞུགས་མཁན་གཞན་པ་

དག་དང་ཕན་ཚུན་ཁ་བར་དང་འབྲེལ་འདྲིས་བྲེད་རྒྱུའི་སྐུལ་མ་བས་པ་ཡནི།  ང་ཚོས་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་འདྲིས་བྲེད་པའི་གྟོ་སྐབས་འདི་དག་བྱུང་བར་མཐུན་རྐྱྲེན་

སྐྲུན་བཞིན་ཡྟོད།སྐབས་རྲེར།མཉམ་ཞུགས་པ་ཁྟོ་ཚོ་ལ་ཇི་ལར་འགྲེམས་སྟོན་ཡག་པྟོ་ཞིག་བྲེད་རྒྱུའི་ཆྲེས་ལྲེགས་པའི་ཐབས་ཤྲེས་ཡྟོད།ཉིག་ཨྟོ་ལིན་གི་ཇཛ་རྟོལ་

དབངས་དུས་ཆྲེན(New Orleans Jazz Festival)སྲེང་གི་ཉམས་མྟོང་ལ་གཞིགས་ནས།མཛེས་རྒྱན་སིལ་འདམ་སྟོབ་དཔྟོན་ Earl 

Barthéགིས་ང་ཚོ་ལ་གང་ཞགི་བཟྟོ་དགྟོས་པའི་བསམ་ཚུལ་བཤད།དྲེ་ལར་བས་ན་ཁྟོ་དང་ཁྟོའི་ཁྱིམ་མི་དག་གིས་ལ་མྟོ་བ་རྒན་གཞྟོན་དར་གསུམ་ཚང་མ་

དང་འབྲེལ་འདྲིས་བྲེད་བདྲེ་བྟོ་ཡིན་ཏྲེ།ཁྟོང་ཚོ་ལ་མཛེས་རྒྱན་སིལ་འདམ་ལུགས་ཆས་སྟོགས་ཇི་ལར་བཀྟོལ་བ་དང་།གང་ངྟོས་ཁྟོད་སྙྟོམས་པྟོ་དང་འཇམ་པ་ཞིག་ཇ་ི

ལར་ཞུགས་རྒྱུའི་རལ་ནུས་སྟོགས་སྟོན་བདྲེ་བ་ཡིན་པ་བཤད་སྟོང་།རྟོ་བཟྟོ་བJoe Alonzoགིས་ལྕགས་ཐག་གི་འདྲེགས་བྲེད་དང་རྟོ་ལིད་པྟོ་ཁ་ཤས་ཁྟོང་

ཚོའི་མིག་སྟོན་གསལ་བྲེད་བྲེད་སའི་གུར་གི་ནང་འཇྟོག་རྒྱུར་བསམ་ཚུལ་བཤད་སྟོང་།དྲེ་ལར་བས་ན་ལད་མྟོ་བ་རྣམས་ལ་རྟོགས་རམ་བྲེད་དུ་འཇུག་ཞྟོར་དུ་ཁྟོང་ཚོ་

ལ་རྟོ་བཟྟོ་བ་རྣམས་ཀིས་ཝ་ཧིང་ཐྟོན་རྒྱལ་ཁབ་ཆྟོས་ཁང་ཆྲེན་པྟོ་སྲེ།དྲེ་ནི་ཝ་ཧིང་ཐྟོན་དམིགས་བསལ་སིད་འཛིན་ས་ཁུལ་ན་ཡྟོད་པའི་དུས་རབས་བཅུ་བཞི་བའི་

གྟོ་ཟི་བཟྟོ་དབིབས(Gothic-style)ཀ་ིཆྟོས་ཁང་ཞིག་ཡིན་ལ།  དྲེའི་བཟྟོ་སྐྲུན་ལ་སྟོད་པའི་རྟོ་ཐལ་ག་ིརྟོ་བ་དུམ་བུ་ཆྲེན་པྟོ་དག་ཇི་ལར་འགྟོགས་པ་

དང་།ཐང་ལ་འཇྟོག་པ།སིལ་མྟོ་དང་།ཤིང་གི་ཐྟོ་བ།ངྟོས་སྙྟོམས་ལ་ཆས།དཔྱང་རྟོ་སྟོགས་བཀྟོལ་བ་སྟོན་ཆྟོག་པ་དང་།སྟོ་ཕག་རྟོ་བཟྟོ་བ་ཁྟོང་ཉདི་ཀིས་བིས་པ་རྣམས་

དང་མཉམ་ལས་ཀི་བ་འགུལ་ཞིག་ཏྲེ་བིས་པ་ཚོས་མི་འབར་བའི་ཞལ་འདམ་བཀྟོད་ནས་སྟོ་ཕག་རྲེ་རྲེ་རིག་ཏྲེ་གང་བཟྟོ་བའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་བཟྟོས་བ་རྲེད།དྲེ་ལར་



 

 

བས་ན་གང་དྲེ་ཉིན་རྲེས་མར་བཤིག་ས་བས་ཡང་བསར་གང་རིག་ཐུབ་པ་རྲེད།མཉམ་ཞུགས་པ་རྣམས་དང་ཡུལ་དངྟོས་ཞུབ་འཇུག་མཁན་རྣམས་དང་མཉམ་དུ་

དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་གི་རང་བཞིན་དང་འགྲེམས་སྟོན་ཐབས་ཤྲེས་སྟོགས་ལ་གྟོས་མྟོལ་བྲེད་པ་མ་ཟད།   འགྲེམས་སྟོན་ཇུས་འདྟོན་པ་རྣམས་ཀིས་སྔ་མྟོ་ནས་

དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་གི་དུས་ཆྲེན་ཇུས་འགྟོད་པ་དང་ལག་རལ་མི་ས་དག་དང་མཉམ་ལས་བྲེད་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་རྲེད།ཆྲེས་ལྲེགས་ཤྟོས་ནི་དུས་ཆྲེན་ལ་ལ་

ཚུལ་ཙམ་ཡྟོད་པའ་ིདུས་རིམ་ནས་འགྟོ་བཙུགས་ན་བཟང་།དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་ནི་འཚོ་བའི་འགྲེམས་སྟོན་ཞིག་སྲེ་འགྲེམས་སྟོན་ཇུས་འགྟོད་པ་དང་སྒྲིག་གཞི་

བཟྟོ་མཁན་ཚང་མ་དང་མཉམ་དུ་ཇུས་འགྟོད་དང་གྲུལ་ཚུལ་གཞི་རྒྱུ་སྟོགས་ཀི་བྲེད་ཐབས་ལ་མཉམ་གཅིག་ཏུ་གྟོས་མྟོལ་བས་ན།དྲེ་དག་གིས་དམངས་སྟོལ་དུས་

ཆྲེན་གི་ཆ་འཕིྲན་གཙ་ོབྟོ་དྲེ་ལད་མྟོ་བ་མི་ཚོགས་ལ་སྟོན་རྒྱུའ་ིརྟོགས་རམ་བྲེད་ཐུབ་པ་མ་ཟད།མཉམ་ཞུགས་པ་རྣམས་གི་མིག་སྟོན་གསལ་བཤད་དང་།འཁབ་སྟོན། 

འབྲེལ་འདྲིས་སྟོགས་ཀི་དགྟོས་མཁྟོ་ལ་ཡང་རྟོགས་རམ་བྲེད།ཨར་ལས་སྒྱུ་རལ་སྟོབ་དཔྟོན་ཞྲེས་པའི་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་གི་ལྲེ་ཚན་དང་།ཡང་ན་ངས་ལས་མྟོང་

བའི་ལག་བཟྟོ་བ་རྨང་གཞི་བས་པའི་ལས་རིམ་ཡྟོད་ཚད་གི་འགྲེམ་སྟོན་ཇུས་འདྟོན་གི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བྟོ་ནི་།དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་དུ་གིང་སྲེགས་ཞགི་བསྐྲུན་

ཏྲེ་ལད་མྟོ་བ་རྣམས་གིས་མཉམ་ཞུགས་པ་དག་དང་ངྟོ་ཐུགས་པའི་གྟོ་སྐབས་བཟྟོས་ཏྲེ། དྲེ་ཚོའི་རལ་ནུས་ཡ་མཚན་དྲེ་དག་ལ་གྟོ་བ་ལྟོན་ཐུབ་བ་མ་ཟད།ཉམས་

ཞུགས་པ་དྲེ་དག་གི་རིན་ཐང་གི་ལ་བ་དང་རྲེ་འདུན།ཕུགས་བསམ་སྟོགས་ཡང་ཧ་གྟོ་རུ་འཇུག་རྒྱུ་དྲེ་ཡནི།ངས་ནམ་རྒྱུན་དུ་ལག་བཟྟོ་བ་དག་དང་མཉམ་དུ་བ་བ་

ལས་ནས།མཉམ་ལས་ཀིས་འགྲེམ་སྟོན་གི་གྟོང་འྟོག་འཕྲེལ་རིམ་འཛུགས་སྐྲུན་བས་པ་ཡིན།དྲེ་ལར་བས་ན་ལད་མྟོ་རྣམས་ཀིས་ལག་བཟྟོ་བ་ཁྟོ་ཚོའི་ལ་ཚུལ་གི་ངྟོས་

ནས་ཐབས་ལན་ས་མང་གི་ངང་ནས་སྟོལ་རྒྱུན་ལག་རལ་ས་མང་དྲེ་གྟོ་རྟོགས་བྲེད་ཐུབ།ཁྟོ་ཚོས་ཅི་ཞགི་ཤྲེས་ལ་ཅ་ིཞིག་ན་ིར་ཆྲེན་དུ་སྙམ།ཁྟོ་ཚརོ་རང་དང་གཞན་

པའི་སྒྱུ་རལ་ལ་ལ་སངས་ག་འདྲ་ཡྟོད།རིག་གནས་དང་མཛེས་སྟོད་ཀི་ལ་བ་གང་འདྲ་ཞིག་གིས་ཁྟོང་ཚོའི་ལས་ཀ་ལ་དྟོན་སིྙན་སིན་ཡྟོད།  ཁྟོང་ཚའོི་བཟྟོ་རལ་སྟོལ་

རྒྱུན་འདི་རྒྱུན་འཛནི་བྲེད་སྐབས་འཕྲད་པའི་དཀའ་ཁག་དྲེ་ག་འདྲ་ཞིག་ཡྟོད་དམ།ལག་རལ་ཡག་ཤྟོས་ཀི་ཚད་དྲེ་ག་འདྲ་ཡིན་པ་དང་མི་རབས་རྲེས་མར་ཇི་ལར་

བརྒྱུད་སྟོད་བས་ཡྟོད་དམ།ལག་བཟྟོ་དྲེ་སི་བའི་བར་གསྲེང་ནང་གསལ་སྟོན་བྲེད་པར་དཀའ་ཁག་ཆྲེན་པྟོ་ཞིག་ཡྟོད་པ་ན།ིསྟོབ་དཔྟོན་མཁས་ཅན་ཞིག་ཡིན་ན་ཁྟོང་

ཚོར་རྟོ་རྟོ་བའམ་ཡང་ན།ལྕགས་བཟྟོ་བ།འཇིམ་པ་བཟྟོ་བ་སྟོགས་གང་ཡིན་ཡང་།ཁྟོང་ཚའོ་ིའདི་དག་བཟྟོ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་འདི་ནི་ མིག་གིས་ལས་ན་ལས་ས་བྟོ་ཞགི་

ཡིན་པའི་རྣམ་པ་སྟོན།དྲེ་བས་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་ག་ིལད་མྟོ་བ་རྣམས་ཀིས་ལག་རལ་སྟོབ་དཔྟོན་འདི་དག་གིས་དྟོན་དངྟོས་སུ་ཁྟོང་ཚོའི་ལག་བཟྟོ་བཟྟོ་སྐབས་

ཤྲེས་བ་དང་རལ་ནུས་སྟོགས་རྒྱ་ཆྲེན་པྟོ་མཁྟོ་བ་དྲེ་དག་ཅི་ལར་ཤྲེས་ཐུབ་བམ།འགྲེམ་སྟོན་གི་ཐབས་ཤྲེས་གལ་ཆྲེན་ཞིག་ནི་ལག་བཟྟོ་སྟོལ་རྒྱུན་རྲེ་རྲེ་ལ་འགྲེལ་

