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ཁྲ་ལྱི་བོད་ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ་དང་རྩོམ་རྱིག་གོང་འཕེལ་ཚོགས་པས་ཀྲུང་ཧྭ་མྱི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་

སུ་ཚུད་པའྱི་གངས་ཅན་བོད་མའྱི་ས་ཁུལ་རྣམས་ལ་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དང་སྐད་ཡྱིག་ཁྱབ་གདལ་གཏོང་བའྱི་ལས་

གཞྱི་ཁག་ལ་རྒྱབ་སྐོར་བེད་བཞྱིན་ཡོད། ཁྲ་ལྱི་ཚོགས་པ་དེ་ནྱི་ཁེ་གཉེར་མྱིན་ལ། གཞུང་འབེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་

ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། ཆབ་སྱིད་དམ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཚོགས་པ་སུ་ཞྱིག་དང་འབེལ་བ་མེད།

The Tibetan Arts and Literature Initiative (TALI) supports projects that promote Tibetan 
culture and language in Tibetan areas within the People’s Republic of China. TALI is a 
non-profit, non-governmental organization with no political or religious affiliations.
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གླང་ཆེན་སྤུ་རྱིང་མའེ་མཱ་སེ་ནྱི་སའྱི་གོ་ལ་དེའྱི་སེང་ནས་རྩ་སོངས་སུ་ཕྱིན་ཟྱིན་པའྱི་གདོད་མའྱི་

སོག་ཆགས་ཀྱི་རྱིགས་ཤྱིག་རེད། སོག་ཆགས་དེའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཕྱིའྱི་གཟུགས་དབྱིབས་དེ་དག་

གླང་ཆེན་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། སོག་ཆགས་དེའྱི་རྱིགས་ཀྱི་མྱིང་ལ་ “མའེ་མཱ་སེ་” ཞེས་

འབོད་དགོས་དོན་ནྱི། ཨུ་རུ་སུའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་ས་ཁུལ་སྱི་སྱི་རྱི་ཡཱ་ (Siberia) ཡྱི་ས་འོག་

གྱི་འཁྱག་རུམ་ནང་ནས་སོག་ཆགས་ཀྱི་རུས་སྒོམ་ཆེན་པོ་མང་པོ་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། 

སྐབས་ཤྱིག་ལུས་པོའྱི་སེང་ལ་སྤུ་རྱིང་ཀྱིས་ཁེངས་པ་དང་། མཆེ་བ་གཉྱིས་པོ་ཧ་ཅང་གུག་པ། 

གླང་ཆེན་སྤུ་རྱིང་མའེ་མཱ་སེ། (Woolly Mammoth)
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གཟུགས་དབྱིབས་ནྱི་དེང་སྐབས་ཀྱི་གླང་ཆེན་འདྲ་བའྱི་གདོད་མའྱི་སོག་ཆགས་ཤྱིག་གྱི་ལུས་

ཕུང་ཆ་ཚང་ཡོད་པའྱི་དངོས་དཔེ་ (specimen) ཞྱིག་རེད། ཁུལ་དེའྱི་ཡུལ་མྱི་ཚོས་རུས་

སྒོམ་ཆེན་པོ་དེ་ལྟ་བུའྱི་སོག་ཆགས་ལ་ “མའེ་མཱ་སེ་” ཞེས་མྱིང་ནས་འབོད་ཀྱི་ཡོད་པས།  

ཚན་རྱིག་པ་ཚོས་ཀང་གླང་ཆེན་འདྲ་བའྱི་གདོད་མའྱི་སོག་ཆགས་དེའྱི་རྱིགས་ལ་མྱིང་དེ་ལྟར་

བེད་སྤོད་བས་ཡོད་པ་རེད།སོག་

ཆགས་དེའྱི་རྱིགས་ཀྱིས་དབར་ཀའྱི་

ནམ་དུས་ལ་རྩྭ་རྱིགས་འདྲ་མྱིན་དང་

སན་མའྱི་རྱིགས་རྣམས་ཟས་སུ་སྤོད་

པ་དང་། དགུན་ཁའྱི་ནམ་དུས་ལ་

སོང་ཐུང་ལོན་ཤྱིང་དང་། རྩྱི་ཤྱིང་གྱི་

པགས་པ་ཟས་སུ་སྤོད། རྒྱུན་དུ་ཁྱུ་

དང་ཁྱུ་བསྒྱིགས་ནས་འཚོ་བ་སྐེལ་

མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་འདྲ།
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སྤྱི་ལོ་ ༡༨༠༥ ལོར་ཡུ་རོབ་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་ཌེན་མག་(Den-

mark)ལ་འཁྲུངས། ཁོང་ནྱི་སྙན་ངག་པ་ཞྱིག་དང་། གཞས་

མ་གཏམ་གྱི་འཁྲབ་གཞུང་། སྒྲུང་རྱིང་། ཡུལ་བསྐོར་གྱི་ལམ་

ཡྱིག མྱི་སེར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་སོགས་འབྱི་མཁན་གྱི་རྩོམ་པ་པོ་

