
�ད་རགིས་�་ི�་མང་རང་བཞནི་དང་�ལ་བཞག་རགི་གནས་ཞབི་འ�ག་དང་

འ�མེས་�ནོ། 
 

�ན་�ས་�་ཁམས་བཟང་།ངའ་ིམིང་ལ Mary Linn ཟེར་�་ིཡོད།�ི་མ་ིསེན་ཉི་དམངས་�ོལ་དང་རིག་གནས་�ལ་བཞག་�་ེགནས་�་ི�ད་ཡིག་དང་
རིག་གནས་�ེ་�ོབས་�་ིའ�མེས་�ོན་�ས་འགོད་པ་ཡིན།ང་ལ་�ད་བ�་རིག་པའ་ིའ�མ་རམས་པའི་�ོབ་གནས་ཡོད།ངས་�ལ་�ེས་དང་�ངས་�ང་མི་རིགས་�ི་

�ད་རིགས་ཟིན་�ིས་དང་ཞིབ་འ�ི་�ེད་�ངས་�ོར་�ོབ་�ོང་�ས་�ོང་།�ག་པར་�་ཨ་མ་ེརི་ཁའི་�ལ་�ེས་དང་�ངས་�ང་མི་རིགས་�ི་�ད་ཡིག་�ོར།ངས་ད་

�ང་ཨ་མེ་རི་ཁའི་�ལ་�ེས་�ད་ཡིག་ག་ིབ�་�ོད་དང་ཚ�ག་མཛ�ད་�ང་�ང་ཅིག་�ིས་ཡོད།ངས་ད་�ང་�ད་བ�་རིག་པ་དང་�ད་བ�འི་�ོབ་�དི་ ཐད་ནས་�ེ་
�ལ་�་ིམ་ི�ར་གསོ་�ོང་�ས་ཡོད།དེ་�ར་�ས་ན་ཁ་ོཚ�ས་རང་གི་�ད་ཡིག་�ོང་�བ་པ་མ་ཟད།ཁ་ོཚ�འ་ི�ད་ད་ེནམ་�ན་བེད་�ོད་�ས་ཏེ་�ད་�ག་ད་ེགསོན་

�གས་�ས་པར་�ེད་�བ།ངས་དངོས་མང་བཤམས་�ོན་ཁང་�་ལོ་20ཙམ་རིང་ལ་�ད་བ�་རིག་པའ་ིལས་ཀ་�ས་པ་ཡིན།ད་ེགར་ངས་ཨ་མ་ེརི་ཁའ་ི�ལ་�ེས་

�ོད་མིའ་ི�ད་ཡིག་འཚ�ལ་བ�་�ས་པ་དང་།ཨ་མ་ེརི་ཁའི་�ལ་�ེས་�ོད་མའིི་�ེ་�ལ་�་ིཁོངས་མི་དག་དངོས་མང་བཤམས་�ོན་ཁང་ག་ིཉར་ཚགས་�ས་ཡོད་

པའི་�་ཆ་དག་ཇ་ི�ར་བཀདོ་�ོད་�ེད་པའི་�ོར་ལ་གསོ་�ོང་�ད་པ་མ་ཟད།ཁོང་ཚ�་ལ་དེ་བས་མང་བའ་ི�ི་དམངས་�ད་མ་ོབ་ལ་ཁོང་ཚ�འི་�ད་ཡིག་དང་རིག་

གནས་�་ིཚབ་�ས་ད་ེ�ི་དམངས་ལ་མཚམས་�ོར་�ེད་རོགས་�ེད་�ི་ཡོད།ངའ་ིའཆད་�དི་ན་ི�ངས་�ང་མ་ིརིགས་�་ི�ད་རིགས་དང་བཤམས་�ོན་ཁང་

ཡིན།དང་པོ།ངས་�ད་ཡིག་�ོང་ཉེན་ཅན་�ི་དོན་�ི་དང་དངེ་གི་འཛམ་�ིང་གི་�ད་ཡིག་�ོ་�ར་�་ིཉམས་ཉེན་�ོར་ང་ོ�ོད་�་�་ཡིན།ང་ཚ�ས་ཅིའ་ི�ིར་�ད་ཡིག་

�ོང་ཉེན་�ར་བ་དེ་ཤེས་�་ནི་དངོས་མང་བཤམས་�ོན་ཁང་ག་ིཆེད་ལས་མི་�འ་ིངསོ་ནས་བ�ོད་ན་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་�གོས་པ་མ་ཟད།གལ་�ིད་

�ེད་�ད་ཡིག་རིག་པ་བ་ཞགི་མནི་ན་ཡང་།�ེད་�ི་ལས་དོན་�ིས་ཇི་�ར་�ས་ནས་�ངས་�ང་མ་ིརིགས་�་ི�ད་ཡིག་ལ་རོགས་རམ་�ེད་�བ་པའི་�ོར་�ོས་

བ�ར་�་�་ཡིན།དེ་ནས།ངས་�དོ་ལ་�ེད་རང་གིས་�ར་བ�ོན་ཆེན་པོས་�ོལ་�ན་རིག་གནས་དང་།�ད་བ�འ་ིབ�ན་ལམ་ཡིག་ཚགས་ནང་�གས་�ར་�ལ་

�ག་�ེད་�་�ེ།ང་ཚ�ས་འཚ�ལ་�ད་�ེད་དགོས་པའི་�་མཚན་དང་།ཅ་ིཞགི་བ�་�བ། དེ་བཞནི་ཇ་ི�ར་བ�་�བ་�ེད་དགོས་པ་བཅས་ལ་�ང་ཙམ་བ�་�་
ཡིན།�ག་པར་�།ང་ཚ�ས་ཡང་བ�ར་�ིར་འདོན་པའ་ིལས་འགན་ཞེས་པ་ཞིག་ལ་ཞབི་འ�ག་�་དགོས་�ེ།དེ་ན་ི�ད་བ�་རིག་པ་བས་རིག་གནས་�ི་ཡིག་ཚགས་

�ོད་ནས་དེ་བས་�ན་�མ་ཚ�གས་པའི་�ད་བ�འ་ིགཞ་ི�ངས་ཐོབ་ཆེད་�་བཀོད་�ོད་�ེད་པའི་ལས་འགན་ཞིག་ཡིན།འཛམ་�ིང་ཐོག་�ད་རིགས་7000ཙམ་

ཡོད།�ངས་ཀ་འད་ིནི་ང་ཚ�ས་བ�ས་ན།ང་ཚ�ས་ལོ་�ས་ཚད་�ན་ཡིག་ཆ་ལ་�་ཞིབ་�ས་ཏེ་འཛམ་�ིང་ཐོག་ཐོག་མཐའ་བར་ག�མ་�་གནས་ཡོད་པའི་�ད་ཆའ་ི

�ངས་འབོར་རགས་ཙམ་ཞགི་རེད།འོན་�ང་།ད་�འཛམ་�ིང་ན་མའིི་རིགས་�ི་�ད་རིགས་བོར་�ོང་�་འ�ོ་བའ་ིཉནེ་ཁ་ཆེན་པོ་ཞིག་བ�ད་བཞིན་ཡོད།མིག་

�ར།འཛམ་�ིང་�ེང་གི་�ད་རིགས་90%�ག་ནི་ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་ག་ི�ེང་ནས་ཡལ་འ�་ོབའི་ཉེན་ཁའི་�ོད་�་གནས་ཡོད།འདིས་�ད་ཆ་བཤད་མཁན་

�མས་རིམ་བཞིན་�ད་རིགས་ཆ་ེཁག་�་བ�ར་བ་མཚ�ན།�ག་པར་�་�ལ་�ོ་འ�ོ་འོང་དང་�ངོ་�ེར་ཅན་�་ི�བ་�ངོས་འགོ་མ་ིརབས་གཅགི་རིང་གི་�ས་ཚ�ད་

ནང་འདི་འ�་འ�ང་�ིད་པ་དང་།ཡང་ན་�ངས་�ང་མི་རིགས་�ི་�ད་དང་རིག་གནས་ཞིག་ཡིན་པའ་ིཆ་ནས་ མི་རབས་མང་པོ་བ�ད་རིམ་བཞནི་འད་ིའ�་
འ�ང་�ིད།མ་ིརིགས་མང་ཆ་ེབའི་�ད་དང་རིག་གནས་�་ི�ོད་�།�ིར་བཏང་�་�ངས་�ང་མི་རིགས་�ི་�ད་ཡིག་ལ་ད་ེའཚ�་གནས་�ེད་རོགས་�ེད་པའ་ིདཔལ་

འ�ོར་དང་�ོབ་གསོའ་ིག་ོ�བས་�ང་བ་དང་།མ་ི�མས་མ་ིརིགས་མང་ཆ་ེབའི་�ད་�་འཁོར་�་འ�ག་པར་བཀག་འགོག་�ེད་པའ་ིག་ོ�བས་ཡང་�ང་

བས།མཐར་�ག་གི་མ�ག་འ�ས་ནི་ཁོ་ཚ�ས་བཤད་པའི་�ད་དང་རིག་གནས་མེད་པར་འ�ར་བཞིན་ཡོད།ང་ཚ�ས་1920ལོའི་�ད་བ�་ཤོར་�ག་དང་�ད་

བ�་�་མང་ རང་བཞིན་�་ིས་�་འད་ིལ་བ�།མདོག་�ང་ནག་གི་ས་ཁོངས་ནི།ང་ཚ�འི་�ད་ཡིག་ག་ི�་མང་རང་བཞནི་�་ིས་ཁོངས་�་ཁོང་ཚ�འ་ི�ད་ཡིག་སོར་
འཇོག་�ས་ཡོད།མདོག་�ང་�་བོ་ཡིན་པའི་ས་ཁངོས་�ེ།སེར་པོ་དང་ལ་ིམདོག་ན་ིད་ེདག་གིས་ཕལ་ཆེར་20%ནས་33%ལ་ཤོར་�ག་ཐེབས་པ་

དང་།གནས་�ལ་ཁ་ཤས་�ི་འགོ་�་50%ལ་ཤོར་�ག་ཐེབས་པ་རེད།རང་ག་ིམཐོང་�བ་པ་�ར།ད�ིན་ཇིས་�ས་�ན་རིང་བ་དང་ཛ་�ག་ཆ་ེབའི་མི་སེར་�ེལ་



བའི་ས་�ལ་ན་ི�ད་རིགས་ཤོར་བའི་ས་�ལ་གཙ�་བོ་ཡིན།དཔེར་ན་ཨ་རི་དང་ཨོ་སི་�་ལ་ིཡ།ང་ཚ�་ལ་ོ75ཡི་མ�ན་�་མཆོང་པའི་�ེས་ལ།འཛམ་�ིང་གིས་ལ་ོམང་

བོའི་གོ་ལ་�ིལ་པོའི་དཔལ་འ�ོར་ཞགི་བ�ད་�ངོ་། �བས་དེ་�ས་�ེད་�ིས་ གནས་�ལ་དེ་ན་ིའཇགིས་�་�ང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་མཐངོ་�བ།�ད་རིགས་ལ་�ོང་
�ན་བ�་ཆ་�་བ�་ཕོག་པའ་ིས་�ལ་ད་ེདག་�་ད་�་ བ�་ཆ་ད�་བ�་ཟིན་པའི་�ད་རིགས་�་ི�ོང་�ན་ཕོག་གི་ཡོད།�ོད་�སི་མཐོང་གསལ།�ང་�ང་བའི་ས་
�ལ་ཁ་ཤས་ལ་དནོ་དངོས་�་�ད་རིགས་ཤོར་�ག་གི་�གས་�ནེ་ཐེབས་མེད་པ་དང་།ཡ་�ངི་ལ་ད་�་མདོག་སེར་པོ་ཅན་�་ིས་�ལ་ཡོད་ལ། ཨ་མ་ེརི་ཁ་�་ོམའ་ི
ས་�ལ་མང་ཆེ་བའང་ད་ེའ�་རེད།ད་�་ང་ཚ�ས་མ�ན་�་མགི་གིས་བ�ས་ན།ད་བར་�་ལ་ོ25ལས་འགོར་མདེ།ས་�་འད་ི2019ལོའི་རེད།དེའི་ཐོག་འཛམ་