བཤད་སྒྟོ་བང་བཀྟོལ་རྒྱུ་དྲེ་རྲེད།སྒྟོ་བང་སྲེང་དུ་འདྲ་པར་ཡག་པྟོ་ཞིག་དང་ཡིག་གྲེ་ཐུང་ཐུང་འགའ་ཞིག་བཞག་ན་ལག་བཟྟོ་བ་དང་དྲེའི་སྟོལ་རྒྱུན་ལ་ཆ་འཕིྲན་

མཁྟོ་སྟོད་བྲེད་ཐུབ་ལ།ལད་མྟོ་བ་རྣམས་ཀིས་དྲི་བ་འདྲི་རྒྱུ་དང་མཉམ་ཞུགས་པ་རྣམས་དང་མཉམ་དུ་ཁ་བར་ནང་ཞུགས་རྒྱུ་ལ་རྟོགས་རམ་བས་ཏྲེ་གྟོས་མྟོལ་དང་

གྟོ་བ་གཏིང་ཟབ་མྟོ་ཞིག་ཡྟོང་བར་ཕན་པ་ཡྟོད།ངས་སྒྟོ་བང་སྲེང་དུ་ཉམས་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀི་གང་ཟག་དང་པྟོའི་ལུང་འདྲྲེན་རྒྱུ་ཧ་ཅང་དགའ། དྲེས་ཁྟོང་ཚོའི་

རང་གི་ལས་ཀའི་ནང་དྟོན་དང་ལ་སངས་སྟོགས་ཡག་པྟོ་མཚོན།ལག་བཟྟོ་བ་རྣམས་རང་རང་གི་སྐད་སྒྲ་བརྒྱུད་ནས་ལད་མྟོ་བ་དང་མཉམ་འབྲེལ་བྲེད་ཐུབ།དཔྲེ་

བཞག་ན།ཨར་ལས་སྒྱུ་རལ་སྟོབ་དཔྟོན་ཞྲེས་པའི་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་གི་ལྲེ་ཚན་སྲེང།ཤིང་ཁང་སྒྲྟོམ་གཞི(Timber framing)བཟྟོ་མཁན་གི་

གསལ་སྟོན་ས་ཁུལ་ན་བཟྟོས་པའི་སྒྟོ་བང་སྲེ།ཤིང་ཁང་སྒྲྟོམ་གཞི་ན་ིདུས་རབས་ཉི་ཤུ་བའི་ལྟོ་མགྟོ་ཙམ་ལ་ཨ་རི་ནས་ལགས་རལ་དྲེ་མྲེད་པར་གྱུར་བ་ཞིག་རྲེད།དུས་

རབས་ཉི་ཤུ་བའི་ལྟོ་རབས་བདུན་བཅུ་བར།དྲེ་ལ་སྟོ་བ་ཡྟོད་མཁན་ལག་བཟྟོ་བ་གཞྟོན་ནུ་ཁ་ཤས་ཀིས་ལག་རལ་འདི་སྟོབ་སྟོང་བས་དྲེ་དྲེ་དར་གསྟོ་བྲེད་འདྟོད་པ་

རྲེད།འྟོན་ཀང་ཁྟོ་ཚ་ོལ་ལག་རལ་སྟོལ་རྒྱུན་འད་ིསྟོབ་ཁིད་བྲེད་མཁན་ག་ིམི་རྒན་པ་གཅགི་ཀང་མི་འདུག།ཤིང་ཁང་སྒྲྟོམ་གཞི་ལས་ བཟྟོས་པའི་ཁང་བ་རིང་བ་ལས་

ལྷག་མྲེད།ངས་སྒྟོ་ཤིང་སྲེང་ཤིང་ཁང་སྒྲྟོམ་གཞི་བཟྟོ་མཁན་དྲེ་དག་ནས་ཐད་ཀར་ལུང་དྲངས་ཏྲེ།ཁྟོང་ཚོའི་ཆ་འཕྲིན་དྲེ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བས་པ་ཡིན།སྒྟོ་བང་སྲེང་ག་ི

ལུང་གཅིག་ནི་ དཔྲེར་ན། “དགྲེ་རྒན་རྒན་པ་དག་ན་ིབཞུད་སྟོང་།སྟོབ་ཁིད་ནི་ཁང་པ་རངི་པ་འདི་དག་ནས་ཡྟོང་བ་ཡིན།”ཞྲེས་བ་དང་།སྒྟོ་བང་གཞན་པ་ཞིག་གི་

སྲེང་འདི་ལར་བིས་ཡྟོད། “ང་ཚའོི་དགྲེ་རྒན་ནི་ཁང་བ་ཡནི།  ང་ཚོ་ཁང་བ་རིང་བའི་ནང་དུ་སྟོང་ནས།དྲེ་ཚོ་རྲེ་རྲེ་བཞིན་རིམ་དུ་བཤིག་ཏྲེ། ཁང་བ་དྲེ་ཇི་ལར་

བཟྟོས་བ་གྟོ་རྟོགས་བྲེད་རྒྱུ་དགའ།”ལག་བཟྟོ་དྲེའ་ིཇུས་འགྟོད་དང་དངྟོས་ལུགས་ཀི་བཀྟོད་པ་དང་དཔྲེ་རིས་ནི་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་སྲེང་ཤུལ་བཞག་རིག་

གནས་འགྲེམ་སྟོན་བྲེད་པར་ལྲེགས་གྲུབ་འབྱུང་བའི་ཆ་གཙོ་བྟོ་རྲེད།གུར་ག་ིཆྲེ་ཆུང་དང་ནང་གི་བཀྟོད་པ།ཡང་ན་གསལ་སྟོན་བར་སྟོང་གཞན་པ་གང་ཡནི་

རུང།དྲེས་ལད་མྟོ་བ་རྣམས་མཉམ་ཞུགས་པ་ལ་ལས་ས་མྟོའ་ིསྒྟོ་ནས་ཐུགས་ཐུབ་པ་བྲེད་ཐུབ་དགྟོས།ས་ཁྟོངས་དྲེ་དག་ནི་ལག་བཟྟོ་བ་དང་ཁྟོ་ཚོའི་ལག་བཟྟོ་བཟྟོ་བའི་



 

 

བརྒྱུད་རིམ་བྲེ་བག་པ་དྲེ་དང་མཐུན་པ་དང་རྟོགས་རམ་བྲེད་ཐུབ་དགྟོས།ངས་བལས་ན།ང་རང་གི་སྐད་ཆ་ནས་བཤད་ན “མཐྟོང་ཚོར་ལྕགས་ཁབ་ལྲེན”“གཏམ་

རྒྱུད་སྟོད་ཆས”ཡང་ན “ཚད་ལྡན་དངྟོས་རྫས”ཟྲེར་བ་འདི་དག་ལ་མཉམ་འཇྟོག་བྲེད་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་ཡིན་དྲེ།དཔྲེར་ན།ཡྟོ་བད་ས་ཚོགས།རྒྱུ་ཆ་ས་

ཚོགས།སྒྱུ་རལ་ཐྟོན་རྫས་དང་ལག་རལ་གི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྟོད་ཀི་དུས་རིམ་ མ་ིའདྲ་བ་མཚནོ་པའི་བརམས་ཆྟོས་དག།ཆ་འདི་དག་གིས་ལད་མྟོ་བ་རྣམས་ཀི་དྟོ་སང་

ཚུར་འགུག་ཐུབ་ལ།ཁྟོ་ཚོའི་དྲི་བ་ཡང་འདྲི་བ་དང་།ཕན་ཚུན་བར་འབྲེལ་འདྲིས་བྲེད་པ་དང་།རིག་གནས་གིང་མྟོལ་བྲེད་པར་སྐུལ་མ་བྲེད་ཐུབ།འདྲ་པར་ལྡྲེབས་

རིས་ནི་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་སྲེང་རིག་གནས་གསལ་སྟོན་ལ་གྟོང་འྟོག་གི་ནང་དྟོན་སྐྲུན་པའི་དྟོན་ཐྟོག་གནད་ཁྲེལ་གི་ཐབས་ལམ་གཞན་ཞིག་རྲེད།ཡུལ་སྲེས་ཀི་

ལག་གཟྲེབ་སྟོལ་རྒྱུན་ལས་རིམ་ནང་འདྲ་པར་ཆྲེན་པྟོ་བཀྟོལ་སྟོད་བས་པ་དྲེ་ངའི་སྔྟོན་ལ་བཤད་ཟིན་པ་ཡིན།མཛེས་བཟྟོ་རི་མྟོ་འབི་མཁནJohn 

Canningདང་ཁྟོང་གི་བུ་མྟོ་Jackie Canning-Riccioགཉིས་ཀིས་ཨར་ལས་སྒྱུ་རལ་སྟོབ་དཔྟོན་གི་ལས་རིམ་ལ་མཚོན་ན།ང་ཚོའི་

དམིགས་ཡུལ་ནི་ལག་བཟྟོ་བ་འདི་ཚོ་དང་ཁྟོང་ཚོའ་ིམི་ཚེ་ཧིལ་བྟོའི་ནང་སྟོང་སྟོབ་བས་པའི་བཟྟོ་སྐྲུན་དག་དང་འབྲེལ་མཐུད་བ་རྒྱུ་དྲེ་ཡིན།ཁྟོང་ཚོའི་རི་མྟོ་འབི་

བའི་ལག་རལ་དྲེ་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་སྲེང་མི་རྣམས་ལ་སྟོན་ཐུབ།  འྟོན་ཀང་ཁྟོ་གཉསི་ཀིས་སྟོང་སྟོབ་བས་པའི་བཟྟོ་སྐྲུན་དྲེ་དག་ནི་ང་ཚོའི་དངྟོས་སུ་རྒྱབ་ཁབ་

ཐང་ཆྲེན་དུ་སྟོ་མི་སིད་ལ་སྟོ་མི་ཐུབ་པས།  ང་ཚོསCanningཀི་ལྟོ་རྒྱུས་སྟོང་སྟོབ་བ་གཞག་གྲུབ་འབས་དག་འདྲ་པར་ལྡྲེབས་རིས་ཆྲེན་པྟོ་འགའ་བཟྟོས་

ནས་བསན་པ་ཡིན།དཔྲེར་ན།ནིའ་ིཡྟོག་གྟོང་ཁྱྲེར་གི་ཀྲུང་དབང་རླངས་འཁྟོར་འབབ་ཚུགས(Grand Central Terminal) དང་སྐུད་མྲེད་

གྟོག་མཁར་ཚོམས་ཁང(Radio City Music Hall)།ལྦ་ཧིན་ཐྟོན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཨར་ལས་འགྲེམ་སྟོན་ཁང(National Building 

Museum)། ཨ་རིའི་ནྟོར་སིད་པུའུ་ཐྟོག་ཁང་ཆྲེན་མྟོ(U.S. Treasury Building)སྟོགས་ལ་ལས་ཀ་བས་པ་སྲེ། འདི་དག་ནི་ཁྟོང་

གི་གངས་ལས་འདས་པའི་ལས་ཀའི་དཔྲེ་མཚོན་འགའ་རྲེད་ལ་འདི་དག་ནི་འདྲ་པར་ལྡྲེབས་རིས་བཀྟོད་ནས་ཁྟོང་གི་འགྲེམས་སྟོན་ལ་གྟོང་འྟོག་ནང་དྟོན་བསྐྲུན་

པའི་དཔྲེ་བཟང་པྟོ་རྲེད།ལྟོ་མང་པྟོའི་རིང་གི་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་ནང་།ང་ལ་ཆྲེས་དགའ་ས་ནི་2016ལྟོའི་པ་སི་ཁི(Basque)རྒྱལ་ཁབ་གི་ལྲེ་ཚན་

