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ཚགས་�ན་པའི་�ལ་དངོས་�ག་ཞིབ་དང་ཡིག་ཆ་�ོགས་�ིག་�ེད་པ།�ེ་�ལ་ཟབ་�གས་�ན་�ིང་�ེད་པ་ད་ེགཉིས་རེད། ད་ེགཉིས་ན་ིགཅིག་ཕན་གཅིག་�ོགས་
ཡིན།དམངས་�ོལ་�ས་ཆནེ་�་ིལ་ེཚན་�ས་འགདོ་�ེད་པ་ནི་མཉམ་ལས་�ེད་པའ་ིབ�ད་རིམ་ཞིག་ཏེ།ཕན་�ན་བ�ི་འཇོག་དང་“�ན་མངོ་གི་བསམ་པ”དགོས། 
འ�ེམས་�ོན་�ས་འདོན་པ་ཚང་མས་མ་ིའ�་མནི་�་ཚ�གས་དང་མཉམ་འ�ེལ་མཉམ་ལས་དམ་པོ་�ེད་དགོས་ཏེ།དེའ་ིནང་�ེ་�ལ་ཁངོས་མི།ཞིབ་འ�ག་པ།�ོ་

འདོན་པ། མད་ོའཛ�ན་པ།�ས་འགོད་པ།�མོ་�ིག་པ།ལག་�ལ་མ་ི�།མཉམ་ལས་རོགས་པ།དོ་དམ་པ་སོགས་དང་མཉམ་ལས་�ེད་དགོས།ད་ེཡང་ང་ཚ�འི་�ེ་གནས་
�ི་འགན་འ�ར་བ་ Richard Kurin�ིས་ནན་བཤད་�ས་པ་བཞིན།  དམངས་�ོལ་�ས་ཆནེ་�་རིག་གནས་�་ིམཚ�ན་�ངས་ནི་ “�ོས་མོལ་དང་

རང་�ང་�་�ང་པ་ཞིག་ཡིན།”ཁོས་འ�མེས་�ོན་�ས་འདོན་པ་ནི“རིག་གནས་�་ིབར་ཁ་ེབ་”ཡིན་ལ། མི་�་འད་ིདག་ག་ིལས་འགན་ནི་�ར་ཐག་དང་བ�་ི
འཇོག་�ེད་པའི་�ོ་ནས་�ེ་�ལ་དང་འ�ེལ་བ་�ས་པ་བ�ད།དམིགས་བསལ་རིག་གནས་ད་ེཁོར་�ག་གསར་བ་ཞགི་ག་ིནང་དེའི་ནང་དནོ་ད་ེ�ང་�ན་དང་ཡང་

དག་ངང་�ད་མ་ོབར་བ�ད་བ�གས་�ེད་པ་ད་ེརེད་ཞེས་ཁོང་གིས་ག�ང་ཡོད་རེད།ངའི་གཏམ་བཤད་ནང་ང་ཚ�ས་ཇ་ི�ར་�ས་ནས་དམགིས་�ལ་དེ་མངོན་

འ�ར་�ེད་པ་དེ་བཤད་�་ཡིན། དེའ་ིཐབས་�ས་དང་།འ�མེ་�ོན་དང་འ�ལེ་བཤད་�ེད་�ངས་�་ཚ�གས་བ�ད། དམངས་�ོལ་�ས་ཆནེ་�ས་�ི་ལ་ེཚན་དག་
གིས་ཇི་�ར་མཉམ་�གས་མཁན་དང་�ད་མོ་བའ་ིདགོས་མཁ་ོདང་དགའ་མོས་ལ་ཞབས་འདེགས་�ེད་�ངས་ལ་ད�ད་ཡོད།དའེི་�ིར་དང་ཐོག་ངའ་ིལས་རིམ་

ཞིབ་འ�ག་དང་འཆར་འགོད། �ག་པར་�་�ལ་དངསོ་�གོ་ཞིབ་ལ་ཅིག་བཤད་ན།།ངས་བ�ས་ན།དམངས་�ོལ་�ས་ཆནེ་�ེང་ཆེས་ལགེས་�བ་�ང་བའི་�ལ་
བཞག་རིག་གནས་འ�ེམས་�ོན་�ེད་པ་ན་ིཐོག་མར་ཞིབ་འ�ག་གཏིང་ཟབ་དང་འཆར་འགོད་ཡག་པོ་�ས་པ་ད་ེདག་རེད།�ག་པར་�་�ོལ་�ན་�ད་འཛ�ན་པ་

དག་དང་མཉམ་�་ཁངོ་ཚ�འི་�ེ་�ལ་�་�གོ་ཞིབ་�ེད་པ་ད་ེརེད།དམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་�་ི�ལ་དངོས་�གོ་ཞབི་�ིས་�ེ་�ལ་དང་ལག་ལནེ་པ་མ་ི�ེར་�་ིརིག་

གནས་�ོལ་�ན་ལ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བའ་ི�བ་�ོངས་�་ིཆ་འ�ིན་མཁ་ོ�ོད་�ས་ཡོད།དེས་�ོལ་�ན་རིག་གནས་�ི་�ན་ཚ�གས་རང་བཞིན་དང་�ོག་འཛ�ང་རང་

བཞིན་ད་ེཡིད་ལ་བ�ང་ནས།  རིག་གནས་ད་ེདག་�ངས་�བ་པ་དང་དོན་�ིང་�ན་པའི་�ོ་ནས་དམངས་�ོལ་�ས་ཆནེ་�་ི�བ་�ོངས་འོག་མངོན་�བ་པར་

�ེད། ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆ་ེབ་ཞགི་ནི།གཟབ་གཟབ་ངང་ས་གནས་�ོག་ཞིབ་�ས་པ་བ�ད།  ས་གནས་�གོ་ཞིབ་འད་ིདག་ནི་གལ་ཏེ་ཚ�ར་�ེན་དང་བ�་ིའཇོག་

�ེད་པའི་�མ་འ�ར་འོག་�ས་པ་ཞགི་ཡིན་ན། �གས་བསམ་�་ིགནས་�ལ་འོག། ང་ཚ�་དང་�ེ་�ལ་�་ིཁོངས་མི་དབར་དམ་ཟབ་�་ིལས་དོན་མཉམ་ལས་འ�ེལ་

བ་འ�གས་�བ།�ལ་དངོས་ཞིབ་འ�ག་མཁན་དག་གིས་མཉམ་�གས་�ེད་�ིད་པའ་ིམི་ངོས་འཛ�ན་དང་ཟིན་ཐོ་འགོད་པ།  ཁ་ོཚ�ས་�་ཕབ་འམ་བ�ན་ཕབ་
བཅར་འ�ི་�ེད་པ་མ་ཟད་རིག་གནས་�ི་�བ་�ོངས་འ�་པར་ཡང་པར་ལེན་པ་རེད།ཁོང་ཚ�ས་དམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་�ེང་�ོན་ཆོག་པའི་མགི་�ོན་གསལ་བཤད་

དང།འ�ེམ་�ོན།འ�བ་�ོན་སོགས་ལ་�ོས་འག་ོའདོན།   �ོས་བ�ར་�ི་བ�ོད་�་གཙ�་བོ་དང་།བཟོ་�ལ་ག་ོརིམ་�ི་�ི་བཤད་ལ་བསམ་�ལ་འདོན་པ། �་�ལ་པ་
དང་འཕེལ་རིམ་གསལ་�ོན་�ེད་པར་མཁ་ོབའི་དགོས་ངེས་�ི་མཁོ་ཆས་དངའ�ེལ་ཡོད་�ི་�་ཆའི་ཆ་འ�ིན་མཁ་ོ�ོད་�ེད།ཁ་ོཚ�ས་འ�ེམས་�ོན་�ེད་འོས་པའི་

དངོས་�ས་སོགས་གཏན་ཁལེ་�ེད་ལ།ད་ེལ་འགག་�འི་གངོ་འོག་གི་ནང་དནོ་�ད་པའི་ཡིག་ཐགོ་དང་མཐོང་ཚ�ར་�་ི�་ཆ་མཁོ་�ོད་�ེད་པ་�ེ།  དེའ་ིནང་
མཚ�ན་�གས་དང་འ�ེད་འགལེ།ལ་ེཚན་�་ིདཔེ་ཆ་�ོམ་ཡིག།�་�འ་ིབ�ད་ལམ་�་ཚ�གས།འ�ེལ་བཤད་རང་བཞིན་�ི་�་ཆ་གཞན་དག་བཅས་འ�ས།ངས་རང་ག་ི

ཉམས་�ོང་ནས་�ེད་ཚ�་ལ་དཔེ་ཞིག་བཞག་ཆགོ། ད་ེན་ིངས2001ལའོི་ཨར་ལས་�་�ལ་�ོབ་དཔོན་ཞསེ་པའི་དམངས་�ོལ་�ས་ཆནེ་�་ིལ་ེཚན་�་ིཆེད་� 

Nick Bensonལ་�ལ་དངོས་ཞིབ་འ�ག་�ེད་�བས།Nick BensonནJིohn Stevens Shopཞེས་པའ་ིཚ�ང་ཁང་ག་ིམ་ི



རབས་ག�མ་པའ་ི�་ོབ�ོས་དག་ེ�ན་དང་ཡིག་ག་ེབ�ོ་མཁན་རེད།  ཚ�ང་ཁང་འདི་ནི་ལོ300རིང་ག་ིལ་ོ�ས་�ན་མ�ད་ངང་གཉེར་�ོང་�ས་པའི་�ོ་བ�ོས་

ཚ�ང་ཁང་ཞགི་རེད།ད་ེན་ི Newport, Rhode Islandན་ཡོད།ང་ཚ�འ་ིRhode Islandན་ཡོད་པའི་ལས་�ོགས་ཁ་ཤས་�ིས་ང་

ལ་ Nick Benson�ི་�ོར་བཤད་�ངོ་།ཁངོ་ན་ིའ�ན་�་མེད་པའ་ིལག་ཤསེ་བཟོ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་སོགས་ང་ལ་བཤད་སོང་།ཁོང་ཚ�འ་ིབཤད་ན་ཁ་ོན་ི

ཨར་ལས་�་�ལ་�ོབ་དཔོན་�་ིལ་ེཚན་�་ིམཉམ་�གས་པ་ཆགས་�ིད་པ་སོགས་བཤད་སོང་།དེ་བས་ངས་ཁ་ོལ་ཁ་པར་ཅགི་བཏང་ནས་ཁོ་ལ་ངོ་�ག་ནས་ཁོང་གི་