�ིང་ཐགོ་ག་ིས་�ལ་ཚང་མར་�གས་�ེན་ཐེབས་ཡོད་པ་དང་།དའེི་ནང་ནས་མང་ཆ་ེབ་33%ནས་90%ལ་�ེབས་ཡོད་པ་མཐོང་�བ།�ང་མདོག་ས་�ལ་

འབའ་ཞིག་ན་ིདེ་བས་ཁེར་�ང་དབེན་པའི་ས་�ལ་ད་ེདག་ཡིན།དཔེར་ན།ཀེ་ལིན་ལན(Greenland)དང་ས་ཧ་ལ་�ོ་ཨ་�ྥ་ེརི་ཁ(Sub-

Saharan Africa) ཡང་ན་ཐོག་མ་ནས་་�ད་ཡིག་ག་ི�་མང་རང་བཞིན་�ང་དམའ་བའ་ིས་�ལ་�་�ངོ་�ན་མང་པོ་ཕོག་མེད་པ།དཔེར་ན་པའོ་

འཇམ(Belgium) འམ་སོ་ཏི་ཨ་རབ(Saudi Arabia)�་�་རེད།ད་�ང་གལ་ཏེ་�དོ་�ིས་ཞནི་ཞི་ལན་ལ་བ�ས་ན།ད་ེནི་�ང་�་ཡིན།དའེི་

�་མཚན་ན་ིཁ་ོཚ�ས་�ད་བ�འ་ིའ�ར་�གོ་ག་ིཁ་�ོགས་�ིར་�ོག་ཏེ། མའ་ོལི(Māori)�ད་�་ིགནས་བབ་ད་ེལོ་25དང་ལ་ོ50ཡི་གངོ་ལས་དེ་བས་

ལེགས་པ་ཞགི་བཟོས་བ་རེད།ད་�་ང་ཚ�ས་�ང་གའོི་�ད་ཡིག་ག་ི�་མང་རང་བཞིན་�ོར་�ེང་�་ཡིན།�ང་གོར་�ད་རིགས་297ཡོད།དེ་ལ་ཕལ་ཆརེ་ཡ་�ངི་ག་ི

བ�་ཆའ་ིབ�་ག�མ་�་ི�ད་རིགས་ཡོད།�་མང་རང་བཞིན་དེ་ཕལ་ཆེར་གོ་ལ་�ིལ་པོའི་དཔེ་ད�ིབས་ལ་བ�ི་�ང་�ས་ཡོད་དེ།�ན་ནན་སོགས་�་ོ�ད་�་ིཚ་�ལ་

ས་�ལ་�ི་�་མང་རང་བཞིན་དེ་�ང་�ད་ལས་མང་བ་དང་།མཚ�་བོད་ས་མཐ་ོསོགས་�ེ་དངོས་�་མང་རང་བཞིན་�ི་ རི་�ལ་�ི་�་མང་རང་བཞིན་ཡང་�ང་
མང་བ་ཡོད་པ་རེད།གལ་ཏེ་ང་ཚ�ས་�ང་གོའི་�ད་བ�འི་�ག་ཚད་ས་�་འད་ིལ་བ�ས་ན། ནག་ཅིང་ཆེ་བའ་ི�ིབ་ནག་གིས་ཞིང་ཆནེ་དེར་�ད་རིགས་མང་པོ་
ཡོད་པ་མཚ�ན།དཔེར་ན།ང་ཚ�ས་�ན་ནན་ཞིང་ཆནེ་�་ི�ད་རིགས་བ�་དང་�་བ�་ང་�་�ེ།མི་�ངས་�་ི�མ་བ�འ་ིནང་ནས་�ད་རིགས་གཅིག་རེ་ཡོད་ཅིང་། 
�ང་ཤར་�ད་�་ིཧའ་ེལོང་ཅངི་ཞིང་ཆེན་�་�ད་རིགས་བ�ད་ལས་མེད་པ་�ེ།མ་ི�ངས་ས་ཡ་བཞི་ཚ�ག་བ�ན་འ�མ་ ནང་ནས་�ད་རིགས་གཅགི་ལས་མེད།ད་
�་ང་ཚ�ས་སི་�ོན་ཞིང་ཆནེ་�ི་�ད་ལ་ཞབི་�་བ�།འདི་ན་ིརིགས་�ད་�་ིབར་�མས་ཟེར་བ་ད་ེརེད།�ེད་རང་གསི་�ད་ད་ེལས་ཆེ་བ་མཐོང་གི་རེད་ད་ེ། དཔེར་ན་
བོད་�ི་�ད་ད་ེཨ་མད་ོ�ད་དང་ཁམས་�ད།མི་རིགས་ཆེ་ཁག་ག་ི�ད་དེ་དཔེར་ན་�ི་�ད་�་�ད་དང་སི་�ོན་�་ི�ལ་�ད་རིགས།�ང་ཆ་ེབའི་�ངས་�ང་མ་ི

རིགས་�ི་�ད་དེ་ད�ིས་རིགས་�ི་�ད་ད་ེ�ོ་�ོགས་�་�ན་ནན་ཞིང་ཆེན་�་�ར་�ིང་�ས་ཡོད།ཡིན་ནས་ད�ལི་ལ་�ེད་�ིས་�ད་རིགས་�ང་�ང་མང་པོ་མཐོང་

གི་རེད།ང་ཚ�ས་དེར་བོད་�་ི�ད་རིགས་སམ་བོད་�ད་དང་འ�ེལ་བའི་�ད་ཟེར་�ི་རེད།ང་ཚ�ས་�ང་གོའ་ིབོད་རིགས་ས་�ལ་�ི་�ངས་�ང་མི་རིགས་�ི་�ད་�ེང་

�བས་ང་ཚ�ས་ནམ་�ན་�་ི�ངས་�ང་བོད་�་ི�ད་རིགས་དེ་ལ་བ�ན་པ་ཡིན།འདའིི་ནང་བོད་�ད་དང་བོད་�ི་རིག་གནས་ས་�ལ་ན་འཚ�་�ོད་�ེད་པའ་ིམི་�ས་

བཤད་པའི་བོད་�ད་མ་ཡིན་པའི་�ད་ཆ་གཉིས་ཀ་འདས།ང་ཚ�ས་�ངས་�ང་བོད་�ི་�ད་རིགས་འད་ིདག་ལ་བ�།ང་ཚ�ས་�ོགས་གཉིས་ནས་བ�ས་ན།གཅིག་ནི་

བོད་�ད་རེད།བོད་�ད་ནང་ནས་དེ་ཚ�་ཧ་ཅང་�ང་�ང་རེད། བོད་�ད་ནང་ནས་ད་ེཚ�་ཕན་�ན་འ�ེལ་བ་ཡོད་པ་རེད།དེའ་ིནང་བོད་�ད་ཆ་ེ�ས་སམ་ཡང་ན་
མང་ཆ་ེབ་�ད་ཡོད། དཔེར་ན་ཨ་མདོའ་ི�ད་དང་།ཁམས་�ད།དེ་བཞིན་�་སའ་ི�ད་སོགས་�་ི�ལ་�ད་སོགས་ཡོད།དེར་ད་�ང་�ང་�ང་བའམ་ཡང་ན་�ངས་
�ང་�་ིབོད་�ད་ཡང་འ�ས།�ོ་�ོགས་�ི་ན་ཞ་ི�ད་དང་ད་ད་�ང་�ན་ནན་ཞིང་ཆེན་�་�ིང་ཡོད།ད་�ང་ཁས་མ་�ངས་པའི་ན་ཞི་ Naxi, Laze, 

Malimasa ཡི་ག�གས་འ�ར་ཡོད་པ་མ་ཟད།ད་�ང་མངི་མ་བཏག་པའ་ིབོད་�ད་ཡོད་པ་དཔེར་ན།སི་�ོན་ཞིང་ཆནེ་�་ཀང་དགོན་པའ་ིམཐའ་འཁོར་
�་བཤད་པའི་ག�གས་འ�ར་�་�།ཀན་��་�་ོ�ོགས་�ི་�་ཝ་ཤང་�འང་བོད་�་ི�ད་ཡོད།ད་ེན་ིབོད་�ད་ཅིག་རེད།མ་གཞ་ིམི་ཚང་མས་རང་ཉདི་བོད་རིགས་

ཡིན་�མ་�་ིམེད།དེར་བ�ེན་ང་ཚ�ས་བོད་�ད་ནང་�ད་ཆ་བཤད་མཁན་�་ི ཆེ་�ང་འ�་མིན་�་ཚ�གས་ཡོད་པ་མཐོང་�བ།�ོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བ�ས་
ན།�ངས་�ང་བོད་�ི་�ད་ད་ེ བོད་�ད་དང་འ�ེལ་བ་མདེ་པ་ཞིག་ཡིན་མོད།འོན་�ང་ཁ་ོཚ�ས་བོད་རིགས་ས་�ལ་�་བེད་�ོད་གཏོང་གི་ཡོད་པའམ་ཡང་ན་རིག་
གནས་ཐད་རང་ཉིད་བོད་ཡིན་པའ་ིངསོ་འཛ�ན་�ེད་�་ིཡོད།དེའ་ིནང་ག་ིདཔེ་ཁ་ཤས་ནི་Khrskyabsདང་། ཡང་ན་Lavrungདང་། 



Ersuདང་Zhabaརེད།�ངས་�ང་བོད་�ད་དང་ད་ེབཞིན་འཛམ་�ིང་ས་གནས་ཁག་ག་ི�ངས་�ང་མ་ིརིགས་དང་།ས་གནས།�ད་རིགས་�ང་�ས་

བཅས་ཚང་མ་�ོངས་ལ་ཉ་ེབའ་ིགནས་�་�ར་ཡོད།ན་གཞོན་མི་རབས་�ིས་ཁོ་ཚ�འི་�ལ་བཞག་�་ི�ད་མ་ིབཤད་པ་དང་།ཁ་ོཚ�ས་�ང་ཁོ་ཚ�འི་�་�ག་ལ་བ�ད་

�ོད་�ེད་�་ིམེད།ཚ�ག་གཞན་ཞིག་ག་ིཐོག་ནས་བཤད་ན།ཁོ་ཚ�་རིག་གནས་དང་དཔལ་འ�ོར་ཐགོ་�ད་�གས་�ར་ལས་ཆ་ེབའི་�ད་རིགས་�ི་�ོགས་�་འཁོར་

བཞིན་ཡོད།མ་ིརབས་འདི་ཡི་ལོ་ཚ�ད་འཕེལ་བ་དང་བ�ན་ནས།�ད་རིགས་འདི་དག་ཉིན་�ན་�་ི�ང་གཞའིི་�ེང་ནས་བཀལོ་བཞིན་མེད།ཆེས་མ�ག་མཐའི་�ད་

ཆ་བཤད་ཤསེ་པའ་ི�ད་རབས་�ི་ཆེས་མ�ག་མཐའི་མི་ད་ེཤ་ི�བས།�ད་ཆ་དེ་ཡང་མེད་འ�ོ་གནི་ཡོད།ང་ཚ�ས་འད་ིལ་�ེད་ཐབས་�ད་ན་མ་གཏོགས།ང་ཚ�ས་�ད་

ཡིག་བོར་ན་ཅི་ཞགི་བོར་ཡོད་ཟེར་ན།ང་ཚ�ས་མིའི་རིགས་དང་ཚན་རིག།རིག་གནས་�ི་ངོས་ནས་བ�ས་ན་ཆོག།ང་ཚ�འི་ཤོར་བའི་ཆེས་གལ་ཆེ་བའ་ིདངོས་པོ་གཅིག་