དྲེ་རྲེད།ཁྱྲེད་དུས་ཆྲེན་ལ་ལ་སྐབས་སུ་བུད་མྲེད་ཞིག་གིས་ཉ་རྒྱ་བཟྟོ་བཞིན་པ་མཐྟོང་། མྟོའི་རྒྱབ་ལྟོངས་ན་པ་སི་ཁི་རྒྱལ་ཁབ་གི་མཚོ་འགམ་གི་མཛེས་ལྟོངས་གི་

པར་ཧ་ཅང་ཆྲེན་པྟོ་ཞིག་ཡྟོད་ལ་དྲེའི་ཉྲེ་འགམ་ན་མྟོས་ཉ་རྒྱ་བཟྟོ་བཞིན་པ་མཐྟོང་ཐུབ།འགྲེམ་སྟོན་ཐབས་ཤྲེས་གཞན་པ་ཞིག་ནི་ལག་རལ་དཔྲེ་སྟོན་ཁུལ་དུ་ལག་

ལྲེན་བ་འགུལ་མང་པྟོ་ཞིག་བཀྟོད་སྒྲིག་བྲེད་རྒྱུ་དྲེ་རྲེད།དྲེས་སས་ཀ་ཧ་ཅང་བཟང་བའི་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་འདྲིས་དང་དང་རང་འགུལ་གིས་སྟོབ་སྟོང་བྲེད་པ་ལ་སྐུལ་

འདྲེད་བྲེད།དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་གི་ལད་མྟོ་བ་དག་གིས་དངྟོས་སུ་ཤིང་གི་ཐྟོ་བ་དང་གཟྟོང་བུ་བཀྟོད་ནས་རྟོ་གཏུབ་མྟོང་།རྫ་མ་བཟྟོ་བ།མ་རྨྟོས་ལྟོ་ཏྟོག་གི་བག་

ལྲེབ་སྐམ་པྟོ་བཟྟོ་བ།གཟྲེབ་མ་བཟྟོ་བ་སྟོགས་མང་པྟོ་རང་རང་ག་ིལག་པའི་ལས་མྟོང་།ལག་བཟྟོ་བ་དག་དང་ལད་མྟོ་བ་དབར་གི་འདི་ལ་བུའ་ིབར་འདུམ་མྲེད་པའི་

འབྲེལ་འདྲིས་བྲེད་སངས་ནི་སིད་པྟོ་ཞིག་ཡནི་པ་མ་ཟད།མཚམས་ལ་རྲེ་སྟོབ་སྟོང་བྲེད་པའི་ཉམས་མྟོང་ཡག་པྟོ་ཞིག་དང་མི་རྣམས་ཀིས་རིག་གནས་གཞན་པ་ཞིག་

ལ་བཟུང་པའི་ལ་སངས་དྲེ་བསྒྱུར་བའི་གྟོ་སྐབས་ཡང་ཡིན།བརན་པར་ཐུང་ཐུང་འདིའི་ནང་ན་Guillermo Bautistaཡྟོད། ཁྟོ་ནི་ཁྟོ་ལྟོན་པྟོ་ཡ་

རྒྱལ་ཁབ་ (Colombia)Andeanས་མཐྟོ་ནས་ཡྟོང་བའི་རྫ་བཟྟོ་མཁན་ཞིན་ཡིན།ཁྟོང་གིས2011ཁྟོ་ལྟོན་པྟོ་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་གི་དམངས་སྟོལ་

དུས་ཆྲེན་སྲེང་ཁྟོང་གི་ལག་བཟྟོ་དག་སྟོན་བཞིན་ཡྟོད།འདི་གཅིག་པྟོ་ལས་ངས་སྔྟོན་ལ་བརྟོད་ཟིན་པའི་གྲུབ་འབས་ལྡན་པའི་ལག་བཟྟོ་དཔྲེ་སྟོན་གི་གནད་མང་པྟོ་

ཞིག་བསན་ཡྟོད།ཁྱྲེད་ཀིས་མཐྟོང་གསལ་ལGuillermoཡིས་ཁྟོ་རང་གི་ཆྲེད་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་བཞིན་ཡྟོད།ར་མ་འཕྲེན་པའི་གྟོ་རིམ་དྲེ་གསལ་བཤད་བྲེད་

བཞིན་ཡྟོད།ཁྟོང་གི་རྫ་མའི་དཔྲེ་མཚོན་ཞིག་ཁྟོ་ཡི་གམ་དུ་བཞག་འདུག།གསལ་བཤད་སྒྟོ་བང་ཞིག་ཁྟོང་གི་རྒྱབ་ཕྟོགས་ན་འདུག།ལད་མྟོ་བ་རྣམས་ལས་ས་བྟོས་སྒྟོ་

ནས་ཁྟོང་གི་འགམ་དུ་སྟོང་ནས་དྲི་བ་དྲིས་ཆྟོག།ལད་མྟོ་རྣམས་ཀིས་ར་མ་དྲེ་རང་རང་གི་ལག་པ་བཀྟོལ་ཕར་བསྐྟོར་ཚུར་བསྐྟོར་བྲེད་པའི་གྟོ་སྐབས་ཡང་ཡྟོད་པ་

སྟོགས་མཐྟོང་ཐུབ།མདྟོ་འཛིན་པའམ་ཡང་ན་ཚོགས་འདུའ་ིམགྟོ་འཛིན་པ་ནི་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་གི་འགྲེམ་སྟོན་ནང་ནུས་པ་གལ་ཆྲེན་ཞིག་ཐྟོན་བཞིན་ཡྟོད།ང་

ཚོའི་ལྲེ་གནས་ཀི་དམངས་སྟོལ་རིག་པ་ལ་རྒན་པ Peter Seitelཡིས་བཤད་རྒྱུར།  མདྟོ་འཛིན་པ་ནི་ལད་མྟོ་བ་དང་མཉམ་ཞུགས་པ་གཉིས་ཀ་ིབར་གྟོ་

རྟོགས་ཀི་ ཟམ་པ་བཟྟོ་མཁན་ཡིན།ཞྲེས་བཤད་ཡྟོད་པ་རྲེད།ཁྱྲེད་ཚ་ོམང་ཆྲེ་བ་མདྟོ་འཛནི་པ་ཞིག་གིས་རྟོལ་དབངས་ཚོགས་པ་ཞིག་གར་སྲེགས་སྲེང་དུ་མཚམས་



 

 

སྟོར་བྲེད་པ་དྲེ་ཕལ་ཆྲེར་གསལ་ཆ་ཡྟོད་རྲེད།ཡང་ན་ཚོགས་འདུའི་མགྟོ་འཛིན་པ་ཞིག་གསི་གྟོས་མྟོལ་ཚན་ཆུང་ལ་མགྟོ་འཛིན་བྲེད་པ་ཡང་གསལ་ཆ་ཡྟོད་སིད།ང་

ལ་མཚོན་ན།ལག་རལ་དཔྲེ་སྟོན་ཁུལ་དུ་མཉམ་ཞུགས་པ་ཚོགས་སི་རྲེ་རྲེ་དང་ལག་བཟྟོ་སྟོལ་རྒྱུན་རྲེ་རྲེ་ལ་མདྟོ་འཛནི་པ་རྲེ་བཀྟོད་སྒྲིག་བས་ན་རྟོགས་རམ་ ཆྲེན་པྟོ་

བྲེད་ཐུབ་པར་ཡིད་ཆྲེས་ཡྟོད་མཁན་ཡིན།མདྟོ་འཛནི་པ་རྣམས་ཀིས་ལད་མྟོ་བ་དང་མཉམ་ཞུགས་པ་གཉིས་ ཕན་ཚུན་འབྲེལ་འདྲིས་བྲེད་པར་རྟོགས་རམ་བྲེད་

དྲེ། མདྟོ་འཛིན་པས་རྒྱབ་ལྟོངས་ཤྲེས་བ་ཐུང་ཐུང་ཙམ་མཚམས་སྟོར་བས་རྲེས་ལད་མྟོ་བ་རྣམས་ལ་དྲི་བ་ཡྟོད་མྲེད་དྲིས་ན་ཆྟོག།གལ་ཆྲེ་བ་ཞིག་ནི།མདྟོ་འཛིན་པས་

མཉམ་ཞུགས་པའི་ཚབས་བས་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་དྲེ་ནི་གཏན་ནས་བྲེད་མ་ིཉན།མདྟོ་འཛིན་པས་རིག་གནས་ཁ་བར་དང་བགྟོ་གིང་གཏིང་ཟབ་བྲེད་པར་སྐུལ་

མ་བྲེད་དགྟོས་ཏྲེ། གཙ་ོབྟོ་ལད་མྟོ་བ་ཁ་ཤས་ཀིས་མང་ཙམ་སྟོབ་སྟོང་བྲེད་འདྟོད་ཀང་ཇ་ིལར་མགྟོ་བརམས་དགྟོས་བ་མི་ཤྲེས་མཁན་རྣམས་ལ་རྟོགས་རམ་བས་

ནས།ལད་མྟོ་བ་རྣམས་ལ་མཚོན་ན་ནང་དྟོན་གསལ་བྟོ་མིན་པ་དག་ཇྲེ་གསལ་གཏྟོང་རྟོགས་བྲེད་དགྟོས།དཔྲེར་ན།མདྟོ་འཛནི་པས་འདྲི་ཚིག་འདི་འདྲ་འདྲི་ཆྟོག་

ཏྲེ།ཁྱྲེད་ཀི་སྟོལ་རྒྱུན་ལ་མཚོན་ན་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་བརམས་ཆྟོས་ལ་ཤན་འབྲེད་བྲེད་ཀི་ཚད་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ།ཁྱྲེད་ཀིས་སྟོལ་རྒྱུན་དང་ལག་རལ་དྲེ་ཅ་ིལར་

མི་རབས་རྲེས་མ་ལ་སྟོབ་ཁིད་དང་བརྒྱུད་སྟོད་བྲེད་བཞིན་ཡྟོད་ལ་བུ།མཉམ་ཞུགས་པ་རྣམས་བཀྟོད་ཤྟོམ་བྲེད་པའི་འདུ་ཤྲེས་དྲེ་སྟོང་བ་དང་འཛེམ་བ་ཞིག་ཡིན་

སྲེ།ལད་མྟོ་བ་རྣམས་ཀི་གཞན་དབང་དུ་མ་ིཞིག་གིས་འགྲེམ་སྟོན་ལ་ལ་བཞིན་པའི་རྣམ་པ་དྲེ་ཡྟོད་མི་རུང་།གལ་ཏྲེ་ང་རང་གིས་ལག་རལ་དཔྲེ་སྟོན་ཁུལ་ཞིག་ཏུ་

མདྟོ་འཛིན་པ་བྲེད་དགྟོས་པའི་སྐབས།གལ་ཏྲེ་ངས་མི་མང་པྟོ་ཞིག་གིས་ལད་མྟོ་ལ་བ་དང་འདྲི་ཚིག་གཅིག་ཀང་མི་འདྲ་ིབའི་སྐབས་བྱུང་ན།ངའི་རང་གི་སྐད་ཅུང་

ཙམ་ཇྲེ་མཐྟོར་བཏང་སྲེ།མཉམ་ཞུགས་པ་རྣམས་མཚམས་སྟོར་ཞིག་བས་ཏྲེ།ཁྟོ་ཚོའི་སྟོལ་རྒྱུན་སྐྟོར་ལ་མཚམས་སྟོར་ཅུང་ཙམ་བྲེད།དྲེ་ནས་ལད་མྟོ་བ་རྣམས་ལ་འདྲི་

ཚིག་འདྲི་བར་སྐུལ་མ་བྲེད།དྲེ་ནས་ང་རང་གིས་མཉམ་ཞུགས་པ་ལ་འདྲི་ཚགི་གཅིག་དྲིས་ནས་ཁྟོང་ཚོ་སྐད་ཆ་བཤད་དུ་འཇུག།དྲེ་ནས་ལད་མྟོ་བ་ལ་བཤད།དྲེས་

དྟོན་དག་མུ་མཐུད་དུ་འཕྲེལ་རྒྱས་སུ་འགྟོ་བར་རྟོགས་རམ་བྲེད།དངྟོས་བྱུང་གྟོག་བརན་དང་དང་།རྟོམ་ཡིག།དངྟོས་དམངས་བཤམས་སྟོན་ཁང་གི་འགྲེམ་སྟོན་