ཚ�ང་ཁང་ལ་�་�ོར་�ེད་�འི་བཀོད་�ིག་�ས་ཏེ།ང་རངNewportལ་སོང་བ་ཡིན། འ�་ོ�ོབས་ངའ་ི�་ཕབ་འ�ལ་འཁརོ་དང་པར་ཆས།�ན་ཐ་ོའགོད་

དེབ་སོགས་ཡང་�རེ་སོང་བ་ཡིན། ད་ེནསNickལ་ཁོང་གིས་ལག་�ལ་དེ་�ོབ་�ོང་ཇ་ི�ར་�ས་པ་སོགས་�ི་�ི་བ་�ིས་ལ།ཁོང་གིས་བཟོ་�ན་�་ིབ�ད་རིམ་ང་
ལ་བ�ན་ཞོར་�།ང་ལ་ཁོང་གི་ལག་ཆ་དང་�་ཐབས་མ་ིའ�་བ་ཇ་ི�ར་བཀལོ་བ་སོགས་�ང་གསལ་བཤད་�ས།ངས་ཁོང་གསི་ལས་ཀ་ལས་བཞིན་པའི་�བས་�ི་

འ�་པར་ཁ་ཤས་�ངས་པ་ཡིན་ལ།ཁོང་གི་བཟོ་ཐབས་སོགས་ལ་ཡང་བ�་�བ་སོང་།  ཁངོ་གི་བཟ་ོ�་དེ་ཡང་པར་�ངས་�བ་སོང་།དེ་ནི་ང་ོམ་ཡག་ག།ིནང་དོན་

ཡང་མང་པོ་�ན།ངའ་ིབཤད་པ་�ར་ཚ�ང་ཁང་འདི་ན་ིཁོང་ག་ི�ིམ་ནས་མི་རབས་ནས་ མ་ིརབས་ལ་བ�ད་པ་ཞགི་ཡིན་ལ།ལ3ོ00�ོན་ལ་ལོ་�ས་�ངས་

ག�གས་ཆགོ།ཆེས་གལ་ཆ་ེབ་ཞགི་ནི།ང་Nickདང་ང་ོའ�ད་ད་ེཁ་བ�་�ས་པ་བ�ད།ངས་Nickན་ིདམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་�ི་མཉམ་�གས་མཁན་�་ི

འདེམ་མི་ཆེས་ཡག་ཤོས་འ�ར་�ིད་པ་ཤསེ་�བ་སོང་།ཁོང་ནི་ལག་�ལ་ཡོད་དེ།འ�ན་�་མེད་པའི་ལག་ཤེས་བཟ་ོབ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།  ཁོང་ན་ིཁོང་ག་ིལས་ཀ་
དེ་མ་ིགཞན་ལ་བཤད་�་དགའ་ལ།ཁོང་ག་ིཤེས་�་དང་ལག་�ལ་ཚང་མ་མི་གཞན་ལ་བཤད་�་ཡང་དགའ་པས་རེད།ངས་ཚ�ད་དཔག་�ས་ན་དོན་དག་འད་ིའ�་

ནི་ཁོང་ག་ིདམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་�ེང་�་ཡང་�ད་མོ་བ་�ོང་�ག་མང་པོ་དང་མཉམ་�་ཉིན་བ�་རིང་ལ་མཉམ་�ོད་�ེད་�ིད་པ་ཁག་ཐག་�ེད་�བ།དམངས་

�ོལ་�ས་ཆནེ་དང་�ི་བའ་ིལས་རིམ་སོགས་�ི་�ལ་དངོས་ཞིབ་འ�ག་ན་ིརིག་ག�ང་དཔེ་�ན་ནམ་ཡང་ན་རིག་ག�ང་�ན་�་ཡི་ཆདེ་�་�ས་པའི་�ལ་དངོས་

ཞིབ་འ�ག་དང་མ་ིའ�།�་མཚན་ནི་དམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་�ི་�ལ་དངོས་ཞིབ་འ�ག་ན་ིགཙ�་བོ་ཐད་ཀར་�་མི་�ེར་ག་ག་ེམོ་ཞིག་�ེ།  དམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་
དང་མ་ིདམངས་ལ་འ�བ་�ོན་�ེད་ཤེས་མཁན། མིག་�ོན་གསལ་བཤད་�ེད་ཤསེ་མཁནས།མི་ལ་གསལ་བཤད་�ེད་ཤེས་མཁན་�་ིམི་�ེར་དག་གདམ་ཀ་�་�་དེ་
རེད།ལག་ལནེ་པ་མི་�ེར་དང་།�ོལ་�ན་རིག་གནས།�ེ་ཁག་ཞིག་ལ་མཚ�ན་པའི་གལ་གནད་ཆེན་པོ་སོགས་�་ིཤསེ་�་དང་གོ་�གོས་འད་ིདག་ཚང་མ་ནི། �ལ་
དངོས་�ག་ད�ད་�མ་དག་ཞིག་�ས་པ་བ�ད་མཁ་ོའདནོ་�ེད་�བ་ལ། ཤེས་�་དང་ག་ོ�ོགས་འདི་དག་ནི་འ�ེམས་�ོན་�ས་འདོན་པའི་ལས་རིམ་ག་ག་ེམོ་ཞིག་
གི་མིག་�ེད་དང་དམིགས་�ལ་སོགས་འ�བ་པར་རོགས་རམ་�ེད་དེ།    འདསི་འ�ེམས་�ོན་�ས་འདནོ་�ེ་ཁག་ལ་ལས་ཚན་�་ིབ�ོད་གཞི་དང་�ོམ་གཞི་
སོགས་�ི་�ོར་ལ་དག་བཅོས་དང་།ད་ེམ་ཟད།འ�ེམ་�ོན་དང་འ�ེལ་བཤད་�ི་ཐབས་ལམ་�ོར་ཐག་གཅོད་�ེད་�་ཡང་རོགས་རམ་�ེད་�བ།དཔེར་

ན།2013ལོའ་ིཉེན་ཁར་བཅར་བའི་�ད་དང་�ལ་བཞག་རིག་གནས་�་ིདམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་�ི་ལས་རིམ་�ེ།ང་ན་ི�བས་དེ་�ས་�་ིའ�ེམས་�ོན་�ས་

འགོད་པ་གཅིག་ཡིན།ང་ཚ�འ་ིཧོ་བ་ཡི� Hawaiian�ད་�ི་�ལ་དངོས་ཞབི་འ�ག་�ོ་འ�་ིབ་Aaron Salāཡིས་ང་ཚ�་ལ་�ོབ་�ོན་�་�་

ནི།གཙ�་བོ་ཁོས་ཧོ་བ་ཡི�་�ེ་�ལ་�ི་�ལ་�ེས་�ོད་མི་ལ་བཅར་འ�ི་�ས་པ་བ�ད།ཁོས་ང་ཚ�ར་བཤད་�ར།ང་ཚ�འི་ཧོ་བ་ཡི�་ཡི་ལེ་ཚན་དག་�མི་མ་ི�ེ་ཁག་རེ་

�ས་ཏེ།�ིས་པ་ཚ�་ཡང་ག�ང་�ོགས་�ི་མཉམ་�གས་པ་�ེད་�་འ�ག་�འ་ིརེ་བ་བཏོན་པ་རེད།  ད་ེ�ར་�ས་ན་ང་ཚ�འ་ིཧོ་བ་ཡི�་�ད་ཡིག་དར་�ེལ་�ེད་པའ་ི
ལས་ཀའ་ི�ེད་ཐབས་གལ་ཆེན་དེ་ནན་བཤད་�ེད་�བ་པ་དང་།དེ་ན་ི�མི་ཚང་དང་�ེ་�ལ་�་ི�ོད།ད་ེབཞིན་�ད་ཡིག་�ོབ་ཚན་ཡོད་པའ་ི�ོབ་�་དག་�་མི་

རབས་མང་པོའི་བར་�ོབ་�ོང་�ེད་པས་རེད།ཁོང་ག་ིབསམ་�ལ་དེས་ང་ཚ�འ་ིབཟོ་�ལ་དཔེ་�ོན་ས་�ལ། �ེང་མོལ་གར་�ེགས།�ིམ་ཚང་�ེད་�ོའ་ིས་�ལ།རོལ་
ད�ང་འ�བ་�ོན་�ེད་སའི་གར་�ེགས་ སོགས་�ི་ལ་ེཚན་ད་ེཇི་�ར་�བ་�ར་�གས་�ེན་ཐེབས།འདི་ན་ིགཙ�་བོ་ན་ིའ�ོ་�ནོ་�ོན་�ིས་དང་འ�ེལ་བ་ཡོད། �ིས་
པ་ཚ�་དམངས་�ོལ་�ས་ཆནེ་ལ་ཡོང་བ་ཡིན།  འོན་�ང་ཁོ་ཚ�་ན་ིགཙ�་བོ་ག�ང་འ�ེལ་མཉམ་�གས་པ་�ེ་ཕ་མ་དག་གི་�་འ�ནོ་�་ིཚབ་�ས་ནས་�ིད་ཡོང་བ་

ཡིན་པས།ག�ང་འ�ེལ་མཉམ་�གས་པ་འདི་དག་ལ་མཚ�ན་ན།ཁོ་ཚ�འི་འ�ལ་བ�ད་དང་།མ�ོན་ཁང་།ཟ་མ་ཚང་མ་ལ་ང་ཚ�ས་�་ཆ་�ད་�ིན་ཡོད་རེད།  གལ་ཏེ་



�ེད་རང་མ�ོན་པོ་ཡིན་ན།འ�ོ་�ནོ་ཚང་མ་རང་རང་ནས་གཏོང་དགོས།དེ་བས་�ིས་པ་འད་ིཚ�་ག�ང་འ�ེལ་མཉམ་�གས་པ་ལ་བ�ར་ན།  ང་ཚ�་ལ་འ�་ོ�ོན་
�ག་མ་ཡོད་དེ།ཁ་ོཚ�འ་ིའ�ལ་བ�ད་དང་།མ�ོན་ཁང་།ཟ་མ་ཚང་མ་ཡང་ང་ཚ�འ་ིའ�ོ་�ནོ་གཏོང་དགོས།ང་ཚ�་ལ་མཚ�ན་ན་འ�ོ་�ོན་�ག་མ་རེད།ང་ཚ�འི་�ོན་ལ་

ཧོ་བ་ཡིའི་མ་ིབཅོ་�་�དི་ཡོང་�འ་ིའཆར་གཞ་ིརེད།  ཡིན་ཡང་ང་ཚ�འ་ིའཆར་གཞ་ིའད་ིལ་དག་བཅོས་བཟོ་དགོས་ཏེ། �ོན་མ་�ར་མི་གཞོན་པ་�་མང་དང་