ནི་མ་ི�མས་�ི་ཐོབ་ཐང་ཡིན།ཐོབ་ཐང་ན་ི�ོགས་མ་ིའ�་བ་མང་པོ་ཞགི་ག་ིངོས་ནས་བ�ོད་ན་ཆགོ།དེ་ནི་རིགས་�ད་དམ་ཡང་ན་རིགས་�ད་ཕལ་པ་ཡིན་ཆོག་པ་

དང་།ས་ཁངོས་དང་།ས་གནས།ཆོས་�གས།�ལ་རིམ།�མི་ཚང་ངམ་རིགས་�ད་བཅས་ཡིན་ཆགོ་ལ།ཐ་ན་ཆབ་�ིད་�་ི�ང་གཞ་ིདང་།�ངོ་�ེར་ ཆེན་པོའམ་ཡང་ན་
�ོང་ཚ�འི་�ང་གཞི་ཡང་ཡིན་ཆོགངོས་འཛ�ན་གཅིག་མ�ན་�་ིའ�་ཤསེ་ཤོར་ན་བདེ་ཐང་དང་བདེ་�ིད་ལ་�གས་�ེན་ཐེབས་ཏེ།དེའི་ཁངོས་�་མཐར་�ིན་ཚད་

དམའ་�་འ�་ོབ་དང་།གཅིན་པ་མངར་འ�ར་དང་ཆང་རག་ལ་�ོང་བ།�ན་�ས་གང་�ང་�་�ོད་པ་བཅས་�་ིནད་དཔེ་མང་�་འ�་ོབ།རང་ཤ་ི�ག་པའམ་ཡང་

ན།དེ་མནི་�ད་ཡིག་ཤོར་བའམ་ཤོར་བཞནི་པའི་�ི་ཚ�གས་བཅས་�ད་ཡོད།དེ་ལས་�ོག་པའ་ིགནས་�ལ་ཡང་ད་ེ�ར་ཡིན་ཏེ།རིག་གནས་ག་ག་ེམ་ོདག་གིས་ཁོ་

ཚ�འི་�ད་བ�་བ�ར་དར་�ེད་བཞིན་ཡོད་པ་དག་ལ་མཚ�ན་ན།མཐར་�ིན་ཚད་མཐནོ་པོ་བ�ད་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།བདེ་ཐང་དང་མནར་གཅོད་�་ིགནད་དནོ་

འ�ང་ཚད་�ང་ཇ་ེདམའ་�་བཏང་ཡོད།ང་ཚ�ར་�ད་རིགས་གཅིག་མེད་པར་�ར་�བས། ང་ཚ�ར་�ོལ་�ན་�ི་�ེ་ཁམས་ཤེས་�་མེད་པའམ་ཡང་ན་ཇ་ི�ར་�ས་
ནས་ས་ཞིང་ལ་གཅེས་�ས་�ེད་དགསོ་པ་དང་།ཇ་ི�ར་�ས་ནས་ས་ཞངི་ལས་�ང་བའི་ཐོན་�ངས་བེད་�ད་ནས་འཚ�་བ་�ེལ་དགོས་པ་སོགས་�ང་མེད་པར་�ར་

ཡོད་དེ།དེའ་ིནང་ཟས་གོས་ཁང་པ་དང་�ན་�ས་སོགས་�ད་ཡོད།�ོལ་�ན་�་ི�ོད་བ�ད་ཤེས་�་ཉམས་པ་དང་ངག་ཐོག་གི་�ོལ་�ན་ཤེས་�་�ན་འཛ�ན་�ེད་པ་

དེ་ཉམས་པ་ན་ིས་གནས་དེ་གའི་དཔལ་འ�ོར་ཉམས་ཞན་�་སོང་བ་དང་འ�ེལ་བ་ཡོད། �ོལ་�ན་�་ིའཚ�་བ་�ེལ་�ངས་དང་ཆབས་ཅིག་རང་སར་འཚ�་བ་�ེལ་
�ི་ཡོད་པ་དཔེར་ན།�་ོཞངི་དང་།འ�ོག་གསོ།�ོན་�ག་པ།ཉ་འཛ�ན་པ།འཚ�ལ་བ�།ལག་ཤེས་པ་མང་པོ་ཞིག་ག་ིབ�མས་ཆོས་སོགས་�ད་ཡོད་དག་ཡང་ཉམས་འ�་ོ

གི་ཡོད།དཔེར་ན།མི་�མས་�ིས་�་ག་ག་ེམརོ་གང་�་ཡོད་པ་མ་ིཤེས་ལ།�་གང་དག་�ོལ་�ན་�ི་ལག་གཟེབ་བཟ་ོབ་དང་།གདན་བཟོ་བ་ཡང་ན་ ཁང་པ་བཟ་ོབ་
སོགས་ལ་�ད་ཆོག་པ་ཡང་ཤསེ་�་ིམེད།ང་ཚ�ར་འཛམ་�ིང་ཐོག་ག་ིས་གནས་གཞན་དག་ཤེས་�བ་�ེད་�ི་ཚན་རིག་ག་ིཤེས་�་དག་ཡང་མེད་འ�ོ།ང་ཚ�ར་�ད་ཆ་

མེད་པར་�ར་�བས།ང་ཚ�ས་ཤེས་རིག་ག་ིཤེས་�འི་བང་མཛ�ད་ཅིག་ཤོར་བ་ཤེས་�་ིཡོད།ང་ཚ�ས་ད་�ང་མའིི་རིགས་�ི་�ད་བ�་ན་ིཇི་�ར་ལས་ཀ་ �ེད་བཞནི་
པའི་ཤེས་�་བོར་པ་དང་།ད་ེབཞནི་ང་ཚ�ས་མིའ་ིརིགས་�ིས་ཅི་ཞགི་མཚ�ན་�ི་ཤེས་�་བོར་བ་དང་། ད་ེབཞིན་མིའི་�ད་པར་ཇ་ི�ར་�ད་ཡིག་ཐག་གཅོད་�་པའ་ི
ཤེས་�་ཡང་བོར།�ད་བ�་རིག་པ་བ་ Ken Hale �ིས་“ས་གནས་ད་ེགའ་ི �ད་ཡིག་དང་དེས་མཚ�ན་པའི་རིག་གནས་མ་ལག་ཤོར་བ་དེས།�ིར་�ོག་མ་ི
�བ་པའི་�་མང་ཅན་དང་�ོ་�ང་�ན་པའི་ཤེས་�འ་ི�་ནོར་ཤོར་བ་མཚ�ན་པ་རེད།�ེད་རང་གི་�ད་རིགས་གཅིག་ཤོར་�བས། རིག་གནས་�་ིམང་ཆ་ེབ་ཞིག་
�ང་མདེ་པར་འ�ར་�ིད་།དའེི་�་མཚན་ནི་རིག་གནས་�་ི�བ་ཆ་མང་ཆེ་བ་ནི་�ད་ཡིག་ད་ེབཀོལ་ནས་ཨང་�ིག་�ས་ཡོད་པས་རེད།”ད་�་ང་ཚ�ས་�ད་ཡིག་
�ོང་ཉེན་ཅན་དང་ �ད་ཡིག་གི་ཉམས་ཉནེ་�ོར་ཤེས་�གོས་�ན་�་�ས་ཡོད།དངསོ་མང་བཤམས་�ོན་ཁང་གི་ཆདེ་ལས་མི་�་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། ང་ཚ�་�ད་
བ�་རིག་པ་བ་མིན་ལ།ང་ཚ�་�ད་ཡིག་དག་ེ�ན་མིན་�ང་།ང་ཚ�ས་གང་�ེད་�བ་བམ་།ང་ཚ�ས་འད་ི�་�འི་�ི་བ་འ�ི་�ིད།དངསོ་མང་བཤམས་�ོན་ཁང་

དང་།དམགིས་བསལ་ཉར་ཚགས་ཁང་། དཔེ་མཛ�ད་ཁང་།ཡིག་ཚགས་ཁང་བཅས་ན་ི�ན་ཤེས་ལས་�ངས་ཡིནདངོས་མང་བཤམས་�ོན་ཁང་�་ཉར་ཚགས་�ས་
ཡོད་པ་ན་ིདངོས་�ས་ཙམ་མ་ཟད།ང་ཚ�ས་ད་�ང་དངོས་�ས་ད་ེདག་བཟ་ོབ་དང་བེད་�ོད་�ེད་པའི་�ོར་�་ི རིག་གནས་�་ི�ན་ཤེས་དང་ཤེས་�་བ�་�བ་�ས་
ཡོད།གལ་ཏེ་ང་ཚ�ས་�་ཞགི་གིས་བཟ་ོ�ན་�ས་པ་དང་། ཇ་ི�ར་བཟ་ོ�ན་�ས་པ།ད་ེགང་ཞགི་ལ་བཀོད་�ོད་�ེད་པ།ཡང་ན་མ་ི�མས་�ིས་དེ་ལ་�ངོ་ཚ�ར་ཅི་ཡོད་
�ོར།དེ་ནི་མཛ�ས་�ག་ཡིན་མིན་དང་།�ས་པ་ཡོད་མདེ་དང་།ཆོས་�ོགས་ནས་ཡིན་མནི་དང་།ད་ེན་ིདངོས་ག�གས་དེའ་ི�ོར་�ི་དཔེ་ངན་པ་ཞིག་ཡིན་མིན།དའེི་

མིང་ལ་ཅ་ིཟེར་བ་སོགས་མ་ཤེས་ན་དངོས་པོ་དེ་ལ་དོན་�ིང་ག་ཙམ་ཡོད་དམ།�ད་བ�་ན་ིརིག་གནས་�་ི�ང་གཞ་ིཡིན།དངོས་མང་བཤམས་�ོན་ཁང་ག་ིཆེད་

ལས་མི་�་ཞིག་ཡིན་པའ་ིཆ་ནས།རིག་གནས་དང་�ན་ཤེས་ལ་�ང་�ོབ་�་�་ན་ིང་ཚ�འི་ལས་ཀ་ཡིན།ང་ཚ�ས་ང་ཚ�ར་ཡོད་པའ་ིཉར་ཚགས་ལ་�་�ོག་�ས་ཆོག་པ་

མ་ཟད། ང་ཚ�ས་�ར་ཐག་གིས་ང་ཚ�ས་ཉར་ཚགས་ལ་གསར་བཟ་ོ�ས་�ང་ཆོག།ང་ཚ�ས་�ེད་�ངས་གཙ�་བོ་རིགས་གཉིས་བ�ད་ད་ེདོན་འད་ི�བ་�བ།གཅིག་ན་ི
ཞིབ་འ�ག་མ་ི�་དང་�ེ་�ལ་�ི་ཁངོས་མ་ིདག་དང་མཉམ་ལས་དང་། ང་ཚ�ས་ཁ་ོཚ�འི་ཡིག་ཚགས་འཚ�ལ་བ�་�ས་པ་དག་ཉར་ཚགས་ད་ོདམ་ཡག་པོ་�ེད་ཡོད་



པ་དང་།ཡིག་ཚགས་�་ཉར་ཡོད་པ།�ོག་བཤེར་�་�བ་པ་བཅས་�་�བ་དགོས་པ་ལ་འགན་ལེན་�ས་ཆོག །�ོགས་གཞན་ཞགི་ནི་ང་ཚ�ས་�ར་བ�ོན་�ིས་�ོལ་
�ན་ རིག་གནས་འད་ིདག་བ�ན་ལམ་�་ཕབ་དགོས།�ོལ་�ན་དག་མ�གོས་པོར་འ�ར་�ོག་འ�་ོབ་དང་�ན་ཆད་པའ་ིགནས་�ལ་འོག་ཟིན་ཐོ་འགོད་�་དང་
བ�ན་ལམ་�་ཕབ་�་ནི་ད་ེབས་གལ་འགངས་ཆེ་བ་ཞིག་རེད།འད་ིལ་ཚད་�ན་ཡིག་ཆ་གཙ�་བོ་ཞེས་བ�ོད་�་ིཡོད།དེར་བ�ེན་དེ་ན་ིམིག་�འི་འ�ེམས་�ོན་