བཅས་དང་མི་འདྲ་བར་།དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་ནི་ཐིག་རིས་ཉམས་ལྲེན་ཞིག་མིན།ལད་མྟོ་བ་རྣམས་གཏམ་རྒྱུད་ཀི་རྟོམ་གཞི་ཞིག་ལ་བརྲེག་རྒྱུ་ན་ིམྲེད།དྲེ ་ལས་

ལྡྟོག་སྲེ།Richard Kurinཀིས་བཤད་པ་ལར་ན། དྲེ་ནི་ལད་མྟོ་བ་དང་ཉམས་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀིས་རང་ཉིད་ཀི་མྟོང་ཚོར་ལས་ལམ་ཕྟོགས་བཟྟོ་བ་ཞིག་

རྲེད་ཞྲེས་བཤད་སྟོང་། དྲེ་ནི་དྟོན་དག་ཡག་པྟོ་ཞིག་རྲེད།དྲེ་དང་འདྲ་བར་།བཟྟོ་བཀྟོད་ཡག་པྟོ་བས་པའི་གིང་སྲེགས་དང་སྔྟོན་བཀྟོད་བྲེད་སྒྟོ་དག་ཡང་དམངས་

སྟོལ་དུས་ཆྲེན་སྲེང་ནུས་པ་གལ་ཆྲེན་འདྟོན་བཞིན་ཡྟོད།གིང་མྟོལ་སྲེགས་བུ་ནི་རིག་གནས་མཚོན་སངས་དང་འགྲེམ་སྟོན་བྲེད་པའ་ིསྐྟོར་གི་ཆྲེས་ལྲེགས་འགྲུབ་ཡག་

པྟོ་བྱུང་བའི་གནས་ཡུལ་རྲེད།གངི་མྟོལ་སྲེགས་བུའི་སྲེང་དུ་ཆུང་ཆུང་ཡིན་ལ་སྒྲེར་གི་ཚོགས་ཐུན་བཀྟོད་སྒྲིག་བས་པས་གལ་ཆྲེའི་ནང་དྟོན་དང་བརྟོད་བ་སྟོགས་

བཟྟོས་བ་རྲེད།དྲེ་ལས་ཀང་གལ་ཆྲེ་བ་ནི་དྲེ་ལར་བས་པ་བརྒྱུད་མཉམ་ཞུགས་པ་མི་འདྲ་བ་ས་ཚོགས་ཕྟོགས་གཅིག་དུ་བསྡུས་ནས་ཐུན་མྟོང་ག་ིཁ་བང་ཞིག་ལ་

གཞིགས་ནས་ཁྟོང་ཚོའི་རང་རང་གི་ཤྲེས་བ་དང་།ཉམས་མྟོང་།འདྲ་ས་དང་མི་འདྲ་ས་སྟོགས་ལ་གྟོས་མྟོལ་བས་ཆྟོག།དཔྲེར་ན།ཨར་ལས་སྒྱུ་རལ་སྟོབ་དཔྟོན་གི་

དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་གི་ལྲེ་ཚན་ནང་།ང་ཚོས་ལག་བཟྟོ་སྒྱུ་རལ་བ་མི་འདྲ་བ་མཉམ་གཅིག་དུ་ཁིད་ཡྟོང་སྲེ།མགལ་བ་དང།རྟོ་བཟྟོ་བ།ཤིང་བཟྟོ་བ་སྟོགས་ཀིས་ཉྟོ་

ཚོང་བྲེད་པའི་ལག་ཆའི་སྐྟོར་གི་ནང་དྟོན་ལ་གྟོས་བསྡུར་བས།ང་ཚོར་ད་དུང་རྒྱུ་ཆའི་སྐྟོར་གི་བགྟོ་གྲེང་ཚོགས་ཐུན་ཡང་ཡྟོད་པ་མ་ཟད།སྟོབ་ཁིད་དང་སྟོབ་

སྟོང་།ཁྱིམ་རྒྱུད་ཁྲེ་ལས་སྟོགས་མང་པའི་སྐྟོར་ལ་བགྟོ་གྲེང་བས།ཉྲེན་ཁར་བཅར་བའི་སྐད་དང་ཤུལ་བཞག་རིག་གནས་ཀ་ིདམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་སྲེང་།སྐད་རིགས་

མི་རབས་མང་པྟོའི་བར་དུ་བརྒྱུད་སྟོད་བྲེད་པའི་བགྟོ་གྲེང་ཚགོས་ཐུན་ཡྟོད་དྲེ།དྲེ་ན་ིSiletzདབིན་ཏི་ཨན་གི་རིག་གནས་མགྟོ་བBud Laneདང་ཁྟོང་

གི་ཚ་མྟོHalliགཉིས་ཀིས་བགྟོ་གྲེང་བས། དྲེ་ནས་རིག་གནས་ལས་བརྒལ་བའི་བགྟོ་གྲེང་ཚོགས་ཐུན་དྲེ་བལ་ཧི་མི(Welsh)དང་ཁྟོ་ལྟོམ་པི་ཡ་

མི(Colombian)གཉིས་ནས་སྐད་ཆའི་སྒྱུ་རལ་དང་རྟོལ་མྟོ་དང་སྐད་ཡིག་དར་སྲེལ་བྲེད་པའི་ལས་ཀའི་ནུས་པ་སྟོགས་ལ་བགྟོ་གྲེང་བས།འདི་གཉིས་ནི་

ང་ཚོའི་རྒྱས་བཤད་ཚོགས་ཐུན་ནམ་གྲེང་མྟོལ་ཚོགས་ཐུན་70བས་པའི་ནང་ག་ིདཔྲེ་གཉིས་རྲེད།  འདི་དག་ནི་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་གི་ཉིན་བཅུ་ཡི་རིང་བྱུང་

བ་ཞིག་རྲེད།རྒྱས་བཤད་ཚོགས་ཐུན་དང་ཟབ་སྟོང་སྐབས་ཀི་མདྟོ་འཛིན་པའི་ནུས་པ་ནི་དྲེའི་ནང་དྟོན་དང་།མཉམ་ཞུགས་པ་ངྟོ་སྟོད་བྲེད་པ།སྟོལ་རྒྱུན་རྒྱུན་འཛིན་

མཁན་དག་ལ་དྲི་བ་འདྲི་བ།ཁ་བར་དྲེ་མུ་མཐུད་དུ་བྲེད་པ་དང་།མཉམ་ཞུགས་པ་རྲེ་རྲེ་ཚང་མ་དུས་ཚོད་གཏན་བཀག་ངྲེས་ཅན་དྲེའི་ནང་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུའི་

གྟོ་སྐབས་ཡྟོད་པ་ཁག་ཐག་བྲེད་རྒྱུ་དྲེ་རྲེད།རྒྱུན་ལྡན་འྟོག་སྐར་མ45ལས་མྲེད།དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་གི་ནུས་ཤུགས་གལ་ཆྲེན་གཅིག་ནི། མཉམ་ཞུགས་པ་རྣམས་

ལ་རིན་ཐང་མྲེད་པའི་གྟོ་སྐབས་སྐྲུན་པ་ཏྲེ།མཉམ་ཞུགས་པ་གཞན་པ་ལ་ངྟོ་ཐུག་པ་དང་འབྲེལ་འདྲིས་ བས་པ་བརྒྱུད་གཅིག་གཅིག་གི་ཉམས་མྟོང་ནས་སྟོབ་སྟོང་



 

 

བྲེད་པ།ལས་ཀ་མཉམ་འབྲེལ་ག་ིགྟོ་སྐབས་གསར་བ་འཛུགས་པ་དང་།མཛའ་འབྲེལ་གསར་བ་འཛུགས་པ།  འདི་ནི་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་གི་ཆྲེས་སྟོབས་ཤུགས་

ལྡན་པ་དང་དགྲེ་མཚན་ལྡན་པའི་ཕྟོགས་རྲེད།འགྲེམ་སྟོན་ཇུས་འདྟོན་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས།ངའི་ནུས་པ་ཡྟོད་ཚད་ཀིས་མཉམ་ཞུགས་པ་རྣམས་གཅིག་དུ་

འཛོམས་སའི་བར་སྟོང་དང་དུས་ཚོད་མཁྟོ་སྟོད་བྲེད་བཞིན་ཡྟོད།གྟོས་བསྡུར་རམ་གྲེང་མྟོལ་སྲེགས་བུ་སྲེང་གི་རིག་གནས་ལས་བརྒལ་བའི་ ལྲེ་ཚན་ན་ིའདི་འདྲ་

འབྱུང་སིད་པའི་གནས་ཚུལ་གལ་ཆྲེན་ཞིག་རྲེད།གྟོ་སྐབས་གཞན་པ་ནི་ཞུགས་མཁན་མཚམས་སྟོར་དང་།ཞིབ་བསྡུར་ཚོགས་འདུ།  ལྷག་པར་དུ་མཛད་སྒྟོ།དགའ་

སྟོན་རྲེན་འབྲེལ་གི་བྲེད་སྒྟོ།མགྟོན་ཁང་ནང་གི་སབས་བདྲེའི་སི་ཚོགས་ཀི་འབྲེལ་མཐུད་འདུ་འཛོམས་སྟོགས་ལ་བུ་རྲེད།འཛམ་གིང་གཅིག།སྐད་རིགས་ས་མང་ཞྲེས་

པའི་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་གི་ལྲེ་ཚན་ནང་།  ཉྲེན་ཁར་བཅར་བའམ་ཡང་ན་གངས་ཉུང་མི་རིགས་གི་སྐད་བཤད་མཁན100ལྷག་ཙམ་འདུ་འཛམོས་བྱུང་བ་

དང་། ཁྟོ་ཚོ་ནི་འཛམ་གིང་ཡྟོངས་ཀི་སྐད་ཡིག་སྲེ་ཁག་མི་འདྲ་བ་15ནས་ཡྟོང་བ་དང་།  སྐད་ཆ་དར་རྒྱས་ཐད་ལ་བསྒྲུབས་པའི་འབད་བརྟོན་དང་།འཐབ་

ཇུས།འཐབ་རྟོལ།ལྲེགས་གྲུབ་གཏམ་རྒྱུད་སྟོགས་ཕན་ཚུན་བར་ཤྲེས་རྟོགས་བྲེད་དུ་འཇུག་པའི་གྟོ་སྐབས་བྱུང་ཡྟོད་པས།མཉམ་ཞུགས་མཁན་ཡྟོད་ཚད་ལ་མཚནོ་ན་

འདི་ནི་མི་སྲེམས་ལ་སྐུལ་མ་ཐྲེབས་པའི་ཉམས་མྟོང་ཞིག་རྲེད།མདྟོར་ན།ངས་ཡང་བསར་ནན་བཤད་ཞིག་བྲེད་རྒྱུ་ན།ིདམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་གིས་སྟོལ་རྒྱུན་རྒྱུན་

འཛིན་མཁན་ལ་རང་རང་གི་ལག་རལ་དང་ཤྲེས་བ་སྟོགས་དང་།རང་རང་གི་གཏམ་རྒྱུད་བཤད་སའི་སྲེགས་བུ་ཞིག་བསྐྲུན་རྒྱུ་དྲེ་ལ་འབད་བརྟོན་བྲེད་བཞིན་

ཡྟོད།དྲེས་རིག་གནས་བསམ་ཤྲེས་བྲེད་པ་ལ་སྐུལ་མ་དང་འཛམ་གིང་ཡྟོངས་ཀི་ས་མང་རིག་གནས་ཀི་གསྟོན་ཤུགས་ལ་རྒྱུན་མཁྱྟོངས་དང་རྒྱབ་སྟོར་བྲེད་པ་ལ་

རྟོགས་རམ་བྲེད་།དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་གིས་འདི་དག་ལྲེགས་འགྲུབ་བྱུང་དགྟོས་ན།འགྲེམ་སྟོན་གི་སྙན་ངག་རང་བཞིན་དང་སྟོབས་ཤུགས་དང་། མཉམ་སྲེབ་ཀིས་