མང་པོ་ཞིག་�ིད་ཡོང་པ་ལས།  ང་ཚ�འི་མ་ིགཞོན་པ་མཉམ་�གས་མ་ི�་�ང་ཙམ་དང་དེའ་ི�ག་མ་ཚང་མ་�ིས་པ་མཉམ་�གས་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཁ་གསབ་
བ�བ་པ་རེད།ལེ་ཚན་དེ་ན་ི�ན་�མ་ཚ�གས་པའི་ལ་ེཚན་ཞིག་རེད།�་མཚན་ན་ིང་ཚ�འི་མ་ིརབས་མང་པོའ་ིདབར་བ�ད་ནས་�ོབ་�ོང་�ེད་པའི་�ོལ་�ན་ཐབས་

ལམ་ད་ེ�ིམ་ཚང་ནང་དང་�ེ་�ལ་ནང་ན་དེ་�ར་�ེད་བཞནི་པ་�ོན་�བ་སོང་བས་རེད།ཐེངས་དེའ་ིདམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་ན་ིལེགས་འ�བ་ཡག་པོ་�ང་

ཡོད།ཉེན་ཁར་བཅར་བའི་�ད་དང་�ལ་བཞག་རིག་གནས་�་ིདམངས་�ོལ་�ས་ཆནེ་�་ི�ལ་དངོས་ཞིབ་འ�ག་ལས་ག་ོ�གོས་ཞིག་�ང་བ་ནི།འཛམ་�ིང་�ོགས་

ཡོངས་�ི་རིག་གནས་�་མང་�ི་�བ་�ོངས་འོག་གི་ �ེ་�ལ་ནས་ཡོང་བའ་ིརོལ་ད�ངས་�ོལ་�ན་མང་ཆ་ེབ་ད་ེནི་ང་ཚ�འ་ིདམངས་�ོལ་�ས་ཆནེ་�་ིལ་ེཚན་ཞིག་ 
བཟོ་�འ་ིའཆར་གཞ་ིའཐེན་པ་ད་ེལ་མཚ�ན་ན།  རོལ་ད�ངས་འད་ིདག་ནི་དནོ་དངོས་�་�ེ་ཚན་�ང་�ང་དང་།ཞ་ིའཇམ་�་ི ཞབས་�ོ་དལ་མོ་དང་།�་
ད�ངས།རོལ་ད�ངས་དག་དག་ཡིན་པ་ཧ་གོ་བས།ང་ཚ�འ་ིའ�བ་�ོན་�ེད་སའ་ིགར་�ེགས་ནི་�ང་�ང་བ་དང་འ�ིས་གཤིབ་�བས་བདེ་�ེད་�བ་ས།ས་ངོས་དང་

ཐག་ཉ་ེས་ཞགི་བཟ་ོ�་ཐག་བཅད་པ་རེད།དེ་�ར་�ས་ན་འ�བ་�ོན་པ་ཚང་མའ་ིཉམས་�ོད་པོ་ཡོང་�བ་ལ།�ད་མ་ོབ་�མས་ལ་འ�ེལ་འ�ིས་�ེད་པ་�བས་

བདེ་�་�ར་ཡོད།ང་ཚ�འི་དང་ཐགོ་གི་འཆར་གཞི་ནི་གར་�ེགས་ཆེན་པོ་མཐོན་པོ་ཞགི་བཟོ་�་རེད།དེ་ལས་�ོག་ད་ེང་ཚ�འི་གར་�ེགས་�ང་�ང་ཞིག་ལས་པ་

རེད།ང་ཚ�འ་ིད་�ང་�ིང་�་ེཅན་�་ིའ�་ས་�ང་�ང་ཞིག་�ེ།མིང་ལ་�་ད�ངས་དང་གཏམ་�ད་�ེ་ཚན་ཞེས་བ་ཞིག་བཟོས།འ�་ས་འདི་ནས་མཉམ་�གས་མཁན་

ནམ་ནང་�གས་མཁན་དག་གིས་ས་�ེང་�་བཟོ་ར་�ང་�ང་དང་འ�བ་�ོན་�ེད་ས་�ང་�ང་རེ་བ�གས་ནས།  �ད་མོ་བ་དག་དང་ཐག་ཇ་ེཉ་ེབཏང་�ེ་འ�ེལ་

འ�ིས་�ེད་བད་ེབོ་བཟོས།2006ལོ་ཡི་རིག་གནས་�ི་གཞ་ི�ནེ།འཚ�་བའི་�ལ་�ེས་�ི་ལག་གཟབེ་�ོལ་�ན་ལས་རིམ་ནང་།  �ལ་དངོས་ཞིབ་འ�ག་�ེད་

མཁན་དང་འ�ེན་�ོན་�ས་འདནོ་ལས་རོགས་པ Kurt Dewhurstདང་Marsha་ MacDowellགཉིས་�ིས་ཨ་རིའི་�ལ་�ེས་
�ོད་མིའ་ིལག་གཟེབ་ལས་མཁན་�ོར་ལ་ཨ་མེ་རི་ཁའི་ས་ཆ་མང་པོ་ནས་ཞིབ་འ�ག་�ས།ཞིབ་འ�ག་ག་ིམ�ག་འ�ས་�ིས་�ལ་�ེས་�ི་ལག་གཟེབ་བཟ་ོམཁན་

དང་ས་གཞི་བར་�ི་འ�ེལ་བ་ཟབ་མ་ོདེ་ནན་བཤད་�ས་འ�ག།  དེ་མ་ཟད།ཁ་ོཚ�ར་ས་གནས་ད་ེགའ་ིསེམས་ཅན་�་ིརང་�ང་གནས་�ལ་དང་�ེ་ཁམས་མ་ལག་
ལ་�ས་ལོན་གཏིང་ཟབ་ཡོད་པ་ཡང་ནན་བཤད་�ས།ས་གནས་ད་ེགའི་རང་�ང་�་ཆ་དག་ལ་ོལེགས་ལེན་པ་དང་།འཚ�ལ་�ད། �་�ིག་�ེད་པ་སོགས་ན་ིལག་
གཟེབ་བཟ་ོབའི་བ�ད་རིམ་ནང་གི་�ོག་ཤིང་�་�འི་�ས་པ་འདོན་�ེལ་�ས་ཡོད་པ་ཡང་ཤེས་དགོས། �ལ་དེ་འི་ལག་གཟེབ་བཟོ་མཁན་ནི་མ་ིརིགས་�ི་ཤངི་རིག་
པ་བ་རེད།ང་ཚ�འི་ཁོ་ཚ�འི་�ོལ་�ན་འད་ིའ�ེམས་�ོན་�ེད་པའི་བ�ད་རིམ་ནང་གངོ་གི་ཞིབ་འ�ག་ག་ི�བ་འ�ས་ཡོད་ཚད་ལ་བསམ་�ོ་བཏང་�ེ།རང་�ང་ག་ི�་

ཆ་མང་པོ་ཞགི་བཀོད་�ིག་�ས་པ་དཔེར་ན།�་དང།�་བ།�ི་ཤངི་གཞན་པ་�་ཚ�གས། དེ་མ་ཟད་ས་གནས་�་ིརང་�ང་�ལ་�ངོས་དང་ལོ་ལེགས་ལནེ་པའ་ི�མ་
པའི་འ�་པར་�ེབས་རིས་ཆེན་པོ་ཡང་འ�ེམས་�ོན་�ས་པ་རེད།དམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་�ི་�ག་ད�ད་ཞིབ་འ�ག་དང་�ལ་དངོས་ཞིབ་འ�ག་གིས་མཉམ་

�གས་པ་གདམ་ག་�ེད་�་ཐག་གཅོད་�ེད་ལ།  འདི་ནི་དམངས་�ོལ་�ས་ཆནེ་ལ་མཚ�ན་ཆེས་གལ་འགངས་ཆ་ེཤས་�་ིཆ་རེད། མཐའ་མའི་ཐག་གཅདོ་ན་ིལས་
རིམ་ལ་ཡོངས་�་ཞིབ་བཤེར་དང་། �་�ནེ་དང་ཚད་གཞ་ི�་ཚ�གས་ལ་བསམ་གཞགིས་ཡག་པོ་གཏོང་དགོས།ངའི་བསམ་པར་དེའ་ིནང་གི་ཆེས་གལ་ཆ་ེས་ཞགི་
ནི།མཉམ་�གས་པ་ཡིས་བ�ོད་�་གཙ�་བོ་དང་ཆ་འ�ིན།གཏམ་�ད་སོགས་དནོ་ཐགོ་འཁེལ་བའི་�ོ་ནས་བཤད་�བ་པའ་ི�ས་པ་དེ་དང།ཁོང་ཚ�འ་ིཤེས་�་དང་

ཉམས་�ོང་།�ོལ་�ན་སོགས་�ད་མ་ོབ་�མས་ལ་�ི་བའི་ས་ཆ་ཞགི་ནས་ཉམས་�ོད་�ེད་པའི་འདོད་པ་ལ་ཡང་རེག་ལས་ཡོད།དོན་དག་གཞན་པ་ཞིག་ལ་བསམ་

�ོ་གཏོང་�་ཡང་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ། དེ་ནི་དམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་�་ིམ་ིམངོན་པའི་�གས་�ེན་དེ།མཉམ་�གས་�ེད་མཁན་དང་ཁོང་ཚ�འ་ི�ེ་�ལ་�ེ་ཁངོ་ཚ�་རང་
རང་ས་ན་ལས་བཞིན་པའི་རིག་གནས་�ི་ལས་ཀ་ ད་ེལ་ལ་ཐེབས་པའ་ི�གས་�ནེ་དེ་ལ་བསམ་གཞགིས་གཏོང་དགོས།�ོལ་�ན་�ན་འཛ�ན་མཁན་ཚ�ར་ཉན་�་ན་ི
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཁོ་ཚ�འི་ས་ནས་ང་ཚ�འ་ིཇ་ི�ར་རོགས་རམ་�ེད་�བ་པའི་�ོར་ཏེ།�ེ་�ལ་�་ིཁོངས་མིས་རིག་གནས་�ན་མ�ད་ཆེད་�་འབད་བ�ོན་
�ེད་པའི་ལས་ཀ་ལ་ང་ཚ�ས་ཇི་�ར་བ�གས་�ལ་དང་�བ་�ོར་�བ་པའི་བསམ་འཆར་ཁོ་ཚ�འི་ས་ནས་�ད་ལེན་�ེད་དགོས།དཔེ་ཡག་པོ་ཞགི་