དང་།དམངས་�ོལ་�ས་ཆནེ།འཚ�་བའི་དངོས་མང་བཤམས་�ོན་ཁང་བཅས་�་ིཞིབ་འ�ག་ག་ི�ང་གཞ་ིཞིག་རེད།ང་ཚ�ས་མཐངོ་བ་�ར།ད་ེན་ིཡང་བ�ར་�ངས་

�ང་མ་ིརིགས་�་ི�ད་བ�་�ང་�ོབ་�ེད་པར་བཀོལ་ཆོག་པ་དང་།�ངས་�ང་མ་ིརིགས་�ི་�ད་ད་ེམི་རིགས་མང་ཆེ་བའ་ི�ད་�་བ�ར་བའི་གནས་�ལ་�ིར་�ོག་

�བས་བཀོད་ཆོག་ལ།�ད་ཆ་ཉམས་པ་ད་ེ�ིར་ཡར་གསོ་�ེད་�་ཡང་བཀོད་ཆོག་པ་ཞིག་རེད།ཚ�ག་གཞན་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་བཤད་ན།�ོད་�ིས་མ་འོངས་པའི་མི་

རབས་འགར་ཟིན་ཐོ་ཞིག་�ན་བཞིན་ཡོད།�དོ་�ིས་ཅི་ཞིག་ཟིན་ཐོག་ཕབ་འོས་སམ།ཨིན།ང་ཚ�ས་དངོས་པོའ་ིརིག་གནས་�་ིབཟོ་�ན་བ�ད་རིམ་ཟིན་ཐོར་འགོད་

འདོད།དཔེར་ན་བཟོ་�ལ་�ེ།འཁལ་འཐག་ཐོན་�ས།ལག་གཟེབ་�་�།ཞངི་ཆས། �་ོའདེབས་སམ་འ�ོག་གསོའི་ཡོ་�ད།ཡོ་�ད།ཐབ་ཚང་གི་ཡོ་�ད་སོགས།ང་ཚ�ས་
མཛད་�ོའ་ིདངོས་�ས་དང་�ན་ཆ།དེ་བཞིན་མཛད་�ོའ་ི�ོན་ཆས་ཟིན་ཐོར་འགདོ་འདོད།ང་ཚ�ས་འ�གས་བ�ན་དང་ཁང་པ། དེའི་�བ་ཆ་རེ་གཉསི་ཏེ་དཔེར་
ན་�ོམ་གཞི་དང་�ིག་ཐབ་�་�་ཟནི་ཐོར་འགོད་འདོད།ང་ཚ�ས་�ང་བཟའ་བཅའི་ལམ་ལ་�་འདོད།མི་�མས་�ིས་ཅི་ཞགི་ཟ་བཞིན་ཡོད་དམ།ཁ་ོཚ�ས་ཇི་�ར་�་

�ིག་�ེད་བཞིན་ཡོད་དམ།ཁ་ོཚ�ས་�ད་པར་ཅན་�ི་ཉནི་ཞགི་ལ་ཅ་ིཞིག་ཟ་བཞིན་ཡོད་པ་སོགས་�་�།ང་ཚ�ས་ད་�ང་རིག་གནས་�ལ་བཞག་ལ་བ�་འདོད།འད་ི

ནི་དངོས་པོའི་རིག་གནས་དང་འཚ�་བ་རོལ་�ངས་ཐནོ་�ེད་�ེད་པར་མཁོ་བའ་ིཤསེ་�་དང་ལག་�ལ་ཡིན།ང་ཚ�ས་ངག་ཐགོ་གི་�ོལ་�ན་ལ་�་འདོད་ཡོད་པ་

དཔེར་ན། ངག་�ན་དང་ལོ་�ས་�ི་གཏམ་�ད་ལ་�་འདདོ་ཡོད་ལ།དེའི་ནང་�་དངོས་པོ་གཞན་པ་དཔེར་ན་དགོད་གཏམ་དང་། དམའ་འབེབས།དེ་བཞིན་�ིས་
པའི་རོལ་�དེ་སོགས་�ད་ཡོད།ང་ཚ�ས་འ�བ་�ོན་�་�ལ་དང་།རོལ་ད�ངས།ཞབས་�ོ། �ོས་གར།མཛད་�ོའི་ཐགོ་�ས་ཆེན་�ི་�ོན་མ་ོདང་།གཟབ་�ས་�་ི�མ་
པ་ཆེན་པོ་ཡང་�་འདདོ་ཡོད་པ་དང་། �ང་�ང་�ན་�ན་�་ིདོན་དག་ཡང་�་འདདོ་ཡོད།ང་ཚ�ས་རང་�ང་ཁམས་དང་འཇགི་�ེན་�ོར་�་ིཤསེ་�ར་�་འདདོ་
ཡོད།�ོལ་�ན་�ི་�ེ་དངོས་�ོར་�ི་ཤེས་�་དེ་རིགས་ཤེས་�ོགས་�་དགོས་ཤིང་། ད་ེནི་ཤེས་�་གཞན་དག་ག་ི�ང་གཞ་ིརེད།ཚ�ག་གཞན་ཞགི་ག་ིཐགོ་ནས་བཤད་
ན།�ན་རབས་པ་ཞགི་དང་མཉམ་�་འཆམ་འཆམ་�་འ�་ོབ་དང་།རང་ག་ིཉེ་འཁོར་�ི་�ི་ཤངི་དང་དེ་བཞིན་ད་ེདག་བེད་�ོད་ཇ་ི�ར་�ས་�ལ་�ངེ་བ་རེད།དེ་

ནི་མག་ོ�ོམ་ས་ཡག་པོ་ཞིག་རེད།ཡིན་ནའ་ིངས་ད་མང་པོ་ཞགི་�ངེ་�ང་།�ོས་ཅི་ཞགི་ཟིན་ཐགོ་ཕབ་དགོས་པ་ཅ་ི�ར་ཤེས།ངའི་བསམ་འཆར་ལ་�ད་རིགས་

འདིའི་�ེ་�ལ་དང་མཉམ་�་མཉམ་ལས་�ེད་དགོས།ང་ཚ�ས་ད་ེལ་�ངས་�ེ་�ལ་ཟརེ།�ངས་�ེ་�ལ་ན་ི�ེད་རང་གིས་དེའ་ི�ད་ཡིག་དང་རིག་གནས་དེ་�ེད་�ིས་ 
ད་�་ཟིན་ཐོར་འགོད་བཞིན་པའ་ི�་�ལ་�ེ།�་�ལ་དེ་ནི་�དེ་རང་གི་ཉར་ཚགས་ནང་བཞག་ཡོད་པ་མ་ཟད་�ེད་རང་ག་ིའ�མེས་�ོན་ནང་�་བཤད།འདི་ཚ�་ན་ི

རང་གི་གཙ�་བོའ་ི�ེ་�ལ་འ�ེལ་ཐག་རེད།མགོ་བ�མས་མ་ཐག་ནས་ཅ་ིཞིག་ཟིན་ཐརོ་འགོད་པ་སོགས་�ེ་�ལ་�གས་�་འ�ག་དགོས།�ེ་�ལ་�ི་ཁངོས་མི་དང་

མཉམ་�་�ེ་�ལ་�་བ�ན་ལམ་ཡིག་ཚགས་གསར་བཟོ་�ས་ན་ཞིབ་འ�ག་པ་�ང་བ་ཞིག་གི་ཟིན་ཐོ་དང་བ�ར་ན།ཞིབ་འ�ག་པ་རང་གི་བསམ་ཚ�ད་�་ིནང་དནོ་

ལས་དེ་བས་མང་བ་ཡོད།ཞིབ་འ�ག་པ་ལ་ཟིན་ཐ་ོའགོད་�་འ�ག་པའི་ནང་དནོ་ན་ིམི་�མས་�ིས་ཁ་ོཚ�ར་མཚ�ན་ན་ཆེས་གལ་ཆ་ེབའི་དངོས་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་

ལས།ཞིབ་འ�ག་མ་ི�འ་ིབསམ་པར་ཆེས་གལ་ཆ་ེབའི་དངོས་པོ་ཞིག་ཡིན་པའི་ངེས་པ་མེད།འདིས་དེ་བས་དོན་�ིང་�ན་པའི་ཡིག་ཆ་དང་དེ་བས་ ཕན་ཐགོས་
པའི་ཡིག་ཆ་ཞིག་བ�ན་�བ་�་རེད།ང་ཚ�ས་�ལ་ཁབ་གཞན་པའ་ིཉམས་འ�ར་ཡ་མཚན་ཅན་ཁོ་ན་ཟནི་ཐོར་འགདོ་མ་ིའདདོ།ཉིན་�ན་�ི་�ན་�ན་�་བ་�ང་

�ང་རེ་རེར་ཟིན་ཐོར་འགདོ་དགོས།�ག་པར་�་�ད་ཡིག་བ�ར་དར་ལ་རོགས་རམ་�་ཆདེ།འདིར་�ད་ཡིག་གི་�ན་�ན་ཉརེ་�ོད་ཡིག་ཆ་དགོས།ངས་དཔེར་

བ�ོད་ཅིག་ལ་�་འདོད།ལ་ོན་གཞནོ་པའ་ི�ད་བ�་རིག་པ་བ་ཞིག་ག་ིམིང་ལ་Yulhaཟེར།ཁོ་མོ་ཨེ་ལེ་ཀང་�ོབ་ཆནེ(University of 

Oregon)�་སོང་།མོ་Khrskryabs�ེ་�ལ་ནས་ཡོང་བ་རེད།�ད་ཆ་འདའིི་རིགས་ལ་�ོན་ཆད་Lomungཟེར་བའམ་ཡང་ན་�དོ་�ིས་ད་ེ

ནི་ཅ་ིཞིག་ཡིན་པ་ཤསེ་�ིད།�ད་བ�་རིག་པ་བ་ཞིག་ཡིན་པའ་ིཆ་ནས།མོས་རང་ཉིད་�ོད་སའི་�ེ་�ལ་དང་�ེ་བའི་མ་ིཟནི་ཐོར་འགོད་མགོ་བ�མས།དེ་ན་ིམ་ོཡི་

ཚད་�ན་ཡིག་ཆའ་ིལས་དོན་�ི་�ང་གཞརི་�ར་ཡོད།མ་ོཡི་�ད་དེ་ན་ིཡིག་ཐོག་�་མ་འཁདོ་པའ་ི�ད་བ�་ཞིག་ཡིན། ཡིག་ཐགོ་�་མ་འཁོད་པའི་�ད་ཡིག་ནི་
�ད་ཡིག་བ�་ེ�ར་དང་བོར་བ�ག་ཐེབས་པའི་�གས་�ེན་ད་ེབས་ཐེབས་�་། གང་ལགས་ཤ་ེན།ད་ེདག་ལ་འོག་རིམ་�་ིཡིག་ཚགས་མདེ་ལ་དང་།ད་ེདག་ནི་�ོབ་
གསོའི་མ་ལག་ནང་ཡང་བཀལོ་�ོད་མི་�ེད།�ད་རིགས་ད་ེཚ�་ནི་�ན་�་ཡི་གེ་ཡོད་པའི་�ད་ཞགི་ག་ི�ལ་�ད་ཙམ་ཡིན་པར་ངོས་འཛ�ན་�ེད་�ི་ཡོད།མ་ོཨེ་ལ་ེ