རིག་གནས་མཚོན་སངས་འཛུགས་སྐྲུན་བྲེད་པ་སྟོགས་ལ་ནན་ཏན་གིས་བསམ་གཞིགས་དང་དྟོ་སང་བྲེད་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་རྲེད། དྲེས་མཉམ་ཞུགས་པ་དང་

ལད་མྟོ་བ་རྣམས་དྟོན་སིྙང་ལྡན་པའི་འབྲེལ་འདྲིས་བྲེད་ཐུབ་པ་དང་།དྲེས་སྲེ་ཁུལ་ཁྟོངས་མིས་ཁྟོང་ཚོའི་རིག་གནས་ཀི་སྟོལ་རྒྱུན་དྲེའི་དྟོན་སིྙང་དང་རིན་ཐང་

མངྟོན་པའི་སྒྟོ་ནས་བརྒྱུད་བསྒྲགས་བྲེད་ཐུབ་པར་རྟོགས་རམ་བྲེད་པས་རྲེད།ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ། 

  



 

 

5. ལྟོ་ན་མ་ིའདྲ་བའ་ིསྟོབ་སྟོང་བྲེད་མཁན་རྣམས་ལ་དམངས་སྟོལ་སྟོབ་ཁདི་བྲེད་པ། 

 

ཁྱྟོད་ཚོ་བདྲེ་མྟོ།ང་ནི་Betty Belanusཡིན།ང་ཧི་མི་སིན་ཉི་དམངས་སྟོལ་དང་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་ལྲེ་གནས་ཀི་ཇུས་འདྟོན་མཁས་པ་དང་སྟོབ་ 

གསྟོའི་ཆྲེདམཁས་ཡིན།1987ལྟོ་ནས་བཟུང་ངས་ཧི་མི་སྲེན་ཉི་རུ་ལས་ཀ་བས་པ་ཡིན།ངས་སྟོབ་གསྟོའི་ལྲེ་ཚན་མང་པྟོའ་ིཐྟོག་ལས་ཀ་བས་མྟོང་སྲེ།དམངས་སྟོལ་

ས་ཚོགས་ལད་མྟོ་བར་བསན་མྟོང་ཡྟོད།ངས་ང་ཚོའ་ིལྟོ་འདི་དག་རིང་འཕྲེལ་རྒྱས་དང་བཟྟོ་བཅྟོས་བས་པའི་དམངས་སྟོལ་དང་སྟོབ་གསྟོའི་ཐབས་ཇུས་ཁ་ཤས་ལ་

འགྲེལ་བཤད་དང་།དྲེ་མཚུངས་སུ་ཁྱྟོད་ཀིས་རང་ཉིད་ཀི་ལས་ཀ་འདི་འདྲ་ཇ་ིལར་མགྟོ་བརམས་ཆྟོག་པ་སྟོགས་ཁྱྲེད་ལ་འགྲེམས་སྟོན་བྲེད་རྒྱུ་ཡིན།ཐྟོག་མར།ངས་ཧི་

མི་སིན་ཉི་ཡྟོངས་ཀི་སྟོབ་གསྟོའི་རྒྱབ་ལྟོངས་ངྟོ་སྟོད་ཅིག་བྲེད་འདྟོད།ཧི་མི་སིན་ཉི་ནི་1846ལྟོར་བཙུགས་པ་དང་།དྲེའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་“ཤྲེས་བ་འཕར་སྟོན་

དང་ཁྱབ་སྲེལ” བྲེད་རྒྱུ་དྲེ་ཡིན།དྲེ་བས་ཧི་མི་སིན་ཉི་ག་ིལས་བྲེད་མི་སས་ཤྲེས་བ་འཚོལ་བསྡུ་དང་ཞིབ་འཇུག་བྲེད་པ་མ་ཟད།ད་དུང་ལྟོ་ན་ཆྲེ་ཆུང་གང་རུང་དང་

ས་གནས་ཡྟོད་ཚད་གི་ལད་མྟོ་བ་དག་དང་འབྲེལ་གཏུག་ཡང་བས་ནས།ཤྲེས་བ་དྲེ་དག་མཉམ་སྟོད་བྲེད་པ་མཚོན་གི་ཡྟོད།ཧི་མི་སྲེན་ཉི་ནི་དངྟོས་མང་བཤམས་

སྟོན་ཁང་19དང་ཞིབ་འཇུག་ལྲེ་གནས་9ལས་གྲུབ་པ་ཞིག་རྲེད།རྲེ་རྲེར་རང་གི་སྟོབ་གསྟོའི་མི་ས་དང་བ་འགུལ་གི་རྣམ་གངས་ཡྟོད།དངྟོས་མང་བཤམས་སྟོན་

ཁང་ཆྲེ་ཤྟོས་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རང་བྱུང་ལྟོ་རྒྱུས་དངྟོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་སྟོགས་ལ་མཚོན་ན།ཁྟོང་ཚོར་སྟོབ་གསྟོ་ལ་ཆྲེད་དུ་དམིགས་པའི་སི་པའི་བར་

སྟོང་དང་ས་ཆ་ཡྟོད་པ་དང་།ནད་ཡམས་མྲེད་པའི་རྒྱུན་ལྡན་གི་དུས་སྐབས་སུ་ཁྟོང་ཚོའི་སྟོབ་གྲྭའི་ཚོགས་པ་མང་པྟོ་སྲེ་ལྲེན་བས་ཡྟོད།ང་ཚོའི་དམངས་སྟོལ་དང་

རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་ལྲེ་གནས་ནི་ཧ་ཅང་ཆུང་ལ།དངྟོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་ལར་སྟོབ་གསྟོའི་ཇུས་གཞི་དང་ལས་འགུལ་སྲེལ་པའི་ས་གནས་མྲེད།ང་ཚོས་ངྲེས་

པར་དུ་ཐབས་ལམ་གཞན་པ་བརྒྱུད་དྲེ་ལད་མྟོ་བར་འབྲེལ་འདྲིས་བྲེད་དགྟོས།ང་ཚོའི་ལྲེ་གནས་ཀི་ཇུས་འདྟོན་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ངྟོས་ནས།ང་ཚོས་ལས་འགུལ་ས་

ཚོགས་ལ་སྟོབ་གསྟོའི་སྐྟོར་གི་འཆར་འགྟོད་བྲེད་དུས་སུ་སྐབས་རྲེ་མཉམ་ལས་རྟོགས་ཟླའམ་ཡང་ན་བླྟོ་འདྟོན་པའི་རྟོགས་རམ་འྟོག་བས་པ་ཡིན།དྲེ་རིང་།ངས་ཧི་མི་

སྲེན་ཉི་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་དང་ཧི་མི་སྲེན་ཉི་དམངས་སྟོལ་སྒྲ་ཕབ་སྲེ་ཚན་ནང་ང་ཚའོི་དམངས་སྟོལ་དང་སྟོབ་གསྟོའི་འཆར་གཞི་ཇི་ལར་སྲེལ་པ་དང་།དྲེ་

བཞིན་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་གི་སྐྟོར་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་རིག་གནས་སྲེལ་རྲེས་ལས་གཞི་ལ་གྟོས་བསྡུར་བ་རྒྱུ་ཡིན།ང་ཚོས་གྟོམ་གང་ཕིར་བཤྟོལ་བས་ཏྲེ་དམངས་སྟོལ་

རིག་པའི་ནང་དྟོན་དྲེ་སྔྟོན་ལ་ཤྲེས་རྟོགས་ཐུབ་པ་བྲེད་དགྟོས།ང་ཚོའི་ལས་རྟོགས་ཤིག་གསི“དམངས་ཁྟོད་མྲེད་ན་དམངས་སྟོལ་མྲེད”ཅྲེས་བརྟོད་ཀི་ཡྟོད།ཁྟོང་གིས་

བཤད་པའི་ནང་དྟོན་ནི་དམངས་སྟོལ་ཁྱབ་ཁྟོངས་ནང་ང་ཚོས་མི་ཨང་དང་པྟོར་བཞག་ནས།ཁྟོང་ཚོར་སྲེགས་བུའམ་གྟོ་སྐབས་སྐྲུན་ཏྲེ་ཁྟོང་ཚོར་ཡྟོད་པའི་ཤྲེས་བ་

དང་།གཏམ་རྒྱུད་མཉམ་སྟོད་བྲེད་དུ་འཇུག་རྒྱུ་དྲེ་རྲེད།ང་ཚོའི་ངྟོས་ནས་བརྟོད་ན།དམངས་སྟོལ་ནི་ཁྱིམ་ཚང་དང་སྲེ་ཁུལ་བརྒྱུད་རྒྱུན་འཛིན་བས་པའི་ཤྲེས་བ་དང་

རལ་ནུས་དྲེ་ཡིན།ང་ཚོས་ད་དུང་“དམངས་ཁྟོད་ཀི་འཚོ་བ་”ཞྲེས་པའི་ཐ་སྙད་དྲེ་ཡང་སད་ཀི་ཡྟོད།གང་ལགས་ཤྲེ་ན།དམངས་སྟོལ་ནི་དྟོན་དངྟོས་ཐྟོག་ངག་ཐྟོག་ག་ི

ངག་རྒྱུན་ཙམ་མ་ཡིན་པར།མི་རྣམས་ཀི་འཚ་ོབ་ཧིལ་པྟོའ་ིནང་དྟོན་འདྲྲེས་ཡྟོད་པས་རྲེད།ངའི་གཏམ་བཤད་འདིའ་ིནང་ནས།ཁྱྟོད་ཀིས་དམངས་སྟོལ་ག་ིདཔྲེ་མཚོན་

མང་པྟོ་ཞིག་ལ་དྟོ་སང་བྲེད་ངྲེས་ཏྲེ།རྟོལ་མྟོ་དང་།ཞབས་བྟོ།གཡྟོས་སྟོར་དང་ལག་ཤྲེས་བཟྟོ་རལ་སྟོགས་ཡིན།དམངས་སྟོལ་ལ་ཡང་“རིག་གནས་ཤུལ་བཞག”ཅྲེས་

ཡང་བརྟོད་ཆྟོག།དྲེའི་ནང་མངྟོན་ཡྟོད་དང་མངྟོན་མིན་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་ཡང་ཚུད་ཡྟོད།ང་ཚོས་ཧི་མི་སྲེན་ཉི་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་དུ།མི་རྣམས་ལ་

དམངས་སྟོལ་སྟོབ་སྟོང་བྲེད་པའི་གྟོ་སྐབས་མང་པྟོ་བསྐྲུན་ཡྟོད།དུས་ཆྲེན་འདི་ན་ི1967ལྟོར་བཙུགས་པ་དང་།ལྟོ་རྲེ་རྲེར་མཐྟོང་ཡངས་པའི་སི་གིང་ཞིག་སྲེ་མིང་

ལ“རྒྱལ་ཁབ་ཐང་ཆྲེན”ཞྲེས་པར་སྲེལ་གི་ཡྟོད།“རྒྱལ་ཁབ་ཐང་ཆྲེན”འདི་ན་ིཧི་མི་སྲེན་ཉ་ིདངྟོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་དག་གི་ཉྲེ་འགམ་གི་སི་གིང་ན་ཡྟོད།རྒྱལ་

ཁབ་མི་འདྲ་བ་དང་།ཨ་རིའི་ས་ཁུལ་མི་འདྲ་བ།ཡང་ན་ཆྲེད་དྟོན་ལྲེ་ཚན་ས་མང་བཅས་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་དུ་མངྟོན་ཡྟོད།རྟོལ་དབངས་མཁས་ཅན་

དང་།ཞབས་བྟོ་མཁས་ཅན།ལག་ཤྲེས་བཟྟོ་རལ།སྟོལ་རྒྱུན་སྒྱུ་རལ་མཁས་ཅན་ཚང་མས་དུས་ཆྲེན་གི་འཁབ་སྟོན་ནང་ཞུགས་ནས་ཁྟོང་ཚོའི་རིག་གནས་འགྲེམས་སྟོན་