ནི།Wabanakiད�ིན་ཏི་ཨན་ལག་གཟེབ་བཟོ་མཁན་�་ིའ�ེམས་�ོན་ད་ེརེད།  ད་ེནི2006ལོ་ཡི་�ལ་�ེས་�་ིལག་གཟེབ་�ོལ་�ན་�ི་དམངས་�ོལ་

�ས་ཆེན་�ི་ལས་རིམ་ནང་གི་ཆ་གཅགི་རེད།�ལ་�ེས་གདདོ་མའིི་ཚ�་བ་བཞ་ི�ེ་ Maliseetདང་Micmac, Passamaquoddy, 

Penobscot ཚང་མ་མཉམ་གཅིག་�་Wabanakiཟེར་ལ། ནང་དོན་ནི་�་རེངས་�་ིམི་�མས་ཞེས་པའི་དནོ་རེད།ཁ་ོཚ�་ནི་གཙ�་བོ་ཨ་མ་ེརི་

ཁའིMaineཞེས་པའ་ིས་ཆ་ན་འཚ�་�ོད་�ེད་བཞནི་ཡོད།ངའི་ལས་�ོགས་Kurt Dewhurstདང Marcia McDowellང་ཚ�་

ག�མ་པོའི་Penobscotལག་གཟེབ་བཟོ་མཁན་དངMaineད�ིན་ཏི་ཨན་ལག་གཟེབ་བཟོ་མཁན་མནའ་འ�ེལ་�་ི�ོལ་འ�ེད་ལས་འཛ�ན་པ་  

Theresa Secordདང་མཉམ་�་ལས་ཀ་ལས།ཁ་ོན་ིང་ཚ�འ་ི�བས་དའེི་ལ་ེཚན་�ི་�ེ་�ལ་�ོ་འདོན་པ་ཡིན།  དམངས་�ོལ་�ས་ཆནེ་ལ་མཉམ་

�གས་པ་བཞི་ཡིས་Maineད�ིན་ཏི་ཨན་ལག་གཟེབ་�ོལ་�ན་�་ིཚབ་�ས་ཏེ་�ར་གདན་འ�ནེ་�་�འི་མ་ད�ལ་ཡོད་པ་ཐག་ཆོད་�ས།Theresa 
ཡིས་ང་ཚ�ར་བཤད་�ར།�ལ་�་�ང་བའི་ལག་གཟེབ་བཟ་ོམཁན་གདན་འ�ེན་�་�་ལས།ལག་གཟེབ་བཟོ་མཁན་གསར་�གས་པ་ག�མ་དང་ལག་གཟེབ་བཟོ་

མཁན་�ལ་�ང་ཅན་གཅིག་གདན་འ�ེན་�ས་ན་ཡག་ཤོས་ཡིན་�ལ་�་ིབསམ་འཆར་བཏོན་སོང་།  ད་ེ�ར་�ས་ན་�ེ་�ལ་ནང་�་�གས་�ེན་ཆེས་ཆ་ེབ་ཐོབ་
�ིད་ལ། གཞོན་�་ཚ�འ་ི�ལ་བཞག་རིག་གནས་�ི་�ོབས་སེམས་དང་ད་ེབཞིན་ཁོང་ཚ�་རང་�ལ་ལག་གཟེབ་བཟོ་བའ་ི�ོལ་�ན་�་ིདགའ་�ོགས་དང་ཟབ་�གས་
�ེད་པའི་བསམ་�ོ་གསོ་�ོང་�ེད་�བ།མ�ག་འ�ས་ནི།ཁོ་ཚ�་དམངས་�ོལ་�ས་ཆནེ་�བས་ཐོབ་པའི་ངོས་ལེན་དང་ཆ་ེམཐངོ་�ིས་ལག་གཟེབ་བཟ་ོམཁན་གཞོན་

�་འད་ིག�མ་པོའི་འཚ�་བ་ལ་�གས་�ེན་ཆེན་པོ་ཐེབས་ལ།  ཁ་ོཚ�ས་ངོ་བོ་དང་རིན་ཐང་གི་ཚ�ར་བ་�ག་པོ་ཞིག་ལ་�བ་�ེས་�ག་པ་མ་ཟད། ཁོ་ཚ�ས་ལག་གཟེབ་

བཟོ་བའི་ལག་�ལ་སོགས་�་མ�ད་�་ཇ་ེལེགས་ཇ་ེབཟང་�་གཏོང་�ར་�ལ་མ་�ས།དེང་སེང་ཁོང་ཚ�་ན་ིལག་གཟེབ་བཟ་ོམཁན་ཆེས་ཡག་ཤསོ་ཡིན་ལ།  ཁོང་
ཚ�འི་ལག་�ལ་ལས་ཐོན་པའི་དངོས་པོ་དངོས་མང་བཤམས་�ོན་ཁང་ནང་བཤམས་ཡོད་ལ།དགའ་�གས་ཡང་མང་པོ་ཐོབ་ཡོད།ཁོ་ཚ�འི་དཔེར་བ�དོ་�ིས་�ེ་�ལ་

�ི་གཞནོ་�་མང་པོས་དང་ཞནེ་དང་ངར་�གས་�ོང་འ�ག་པས། �ས་�བས་ཞིག་ལ་�ོང་ཉེན་ཅན་�ི་རིག་གནས་�ོལ་�ན་འདི་�ན་འཛ�ན་�ེད་�ར་རོགས་
རམ་�ས་པ་རེད།དམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་�ེང་རིག་གནས་�ན་འཛ�ན་མཁན་དང་ཁ་ོཚ�འ་ིམཚ�ན་པའི་རིག་གནས་ད་ེ�བ་འ�ས་�ན་པའ་ི�ོ་ནས་འ�ེམས་�ོན་

�ེད་པ་ནི།  �་�ནེ་མང་པོའ་ི�ོག་འཛ�ང་ཆེ་བའི་ཕན་�ན་འ�ེལ་བ་�ེད་པ་ཞིག་རེད།།འདིའ་ིནང་�ི་ཡི་ས་གནས་�ི་�ས་འགདོ་དང་།འདམ་ག་�ས་པའ་ིམཉམ་
�གས་པ་མང་པོ་ཞིག་ལ་འ�བ་�ོན་དང་མིག་�ོན་ གསལ་བཤད་�ེད་སའ་ིའོས་འཚམ་ཅན་�་ིས་ཆ་བཀོད་�ིག།མཐངོ་ཚ�ར་�ི་འ�མེས་�ོན་དང་།བཟོ་�ལ་དཔེ་
�ོན་�ལ་�ི་དངོས་�གས་�་ི�ིག་བཀོད།�གས་�ོང་ལག་ལེན་�ེད་�ོ།འ�ེལ་བཤད་�་ཆ་དཔེར་ན།མཚ�ན་�གས་དང་འ�་པར་�ེབས་རིས།འ�ེད་འགེལ།འ�བ་

ཆས།མིག་�ོན་གསལ་བཤད་ལ་མཁ་ོབའི་དགོས་ངེས་�ི་མཁ་ོཆས་དང། ཡོ་�ད་�་ཆ་སོགས་ཉ་ེའཁོར་�་ཡོད་པ།གཙ�་�ོང་�ེད་མཁན་�་ིམ་ི�།དེ་�་�་སོགས་མང་
པོ་ཡོད།�ལ་དངོས་ཞིབ་འ�ག་དང་�ེ་�ལ་ནང་�གས་སོགས་ལ་གཞིགས་ནས་བཟསོ་བ་དེ།ང་ལ་མཚ�ན་ན།འ�ེམས་�ོན་�ས་འདོན་མཁན་ཞིག་ཡིན་པའ་ིཆ་

ནས།ཆེས་གལ་ཆེ་བ་ནི་ང་ཚ�ས་དམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་�ེང་�་�གས་�ར་ གདམ་ག་�ས་ཡོད་པའི་�ོལ་�ན་�ན་འཛ�ན་པ་དག་དང་�ེས་�ེག་ཏེ་�་མ�ད་�་
�ན་མ�ད་�ིང་མལོ་�ེད་�་ད་ེརེད།འད་ི�ར་�ེད་པའི་དམིགས་�ལ་གཙ�་བོ་ནི་ཁངོ་ཚ�འ་ིརང་རང་ཚ�འ་ིརིག་གནས་དང་�ོལ་�ན་�་ི�ོགས་གང་ཞིག་བ�ད་

བ�གས་�ེད་འདོད་པ་དེའ་ི�ོར་ཤེས་�ོགས་�་�་དང་། ཁོང་ཚ�་དང་མཉམ་ལས་�ས་ཏེ་འ�ེམས་�ོན་�་ཐབས་�ས་འགདོ་�་�་དང་།�་ཐབས་དེ་ནི་ཁངོ་ཚ�་
རང་ཉིད་�ི་གཏམ་�ད་བཤད་�་དང་ཁངོ་ཚ�་རང་ཉདི་�་ི�ེ་�ལ་�ི་ཚབ་�ས་ཏེ་�ེ་�ལ་དེ་�ི་མི་སིན་ཉི་དམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་�་ི�བ་�ོངས་འགོ་མཚ�ན་པར་

�ེད་པ་ད་ེརེད།�ོལ་�ན་�ན་འཛ�ན་པ་མང་པོ་ཞགི་ན་ིདམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་ལ་ཡོང་�ོང་ཡོད་མ་རེད།ཁངོ་ཚ�འི་ཅི་ཞགི་དང་ཇི་�ར་�་�ིག་�ེད་དགོས་པ་ཡང་

མི་ཤེས།ལ་ེཚན་�ི་འ�ེམས་�ོན་�ས་འདནོ་པ་དང་མ�ན་�ོར་བ་ཞིག་ཡིན་པས་ཆ་ནས་ཁོ་ཚ�་ལ་མཐངོ་ཐོས་�ོང་�བ་�ི་ཆ་འ�ིན་མཁ་ོའདནོ་�ེད་དགོས་

�ེ།དམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་ན་ིཇི་འ�་ཞིག་ཡིན་པ།ལས་དོན་འདའིི་ཆོས་ཉིད་རང་བཞིན་སོགས་ངོ་�ོད་�ེད་པ།མཉམ་�གས་པ་ཚ�ས་�ད་མ་ོབ་ག་འ�་ཞིག་ལ་

འ�ད་པ་དང་ད་ེག་འ�་ཞིག་ཡིན་པ།ཚ�གས་སའི་ས་གནས་རིགས་མ་ིའ�་བ་�་ཚ�གས།ཕན་�ན་འ�ེལ་འ�ིས།འ�ེམས་�ོན།མཁོ་ཆས།�་ཆ།བཟ་ོ�ལ་དཔེ་�ོན་