ཀང་�ོབ་ཆནེ་�་ི�བས་�། ཁོ་མོས་ཨེ་ལ་ེཀང་��ོ་�་འཚ�་བ་�ེལ་བཞིན་པའི་�་འབེབས་�ིན་ཤོག་གསར་པ་འགའ་ཁ་ོམོའ་ི�ིམ་མིར་�ིར་བ�ར་པ་རེད།�་ཕབ་
�ིན་ཤོག་དེ་དག་ཁོ་མོའ་ི�ོང་�ེའ་ིནང་�་�བ།མཐར་ཁོ་མསོ་བ�ན་ལམ་རབ་དང་རིམ་པ་བཟོས་ནས་ཁོ་མོའི་�ེ་�ལ་�་ཡང་བ�ར།ནང་དོན་ནི་ཁ་ོམོས་དགའ་



པོ་�ེད་པའི་�་བ་དང་�ེ་�ལ་�་ིཁོངས་མ་ིདག་གིས་ཤེས་འདོད་པའི་ཁོ་མོས་ཨ་རིའ་ིའཚ�་བ་དང་འ�ེལ་བ་ཡོད།འད་ིན་ི�ི་�ལ་�ི་དགོས་མཁོ་དང་ཅི་ཞགི་དགོས་

འདོད་པ་དག་ ཟིན་ཐོར་འགདོ་པའ་ིདཔེ་ཡག་པོ་ཞིག་རེད།�ོད་�་ིཁ་པར་ནས་བ�ན་ཕབ་�ེ་�ད་འ�ིན་བ�ད་ནས་ བ�ར་ན་�་བ་ཧ་ཅང་�ང་�ང་ཞིག་རེད་
�མ་མོད།འནོ་�ང་ད་ེལ་�ས་པ་ཡོད།དེ་ན་ིདེ་རིང་�ད་ཡིག་ག་ི�ོགས་ནས་�བ་པའ་ི�་བ་མང་པོའི་�ང་གཞི་ཡིན།ང་ཚ�ས་ཡིག་ཚགས་�ོར་�ངེ་ན།�ད་བ�འ་ི

ཡིག་ཚགས་ནི་�ན་པར་དངོས་མང་བཤམས་�ོན་ཁང་དང་ཡང་ན་ དཔེ་མཛ�ད་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་�ི་ཉར་ཚགས་ཁང་ནང་ཉར་ཚགས་�ེད་བཞིན་
ཡོད་།�ད་བ�འ་ིཡིག་ཚགས་ན་ིཡིག་ཚགས་མང་ཆེ་བ་དང་ཡང་མ་ིའ�། ད་ེདག་ལ་�ིར་བཏང་�་གཞ་ི�འམ་ཚད་�ན་དང་གལ་གནད་�ང་བའམ་རིམ་པ་
གཉིས་པའི་�ད་གཞའིི་�་ཆ་འ�ས།ཚད་�ན་ཡིག་ཆ་གཙ�་བོའ་ིནང་ཁ་�ད་�ི་�་དང་བ�ན་ལམ་དང་། �ད་ཆ་ད་ེལས་�ིས་པའི་ཡིག་ཆའམ་དཔེ་ཆ།�ད་བ�་
རིག་པ་བ་ཞིག་ག་ི�ིར་འདནོ་ལས་འགན་�ད་པའི་ལས་ཀ་སོགས་ཡོད།དཔེར་ན་Yulhaཡི་ལས་ཀ་�་�།རིམ་པ་གཉསི་པའི་ཡིག་ཚགས་ན་ིབ�་�ོད་དང་

ཚ�ག་མཛ�ད་དང་།དེ་བཞནི་�ད་བ�འི་�ོབ་�དི་�ི་བ�་�ོད་བཅས་�ད་ཡོད་པས།ཚད་�ན་ཡིག་ཆ་གཙ�་བོའི་�་ཕབ་གང་ཞགི་ཡིན་�ང་�ིས་�་�ེ་�ལ་�ིས་ 
བེད་�ད་ཆགོ་པ་དང་།�ད་བ�་རིག་པ་བས་རིམ་པ་གཉིས་པའི་ཡིག་ཚགས་བཟོས་ནས་�ིས་པའི་གཏམ་�ད་�་ི�ོབ་དེབ་�མོ་པར་�ད་ཆགོ།�ིས་ཐོ་ད་�ང་�་

མ�ད་�་ཡོད།ཕལ་ཆརེ་དནོ་དག་གཞན་པ་གང་�ང་ལ་བཀོལ་ཆོག།དངོས་མང་བཤམས་�ོན་ཁང་མང་ཆེ་བ་དང་དམིགས་བསལ་ཉར་ཚགས་ཁང་མང་ཆེ་ཤེས་ལ་

དམིགས་བསལ་�་ི�ད་བ�འི་ཡིག་ཚགས་མེད་པས།�ེད་རང་ལ་ནམ་ཡང་དམིགས་བསལ་�ི་�ད་བ�འི་ཡིག་ཚགས་བཟོ་དགསོ་པའི་རེ་བ་འདོན་མི་�ིད།འོན་

�ང་�ད་ཆའ་ི�་ཆ་ནི་དངསོ་མང་བཤམས་�ོན་ཁང་ག་ི�བ་ཁངོས་གཞན་དག་ནས་འཚ�ལ་�བ།�ག་པར་�།�ད་བ�་ན་ི�ས་�ན་�་�་�ས་�་ིས་�་དང་། �ིམ་
�ད་ཟནི་ཐོའི་ནང་�་�ེད་�བ།འཆར་ངསོ་ནས་�ོད་�ིས་�མ་མོ Charmaine Baker ཡི་འ�་པར་མཐངོ་�བ།མ་ོནི་ཕང་ཁ་ད�ིན་ཏི་ཨན་ 

Ponca Indian ཞིབ་འ�ག་པ་རེད།མོས་�ི་མ་ིསིན་ཉི་ཡི་�ལ་ཁབ་མིའ་ིརིགས་རིག་པའ་ིཡིག་ཚགས་ཁང་�་ལས་ཀ་�ེད་བཞནི་ཡོད།ང་ཚ�ས་ས་�་མ་

བ�ས་�ོན་ལ།མོས་རང་ག་ི�ད་རིགས་�ོར་�ི་�་ཆ་ཅི་ཡང་མ་�ེད།ཁོ་མོས་ས་�་ཞགི་བ�ང་ཡོད་དེ་།ད་ེན་ིན་ེཔོ་ལ་སི་ཅ(Nebraska) �ལ་�་ི�་བོ་
ཞིག་ག་ིལག་�ིས་ས་�་ཞིག་ཡིན།ན་ེཔོ་ལ་སི་ཅ་�ལ་ན་ིཨ་རིའ་ི�ལ་ཞིག་ཡིན།དེའ་ི�ེང་�་ཕན་ཁ་ �ེ་བའ་ིམིང་དང་ད་ེམིན་�ི་བ�་འ�ིན་ཡོད།�དེ་�ིས་རང་ག་ི
ཉར་ཚགས་�ས་པའ་ི�་ཆ་ནང་ནས་�ད་ཡིག་དང་འ�ེལ་བའ་ི�་ཆ་�ེད་�བ་པའ་ིས་ཆ་གཞན་ཞིག་ནི་�ེ་དངོས་�་ཆ་ཉར་ཚགས་ཁང་ཡིན་ཞིང་།�ན་པར་ད�ེ་

འ�ེད་ཤོག་�ང་དང་ཉིན་ཐོའམ་ཡང་ན།�་�ིས་དབེ་ལ་སོགས་ལ་ས་ཆ་དེ་གའམ་ཡང་ན་དེ་གར་�ོད་པའ་ི�མ་�ངས་�་ིམིང་ཡོད།དཔེར་ན།�དོ་�ིས་འཆར་ངོས་

ནས་མཐོང་�བ། ཧ་ཅང་�་�ས་�ི་�་�ིས་དཔེ་ཆ་ཞིག་ནི་�ྥེ་ལ་ི���་ཆའ་ོ�ི་���་ལའེ་ཏེ་ལི་ཁ་ི���ན་ལ་ེཁི(Philip George Frederick)ཡིས་ 

1736ལོའ་ིགཡས་གཡོན་�་�ིས་པ་རེད།ཁ་ོཨ་རིར་སོང་བ་རེད།འནོ་�ང་ད་ེ�ས་ད་�ང་ཨ་མེ་�་ཀ་མ་རེད།ཁ་ོཅ་ོ�་ིཡ(Georgia)�ལ་ལ་སོང་བ་

རེད། ཁོས་ཁའོི་ཉ་ེའཁོར་�་ི�ི་ཤིང་འ�ི་འགོ་བ�མས།ལ་ཏིང་དང་འཇར་མན་�་ིཡི་གེ་བཀོལ་ནས་�མོ་འ�ི་ཞིང་། ཁོས་ད་�ང་Creekཨ་མ་ེརི་ཁའི་�ལ་

�ེས་�ད་རིགས་དང་།Yuchiཨ་མ་ེརི་ཁའ་ི�ལ་�ེས་�ད་རིགས་ཟིན་ཐོར་བཀདོ་པ་རེད།Yuchi�ད་�ི་གནས་�ལ་ན།ིའདི་ན་ིཤེས་�ོགས་�ང་བའི་ 
ཆེས་�་བའི་�ད་བ�འི་ཡིག་ཆ་རེད།�ེད་རང་གི་�ད་ཆས་ཡིག་ཚགས་བཟོ་�བ་�་ིམ་རེད། ཡིན་ནས་�ེད་�ིས་ད་ེམིན་�་ིཡིག་ཚགས་འ�གས་�བས་�ད་རིགས་
དེ་སེམས་ལ་བ�ང་ནས་�ད་ཡིག་�ན་�མ་ཚ�གས་པའི་�་ཆ་བཟོས་ན་ཆོག།�ོད་�སི་�ོལ་�ན་རིག་གནས་ཟནི་ཐརོ་འགདོ་�བས། �ོད་�ིས་�ན་པར་�ད་
རིགས་�ང་ཟིན་ཐོར་འགོད་བཞནི་ཡོད།�དེ་�ིས་ཟིན་ཐོར་འགོད་�བས།ཡིག་ཆ་ད་ེརིག་གནས་དང་དེའི་�ད་ཡིག་གི་�ས་གཏན་ཐོ་འགདོ་�་ིཆ་ཤས་ཤིག་�་

འ�ར་�་རེད།�ེད་�ིས་�ོལ་�ན་རིག་གནས་དང་དེང་རབས་རིག་གནས་ཟིན་ཐ་ོའགོད་�ས།�དེ་ལ་རང་�ང་�་�ང་པའི་�ེད་�ིས་�ད་ཆ་བཤད་མཁན་�་

ཚ�གས།ལོ་ཚ�ད་ཆ་ེ�ང་གང་�ང་།ཕོ་མོ།ལས་རིགས་དང་ས་�ལ་�་ཚ�གས་བ�་འ�ག་�ས་ཆོག།དེ་དག་ཡོད་ཚད་�ིས་�ན་�མ་ཚ�གས་པའི་�ད་�་ིགཞ་ི�ངས་བཟ་ོ

�བ།ངས་�ོན་ལ་བཤད་པ་�ར།ཉིན་རེ་རེར་གལ་ཆེན་རེད།ཁོ་ཚ�ས་�ད་རིགས་དེ་བེད་�ོད་�ེད་པའི་མི་རབས་དང་པོ་ད་ེདག་མེད་པར་ �ར་ནས་ཁོ་ཚ�འི་�ད་ཆ་
ཁ་རོག་གེར་�ོད་པའ་ི�བས་�།མ་ིམང་པོ་ཞིག་གིས་�ོད་བཞིན་པའི་�ེད་ཐབས་གཅགི་ཡོད། དེ་ནི་ཉནི་རེར་�ད་རིགས་འད་ིརིགས་བེད་�ོད་�ེད་པ་ད་ེརེད།གལ་
ཏེ་ཁོ་ཚ�ས་�ད་ཆ་འད་ིརིགས་བ�ར་དར་�ེད་འདོད་ན།ཁ་ོཚ�ས་ངེས་པར་�་�ད་རིགས་�ི་ཡིག་ཆ་དང་ཡིག་ཚགས་འདི་རིགས་ལ་བ�ནེ་དགོས།ང་ཚ�ར་ཧ་ཅང་