བྲེད་པ་དང་འབྲེལ།གྟོས་བསྡུར་ནང་ཞུགས་ཡྟོད་པ་རྲེད།མི་སུ་ཡིན་ཡང་དཔྲེ་སྟོན་དང་འཁབ་སྟོན་ཁྟོད་སྟོབ་སྟོང་བྲེད་ཆྟོག་མྟོད།འྟོན་ཀང་ང་ཚོས་རྒྱུན་དུ་དམིགས་

བསལ་གི་ཁྱིམ་ཚང་བྲེད་སྒྟོའི་གུར་ཞིག་བཙུགས་ཏྲེ།བིས་པ་ཡྟོད་པའི་ཁྱམི་ཚང་དང་སིྒྲག་འཛུགས་ཡྟོད་པའི་ཚོགས་པ་ཁ་ཤས།དཔྲེར་ན་བིས་པའི་དབར་སྒར་སྟོགས་

ཀི་མི་ཚང་མར་དམིགས་བསལ་ག་ིཁྱིམ་ཚང་བྲེད་སྒྟོའི་གུར་ནང་ནས་སྟོ་སང་ལྡན་པའ་ིསྒྟོ་ནས་ལ་སྐྟོར་དང་སྟོབ་སྟོང་བྲེད་ཆྟོག་གི་ཡྟོད།དཔྲེར་ན།རྒྱུན་པར་གར་



 

 

སྲེགས་ཆྲེན་པྟོའི་སྲེང་དུ་འཁབ་སྟོན་བྲེད་བཞིན་པའི་འཁབ་སྟོན་མཁན་ཁ་ཤས་ཁྱིམ་ཚང་གི་བ་འགུལ་སྲེལ་ཁུལ་ལ་ལ་སྐྟོར་བས་ཏྲེ།ལ་སྐྟོར་བ་རྣམས་ལ་ཁྟོ་ཚོའི་

ཞབས་བྟོ་ཞིག་གམ་ཡང་ན་ཁྟོ་ཚོའི་རིག་གནས་ཁྟོད་ཀི་གླུ་དབངས་ཤིག་ཁིད་ན།བརྒྱུད་རམི་འདིའི་ནང་ཕྲུ་གུ་དང་།ཕ་མ།སྟོ་བྟོ་དང་རྨྟོ་བྟོ་བཅས་ཀིས་ཤྲེས་བ་མང་

ཙམ་སྟོང་ཐུབ་པ་དང་།དྲ་ིབ་འདྟོན་ཐུབ་པ་མ་ཟད།རང་རང་གི་ལག་འགུལ་ནས་ལས་འགུལ་གི་བྲེད་སྒྟོར་དངྟོས་སུ་ཞུགས་ཐུབ་ཀི་ཡྟོད།དམངས་ཁྟོད་ཀི་རྟོལ་རྲེད་

ཀང་ན་གཞྟོན་ཚ་ོདང་ལྷན་དུ་རིག་གནས་མཉམ་སྟོད་བྲེད་པའི་ཐབས་ལམ་བཟང་པྟོ་ཞགི་རྲེད།བིས་པ།ཐ་ན་དར་མ་བཅས་ཚང་མས་སབས་བདྲེ་བའི་དམངས་ཁྟོད་

ཀི་བཟྟོ་རལ་ཞིག་ཚོད་ལ་བས་ཏྲེ་རང་རང་གི་བཟྟོ་ཆྟོག་པ་མ་ཟད།ཁྟོང་ཚོའི་རང་གི་བཟྟོས་པའི་དངྟོས་པྟོ་དྲེ་རང་ཁྱིམ་དུ་འཁྱྲེར་ཆྟོག་གི་ཡྟོད།འདའིི་བརྒྱུད་རིམ་

ནང་དྟོན་རྐྱྲེན་ལ་གཟུགས་ཡྟོད་དྲན་ཤྲེས་མཁྟོ་འདྟོན་བས་པ་མ་ཟད།སངས་པའི་ནང་དྟོན་ལ་དྲན་སྐུལ་བས་པ་ཞིག་ཀང་རྲེད།འདི་ནི་སྟོབ་གསྟོའི་ཉམས་མྟོང་ནན་

བཤད་བྲེད་པའི་ཐབས་ལྲེགས་པྟོ་ཞིག་རྲེད།ཧི་མི་སྲེན་ཉི་དམངས་སྟོལ་དུས་ཆྲེན་དང་ལྷག་པར་དུ་ཁྱིམ་ཚང་བ་འགུལ་གི་གུར་ཁུལ་དུ་ཕྲུ་གུ་ ནས་རྒན་རྒྟོན།ཡང་ན་

ན་གཞྟོན་སྟོགས་ཚང་མར་རང་རང་དང་མཚམས་པའི་བྲེད་སྒྟོ་སྲེལ་ཆྟོག་སྲེ།ཁྱིམ་ཚང་གི་ཁྱིམ་མི་ཚང་མས་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་དང་སྟོབ་སྟོང་བྲེད་ཆྟོག་གི་ཡྟོད་པ་

རྲེད།ང་ཚོའི་ལྲེ་གནས་ཀིས་ར་འཛུགས་བས་པའི་སྟོབ་གསྟོའི་ཉམས་ལྲེན་ཁག་ཅིག་ན།ིགཙོ་བྟོ་སྟོབ་ཁང་གི་དགྲེ་རྒན་དག་ལ་དམགིས་ཡྟོད་དྲེ།དགྲེ་རྒན་ཚོས་རང་

རང་ནས་སྟོབ་སྟོང་བས་ཚར་རྲེས་སང་བའི་ནང་དྟོན་དག་རང་གི་སྟོབ་མ་ཚོར་འཁྱྲེར་འགྟོ་གི་ཡྟོད།ཧི་མ་ིསྲེན་ཉི་དམངས་སྟོལ་སྒྲ་ཕབ་སྲེ་ཚན་གིས་གསར་སྲེལ་བས་

པའི་འཛམ་གིང་རྟོལ་དབངས་སྟོབ་གསྟོའི་རིག་པའི་ཟབ་སྟོང་ནི་དྲེ་འདྲ་ཞགི་ཡིན།ཧི་མི་སྲེན་ཉི་དམངས་སྟོལ་སྒྲ་ཕབ་སྲེ་ཚན་ནི་དམངས་གླུ་སྒྲ་ཕབ་དང་།འཛམ་

གིང་གི་གླུ་དབངས་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་ཐྟོན་སྲེད་བྲེད་པ་ཞིག་ཡིན།ལས་ཁུངས་འདི་ནི་དུས་རབས་20པའི་ལྟོ་རབས་40པར་བཙུགས་པ་དང་དུས་རབས་

20པའི་ལྟོ་རབས་80པར་ཧི་མི་སྲེན་ཉི་རུ་ཡྟོང་།ལས་ཁུངས་འདི་ན་ིང་ཚོའི་དམངས་སྟོལ་དང་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་ལྲེ་གནས་ན་ཡྟོད།མིང་བང་དྲེ་ཐྟོབ་པ་

ནས་བཟུང་ཧི་མི་སྲེན་ཉི་དམངས་སྟོལ་སྒྲ་ཕབ་སྲེ་ཚན་ག་ིལས་བྲེད་པ་དང་ཁྟོང་ཚོའི་རིག་གཞུང་མཁས་པ་དག་དང་མཉམ་ལས་བས་ཏྲེ།སྟོབ་སྟོང་གི་ཐབས་ཇུས་

སྐྟོར་གི་སྟོང་ཚན་སྟོགས་མང་པྟོ་བཟྟོས་པ་རྲེད།འདིར་ཁིད་ཡིག་མ་དཔྲེ་100ལྷག་ཙམ་ཚུད་ཡྟོད་པ་དང་།སྟོབ་གྲྭ་ཆུང་འབིང་གི་སྟོབ་མར་རིག་གནས་ས་མང་གི་

རྟོལ་དབངས་ངྟོ་སྟོད་བས་ཡྟོད།ཧི་མི་སྲེན་ཉི་དམངས་སྟོལ་སྒྲ་ཕབ་སྲེ་ཚན་གི་ལས་བྲེད་པ་འགའ་དང་ཝ་ཧིང་ཐྟོན་སྟོབ་ཆྲེན་གི་དགྲེ་རྒན་འགའ་ནས་མཉམ་ལས་

བས་ཏྲེ་འཛམ་གིང་རྟོལ་དབངས་སྟོབ་གསྟོའི་རིག་པའི་ཟབ་སྟོང་གི་ལས་འགུལ་སྲེལ་ཏྲེ་དགྲེ་རྒན་འགའ་ལ་ཟབ་སྟོང་སད།ལྟོ་རྲེའི་དབར་ཁར་བགྟོ་གྲེང་ཚོགས་འདུ་

འདི་ཝ་ཧིན་ཐྟོན་སྟོབ་ཆྲེན་ནས་ཚོགས།སྐབས་འགར་ཨ་རིའི་ས་ཁུལ་གཞན་པ་ནས་ཡང་ཚོགས།ཟབ་སྟོང་ལ་ཞུགས་པའི་དགྲེ་རྒན་དག་གིས་འཛམ་གིང་ག་ིརྟོལ་

དབངས་སྐྟོར་གི་ཤྲེས་བ་སྟོབ་ཐུབ་ཡྟོད་པ་མ་ཟད།འཛམ་གིང་ག་ིརྟོལ་དབངས་ལས་རིགས་གཉྲེར་མཁན་དང་ཐུག་འཕྲད་དང་ཁ་བར་ཡང་བས་ཡྟོད་དྲེ།གྟོ་སྐབས་

འདིས་དགྲེ་རྒན་ཚོས་འཛམ་གིང་གི་རྟོལ་དབངས་གི་སྐྟོར་སང་བའི་ཤྲེས་བ་དག་ཁྟོ་ཚོའི་སྟོབ་ཁང་དུ་ངྟོ་སྟོད་བྲེད་རྒྱུ་སྟོགས་ལ་དཔྲེ་སྟོན་གི་ནུས་པ་ཐྟོན་ཡྟོད།ངའི་
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འབི།སྒྲ་འབྲེབས།པར་ལྲེན།བརན་ཕབ་བཅས་བས་པ་བརྒྱུད་དགྲེ་རྒན་དང་།སྟོབ་མ།སི་དམངས་བཅས་ལ་རང་ཉིད་ཀི་དམངས་སྟོལ་ཞིབ་འཇུག་བྲེད་པའི་ལག་ཆ་

ཐྟོབ་རྟོགས་བས་པ་དང་།དྲེ་ནས།རང་གི་ཁྱམི་ཚང་དང་སྲེ་ཁུལ་དག་དང་མཉམ་དུ་ལག་ཆ་དང་རྒྱུ་ཆ་འདི་དག་དྟོན་སྙིང་ཡྟོད་ པའི་སྒྟོ་ནས་ཐུན་མྟོང་དུ་བཀྟོད་

སྟོད་དང་ཁྱབ་སྲེལ་བྲེད་པར་སྐུལ།ལས་དྟོན་དྲེའི་ནང་སྟོད་གྟོ་ཆྲེ་ཤྲེས་ཀི་ལག་ཆ་ཞིག་ནི་ང་ཚོའི་དམངས་སྟོལ་དང་ངག་ཐྟོག་ལྟོ་རྒྱུས་ཀི་བཅར་འདྲིའི་ཕྟོགས་སྟོན་

དྲེ་ཡིན་པ་དང་།དམངས་སྟོལ་དང་ངག་ཐྟོག་ལྟོ་རྒྱུས་ཀི་བཅར་འདྲིའི་ཕྟོགས་སྟོན་དྲེ་ཡིན་པ་དང་།འདི་ནི་ཁྱྟོན་ཡྟོངས་ཁྱབ་ཆྲེན་པྟོའི་སྟོབ་སྟོང་ཕྟོགས་སྟོན་ཞིག་

ཡིན་པ་དང་གྟོ་བདྲེ་ཤྲེས་སའ་ིསྐད་ཡིག་ཐྟོག་ནས་རྟོམ་འབི་བས་ཏྲེ།དཔྲེ་མཚོན་ཡག་པྟོ་མང་པྟོ་ཞིག་མཁྟོ་འདྟོན་བས་ཡྟོད་ལ།ཡིག་ཚགས་ཀ་ིགསལ་བར།འཚམས་