�ལ་�་ིདངོས་�གས་�ི་�ིག་བཀོད་སོགས་ངོ་�ོད་�ེད་དགོས།ང་ཚ�འི་ད་�ང་ང་ཚ�འ་ིཤེས་པའ་ིཚད་བཀག་དང་�ིག་�མིས་འགའ་ཡང་ཁོ་ཚ�ར་བཤད་ངེས་ཡིན་

ལ།ཚད་བཀག་དང་�ིག་�ིམས་འད་ིདག་ནི་�ལ་ཁབ་�ི་�ིང་དོ་དམ་�ས་ཡི་ཁོ་ཚ�འི་ས་ཁངོས་ལ་བཟོས་པ་ཡིན་ལ།ང་ཚ�འ་ིདམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་ན་ི�ལ་ཁབ་�ི་



�ིང་ད་ོདམ་�ས་ཡི་ས་ཁངོས་�ེང་ཚ�གས་བཞནི་ཡོད།ངས་�ེད་ལ་དཔེ་ཅིག་བཞག་ཆོག།དེ་ནི་སེ་ཕན་�་ིག�ང་�ད་ས་ཕག་ག་ི ཁང་བ་བཟོ་མཁནAlbert 

Parraརེད།ཁོ་ནི་མོ་ཞ་ིཁ་ོ�ོའི(New Mexico)�ང་�ོགས་ནས་ཡིན།ཁོ་ན་ིཨར་ལས་�་�ལ་�ོབ་དཔོན་ཞསེ་པའི་དམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་�་ིལེ་
ཚན་�་ིམཉམ་�གས་པ་རེད།ཁ་ོརང་དམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་�ེང་མ་�ེབས་གོང་།ང་ཚ�འི་ཁངོ་གིས་དམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་�ེང་ཅི་ཞིག་�ོན་�འ་ི�ོར་�ོས་བ�ར་

�ེད་�བས།ཁོང་གིས་སོ་ཕག་ག་ིཁང་བ་�ང་�ང་ཞིག་བཟ་ོ�འ་ིའཆར་གཞ་ིཡོད་ཞསེ་བཤད་སོང་།ཁོང་གིས་བཤད་ན་ཁང་བ་ད་ེལ་གཞ་ི�་ཞིག་ས་འོག་�་�ོ་

དགོས་�ལ་ཡང་བཤད་སོང་།�བས་དེ་�ས་ངས་བཤད་�ར།ཅིག་�ག་དང་།ང་ཚ�ས་�ལ་ཁབ་�ི་�ིང་ད་ོདམ་�ས་ཡི་ས་ཁོངས་�་ས་�་ོམ་ིཉན་པའི་ �ིག་�མིས་
ཡོད་རེད་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན།དེ་ནས་ང་ཚ�འ་ིལག་�ལ་�ི་�བ་�་ཞིབ་པ་དང་མཉམ་�་�ོས་མོལ་�ས་པ་ཡིན་ལ།�ོས་མོན་�ས་པའི་�ེས་ལ་ང་ཚ�འི་དནོ་དག་དེ་

ཐག་གཅོད་�ེད་པའ་ིཐབས་ལམ་ཞིག་�ེད་�ང་། དེ་ནིAlbertཡིས་ཁང་པ་�ང་�ང་དེ་�ལ་ཁབ་ཐང་ཆནེ་�་ས་ཕག་གསི་ལས་�འ་ིཐག་གཅདོ་�ས་པ་རེད། 
དེ་�ར་�ས་ན་ང་ཚ�ས་ས་�ང་ཞོག་�་ོམ་དགོས།ཐབས་ལམ་འད་ི�ར་བཀོད་�ིག་�ེད་�འ་ི�ོར་ཐག་གཅདོ་�ེད་�ར་�ས་ཚ�ད་�ང་མང་པོ་ཞགི་བཏང་ཡོད་

རེད།འོན་�ང་མཐའ་མར་ཐག་གཅོད་�ས་གཞ་ིཞིག་�ེད་སོང་བས།�་མ�ད་�་ལས་ཀ་ལས་�བ་སོང་།Albertཡིས་ཁང་པ་�ང་�ང་དེ་བཟོ་བའ་ིཐབས་ལམ་
བཅོས་བ�ར་�ས་ཏེ་ཁང་བ་དེ་ལས་འག་ོབ�གས།དམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་�་ིཉ་ིམ་བ�་ཡི་རིང་ཁོང་གིས་�ོལ་�ན་སོ་ཕག་ག་ིཁངཔ་ཞིག་བཟོ་�ན་�ས་པ་

རེད།མཉམ་�གས་པ་ཁ་ཤས་�ིས་དམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་�ེང་ག་ིའ�མེས་�ོན་�ེད་�ངས་དེ་ཁ་ོཚ�་ལ་གསལ་ཆ་ཡོད་པའི་འ�མེས་�ོན་�ེད་�ངས་གཞན་པ་ལ་

བསམ་�ོ་གཏོང་གཞིན་ཡོད།དཔེ་ཞགི་བཞག་ན།ཨར་ལས་�་�ལ་�ོབ་དཔོན་ཞེས་པའི་དམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་�་ིལ་ེཚན་ལ་�གས་མཁན་�་ིམཉམ་�གས་པ་ཁ་

ཤས་�ིས་ཁ་ོཚ�་ལ་གོམས་གཤིས་�་ཆགས་པའི་ཉོ་ཚ�ང་འ�མེ་�ོན་འ�་དཔེ་�ེ།�ིལ་�་དང་ག�གས་མཐོང་བ�ན་པར།བ�ན་རིས།འ�ེམ་ཡིག་སོགས་བཀལོ་�འི་

འཆར་གཞ་ིཡོད།ང་ཚ�འ་ིཁངོ་ཚ�ར་བཤད་�ར།ལག་�ལ་དཔེ་�ོན་�ེང་�་ག�གས་མཐོང་བ�ན་པར་བཀོལ་བ་དང་།�ངི་མལོ་�ེགས་�་�ེང་�་འཆད་�ིད་�་ི

�མ་པ་དང་�ོན་བ�ན་�ི་ཤོག་སོགས་བཀོལ་བའ་ི�ེད་�ངས་དེ་འ�་ན་ིདམངས་�ོལ་�ས་ཆནེ་�་ི�བས་�་འ�ས་�་ཡག་པོ་ཡོང་མ་ི�བ་ཞེས་ཁོ་ཚ�་ལ་�ོས་འག་ོ

བཏོན་པ་ཡིན།དེ་ལས་�ོག་�ེ།མཉམ་འ�ལ་�ིས་�ལ་�ས་འ�མེ་�ོན། ལག་ལེན་དང་ནང་�གས་�ི་�ེད་�ོ་�་ཚ�གས།  ག�ང་འ�ེལ་མ་ཡིན་པར་�ད་མ་ོ�མས་
དང་མཉམ་�་ཁ་བ�་�ེད་པ་སོགས་ནི་དནོ་ཐོག་མཁལེ་བའ་ི�ོ་ནས་�ད་མོ་བ་དང་མཉམ་�་འ�ེལ་བ་�ས་ནས་མཉམ་�གས་པ་ཚ�འ་ིལག་�ལ་དང་ཤེས་�་

མཉམ་�ོད་�ེད་པའ་ིཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་ཡིན་པ་སོགས་བཤད།དང་ཐོག་འག་ོའ�གས་ས་ནས་བ�ང་།ང་ཚ�འི་དམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་�་�གས་མཁན་�ི་�ོལ་

�ན་�ན་འཛ�ན་མཁན་ཚང་མ་ལ་རང་རང་ག་ིཆེད་�་�ད་ཆ་བཤད་�་དང་རང་འདོད་ངང་�ད་མོ་བ་�མས་དང་འ�ེལ་འ�ིས་�ེད་�འི་�ལ་མ་གཏོང་བཞནི་

ཡོད།ང་ཚ�ས་ད་�ང་ཁ་ོཚ�་ཚང་མར་རང་རང་ག་ིལེ་ཚན་�བས་དང་ཡང་ན་དམངས་�ོལ་�ས་ཆནེ་�་ིའག་ོམ�ག་བར་ག�མ་�་མཉམ་�གས་མཁན་གཞན་པ་

དག་དང་ཕན་�ན་ཁ་བ�་དང་འ�ེལ་འ�ིས་�ེད་�འི་�ལ་མ་�ས་པ་ཡིན།  ང་ཚ�ས་ཕན་�ན་འ�ེལ་འ�ིས་�ེད་པའི་གོ་�བས་འདི་དག་�ང་བར་མ�ན་�ེན་
�ན་བཞིན་ཡོད།�བས་རེར།མཉམ་�གས་པ་ཁོ་ཚ�་ལ་ཇི་�ར་འ�མེས་�ོན་ཡག་པོ་ཞིག་�ེད་�འ་ིཆེས་ལགེས་པའི་ཐབས་ཤེས་ཡོད།ཉིག་ཨོ་ལིན་�་ིཇཛ་རོལ་

ད�ངས་�ས་ཆེན(New Orleans Jazz Festival)�ེང་�ི་ཉམས་�ོང་ལ་གཞིགས་ནས།མཛ�ས་�ན་�ིལ་འདམ་�ོབ་དཔོན་ Earl 

Barthé�ིས་ང་ཚ�་ལ་�ང་ཞགི་བཟ་ོདགོས་པའི་བསམ་�ལ་བཤད།ད་ེ�ར་�ས་ན་ཁོ་དང་ཁའོི་�ིམ་མི་དག་གསི་�་མོ་བ་�ན་གཞོན་དར་ག�མ་ཚང་མ་

དང་འ�ེལ་འ�ིས་�ེད་བད་ེབོ་ཡིན་ཏེ།ཁངོ་ཚ�་ལ་མཛ�ས་�ན་�ིལ་འདམ་�གས་ཆས་སོགས་ཇི་�ར་བཀོལ་བ་དང་།�ང་ངོས་ཁོད་�ོམས་པོ་དང་འཇམ་པ་ཞགི་ཇ་ི

�ར་�གས་�འི་�ལ་�ས་སོགས་�ོན་བད་ེབ་ཡིན་པ་བཤད་སོང་།�་ོབཟོ་བJoe Alonzoགིས་�གས་ཐག་གི་འདེགས་�ེད་དང་�་ོ�ིད་པོ་ཁ་ཤས་ཁོང་