ལེགས་�བ་�ང་བའ་ིདཔེ་མཚ�ན་འགའ་ཡོད་པ་ལས་�ད་རིགས་ཞགི་གི་ཉར་ཚགས་�ས་པའི་ཡིག་ཆ་དང་ཡིག་ཚགས་ལ་བ�ནེ་ནས་�ད་རིགས་ཉམས་�ལ་�་



�ར་པ་ད་ེ�ར་ཡང་ཡར་གསོ་�ས་ཡོད་པ་གསལ་བཤད་�ས་ཡོད།དེའ་ིཐད་�ི་དཔེ་གཅིག་ནི་དངེ་རབས་�་ིད�ི་སི་རལ་ཞ་ིཔོ་ལའེ (Israeli 

Hebrew)�ད་དང་ཨ་མ་ེརི་ཁས་བེད་�ོད་པའི་ �ི་ཡ་�ི་ཡ(Myaamia)�ད་དམ་མ་ེཨ་མིས(Miami) 

�ད་�ད་ཡོད།ཡང་བ�ར་ཐེངས་གཅིག་བཤད་ན།ད་�ང་ཝན་ཕ་ན་ོཡ་ཀེ(Wampanoag)�ད་ན་ིད�ིན་�ད་བཤད་པའི་མི་སེར་�ེལ་མཁན་ཨ་

རིར་�ེབས་�བས་འ�ད་པའི་�ད་རིགས་དང་པོ་དེ་རེད།ད་ེན་ིཕལ་ཆེར་ལོ100�ག་དང་ཡང་ན་དེ་ལས་རིང་བའ་ི�ས་ཚ�ད་ལ་ �་སིམ་མེར་བ�ད།ད་�་ན་
གཞོན་ཚང་མས་ད་ེབཤད་བཞནི་ཡོད།དེ་བས་ང་ཚ�ས་�ད་རིགས་གཅགི་མེད་ལ་ད་ེབོར་མདེ་ཞེས་བཤད་ཆོག།གལ་ཏེ་�ད་བ�་ད་ེནི་�མ་པ་གང་�ང་གི་�ོ་ནས་

གནས་ན།ཚ�ག་གཞན་ཞིག་གིས་ཐགོ་ནས་བཤད་ན་ཡིག་ཚགས་ནང་གནས་ན། གལ་ཏེ་�ེ་�ལ་ཞིག་གིས་ད་ེལ་ཁས་ལནེ་ལ་ད་ེབ�ར་དར་�ེད་འདོད་ན།དེ་ན་ང་
ཚ�ས་ཇི་�ར་འཚ�ལ་�ད་�ེད་དགོས།ཐགོ་མར་ངས་�དེ་ཚ�་མ་ིམང་ཆ་ེབས་བ�ན་ལམ་ལེན་པ་ལ་གསོ་�ོང་�ེད་�ོང་མེད་པ་ཚ�ར་�ང་།འོན་�ང་ང་ཚ�ར་�བས་

བདེ་བའི་བ�ན་རིས་གསར་བའི་ལག་དེབ་ཅིག་ཡོད་ལ།དེའ་ིབ�ན་ཕབ་ད་ེགཏམ་�ད་བཤད་པའི་�ལ་�་བ�ོ་�ེང་�ས་ཡོད།དེས་པར་ངོས་�་ི�ོག་འོད་ཇ་ི�ར་

འ�གས་པ་དང་ཆེས་བཟང་བའི་�་དང་འབོད་ཚ�ག་ཇ་ི�ར་ཐོབ་པ།གནས་�ལ་ཤསེ་�ོགས་�་ིམོས་མ�ན་ཇི་�རཐོབ་པ་བཅས་ངོ་�ོད་�ས་ཡོད།ཚ�ག་གཞན་ཞགི་

གི་ཐོག་ནས་བཤད་ན། མ་ི�མས་�ི་ས་ནས་དེ་དག་ཟིན་ཐོར་འགདོ་པ།ཉར་ཚགས་དང་�་ཕབ་ད་ེདག་བེད་�ོད་�ེད་པའི་ཆགོ་འ�ས་ཐོབ་པར་�ེད་པ་ད་ེརེད།ང་
ཚ�ར་ལག་དེབ་�ང་�ང་འདི་ད�ིན་ཡིག་དང�་ཡིག།བོད་�ད་�ི་པར་གཞི་ཡོད་པས།གལ་ཏེ་�དེ་རང་གིས་འགོ་བ�གས་མ་ཐག་ཡིན་པའམ་དེ་�ོན་བ�ན་ཕབ་

གང་ཡང་�ེད་�ངོ་མདེ་ན།ང་ཚ�ས་�ེད་ལ་ལག་དེབ་འདི་བེད་�ོད་གཏོང་�་�ལ་མ་�ེད།�ན་�ན་�་ིགནས་�ལའོག།�ེད་རང་བ�ན་ཆས་ �བ་�་ིམ་ིཞིག་དང་
མཉམ་�་ལས་ཀ་�ེད།�ོད་ནི་འ�ི་བ་འདནོ་མཁན་ཡིན་པའམ།ཡང་ན་�ོད་�ིས་�ེ་�ལ་�་ིམ་ི�་ཞིག་ལ་�་ིབ་འ�་ི�་�ོང་བ�ར་�ད་ནས་མི་དེ་ཡིས་�་ིབ་

འ�ི།དེར་བ�ེན་ངས་�ེད་ཚ�ར་ཇ་ི�ར་�ས་ནས་དོན་འད་ི�བ་�བ་པའ་ི�ོར་�་ི�སོ་འག་ོའགའ་ཞིག་འདནོ་�་ཡིན།འཆར་ངསོ་�་�ོད་�ིས་�ད་མེད་ན་གཞོན་

ཞིག་ག་ིའ�་པར་མཐངོ་�བ། ཁ་ོམོས་བཅར་འ�ི་�ེད་�ངས་�ོབ་བཞནི་ཡོད།ཁ་ོམསོ་བ�ན་ཕབ་པར་ཆས་�ི་�བ་�་མི་ཞིག་ཡོད་པ་ཁ་ོཐག་རེད། འནོ་�ང་ཁོ་
མོས་ཟིན་�ིས་འ�ི་བཞནི་ཡོད་པ་མཐོང་�བ།ཁོ་མོས་ཉན་ཞིང་བཤད་བཞིན་ཡོད་�བས་ཡང་དེ་ཟནི་ཐོར་བཀདོ་བཞནི་འ�ག།ཁོ་ཚ�འི་�བ་�ི་འབོལ་�ིའི་�ེང་ག་ི

ཁ་པར་ན་ི ཁ་ོམོའ་ིཁ་པར་ཡིན་པ་ལ་དོ་�ང་�ེད་དགོས།ཁོ་མོས་ཁ་པར་�ིས་�་ཕབ་�ེད་བཞིན་ཡོད།དེར་བ�ེན།བ�ན་ལནེ་ཆས་�་ི�བ་�ོགས་�ི་མིས་བ�ན་
ཕབ་�ེད་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད་�་�ོས་གཙ�་བོ་ཐོབ་བཞིན་ཡོད་མོད།འོན་�ང་ཁོ་མསོ་ཁ་པར་ནང་�་ཡང་�བས་ཉར་�ས་ཡོད་པ་མ་ཟད།ལག་པས་ཟིན་�ིས་�་

བཏབ་ཡོད།ད་�་ང་ཚ�ས་གལ་�ིད་�དེ་རང་�ིར་ནང་ལ་སོང་ནས་བ�ན་ལམ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཞིག་�ངས་པ་�དེ་རང་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་�ང་།�དོ་�ིས་ངང་�ག་

�ེད་ལོང་མེད་པར་ད་ེབེད་�ོད་�ེད་འདདོ།རང་ག་ིདེ་འ�ེར་ཡོང་ནས་གཅིག་ཉན་�བས།རང་ག་ིཤེས་གསལ་�ར་ད་ེན་ིཧ་ཅང་ཡག་པའ་ིཡིག་ཚགས་ཞགི་

ཡིན།འོན་�ང་བ�ན་པར་ནང་མ་ིགཅགི་གིས་�ང་�ད་ཆ་བཞད་བཞིན་མེད་།དོན་དངོས་�།མི་མང་ཆེ་བས་ཁ་ོཚ�འ་ིཉིན་�ན་�ི་འཚ�་བ་བཤད་�་ིམ་ིའ�གགལ་

ཏེ་�ོད་�ིས་འ�་པར་ཞིག་�ངས་ན།གལ་ཏེ་�ོད་�ིས་�ད་མེད་ ཅིག་གིས་རས་འཐག་པའི་བ�ན་ཞགི་�ངས་ན།མོས་རས་འཐག་པའ་ི�བས་�་ཁོ་མོས་ཅི་ཞིག་
�བ་�ི་ཡོད་པ་�ངེ་མི་�ིད།དེའི་�ིར་ང་ཚ�ར་�ལ་�ེད་ལ་བ�ེན་ནས་ཡང་བ�ང་�ིར་འདོན་པའི་ལས་འགན་ཞེས་པ་ཞིག་ཡོད།ང་ཚ�ས་རང་�ང་བ�ན་ཕབ་ཕབ་

ལེན་�ས་�ེས།ང་ཚ�ས་ལས་འགན་འདི་བཀོད་ནས་�ད་བ�འ་ིགཞ་ི�ངས་མང་པོ་ཐོབ་�བ།�ལ་�ེད་ལ་བ�ེན་ནས་ཡང་བ�ང་�ིར་འདནོ་པའི་ལས་འགན་ན་ི

�ེད་�ིས་�ེད་�ོ་དང་བ�ད་རིམ་�དོ་ཡང་ན་རོལ་�དེ་སོགས་བ�ན་ལམ་བཟོས་པ་དེ་དག་རང་གི་�ོ་འ�་ིབ་དང་མཉམ་�་�་བ་ད་ེརེད།�ོད་དང་�ོ་འ�ི་ས་

གཉིས་མཉམ་�་བ�ན་འ�ིན་ལ་མ་མཐར་ཡང་ཐངེས་གཅགི་�་རོགས།ཆེས་བཟང་ན་ཐེངས་ག�མ་རེ།གལ་ཏེ་ཆོག་ན་ད་ེལས་མང་བ་བ�ས་ན་བཟང་།�དོ་�ིས་

ཐེངས་དང་པོར་�་བའི་�བས་�།མི་�མས་�ན་�་དགོད་བཞནི་ཡོད།ཁོ་ཚ�ས་རང་ཉིད་བ�ན་ནང་ནས་མཐོང་ན་�ང་དགོས་མི་བད་ེབར་མཐངོ་།དའེི་�བས་

�།�ོད་�ིས་ཁ་ོཚ�འི་�་བའི་གོ་རིམ་ཟིན་ཐརོ་བཀོད་དགོས་དེ།�དོ་�ིས་དོན་�ེན་དང་ག་ོརིམ་ལ་བཞག་པའི་བག་ཆགས་ཟིན་ཐོར་འགོད་�བ།�ན་པར་ཐངེས་

དང་པོར་�་�བས།ཁོ་ཚ�འ་ི�་�ངས་�ོར་དེ་དཔེ་ན་འདི་ན་ིདཔེ་མཚ�ན་ཡིན་པའམ།ཡང་ན་ཁོ་ཚ�ས་�བ་པ་ཧ་ཅང་བཟང་མནི་དང་།ཡང་ན་ཁོ་ཚ�ས་ཁ་ོཚ�་ལ་�ར་