འདྲིའི་དྲི་བའི་རྲེའུ་མིག།དྲེ་བཞིན་ཆ་འཕིྲན་མཉམ་སྟོད་ཀི་བསམ་ཚུལ་བཅས་ཡྟོད།ཕྟོགས་སྟོན་འདི་ནི་ང་ཚོའ་ིལྲེ་གནས་གི་ལས་རྟོགས་ Marjorie 

Hunt་ཡིས་བིས་པ་ཞིག་རྲེད།ཕྟོགས་སྟོན་འདི་བྟོད་སྐད་ཚུད་པའི་སྐད་རིགས་འགའ་ལ་བསྒྱུར་ཟིན།“མཛེས་འདྟོད”ལས་གཞི་ནི་ན་གཞྟོན་ཚོས་ཇི་ལར་རང་

ཉིད་དང་སྲེ་ཁུལ་གི་སྟོལ་རྒྱུན་ཤྲེས་རྟོགས་དང་སྟོབ་སྟོང་བྲེད་པའི་དཔྲེ་མཚོན་ཡག་པྟོ་ཞགི་རྲེད།ལས་གཞི་འདིར་ཨ་ཧ ྲེ་རི་ཁའི་སྲེ་ཁུངས་ཨ་རིའི་གཞྟོན་ནུ་ཚོགས་

པ་འགའ་ཞུགས་ཏུ་བཅུག་ནས།སྟོབ་གྲྭ་དང་།ཆྟོས་ཚགོས་ཚོགས་པ།ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ལས་གཞི་བཅས་དང་མཉམ་འབྲེལ་བས་ཏྲེ་བཙུགས་པ་ཞིག་རྲེད།ལས་གཞི་

འདི་ནི་ང་ཚོའི་ལྲེ་གནས་ཀི་ལས་གྟོགས་Diana N’Diayeཡིས་ར་འཛུགས་བས་པ་རྲེད།ལྟོ་མང་རིང་གི་ལས་གཞ་ིའདིའི་ནང་གཞྟོན་ནུ་འད་ིཚོས་

བཅར་འདྲི་བྲེད་སངས་དང་།དྲེ་བཞིན་སྒྲ་ཕབ་དང་།པར་ལྲེན།བརན་ཕབ་བཅས་ཀི་ཟིན་ཐྟོ་འགྟོད་སངས་སྟོབ་སྟོང་བས་ནས།རང་ཉིད་ཀི་འཚོ་བའི་ཁྟོད་དང་དྲེ་

བཞིན་ཁྱིམ་ཚང་དང་སྲེ་ཁུལ་ཁྟོངས་མིའི་འཚོ་བའི་ཁྟོད་ཀ་ིགྟོན་ཆས་དང་མཛེས་རྒྱན་ལ་ཞིབ་འཇུག་བས་པ་རྲེད།གཞྟོན་ནུ་འདི་ཚོས་ཐྟོག་མར་རང་ཉིད་ཞིབ་

བརྟོད་བྲེད་པ་ནས་མགྟོ་བརམས་པ་རྲེད་དྲེ།ཅའིི་ཕིར་ཁྟོ་ཚོས་རང་ཉིད་ཀ་ིགྟོན་པ་དང་མཛེས་ཆས་དག་འདི་ལར་གྟོན་དགྟོས་པ་སྟོགས་གསལ་བཤད་བས།དྲེའི་

རྲེས་སུ།གཞྟོན་ནུ་འདི་ཚོས་ཁྟོ་ཚོ་གནས་སའི་སྲེ་ཁུལ་གི་ཞྭ་བཟྟོ་བ་དང་།འཚེམ་བཟྟོ་བ།སྐྲ་བཟྟོ་མཁན་སྟོགས་བང་ཆ་ལྡན་པའི་ལག་ཤྲེས་བཟྟོ་རལ་བ་དག་ལ་ཐུག་

འཕྲད་གནང་ཏྲེ་ཚང་མ་ཟིན་བིས་སུ་བཏབ།གཞྟོན་ནུ་འདི་ཚོའི་ལས་དྟོན་མང་པྟོ་ཞིག་ཕིས་སུ་ཐྟོ་འགྟོད་བས་ཏྲེ་འགྲེམ་སྲེལ་སྟོགས་བས་ནས་དྲེ་བས་རྒྱ་ཆྲེ་བའི་མང་

ཚོགས་དང་མཉམ་སྟོད་བས་པ་རྲེད།དྲེ་བས་“མཛེས་འདྟོད”ལས་ཚན་གི་དཔྲེ་མཚོན་ཐྟོག་ནས་མངྟོན་པར་གཞིགས་ན།རྒྱབ་ལྟོངས་དང་སྟོང་བརར་ངྲེས་ཅན་ཞིག་

ཡྟོད་ཚེ་མི་ཚང་མས་རང་ཉིད་ཀི་ཁྱིམ་ཚང་དང་སྲེ་ཁུལ་གི་དམངས་སྟོལ་ཐྟོ་འགྟོད་དང་ངྟོ་སྟོད་ཀི་ལས་ཀ་ནང་ཞུགས་ཆྟོག་གི་ཡྟོད་པ་རྲེད།དྲེའ་ིརྲེས་སུ།ངས་ཁྱྟོད་ལ་

དཔྲེ་གཉིས་འཇྟོག་སྲེ།བ་བ་འདི་ཇ་ིལར་འགྟོ་རྟོམ་དགྟོས་པ་གསལ་བཤད་བ་རྒྱུ་ཡིན།དཔྲེ་དང་པྟོར“རིག་གནས་མཚོན་རགས་ཀི་སྟོང་བརར”ཞྲེས་བརྟོད་ཀི་ཡྟོད་
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ཆྲེ་བའི་དངྟོས་པྟོ་ཞིག་གདམ་དགྟོས་ཏྲེ།གདམ་པའི་དངྟོས་པྟོ་འདིའི་ཁྟོ་ཚོའི་འཚོ་བ་དང་རིག་གནས་གསལ་བཤད་བྲེད་ཐུབ་དགྟོས།གདམ་པའི་དངྟོས་པྟོ་འདི་ནི་

རྒྱུད་འཛིན་བས་པའི་གྟོན་གྟོས་སམ་ཡང་ན་ནྟོར་བུ་ཞགི་དང་།ཁྱིམ་ཚང་ག་ིཁྟོངས་མིའི་འདྲ་པར་ཞིག་དང་།ཐ་ན་སྔྟོན་ཆད་ཁྱིམ་གི་སྟོ་ཕག་ཞིག་ཡང་ཡིན་ཆྟོགདྲེ་

ནས།མི་འདིར་སྐར་མ་གསུམ་གི་དུས་ཚདོ་བིན་ནས་གདམ་པའི་དངྟོས་པྟོ་འདི་གསལ་བཤད་བྲེད་དུ་འཇུག་དགྟོས།དཔྲེར་ན།དགྲེ་རྒན་ཞིག་གིས་ཁྟོང་གི་སྲེ་ཁུལ་དུ་
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གི་འདྲ་པར་ཡིན་ལ།ཁྟོ་མྟོས་དྲེ་རུ་དབར་ཁ་མང་པྟོ་བསལ་བ་ཡིན།ངས་སྐར་མ་གསུམ་གི་ནང་དུ་ཡང་པར་འདི་གྲེང་མི་ཚད།འྟོན་ཀང་ངས་མཚམས་འཇྟོག་གི་

ཡིན།མི་རྲེ་རྲེས་ཁྟོ་དང་ཁྟོ་མྟོའི་དངྟོས་རྫས་འགྲེལ་བཤད་བས་རྲེས།མ་ིགཉིས་རྲེར་ཚོ་ཆུང་ཁག་གཅིག་ཏུ་བགྟོས་ནས་ཕན་ཚུན་ལ་དྲི་བ་གསུམ་དྲིས་ཏྲེ།དངྟོས་རྫས་དྲེ་

དང་ཁྟོ་ཚོའི་འཚོ་བའ་ིབར་གི་འབྲེལ་བ་རྒྱུས་ལྟོན་བྟོས།འདིས་ཁྟོ་ཚོར་ངྟོ་རྒྱུགས་ལྲེན་པའི་སྟོང་བརར་ཡང་བས།དྲེ་ནས།ཚོ་ཆུང་འདིའི་མ་ིགཉིས་ཀིས་ཁྟོ་ཚོས་སངས་

པའི་ཤྲེས་བ་དྲེ་མི་གངས་མང་མཁན་གི་མི་སྐྟོར་ཞིག་ལ་ཡར་ཞུ་འགྲེལ་བཤད་བས།འདི་ལར་གི་བརྒྱུད་རིམ་བརྒྱུད་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུའི་ནང་དུ་དངྟོས་པྟོ་དྲེ་དང་

འབྲེལ་བའི་དམངས་སྟོལ་དང་དྲེ་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱུ་ཆ་ཚང་མ་ལ་རྒྱུས་ལྟོན་ཆྲེན་པྟོ་དང་གྟོ་བ་གཏིང་ཟབ་མྟོར་རྟོགས་ཐུབ།ངའ་ིརིག་གནས་ཀི་མཚོན་རགས་སྐྟོར་

ལ།ཁྱྟོད་ཀིས་ང་ལ་དྲི་བ་ཅི་ཞིག་འདྲི་འདྟོད་དམ།བ་འགུལ་ས་མྟོ་གཞན་ཞིག་ནི་སྟོན་མྟོ་དང་ཟས་རིགས་དང་འབྲེལ་བ་ཡྟོད།ཟས་རིགས་ནི་འཛམ་གིང་ས་གནས་

ཁག་གི་ཐུན་མྟོང་གི་ཆ་ཞིག་ཡིན་པས།འདི་ནི་དམངས་སྟོལ་ཡིག་ཚགས་དང་འགྲེམ་སྟོན་རྣམ་གངས་ཀི་གདམ་ག་ཡག་པྟོ་ཞགི་རྲེད།ཨ་རིའི་དྲིན་དྲན་དུས་ཆྲེན་ནི་

ཁྱབ་ཆྲེ་ལ་མི་མང་པྟོའི་རྟོལ་བའ་ིས་བྟོའི་ལྟོ་ལྲེགས་དུས་ཆྲེན་ཞིག་རྲེད།1941ལྟོ་ནས་བཟུང་གཞུང་ཕྟོགས་ཀི་རྒྱལ་ཡྟོངས་རང་བཞིན་གི་དུས་ཆྲེན་ཞིག་ལ་བར་ི

གི་ཡྟོད།འྟོན་ཀང་དྲིན་དྲན་དུས་ཆྲེན་གི་སྟོལ་རྒྱུན་ནི་དྲེ་བས་ཐག་རིང་བའི་ཨ་རིའི་ལྟོ་རྒྱུས་ལ་ཁུངས་འདྲེད་བྲེད་ཐུབ།ཨ་རིའི་ཁྱིམ་ཚང་ངམ་ཡང་ན་སྲེ་ཁུལ་གི་

ཚོགས་པ་ཚང་མར་རང་ཉིད་ཀི་དྲིན་དྲན་དུས་ཆྲེན་གི་སྟོལ་རྒྱུན་ཡྟོད་པ་དང་།དྲེའི་ནང་གི་མང་ཆྲེ་བ་ནི་ཟས་རིགས་ལ་དམིགས་ཡྟོད།བ་ཤ་སྲེག་མ་ནི་རག་ཏུ་ཟ་མ་

གཙོ་བྟོ་ཡིན།ཤ་མི་ཟ་བའམ་ཡང་ན་ཟས་རིགས་གཞན་ལ་དགའ་པྟོ་བྲེད་མཁན་གི་ཁྱམི་ཚང་གིས་ཟ་རིགས་གཞན་གི་ཐྟོག་ནས་སྟོན་མྟོ་ཞིག་ག་སྒྲིག་བྲེད་སིད།"ཁྱིམ་