ཚ�འི་མགི་�ོན་གསལ་�ེད་�ེད་སའ་ི�ར་�ི་ནང་འཇགོ་�ར་བསམ་�ལ་བཤད་སོང་།དེ་�ར་�ས་ན་�ད་མོ་བ་�མས་ལ་རོགས་རམ་�ེད་�་འ�ག་ཞོར་�་ཁོང་ཚ�་

ལ་�་ོབཟོ་བ་�མས་�ིས་ཝ་�ིང་ཐོན་�ལ་ཁབ་ཆོས་ཁང་ཆནེ་པོ་�ེ།ད་ེན་ིཝ་�ིང་ཐོན་དམིགས་བསལ་�ིད་འཛ�ན་ས་�ལ་ན་ཡོད་པའི་�ས་རབས་བ�་བཞི་བའ་ི

གོ་ཟ་ིབཟོ་ད�ིབས(Gothic-style)�ི་ཆོས་ཁང་ཞིག་ཡིན་ལ།  དེའ་ིབཟ་ོ�ན་ལ་�ོད་པའ་ི�་ོཐལ་�་ི�ོ་བ་�མ་�་ཆེན་པོ་དག་ཇི་�ར་འ�ོགས་པ་
དང་།ཐང་ལ་འཇོག་པ།�ིལ་མོ་དང་།ཤིང་གི་ཐ་ོབ།ངོས་�ོམས་�་ཆས།ད�ང་�ོ་སོགས་བཀོལ་བ་�ོན་ཆོག་པ་དང་།སོ་ཕག་�་ོབཟོ་བ་ཁོང་ཉིད་�ིས་�ིས་པ་�མས་

དང་མཉམ་ལས་�་ི�་འ�ལ་ཞིག་ཏེ་�ིས་པ་ཚ�ས་མ་ིའ�ར་བའི་ཞལ་འདམ་བཀོད་ནས་སོ་ཕག་རེ་རེ་�ིག་ཏེ་�ང་བཟ་ོབའི་ཐབས་ལམ་ཞགི་བཟོས་བ་རེད།དེ་�ར་



�ས་ན་�ང་ད་ེཉནི་�ེས་མར་བཤིག་�་བས་ཡང་བ�ར་�ང་�གི་�བ་པ་རེད།མཉམ་�གས་པ་�མས་དང་�ལ་དངོས་�བ་འ�ག་མཁན་�མས་དང་མཉམ་�་

དམངས་�ོལ་�ས་ཆནེ་�་ིརང་བཞནི་དང་འ�ེམས་�ོན་ཐབས་ཤེས་སོགས་ལ་�ོས་མོལ་�ེད་པ་མ་ཟད།   འ�ེམས་�ོན་�ས་འདནོ་པ་�མས་�ིས་�་མོ་ནས་
དམངས་�ོལ་�ས་ཆནེ་�་ི�ས་ཆེན་�ས་འགོད་པ་དང་ལག་�ལ་མ་ི�་དག་དང་མཉམ་ལས་�ེད་�་ན་ིཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་རེད།ཆེས་ལེགས་ཤོས་ན་ི�ས་ཆནེ་ལ་�་

�ལ་ཙམ་ཡོད་པའ་ི�ས་རིམ་ནས་འག་ོབ�གས་ན་བཟང་།དམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་ནི་འཚ�་བའི་འ�ེམས་�ོན་ཞིག་�ེ་འ�ེམས་�ོན་�ས་འགོད་པ་དང་�ིག་གཞ་ི

བཟོ་མཁན་ཚང་མ་དང་མཉམ་�་�ས་འགོད་དང་�ལ་�ལ་གཞ་ི�་སོགས་�ི་�ེད་ཐབས་ལ་མཉམ་གཅགི་�་�སོ་མོལ་�ས་ན།དེ་དག་གིས་དམངས་�ོལ་�ས་

ཆེན་�་ིཆ་འ�ིན་གཙ�་བོ་ད་ེ�ད་མོ་བ་མི་ཚ�གས་ལ་�ོན་�འི་རོགས་རམ་�ེད་�བ་པ་མ་ཟད།མཉམ་�གས་པ་�མས་�་ིམིག་�ོན་གསལ་བཤད་དང་།འ�བ་�ོན། 
འ�ེལ་འ�ིས་སོགས་�་ིདགོས་མཁོ་ལ་ཡང་རོགས་རམ་�ེད།ཨར་ལས་�་�ལ་�ོབ་དཔོན་ཞེས་པའི་དམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་�ི་ལེ་ཚན་དང་།ཡང་ན་ངས་ལས་�ོང་

བའི་ལག་བཟོ་བ་�ང་གཞ་ི�ས་པའི་ལས་རིམ་ཡོད་ཚད་�་ིའ�མེ་�ོན་�ས་འདོན་�ི་དམགིས་�ལ་གཙ�་བོ་ནི་།དམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་�་�ིང་�ེགས་ཞིག་བ�ན་

ཏེ་�ད་མོ་བ་�མས་�ིས་མཉམ་�གས་པ་དག་དང་ང་ོ�གས་པའི་ག་ོ�བས་བཟོས་ཏེ། དེ་ཚ�འི་�ལ་�ས་ཡ་མཚན་དེ་དག་ལ་གོ་བ་ལནོ་�བ་བ་མ་ཟད།ཉམས་
�གས་པ་ད་ེདག་ག་ིརིན་ཐང་གི་�་བ་དང་རེ་འ�ན།�གས་བསམ་སོགས་ཡང་ཧ་གོ་�་འ�ག་�་ད་ེཡིན།ངས་ནམ་�ན་�་ལག་བཟ་ོབ་དག་དང་མཉམ་�་�་བ་

ལས་ནས།མཉམ་ལས་�སི་འ�མེ་�ོན་གི་གོང་འགོ་འཕེལ་རིམ་འ�གས་�ན་�ས་པ་ཡིན།དེ་�ར་�ས་ན་�ད་མོ་�མས་�ིས་ལག་བཟོ་བ་ཁོ་ཚ�འ་ི�་�ལ་�ི་ངོས་

ནས་ཐབས་ལན་�་མང་ག་ིངང་ནས་�ོལ་�ན་ལག་�ལ་�་མང་དེ་གོ་�གོས་�ེད་�བ།ཁོ་ཚ�ས་ཅ་ིཞིག་ཤེས་ལ་ཅ་ིཞགི་ན་ི�་ཆནེ་�་�མ།ཁོ་ཚ�ར་རང་དང་གཞན་

པའི་�་�ལ་ལ་�་�ངས་ག་འ�་ཡོད།རིག་གནས་དང་མཛ�ས་�ོད་�་ི�་བ་གང་འ�་ཞིག་གིས་ཁངོ་ཚ�འ་ིལས་ཀ་ལ་དོན་�ིན་�ིན་ཡོད།  ཁངོ་ཚ�འ་ིབཟ་ོ�ལ་�ོལ་
�ན་འདི་�ན་འཛ�ན་�ེད་�བས་འ�ད་པའི་དཀའ་ཁག་ད་ེག་འ�་ཞིག་ཡོད་དམ།ལག་�ལ་ཡག་ཤོས་�་ིཚད་ད་ེག་འ�་ཡིན་པ་དང་མི་རབས་�ེས་མར་ཇ་ི�ར་

བ�ད་�ོད་�ས་ཡོད་དམ།ལག་བཟ་ོད་ེ�ི་བའི་བར་གསེང་ནང་གསལ་�ོན་�ེད་པར་དཀའ་ཁག་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི།�ོབ་དཔོན་མཁས་ཅན་ཞིག་ཡིན་ན་ཁོང་

ཚ�ར་�ོ་�ོ་བའམ་ཡང་ན།�གས་བཟོ་བ།འཇིམ་པ་བཟ་ོབ་སོགས་གང་ཡིན་ཡང་།ཁོང་ཚ�འི་འདི་དག་བཟ་ོབའི་བ�ད་རིམ་འད་ིནི་ མིག་གིས་�ས་ན་ལས་�་བོ་ཞགི་
ཡིན་པའི་�མ་པ་�ོན།དེ་བས་དམངས་�ོལ་�ས་ཆནེ་�ི་�ད་མོ་བ་�མས་�ིས་ལག་�ལ་�ོབ་དཔོན་འདི་དག་གིས་དནོ་དངསོ་�་ཁོང་ཚ�འི་ལག་བཟོ་བཟོ་�བས་

ཤེས་�་དང་�ལ་�ས་སོགས་�་ཆེན་པོ་མཁོ་བ་ད་ེདག་ཅ་ི�ར་ཤེས་�བ་བམ།འ�ེམ་�ོན་�ི་ཐབས་ཤེས་གལ་ཆནེ་ཞགི་ན་ིལག་བཟོ་�ོལ་�ན་རེ་རེ་ལ་འ�ེལ་

བཤད་�ོ་�ང་བཀལོ་�་ད་ེརེད།�ོ་�ང་�ེང་�་འ�་པར་ཡག་པོ་ཞིག་དང་ཡིག་ག་ེ�ང་�ང་འགའ་ཞིག་བཞག་ན་ལག་བཟ་ོབ་དང་དེའི་�ོལ་�ན་ལ་ཆ་འ�ིན་

མཁོ་�ོད་�ེད་�བ་ལ།�ད་མ་ོབ་�མས་�སི་�ི་བ་འ�ི་�་དང་མཉམ་�གས་པ་�མས་དང་མཉམ་�་ཁ་བ�་ནང་�གས་�་ལ་རོགས་རམ་�ས་ཏེ་�ོས་མོལ་དང་

གོ་བ་གཏིང་ཟབ་མོ་ཞིག་ཡོང་བར་ཕན་པ་ཡོད།ངས་�ོ་�ང་�ེང་�་ཉམས་�གས་པ་�མས་�་ིགང་ཟག་དང་པོའི་�ང་འ�ེན་�་ཧ་ཅང་དགའ། དེས་ཁངོ་ཚ�འི་
རང་གི་ལས་ཀའ་ིནང་དོན་དང་�་�ངས་སོགས་ཡག་པོ་མཚ�ན།ལག་བཟ་ོབ་�མས་རང་རང་ག་ི�ད་�་བ�ད་ནས་�ད་མ་ོབ་དང་མཉམ་འ�ེལ་�ེད་�བ།དཔེ་

བཞག་ན།ཨར་ལས་�་�ལ་�ོབ་དཔོན་ཞསེ་པའི་དམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་�་ིལེ་ཚན་�ེང།ཤངི་ཁང་�ོམ་གཞི(Timber framing)བཟ་ོམཁན་�་ི
གསལ་�ོན་ས་�ལ་ན་བཟོས་པའི་�ོ་�ང་�ེ།ཤིང་ཁང་�ོམ་གཞི་ནི་�ས་རབས་ཉི་�་བའི་ལོ་མགོ་ཙམ་ལ་ཨ་རི་ནས་ལགས་�ལ་ད་ེམེད་པར་�ར་བ་ཞགི་རེད།�ས་