ལས་ལེགས་པར་བ�བ་�་འ�ག་འདདོ་མནི་ད་ེདག་ལ་བ�་�བ་པ་རེད།ཡིན་ནས་དསེ་�ེས་�ེད་�ིས་ཁོ་ཚ�ར་�ི་བ་�ིས་ན་འ�གི་ག་ིརེད། དཔེར་ན་�དེ་རང་
གིས་གང་འ�་�ས་ནས་ད་ེབ�བ་པ་རེད།རང་�ག་པར་འད་ིའ�་�ེད་�་ིཡོད་པ་ཡིན་ནམ་སོགས་�་�།ཐེངས་གཉིས་པར་�་�བས།�ེད་རང་གིས་བ�ན་�ང་ག་ི

�ད་�ོ་བ�བ་ན་བཟང་།འཇམ་ཅག་གེར་�ོས་དང་།ཐེངས་འདིར་�དོ་�ིས་�ོ་འདནོ་པར་ཁ་ོཚ�ས་ཅ་ིཞིག་�བ་བཞིན་ཡོད་པ་བཤད་�་བ�ག།འད་ིན་ིལས་འགན་

�་མོ་ཞགི་མ་རེད།�བས་འགར་ཁོ་ཚ�་ཚ�ད་�་ཐེངས་འགའ་རེ་�ེད་དགོས།དེའ་ི�ེན་�ིས་ཐེངས་གཉིས་པར་ཐེངས་ཁ་ཤས་ལ་ཚ�ད་�་�ས་ན་ད་གཟོད་ཁ་ོཚ�་གོམས་



པར་�ར་ནས་བསམ་པ་དེ་བས་�ིད་པ་ཡོང་ག་ིརེད།འད་ི�ར་�ེད་པའི་གནད་འགག་ནི།ཁ་ོཚ�ས་�བ་བཞནི་པའ་ི དནོ་དག་བཤད་�བས།ཁ་ོཚ�ས་�དོ་ལ་ལས་
འགན་འདའི་ིགོ་རིམ་དང་དནོ་�ནེ་�ོར་�ི་�ད་པར་ཅན་�་ིཐ་�ད་འདོན་�ོད་�་�་ད་ེཡིན།ཐེངས་ག�མ་པར་ཡང་བ�ར་བ�ན་ལ་�་�བས།�ན་པར་�ད་

བཀག་ག་ིརེད།ཐེངས་འདིར་�དོ་�ིས་�བས་�བས་�་བ�ན་ཕབ་དེ་བཀག་ནས་�དོ་ལ་ཡོད་པའ་ིཞིབ་�འ་ིགནད་དོན་�ོར་ལ་ཁ་ོཚ�ར་�་ིབ་�ིས་ན་ཆོག།དཔེར་

ན་�ོད་�ིས་འདི་གར་ཅ་ིཞིག་ལས་བཞནི་ཡོད་དམ།གལ་ཏེ་�ོད་�ིས་དངོས་པོ་ཞགི་ལས་བཞིན་པའ་ིཨ་�ི་ཞགི་དང་�ད་ཆ་བཤད་ན།�ོད་ལ་དེ་ལས་ཞིབ་པའི་ཐ་

�ད་ཐོབ་�ིད།དཔེར་ན་བ�ར་བའམ་�ང་བ།ཡང་ན་འཐེན་པ།�ིག་པ་སོགས་�་�འ་ིཐ་�ད་ཐོབ།�ོད་�སི་�ང་མཚམས་བཞག་ནས་ཁོ་ཚ�ས་བཀོལ་བའ་ིཡོ་�ེད་

�ི་�ེ་�ག་གི་ཐ་�ད་�ོར་�ི་�ི་བ་�ིས་ཆགོ།ཁོ་ཚ�ས་བཀོལ་བ་ནི་ཅི་ཞགི་ཡིན་པ་དང་།ཁོ་ཚ�ས་བཀོལ་�ོད་�ེད་པའི་ཡོ་�ད་དཔེར་ན་ཐགས་�ི་ཡི་ཆ་ཤས་ད་ེཅ་ི

ཞིག་ཡིན་ནམ།ཁ་ོཚ�ས་བཀལོ་བ་ནི་�་ཆ་རིགས་ཅི་འ�་ཞིག་ཡིན་པ་སོགས་�་�་རེད།ཁོ་ཚ�ས་བ�བས་པའམ་ཡང་ན་ཁ་ོཚ�ས་བ�བས་པའི་�་བ་དེའ་ིགོ་དོན་ཞིབ་

�་ཡང་�ོད་�ིས་ཁོ་ཚ�ར་�ིས་ཆགོ་�ེ།དཔེར་ན།གལ་ཏེ་མ་དཔེ་ཞགི་ཡོད་ན་དེའ་ིཅི་ཞིག་མཚ�ན་མི་�བ་བམ།གལ་ཏེ་ཁ་ོཚ�ས་ཁ་དོག་བཀོལ་ན།ཁ་དོག་འད་ིདག་ལ་

དོན་�ིང་ཅི་ཞིག་ཡོད་པ་སོགས་�་�།ང་ཚ�ས་འདི་ཚ�ད་�་ཞགི་�ེད།ང་ཚ�ས་ན་གཞོན་ཁ་ཤས་�ིས་�ོལ་�ན་�ི་�ས་པའ་ིརོལ་�དེ་ �ེད་བཞནི་པའ་ིབ�ན་�ང་
ཞིག་ལ་བ�།�ོན་ལ་ང་ཚ�ས་མཉམ་�་བ�།�ོད་�ིས་བ�ན་ལ་བ�ས་ཟིན་ན།�ོད་�སི་ཁོ་ཚ�ར་�ི་བ་འད་ིའ�་�ིས་ཆགོརོལ་�དེ་འད་ིན་ིདཔེ་མཚ�ན་རང་བཞིན་

ཅན་ཞགི་རེད་དམ། བ�ས་ཡོང་ན་�ེད་མ་ོ�ེད་པའི་�ས་ཚ�ད་ནི་ཧ་ཅང་�ང་�ང་རེད།�ེད་རང་�ག་�་�ེད་མོ་�ེད་པའ་ི�ས་ཚ�ད་རིང་ཙམ་ཡིན་ནམ།�དོ་�སི་
རོལ་�ེད་འད་ིཅ་ི�ར་�་ེཤེས་པ་ཡིན།�ོད་�ིས་ཐེངས་དང་པོར་རོལ་�ེད་འད་ི�་ེ�ས་ལོ་ག་ཚ�ད་རེད།ཐེངས་གཅིག་ལ་མ་ིག་ཚ�ད་�ེད་�བ།དམགིས་�ལ་ནི་ཅི་

ཞིག་ཡིན་ནམ།�ིག་�ོལ་ན་ིཅ་ིཞགི་ཡིན།རང་�ག་པར་གདན་ཐགོ་�དེ་�་ིཡོད་དམ།དེ་ནམ་�ན་ད�ར་ཁར་�ི་རོལ་ནས་�ེད་དམ་ཡང་ན་ དམིགས་གསལ་�་ི
གནས་�ལ་ནས་�ེད།ང་ཚ�ས་ཡང་བ�ར་བ�ན་ལ་བ�།ད་རེས་ངས་�ོ་འ�ི་སའ་ིམི་�་འ�བ་�་ཡིན་ལ། ག�གས་མཐོང་བ�ན་པར་འད་ི�ས་བཤད་�ེད་�་
ཡིན།ད་ང་ཡོང་ག་ིཡིན།ང་ལ་�ེབས་�ང་།ངས་�ས་པ་�ག་ཙམ་�ས་པ་ཡིན།�ས་པ་ཕར་�ོགས་ལ་�ང་སོང་བས་ང་ལ་�ར་�ངས་གང་ཡང་ཐོབ་མ་�ང་།ད་ན་ི

ངའི་�གོས་པོ་ཡིན།ཁ་ོངས་�ེས་ལ་རེད།ཁ་ོཙ�ག་�ར་བ�ད་འ�གཁོང་གིས་དམིགས་སོང་།ཁོང་གིས་�ས་པ་ལ་བ�བ་སོང་།ཁོང་ཡང་ཕམ་སོང་།�ར་ཡང་ངའི་

འཁོར་རེས་རེད།�ས་པ་ལ་བ�བ་ནས་གདན་ཐགོ་ནས་�ང་སོང་།དེར་བ�ེན་ང་ལ་�ེབས་�ང་།ང་�་ེདགོས།འནོ་�ང་། མ་རེད།�བ་མ་སོང་།དནོ་དངསོ་�།ངས་
བསམ་ན་ངས་�ང་ཕོག་འ�ག�ོད་�ིས་ངས་�ག་མ་�བ་པ་ཤེས་�བ།འ�ིག་སོང་།ཡང་ངའ་ི�གོས་པོ་ལ་�ེབས་སོང་།ཁོས་�ན་�་ གཟབ་གཟབ་�ས་ནས་�ས་པ་
ལ་དམགིས་པ་འཕེན།ཁངོ་�ེ་སོང་།རེད།�དོ་�ིས་དེ་ལ་ཕོག་པས།ཁ་ོཡང་བ�ར་�་ེཆགོ�ོད་མགོ་བ�མས།ང་ཚ�ས་མག་ོབ�མས་�ང་།མདེ།ཁ་ོརེད། ཧ་ཅང་དགདོ་
ཁ་འཆོར།ཐངེས་འད་ིན་ིད་ེའ�་མི་བཟང་གི།ང་འ�ོ།ད་ེཡིས་ང་ལ་ཕོག་སོང་།འོ།ད་ེཡིས་ང་ལ་དགདོ་�་བ�ག་སོང།འ�གི་སོང་།ང་ཚ�འ་ིའདིར་ཐན་པ་གཏོང་བའི་

�ས་�བས་ཤིག་རེད།དནོ་དངོས་�་�་ལའང་འཐོབ་�་ིམི་འ�ག།ཡང་བ�ར་ཅིག་�ེ་ན།འདི་�ར་�ས།ང་ལ་ཡང་གཅིག་ཐོབ་�ང་།ང་ལ་�ེབས་སོང་།འདིར་�ས་

ཚ�ད་མང་ཙམ་ཞགི་བེད་�ད་སོང་།འ�གི་མ་སོང་།མགོ་བ�མས་�ང་།དེ་ནང་ལ་བ�བ་ཡོང་།ང་ཚ�ས་འ�ན་བ�ར་འདི་ལགེས་�བ་ཟིན་སོང་།ང་ཚ�ས་དེ་ད�ིལ་�་

བཞག་ནས་ཐེངས་�ེས་མའ་ིའ�ན་བ�ར་ལ་�་�ིག་�ེད་དགོས།རེད།�ས་བཤད་ད་ེའ�་�ས་པ་བ�ད་ང་ཚ�ར་ཐ་�ད་ཁ་ཤས་ཐོབ་ཡོད་པ་དཔེར་ན། �ར་བ།ཙ�ག་
�ར་བ�ད།ཁ་གཏད་དང་།�ག་ཙམ་ག�་བ།མ་འཕོག་པ།ང་�་ེམོ་�ེད་རེས་རེད།འཕར་�ིང་། ད་ེབཞིན་དེ་དང་འ�་བའ་ིཐ་�ད་གཞན་དག་བཅས་རེད།�ོད་�ིས་
བ�ན་འ�ིན་འདིར་ཐེངས་ག�མ་པར་བ�་�ས། �ོད་�ིས་�བས་རེ་རེ་ལ་མཚམས་འཇོག་�ས་ནས་�ི་བ་�ིས་ན་ཆོག།དཔེར་ན།�ོད་�ིས་�ས་པ་འདི་དག་ག་ི
མིང་ལ་ཅ་ིཟེར།ཐོབ་�ལ་རང་ལ་མངི་ཡོད་དམ།ཡང་ན་རེ་མོས་�ེད་པ་དེ་ལ་མངི་ཡོད་དམ།ཡང་ན་�ོད་ཉིད་བ�ར་ལོག་�ེད་པ་ཞེས་བཤད་ཆོག་གམ།�དོ་�ིས་