ཚང་”ཞྲེས་པའི་ཐ་སྙད་འདི་འང་སྐྟོར་སྟོད་རང་བཞིན་ཧ་ཅང་ཆྲེ་བའི་ཐ་སྙད་ཅགི་རྲེད།གང་ཡིན་ཟྲེར་ན།དྲིན་དྲན་དུས་ཆྲེན་མཉམ་དུ་རྟོལ་བའི་མི་ཁག་གཅིག་

ནང་ཁྱིམ་མཚེས་དང་།གྟོགས་པྟོ།མི་གཞན་དག་བཅས་ཚུད་ཡྟོད་ཅངི་།ཁྟོ་ཚའོི་ཁྟོད་ཀི་མ་ིམང་པྟོ་ཞིག་ཁྱིམ་ཚང་ཆྲེན་པྟོ་མྲེད་པའམ་ཡང་ན་ཁྟོ་ཚོའི་རང་རང་ག་ིནང་

མིར་ཐུག་འཕྲད་བྲེད་མི་ཐུབ་པའི་རྐྱྲེན་གིས་རྲེད།ང་ཚོས་སབས་བདྲེ་དང་སྟོ་སང་ལྡན་པའི་སྟོང་བརར་ཞིག་གསར་སྲེལ་བས་ནས།སྟོབ་སྟོང་མཁན་རྣམས་ལ་ཁྟོ་ཚོའི་

དྲིན་དྲན་དུས་ཆྲེན་ག་ིཟས་རིགས་ཀི་སྟོལ་རྒྱུན་དྲེ་ཐྟོ་འགྟོད་བས་ཏྲེ་མི་གཞན་ལ་འགྲེལ་བཤད་དང་འགྲེམ་སྲེལ་བྲེད་དུ་བཅུགདཔྲེ་འདི་ན་ིསྟོལ་རྒྱུན་གི་དུས་ཆྲེན་

གཞན་ལ་ཡང་འཚམ་པ་ཡིན།དཔྲེར་ན་ལུགས་རིང་ལྟོའི་ལྟོ་གསར་ལ་རྲེན་འབྲེལ་ཞུ་བའི་བྲེད་སྒྟོའམ།ཡང་ན་དམིགས་བསལ་གི་བཟའ་བཏུང་སྟོལ་རྒྱུན་གི་དུས་ཆྲེན་

གཞན་ལ་ཡང་སྟོད་ཆྟོགབ་འགུལ་འདིའི་ཆྲེད་དུ།ཁྱྟོད་ལ་རིན་གྟོང་ས་མྟོ་ཡནི་པའི་ཐྲེངས་གཅིག་རང་བཞིན་གི་ཤྟོག་སྲེར་རམ།ཤྟོག་སྲེར་དཀར་པྟོ།ཡང་ན་ཤྟོག་

དཀར་ཞིག་གི་སྲེང་དུ་སྲེར་མའི་ཆྲེ་ཆུང་ཙམ་གིས་རི་མྟོ་ཞིག་འབི་དགྟོས།ད་དུང་སྨྱུག་གུ་དང་རགས་མཚན་སྨྱུག་གུ་འགའ་ཡྟོད།རང་གི་ནང་མིའམ་ཡང་ན་སྲེ་ཁུལ་

གིས་དུས་ཆྲེན་འདིར་བཟས་པའི་ཁ་ལག་དང་།ལྷག་པར་དུ་ཁྱྲེད་རང་གི་ནང་མི་ཚོས་དགའ་པྟོ་བྲེད་པའི་ཁ་ལག་ལ་དྲན་གསྟོ་ཞིག་བྲེད་དང་།“སྲེར་མའ”ིསྲེང་དུ་

ཟས་རིགས་ཡྟོད་ཚད་ཀི་རི་མྟོ་བིས།རི་མྟོ་འབི་རལ་ཅི་ཡང་མི་དགྟོས།དྲེའི་རྲེས་སུ།ཁྱྟོད་ཀསི་བིས་པའི་ཟས་རིགས་དང་།ཅིའི་ཕིར་ཟས་རིགས་འདི་དག་ཁྱྟོད་ཀི་ཁྱིམ་

ཚང་ངམ་ཡང་ན་སྲེ་ཁུལ་ལ་ཤནི་ཏུ་གལ་ཆྲེ་བ་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་དགྟོས།མ་གཞི་ཨ་རི་བ་མང་པྟོ་ཞིག་གིས་བསམ་ན་མི་ཚང་མས་དྲིན་དྲན་དུས་ཆྲེན་ལ་“བ་ཤ་

སྲེག་མ་དང་ཚལ་རིགས་གཞན་པ”ལ་བའི་སྟོལ་རྒྱུན་གི་ཟ་མ་གཅིག་པ་གཅིག་རྐྱང་ཟ་བར་ངྟོས་བཟུང་ཡྟོད།།འྟོན་ཀང་། དྟོན་དངྟོས་སུ་མི་ཚང་མས་ཁ་ལག་མི་འདྲ་

ས་མང་ཟ་བཞིན་ཡྟོད།དཔྲེར་ན།ཁྱིམ་ཚང་ཁ་ཤས་ཀིས་དཀར་ཟས་བདམས་ནས་ཤ་མི་ཟ་བའི་ཁྟོངས་མི་ལ་བསྟུན་པ་དང་།ཡང་ན་ཟས་ཐྟོ་ལྲེགས་སྒྲིག་བས་ནས་ཁྱིམ་

ཚང་ནང་གི་ཁྟོངས་མིར་མ་ིའཕྲྟོད་པའི་ཁ་ཟས་རིགས་མི་བཟྟོ་བ་སྟོགས་ཀི་འགྱུར་བ་བཏང་ཡྟོད།འྟོན་ཀང་རྒྱུན་དུ་མངྟོན་གསལ་དྟོད་ཤྟོས་ཀི་འགྱུར་ལྡྟོག་ནི་ཁྱིམ་

ཚང་སྟོད་སའི་ས་ཁུལ་དང་།དྲེ་བཞིན་ཟས་རིགས་གདམ་ག་དང་ག་སྒྲིག་ལ་ཤུགས་རྐྱྲེན་ཐྲེབས་པའི་སྟོལ་རྒྱུན་གི་ཕྟོགས་གཞན་དག་བཅས་དང་འབྲེལ་བ་

ཡྟོད།དཔྲེར་ན།མི་རིགས་རང་རང་གི་འདུན་པ་ཆྲེ་བའི་ཁྱིམ་ཚང་གིས་བ་ཤ་སྲེག་མ་དྲེ་ཡི་འགམ་དུ་རང་གི་རིག་གནས་ཀི་སྟོལ་རྒྱུན་ཟ་མ་རིགས་ཁ་སྟོན་བྲེད་ཆྟོག་



 

 

གི་ཡྟོད།ཁྱིམ་ཚང་གཞན་པའ་ིནང་དུ་ཁྟོ་ཚོ་རང་གི་ཚལ་ར་ནས་ཡྟོང་བའི་སྔྟོ་ཚོད་གསར་བ་དང་ཡང་ན་བསྙལ་ནས་ལས་པའི་སྔྟོ་ཚོད་མང་པྟོ་ཡྟོད་པ་རྲེད།ད་རུང་

མི་ལ་ལ་ཞིག་གིས་ཉར་ཚགས་བས་པའི་བག་ལྲེབ་མངར་མྟོའི་སྲེབ་སྟོར་མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་རྒྱུན་འཛིན་བྲེད་སིད།མདྟོར་བསྡུས་ནས་བརྟོད་ན།ཟས་རིགས་

དྲེ་དག་ལ་དྲན་གསྟོ་བྲེད་པའ་ིསབས་བདྲེའི་སྟོང་བརར་བས་པ་འདི་བརྒྱུད།གཏམ་རྒྱུད་དང་ཕིར་དྲན་མཚོན་པར་བས་ཡྟོད།གཏམ་རྒྱུད་དང་ཕིར་དྲན་དྲེ་དག་

བརྒྱུད་ང་ཚོས་ ཕན་ཚུན་དབར་གི་དམངས་ཁྟོད་གཏམ་རྒྱུད་དང་དམངས་སྟོལ་མཉམ་སྟོད་བྲེད་ཆྟོག་གི་ཡྟོད།རིག་གནས་ཀི་མཚོན་རགས་དང་དྲིན་གསྟོའི་དུས་

ཆྲེན་གི་བྲེད་སྒྟོ་གང་ཡནི་རུང་།དྲེ་བས་ཆྲེ་བའ་ིཡིག་ཆ་ཐྟོ་འགྟོད་དང་ངྟོ་སྟོད་འགྲེམ་སྲེལ་གི་རྒྱུ་ཆ་དང་ལས་འགུལ་ལ་འགྱུར་ས་པྟོ་ཡྟོད།དཔྲེར་ན།དྲིན་དྲན་དུས་

ཆྲེན་གི་བྲེད་སྒྟོ་དྲེ་ཁྱིམ་ཚང་ངམ་ཡང་ན་སྲེ་ཁུལ་གི་ཟས་ཐྟོ་དྲེབ་ཅིག་ཏུ་རྒྱ་སྲེད་བས་ཆྟོག་ཅིང་།དྲེའི་ནང་ཟས་ཐྟོ་ས་ཚོགས་ཀི་གཏམ་རྒྱུད་ཚུད་ན་ཆྟོག།རིག་གནས་

མཚོན་རགས་དྲེ་རིག་གནས་རྣམ་གངས་ཆུང་གས་ཀི་འགྲེམ་སྟོན་ག་ིརྨང་གཞི་བས་ཆྟོགདཔྲེར་བརྟོད་འདི་དག་ལྟོ་ཚོད་ཀི་ཚད་བཀག་མྲེད་པར་སྟོབ་མ་ཡྟོངས་ལ་

མཐུན་པ་མ་ཟད།མ་ིརབས་ལས་བརྒལ་བའི་སང་ཚུལ་ཡང་ཡྟོང་སིད་དྲེ།བིས་པ་དང་ཕ་མ།སྟོ་བྟོ་དང་རྨྟོ་བྟོ་ཚང་མའི་དཔྲེ་བརྟོད་འདི་དག་དང་ལྲེན་བྲེད་ཐུབ་པ་མ་

ཟད།དྲེ་དག་ཆ་འཕིྲན་དང་གཏམ་རྒྱུད་མཉམ་སྟོད་ཀི་རྨང་གཞིར་ཡང་བརི་ཆྟོགམདྟོར་ན།སྙན་ཞུ་འདིའི་ནང་དངྟོས་དཔྲེ་མང་པྟོ་ཞགི་དྲངས་ཡྟོད་པ་དྲེའི་ཐྟོག་

ནས་ང་ཚོ་དམངས་སྟོལ་དང་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་ལྲེ་གནས་ཀི་ལས་བྲེད་མ་ིས་དང་དྲེ་བཞིན་ང་ཚོའི་མཉམ་ལས་རྟོགས་ཟླ་སྟོགས་ཀིས་སྟོབ་སྟོང་བྲེད་འདྟོད་

མཁན་རྣམས་ལ་ཇི་ལར་མ་ིདངྟོས་སུའམ་ཡང་ན་དྲ་རྒྱ་ཐྟོག་ནས་སྟོབ་སྟོང་བྲེད་པའི་གར་སྲེགས་ཞིག་བསྐྲུན་པའི་སྐྟོར་གསལ་བཤད་བས་ཡྟོད།ཆ་འཕྲིན་འདི་དག་

གིས་ཁྱྲེད་ལ་རང་རང་ངྟོས་ནས་ལྟོ་ཚདོ་ཀི་ཚད་བཀག་མྲེད་པའི་དམངས་སྟོལ་དང་སྟོབ་གསྟོའི་ཉམས་མྟོང་འཕྲེལ་རྒྱས་གཏྟོང་རྟོགས་བྲེད་ངྲེས།ངའི་གྲེང་ཟིན་པའི་

ཐྟོན་ཁུངས་ཀི་སྲེལ་མཐུད་རྲེའུ་མིག་མཁྟོ་འདྟོན་བས་ཡྟོད།ཁྱྲེད་རང་གི་དྟོ་ཁུར་གནང་བར་དཀའ་དྲིན་ཆྲེ།བདྲེ་མྟོ་བྟོས། 
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