རབས་ཉི་�་བའ་ིལ་ོརབས་བ�ན་བ�་བར།ད་ེལ་�ོ་བ་ཡོད་མཁན་ལག་བཟོ་བ་གཞནོ་�་ཁ་ཤས་�ིས་ལག་�ལ་འད་ི�ོབ་�ོང་�ས་ད་ེད་ེདར་གསོ་�ེད་འདོད་པ་

རེད།འོན་�ང་ཁ་ོཚ�་ལ་ལག་�ལ་�ོལ་�ན་འད་ི�ོབ་�ིད་�ེད་མཁན་�ི་མ་ི�ན་པ་གཅིག་�ང་མི་འ�ག།ཤངི་ཁང་�ོམ་གཞ་ིལས་ བཟོས་པའ་ིཁང་བ་�ངི་བ་ལས་
�ག་མདེ།ངས་�ོ་ཤངི་�ེང་ཤིང་ཁང་�ོམ་གཞི་བཟ་ོམཁན་ད་ེདག་ནས་ཐད་ཀར་�ང་�ངས་ཏེ།ཁོང་ཚ�འི་ཆ་འ�ིན་ད་ེ�བ་བ�གས་�ས་པ་ཡིན།�ོ་�ང་�ེང་གི་

�ང་གཅིག་ནི་ དཔེར་ན། “དགེ་�ན་�ན་པ་དག་ན་ིབ�ད་སོང་།�ོབ་�ིད་ན་ིཁང་པ་�ིང་པ་འད་ིདག་ནས་ཡོང་བ་ཡིན།”ཞསེ་བ་དང་།�ོ་�ང་གཞན་པ་ཞིག་ག་ི

�ེང་འད་ི�ར་�ིས་ཡོད། “ང་ཚ�འ་ིདག་ེ�ན་ན་ིཁང་བ་ཡིན།  ང་ཚ�་ཁང་བ་�ངི་བའི་ནང་�་སོང་ནས།ད་ེཚ�་རེ་རེ་བཞིན་རིམ་�་བཤགི་ཏེ། ཁང་བ་ད་ེཇི་�ར་

བཟོས་བ་གོ་�ོགས་�ེད་�་དགའ།”ལག་བཟོ་དེའ་ི�ས་འགོད་དང་དངོས་�གས་�ི་བཀདོ་པ་དང་དཔེ་རིས་ནི་དམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་�ེང་�ལ་བཞག་རིག་
གནས་འ�མེ་�ོན་�ེད་པར་ལགེས་�བ་འ�ང་བའི་ཆ་གཙ�་བོ་རེད།�ར་�ི་ཆེ་�ང་དང་ནང་ག་ིབཀོད་པ།ཡང་ན་གསལ་�ོན་བར་�ོང་གཞན་པ་གང་ཡིན་

�ང།དེས་�ད་མོ་བ་�མས་མཉམ་�གས་པ་ལ་ལས་�་མོའ་ི�ོ་ནས་�གས་�བ་པ་�ེད་�བ་དགོས།ས་ཁོངས་དེ་དག་ནི་ལག་བཟོ་བ་དང་ཁོ་ཚ�འ་ིལག་བཟ་ོབཟ་ོབའི་



བ�ད་རིམ་�ེ་�ག་པ་ད་ེདང་མ�ན་པ་དང་རོགས་རམ་�ེད་�བ་དགོས།ངས་བ�ས་ན།ང་རང་ག་ི�ད་ཆ་ནས་བཤད་ན “མཐོང་ཚ�ར་�གས་ཁབ་ལེན”“གཏམ་

�ད་�ོད་ཆས”ཡང་ན “ཚད་�ན་དངོས་�ས”ཟེར་བ་འདི་དག་ལ་མཉམ་འཇོག་�ེད་�་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་ཡིན་དེ།དཔེར་ན།ཡོ་�ད་�་ཚ�གས།�་ཆ་�་
ཚ�གས།�་�ལ་ཐོན་�ས་དང་ལག་�ལ་�ི་བ�ད་རིམ་�ོད་�ི་�ས་རིམ་ མ་ིའ�་བ་མཚ�ན་པའ་ིབ�མས་ཆོས་དག།ཆ་འདི་དག་གིས་�ད་མ་ོབ་�མས་�་ིད་ོ�ང་
�ར་འ�ག་�བ་ལ།ཁོ་ཚ�འ་ི�ི་བ་ཡང་འ�་ིབ་དང་།ཕན་�ན་བར་འ�ེལ་འ�སི་�ེད་པ་དང་།རིག་གནས་�ིང་མོལ་�ེད་པར་�ལ་མ་�ེད་�བ།འ�་པར་�ེབས་

རིས་ནི་དམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་�ེང་རིག་གནས་གསལ་�ོན་ལ་གོང་འོག་ག་ིནང་དནོ་�ན་པའ་ིདནོ་ཐོག་གནད་ཁེལ་�ི་ཐབས་ལམ་གཞན་ཞིག་རེད།�ལ་�ེས་�་ི

ལག་གཟེབ་�ོལ་�ན་ལས་རིམ་ནང་འ�་པར་ཆེན་པོ་བཀོལ་�ོད་�ས་པ་དེ་ངའ་ི�ོན་ལ་བཤད་ཟིན་པ་ཡིན།མཛ�ས་བཟོ་རི་མོ་འ�ི་མཁནJohn 

Canningདང་ཁོང་གི་�་མོ་Jackie Canning-Riccioགཉིས་�ིས་ཨར་ལས་�་�ལ་�ོབ་དཔོན་�་ིལས་རིམ་ལ་མཚ�ན་ན།ང་ཚ�འ་ི

དམིགས་�ལ་ནི་ལག་བཟོ་བ་འདི་ཚ�་དང་ཁོང་ཚ�འི་མ་ིཚ�་�ིལ་བོའ་ིནང་�ོང་�ོབ་�ས་པའ་ིབཟོ་�ན་དག་དང་འ�ེལ་མ�ད་�་�་ད་ེཡིན།ཁོང་ཚ�འ་ིརི་མོ་འ�ི་

བའི་ལག་�ལ་དེ་དམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་�ེང་མི་�མས་ལ་�ོན་�བ།  འོན་�ང་ཁོ་གཉིས་�ིས་�ོང་�ོབ་�ས་པའི་བཟ་ོ�ན་དེ་དག་ན་ིང་ཚ�འ་ིདངོས་�་�བ་ཁབ་

ཐང་ཆནེ་�་�ོ་མ་ི�ིད་ལ་�ོ་མི་�བ་པས།  ང་ཚ�སCanning�་ིལོ་�ས་�ོང་�ོབ་�་གཞག་�བ་འ�ས་དག་འ�་པར་�ེབས་རིས་ཆེན་པོ་འགའ་བཟསོ་

ནས་བ�ན་པ་ཡིན།དཔེར་ན།ནིའ་ིཡོག་�ངོ་�ེར་�ི་�ང་ད�ང་�ངས་འཁརོ་འབབ་�གས(Grand Central Terminal) དང་�ད་མེད་

�ོག་མཁར་ཚ�མས་ཁང(Radio City Music Hall)།�་�ིན་ཐནོ་�་ི�ལ་ཁབ་ཨར་ལས་འ�མེ་�ོན་ཁང(National Building 

Museum)། ཨ་རིའི་ནོར་�ིད་��་ཐགོ་ཁང་ཆེན་མོ(U.S. Treasury Building)སོགས་ལ་ལས་ཀ་�ས་པ་�ེ། འད་ིདག་ནི་ཁོང་
གི་�ངས་ལས་འདས་པའ་ིལས་ཀའ་ིདཔེ་མཚ�ན་འགའ་རེད་ལ་འདི་དག་ན་ིའ�་པར་�ེབས་རིས་བཀོད་ནས་ཁོང་གི་འ�ེམས་�ོན་ལ་གོང་འོག་ནང་དནོ་བ�ན་

པའི་དཔེ་བཟང་པོ་རེད།ལ་ོམང་པོའ་ིརིང་གི་དམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་ནང་།ང་ལ་ཆེས་དགའ་ས་ནི་2016ལོའ་ིཔ་སི་ཁི(Basque)�ལ་ཁབ་�་ིལེ་ཚན་

དེ་རེད།�ེད་�ས་ཆེན་ལ་�་�བས་�་�ད་མེད་ཞགི་གིས་ཉ་�་བཟ་ོབཞིན་པ་མཐངོ་། མོའ་ི�བ་�ངོས་ན་པ་སི་ཁ་ི�ལ་ཁབ་�ི་མཚ�་འ�མ་�ི་མཛ�ས་�ངོས་�་ི
པར་ཧ་ཅང་ཆནེ་པོ་ཞིག་ཡོད་ལ་དའེ་ིཉ་ེའ�མ་ན་མོས་ཉ་�་བཟ་ོབཞིན་པ་མཐངོ་�བ།འ�ེམ་�ོན་ཐབས་ཤེས་གཞན་པ་ཞགི་ནི་ལག་�ལ་དཔེ་�ོན་�ལ་�་ལག་

ལེན་�་འ�ལ་མང་པོ་ཞིག་བཀོད་�ིག་�ེད་�་དེ་རེད།དེས་�ས་ཀ་ཧ་ཅང་བཟང་བའི་ཕན་�ན་འ�ེལ་འ�ིས་དང་དང་རང་འ�ལ་�ིས་�ོབ་�ོང་�ེད་པ་ལ་�ལ་

འདེད་�ེད།དམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་�ི་�ད་མོ་བ་དག་གིས་དངོས་�་ཤངི་ག་ིཐ་ོབ་དང་གཟངོ་�་བཀོད་ནས་�་ོག�བ་�ོང་།�་མ་བཟོ་བ།མ་�ོས་ལོ་ཏོག་ག་ིབག་

ལེབ་�མ་པོ་བཟ་ོབ།གཟེབ་མ་བཟ་ོབ་སོགས་མང་པོ་རང་རང་གི་ལག་པའ་ིལས་�ོང་།ལག་བཟ་ོབ་དག་དང་�ད་མ་ོབ་དབར་�་ིའད་ི�་�འ་ིབར་འ�མ་མདེ་པའི་