�ར་མ་བོར་ན་ཆོག་གམ།ཡ།ད་�ོད་�ིས་ཡང་བ�ང་�ིར་འདནོ་པའ་ིལས་འགན་ཞེས་པ་ད་ེཅི་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་པ་རེད།གལ་ཏེ་�ེད་�་ིའཆར་ངོས་�་ིའ�་པར་ལ་

བ�ས་ཚ�། རང་གི་སི་�ོན་ཞིང་ཆེན་�་བོ་�ོང་ག་ིJiataiཡིས་ཡང་བ�ར་�ིར་འདོན་པའ་ིཐབས་ཤེས་�ོད་བཞིན་པ་མཐངོ་ག་ིརེད།ཁོ་ནི་ན་གཞོན་ཞིག་
ཡིན།ད་�་ཁོའ་ིརང་ག་ི�ད་དང་རིག་གནས་ ཟནི་ཐོར་འགོད་�་ལ་�ོབ་�ོང་�ེད་བཞིན་ཡོད།ཁོས་རང་གིས་བཟོས་པའི་བ�ན་འབེབས་�ིན་ཐག་གི་ �ིམ་མ་ི
དང་མཉམ་�་�་བ་�བ་བཞིན་ཡོད།ཁོ་ཚ�ས་�ལ་�ེད་ལ་བ�ེན་ནས་ཡང་བ�ང་�ིར་འདོན་པའི་ལས་འགན་འད་ིབཀོལ་བཞནི་འ�ག�ོད་�ིས་ཁ་ོཚ�་ཧ་ཅང་�ོ་

བོ་�ང་ཡོད་པ་མཐོང་�བ།�ལ་�ེད་ལ་བ�ེན་ནས་ཡང་བ�ང་�ིར་འདོན་པའི་ ལས་འགན་ནི་དཔེ་མ་ི�ིད་པའ་ིཡག་པོ་ཞིག་རེད།མི་�མས་�ིས་རང་ཉདི་མཐོང་
�ར་དགའ་བ་དང་། ཁ་ོཚ�ས་ཅ་ིཞིག་�བ་བཞིན་ཡོད་པ་�ེང་�ར་དགའ་བས།�དོ་�ིས་བཟོས་པའི་�ལ་�ེད་ལ་བ�ེན་ནས་ཡང་བ�ང་�ིར་འདོན་པའི་ལས་
འགན་ནི་མ་གཞ་ིནས་མི་�མས་�སི་ཁོ་ཚ�ས་�་བཞིན་པའིདངོས་པོ་ད་ེལ་�ེང་མོལ་དང་དགོད་�ས་ཁེངས་ཤངི་།�ོས་བ�ར་དང་�ོས་མོལ་�ེད་པའ་ིཆ་འ�ིན་�་ི

ངོ་མཚར་ཆེ་བའ་ིབང་མཛ�ད་རེད།ཡང་བ�ང་�ིར་འདོན་པའི་ལས་འགན་ན་ིབ�ན་འབེབས་�ིན་ཐག་ག་ི�ེང་�་�ང་བ་མ་ཟད།�ོད་�ིས་�ང་ཐབས་འདི་བཀོལ་



ནས་མི་�མས་ལ་རོགས་�ས་ནས་ཁོ་ཚ�ར་�ོད་�་ིདངོས་མང་བཤམས་�ོན་ཁང་དང་།�ེད་�ི་ཉར་ཚགས་ཁང་�་གདན་འ�ནེ་�ས་ནས།�ོད་�ིས་ཉར་ཚགས་

�ས་པའི་�ོལ་�ན་�་ིདངོས་པོ་དང་རིག་གནས་�ེང་�་བ�ག་ཆོགའཆར་ངོས་འདརི་�ེད་རང་གིས་�་ཁེ་ལ་ཧོ་མ(Oklahoma) �ལ་�་ིན་

ཚ�(Natchez)ད�ིན་ཏི་ཨན་མའི་ིཔར་ཞིག་མཐོང་�བ།འད་ིན་ི�་ཁ་ེལ་ཧོ་མ་�ལ་�་ིས་�་ན་ོཔའོ་ཨར་བཤམས་�ོན་ཁང (Sam Noble 

Museum)ག་ིམི་རིགས་�ད་ཞིབ་རིག་པའི་བ�་ཉར་རེད།ཁོ་ཚ�ས་�ོལ་�ན་�ི་ད�ག་�ག་ལ་བ�་བཞིན་ཡོད།འད་ིདག་ན་ི�ོལ་�ན་�་ི�ོ་ལའོི་རིགས་�ི་
�་འ�ལ་ལ་བཀལོ་བའ་ིད�ག་པ་རེད།ཁོ་ཚ�ས་�་ཞིག་གིས་ད�ག་པ་གང་འ�་ཞིག་བཟོས་པ་དང་།�་ན་ིམངོན་མེད་�་ིབཟོ་�ན་མཁན་ཡིན་པ་སོགས་ལ་�ོས་

བ�ར་�ེད་བཞིན་ཡོད།དངོས་མང་བཤམས་�ོན་ཁང་གིས་�་ཞིག་གིས་བཟ་ོ�ན་�ས་པ་སོགས་མི་ཤེས།འོན་�ང་ན་ཚ�(Natchez)མིའི་དེ་དག་ཤེས།�་
མཚན་ནི་ན་ཚ�འ་ིམིས་བཟོ་མཁན་མ་ིརེ་རེའི་�ད་ཆསོ་ཤེས་པས་རེད།ད་ོ�ང་�ེད་དགསོ་པ་ཞིག་ལ།ཁ་ོཚ�་ན་ི�ན་པོ་དང་ན་གཞོན་ཡང་ཡོད།ཁོ་ཚ�ས་�ེང་བཞིན་པ་

ནི་ད�ག་�ལ་�ོ་ལ་ོདང་�ད་ཆ་ཡིན་པ་དང་།ན་གཞནོ་�མས་�ང་ནང་�་�གས་�་འ�ག་�་ནི་ཤནི་�་གལ་ཆ་ེབ་ཞགི་རེད།འ�་པར་གཞན་ཞིག་�།དེ་ན་ིཨ་ལ་

སི་ཁ་ཁ་ོཏི་ཡ་ཁེ་�ངི་�ན (Kodiak Island in Alaska)ནས་ཡོང་བའི་ཨ་ལོ་ཐི་ག(ིAlutiiq)ཞབི་འ�ག་མི་�འ་ིཔར་ཞིག་རེད།ཁ་ོ
ཚ�་�ི་མནི་སེན་ཉི་�ལ་ཁབ་རང་�ང་ལ་ོ�ས་དངོས་མང་བཤམས་�ོན་ཁང་དང་ཁ་ོཚ�འི་ཉར་ཚགས་ཁང་ན་ཡོད།ཁོ་ཚ�ས་�ོལ་�ན་�་ི�མ་�་རིང་འགའ་ལ་�་

བཞིན་ཡོད།བཟོ་�ན་མཁན་�་རེད།དེ་དག་ན་ིཅ་ིཞིག་གིས་བཟོས་པ་དང་།དེ་བཞནི་དེ་དག་ནི་ག་�ས་བཟོས་པ་སོགས་ལ་བ�་བཞནི་ཡོད།ཁོ་ཚ�ས་ད་�ང་བ�་

ཉར་དངོས་པོར་བ�ས་ཏེ།འཇོང་�ོར་�ོག་ལ་བ�ས།�གོ་�ོན་འད་ིདག་ན་ི�་�ིན་�་ི�མ་�ིས་�ོལ་�ན་�་ི �ིམ་ཚང་གི་�ན་ནག་གསལ་བར་�ེད་པ་ཡིན་ལ།དེ་
དག་ཚང་མ་གསོག་ཉར་�ས་ཡོད།ད་ེན་ི�དོ་�ིས་མཐོང་བ་�ར། དེའ་ིཀོང་�འི་ནང་�་�་�ིན་�ི་�མ་�གས་ཏེ་ཡར་གཏད་ཡོད།ན་གཞནོ་ཞིབ་འ�ག་མ་ི�ས་
དངོས་མང་བཤམས་�ོན་ཁང་ག་ིལས་�ེད་མི་�་ལ་བཤད་�ར།འདི་�ར་�ས་པ་ན་ིགསོག་ཉར་�ེད་�ངས་འཚམ་པོ་མ་རེད།ཁོ་ཚ�ས་གསོག་ཉར་�ེད་སའ་ི�ར་

མར་�ོགས་དགོས་�ི་ཡོད་པ་ལས་ཡར་གཏད་མི་ཉན་པ་�ེ།དེ་�ར་�ས་ན་�ོན་མེའ་ི�མ་ཤེས་�ིར་བ�ོད་�བ་ཞེས་བཤད་པ་རེད།དངོས་མང་བཤམས་�ོན་ཁང་

གིས་བསམ་འཆར་དེ་དག་ཧ་ཅང་གཟབ་ནན་�་ི�ོ་ནས་དང་ལེན་�ས་ཏེ།�ོལ་�ན་�ི་འཇངོ་�ོར་�གོ་ཡོངས་�ོགས་ཁ་�ོགས་གཞན་ཞིག་�་�ོགས་པ་རེད།དེར་

བ�ེན་འ�ེལ་བ་འད་ིརིགས་དང་།�དོ་�་ིཉར་ཚགས་དངོས་�ས་རེ་རེ་ལ་མཉམ་�་བ�་བ་སོགས་�ིས།�ད་ཆའི་�ངས་གཞི་�ན་�མ་ཚ�གས་པ་ཐོབ་པ་མ་ཟད། 
རིག་གནས་གཞན་པའི་�ངས་གཞ་ིམང་པོ་ཡང་ཐོབ་ལ།�ོད་དང་�ེ་�ལ་བར་�་འ�ེལ་བ་འ�གས་པར་མ་ཟད།�ོད་�ིས་རང་གི་ཉར་ཚགས་ལ་�ར་ལས་�ག་

པའི་�་�ོང་�ེད་པར་རོགས་�ེད་�བ།མདོར་ན།�ོད་རང་དངོས་མང་བཤམས་�ོན་ཁང་གི་ཆེད་ལས་མ་ི�་ཞགི་ཡིན་པའི་ཆ་ནས།�་ཆ་ཉར་ཚགས་དང་།དངོས་

�ས་འད་ིདག་ལ་�་�ོང་�ེད་�་མ་ཟད།དངོས་�ས་ད་ེདག་དང་འ�ེལ་བའི་�ན་ཤསེ་དག་ལ་བདག་�ོད་�ེད་དགོས།�དེ་རང་རིག་གནས་�་ིཡིག་ཚགས་བཟ་ོ

བའི་ལས་གཞི་ནང་�་�གས་དགོས་ལ།རིག་གནས་�ི་ཡིག་ཚགས་འད་ིདག་ནང་�ད་བ�འ་ི�ངས་གཞི་�ན་�མ་ཚ�གས་པ་ཞིག་ཡོད་པས་རེད།�ོད་�ིས་�ེ་�ལ་

དག་�དེ་ལ་ཡོད་པའ་ིདངསོ་པོ་དང་�ད་ཆ་དང་འ�ེལ་བའི་ལས་འ�ལ་ནང་མཉམ་�་�གས་པ་དང་མཉམ་�་�ོད་པའ་ིལས་ཀ་�ེད་ཆོག།ད་ེ�ར་�དེ་ནི་འདས་

ཟིན་པ་ལ་�་�གོ་�ེད་མཁན་ཡིན་པ་མ་ཟད། མ་འོངས་པར་�་�གོ་�ེད་མཁན་ཡིན་�ེ།དེ་ལས་གལ་ཆ་ེབ་ནི་�ངས་�ང་མི་རིགས་�ི་�ད་བ�འ་ིམ་འོངས་པ་ལ་
�་�ོག་�ེད་མཁན་ཡིནརེད།བཀའ་�ིན་ཆ།ེ 
 