འ�ེལ་འ�ིས་�ེད་�ངས་ན་ི�ིད་པོ་ཞགི་ཡིན་པ་མ་ཟད།མཚམས་ལ་རེ་�ོབ་�ོང་�ེད་པའ་ིཉམས་�ངོ་ཡག་པོ་ཞིག་དང་མི་�མས་�ིས་རིག་གནས་གཞན་པ་ཞིག་

ལ་བ�ང་པའི་�་�ངས་ད་ེབ�ར་བའི་ག་ོ�བས་ཡང་ཡིན།བ�ན་པར་�ང་�ང་འདའིི་ནང་ན་Guillermo Bautistaཡོད། ཁོ་ནི་ཁོ་ལནོ་པོ་ཡ་

�ལ་ཁབ་ (Colombia)Andeanས་མཐ་ོནས་ཡོང་བའི་�་བཟ་ོམཁན་ཞནི་ཡིན།ཁོང་གིས2011ཁ་ོལནོ་པོ་ཡ་�ལ་ཁབ་�་ིདམངས་�ོལ་

�ས་ཆེན་�ེང་ཁངོ་ག་ིལག་བཟ་ོདག་�ོན་བཞིན་ཡོད།འད་ིགཅགི་པོ་ལས་ངས་�ོན་ལ་བ�ོད་ཟིན་པའི་�བ་འ�ས་�ན་པའ་ིལག་བཟ་ོདཔེ་�ོན་�་ིགནད་མང་པོ་

ཞིག་བ�ན་ཡོད།�ེད་�ིས་མཐངོ་གསལ་ལGuillermoཡིས་ཁ་ོརང་ག་ིཆེད་�་�ད་ཆ་བཤད་བཞིན་ཡོད།�་མ་འཕེན་པའི་གོ་རིམ་ད་ེགསལ་བཤད་�ེད་

བཞིན་ཡོད།ཁོང་ག་ི�་མའ་ིདཔེ་མཚ�ན་ཞགི་ཁ་ོཡི་གམ་�་བཞག་འ�ག།གསལ་བཤད་�ོ་�ང་ཞིག་ཁོང་གི་�བ་�ོགས་ན་འ�ག།�ད་མོ་བ་�མས་ལས་�་བོས་�ོ་

ནས་ཁོང་གི་འ�མ་�་སོང་ནས་�ི་བ་�ིས་ཆོག།�ད་མོ་�མས་�ིས་�་མ་དེ་རང་རང་གི་ལག་པ་བཀོལ་ཕར་བ�ོར་�ར་བ�ོར་�ེད་པའི་ག་ོ�བས་ཡང་ཡོད་པ་

སོགས་མཐོང་�བ།མད་ོའཛ�ན་པའམ་ཡང་ན་ཚ�གས་འ�འ་ིམག་ོའཛ�ན་པ་ནི་དམངས་�ོལ་�ས་ཆེན་�ི་འ�ེམ་�ོན་ནང་�ས་པ་གལ་ཆནེ་ཞགི་ཐནོ་བཞནི་ཡོད།ང་

ཚ�འི་�་ེགནས་�་ིདམངས་�ོལ་རིག་པ་ལ་�ན་པ Peter Seitelཡིས་བཤད་�ར།  མད་ོའཛ�ན་པ་ནི་�ད་མོ་བ་དང་མཉམ་�གས་པ་གཉིས་�ི་བར་གོ་
�ོགས་�་ི ཟམ་པ་བཟ་ོམཁན་ཡིན།ཞེས་བཤད་ཡོད་པ་རེད།�ེད་ཚ�་མང་ཆ་ེབ་མད་ོའཛ�ན་པ་ཞིག་གིས་རོལ་ད�ངས་ཚ�གས་པ་ཞིག་གར་�ེགས་�ེང་�་མཚམས་



�ོར་�ེད་པ་དེ་ཕལ་ཆེར་གསལ་ཆ་ཡོད་རེད།ཡང་ན་ཚ�གས་འ�འ་ིམག་ོའཛ�ན་པ་ཞགི་གིས་�སོ་མོལ་ཚན་�ང་ལ་མག་ོའཛ�ན་�ེད་པ་ཡང་གསལ་ཆ་ཡོད་�ིད།ང་

ལ་མཚ�ན་ན།ལག་�ལ་དཔེ་�ོན་�ལ་�་མཉམ་�གས་པ་ཚ�གས་�ི་རེ་རེ་དང་ལག་བཟོ་�ོལ་�ན་རེ་རེ་ལ་མད་ོའཛ�ན་པ་རེ་བཀདོ་�ིག་�ས་ན་རོགས་རམ་ ཆེན་པོ་
�ེད་�བ་པར་ཡིད་ཆེས་ཡོད་མཁན་ཡིན།མདོ་འཛ�ན་པ་�མས་�ིས་�ད་མ་ོབ་དང་མཉམ་�གས་པ་གཉིས་ ཕན་�ན་འ�ེལ་འ�ིས་�ེད་པར་རོགས་རམ་�ེད་
དེ། མད་ོའཛ�ན་པས་�བ་�ོངས་ཤེས་�་�ང་�ང་ཙམ་མཚམས་�ོར་�ས་�ེས་�ད་མོ་བ་�མས་ལ་�ི་བ་ཡོད་མདེ་�ིས་ན་ཆགོ།གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ནི།མད་ོའཛ�ན་པས་
མཉམ་�གས་པའ་ིཚབས་�ས་ནས་�ད་ཆ་བཤད་�་ད་ེན་ིགཏན་ནས་�ེད་མི་ཉན།མདོ་འཛ�ན་པས་རིག་གནས་ཁ་བ�་དང་བ�་ོ�ིང་གཏིང་ཟབ་�ེད་པར་�ལ་

མ་�ེད་དགོས་ཏེ། གཙ�་བོ་�ད་མ་ོབ་ཁ་ཤས་�ིས་མང་ཙམ་�ོབ་�ོང་�ེད་འདདོ་�ང་ཇ་ི�ར་མགོ་བ�མས་དགོས་བ་མི་ཤསེ་མཁན་�མས་ལ་རོགས་རམ་�ས་
ནས།�ད་མ་ོབ་�མས་ལ་མཚ�ན་ན་ནང་དནོ་གསལ་བོ་མིན་པ་དག་ཇ་ེགསལ་གཏོང་རོགས་�ེད་དགོས།དཔེར་ན།མད་ོའཛ�ན་པས་འ�ི་ཚ�ག་འདི་འ�་འ�་ིཆོག་

ཏེ།�ེད་�་ི�ོལ་�ན་ལ་མཚ�ན་ན་�ད་�་འཕགས་པའི་བ�མས་ཆོས་ལ་ཤན་འ�ེད་�ེད་�ི་ཚད་ནི་ཅ་ིཞགི་ཡིན་ནམ།�དེ་�ིས་�ོལ་�ན་དང་ལག་�ལ་དེ་ཅ་ི�ར་

མི་རབས་�ེས་མ་ལ་�ོབ་�ིད་དང་བ�ད་�ོད་�ེད་བཞིན་ཡོད་�་�།མཉམ་�གས་པ་�མས་བཀོད་ཤོམ་�ེད་པའ་ིའ�་ཤེས་དེ་�ོང་�་དང་འཛ�མ་�་ཞགི་ཡིན་

�ེ།�ད་མ་ོབ་�མས་�ི་གཞན་དབང་�་མི་ཞིག་གིས་འ�ེམ་�ོན་ལ་�་བཞིན་པའི་�མ་པ་ད་ེཡོད་མི་�ང་།གལ་ཏེ་ང་རང་གིས་ལག་�ལ་དཔེ་�ོན་�ལ་ཞགི་�་

མདོ་འཛ�ན་པ་�ེད་དགོས་པའ་ི�བས།གལ་ཏེ་ངས་མ་ིམང་པོ་ཞིག་གིས་�ད་མ་ོ�་བ་དང་འ�ི་ཚ�ག་གཅིག་�ང་མི་འ�ི་བའ་ི�བས་�ང་ན།ངའ་ིརང་གི་�ད་�ང་

ཙམ་ཇ་ེམཐོར་བཏང་�ེ།མཉམ་�གས་པ་�མས་མཚམས་�ོར་ཞིག་�ས་ཏེ།ཁོ་ཚ�འི་�ོལ་�ན་�ོར་ལ་མཚམས་�ོར་�ང་ཙམ་�ེད།དེ་ནས་�ད་མོ་བ་�མས་ལ་འ�ི་

ཚ�ག་འ�ི་བར་�ལ་མ་�ེད།དེ་ནས་ང་རང་གིས་མཉམ་�གས་པ་ལ་འ�་ིཚ�ག་གཅགི་�ིས་ནས་ཁངོ་ཚ�་�ད་ཆ་བཤད་�་འ�ག།དེ་ནས་�ད་མོ་བ་ལ་བཤད།དེས་

དོན་དག་�་མ�ད་�་འཕེལ་�ས་�་འ�་ོབར་རོགས་རམ་�ེད།དངོས་�ང་�ོག་བ�ན་དང་དང་།�མོ་ཡིག།དངོས་དམངས་བཤམས་�ོན་ཁང་གི་འ�ེམ་�ོན་

བཅས་དང་མི་འ�་བར་།དམངས་�ོལ་�ས་ཆནེ་ནི་ཐགི་རིས་ཉམས་ལེན་ཞིག་མནི།�ད་མ་ོབ་�མས་གཏམ་�ད་�་ི�ོམ་གཞ་ིཞིག་ལ་བ�གེ་�་ནི་མེད།དེ་ལས་

�ོག་�ེ།Richard Kurin�ིས་བཤད་པ་�ར་ན། དེ་ན་ི�ད་མ་ོབ་དང་ཉམས་�གས་པ་�མས་�ིས་རང་ཉིད་�ི་�ངོ་ཚ�ར་ལས་ལམ་�ོགས་བཟ་ོབ་ཞགི་
རེད་ཞེས་བཤད་སོང་། ད་ེནི་དོན་དག་ཡག་པོ་ཞགི་རེད།ད་ེདང་འ�་བར་།བཟ་ོབཀདོ་ཡག་པོ་�ས་པའི་�ངི་�ེགས་དང་�ོན་བཀོད་�ེད་�ོ་དག་ཡང་དམངས་
�ོལ་�ས་ཆནེ་�ེང་�ས་པ་གལ་ཆེན་འདནོ་བཞནི་ཡོད།�ིང་མལོ་�ེགས་�་ན་ིརིག་གནས་མཚ�ན་�ངས་དང་འ�ེམ་�ོན་�ེད་པའི་�ོར་�ི་ཆེས་ལེགས་འ�བ་ཡག་
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