ཞྱིག་ཀང་རེད། ཡྱིན་ན་ཡང་། ཁོང་གྱིས་བྱིས་པའྱི་ “རྒྱལ་

པོའྱི་གོན་གོས་གསར་པ། The Emperor’s New 

Clothes” ཞེས་པ་ལྟ་བུའྱི་སོལ་རྒྱུན་གྱི་བྱིས་སྒྲུང་ (Fairy 

Tale) དེ་རྣམས་ལོ་ཆུང་བྱིས་པ་ཚོས་ཤྱིན་ཏུ་ནས་དགའ་

པོ་བེད་པའྱི་བྱིས་དེབ་ཀྱི་གྲས་སུ་འགྱུར་བས། ཁོང་ནྱི་སྐད་གྲགས་ཆེ་བའྱི་བྱིས་སྒྲུང་འབྱི་

མཁན་ཞྱིག་ཆགས། ཁོང་ནས་སྐུ་ཚེའྱི་ནང་དུ་སོལ་རྒྱུན་གྱི་བྱིས་སྒྲུང་ཁྱོན་གྲངས་ ༡༥༦ ཙམ་

ཞྱིག་བྱིས་ཡོད་པ་དེ་རྣམས་འཛམ་གླྱིང་ནང་གྱི་སྐད་རྱིགས་མྱི་འདྲ་བ་ ༡༢༥ ལྷག་གྱི་ཐོག་ཏུ་

ཡྱིག་སྒྱུར་བས་ཟྱིན་ཡོད་པ་རེད། སྐུ་ཞབས་ཨན་ཌེར་སཱན་གྱི་མྱིང་དེའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བྱིས་

པའྱི་རྩོམ་རྱིག་གྱི་གཟེངས་རྟགས་བ་དགའ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དང་། ཡུ་རོབ་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་ཁ་ཤས་ཀྱི་

ས་ཆའྱི་མྱིང་དུའང་བཏགས་ཡོད། དེ་བཞྱིན་ “ན་གཞོན་ལ་ཆེད་དུ་དམྱིགས་པའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་

དཔེ་དེབ་ལྷན་ཚོགས་ (IBBY)” ཞེས་པའྱི་གཞུང་འབེལ་

མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་དེས་ཁོང་གྱི་སྐེས་སྐར་ཉྱིན་མོ་སེ། 

སྤྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢ ཉྱིན་དེ་དག་ “རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བྱིས་དེབ་ཀྱི་

ཉྱིན་མོ། International Children’s Book Day” 

ལ་གཏན་འབེབས་བས་ཡོད་པ་རེད། 

མི་སྣ་ངྲོ་སྤྲོད།

ཧན་སེ་་ཁྱིར་སེ་ཤུན་་ཨན་ཌེར་སཱན། (Hans Christian Andersen)
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དེང་སང་ང་ཚོས་མཐོང་ཐུབ་པའྱི་གླང་ཆེན་གསོན་པོ་ནྱི་ཨ་ཧེ་རྱི་ཀའྱི་གླང་ཆེན་དང་། ཨེ་ཤེ་

ཡའྱི་གླང་ཆེན་བཅས་རྱིགས་རྒྱུད་དེ་གཉྱིས་རེད། ཡྱིན་ན་ཡང་། ཚན་རྱིག་པ་ཚོས་སོག་

ཆགས་ཀྱི་འགྱུར་རོ་རྣམས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པ་བརྒྱུད། དེང་སྐབས་སའྱི་གོ་ལ་དེའྱི་སེང་དུ་

འཚོ་གནས་བེད་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་གླང་ཆེན་གྱི་རྱིགས་དང་ཕན་ཚུན་རྱིགས་རྒྱུད་ཉེ་བའྱི་གདོད་

མའྱི་སོག་ཆགས་ཀྱི་རྱིགས་རྒྱུད་མྱི་འདྲ་བ་བཞྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་སེ། མེས་པོའྱི་གླང་ཆེན་མའེ་

མཱ་སེ། (Ancestral mammoth) དང་། ཀོ་ལུམ་སྱི་ཡའྱི་གླང་ཆེན་མའེ་མཱ་སེ། (Co-

lumbian mammoth) བར་བསྐལ་གླང་ཆེན་མའེ་མཱ་སེ། (Steppe mammoth) 

གླང་ཆེན་སྤུ་རྱིང་མའེ་མཱ་སེ། (Woolly mammoth) རྣམས་རེད། དེང་སྐབས་ཀྱི་གླང་

ཆེན་རྱིགས་དང་། གླང་ཆེན་སྤུ་རྱིང་མའེ་མཱ་སེའྱི་རྱིགས་རྒྱུད་དབར་ལ་ཕྱིའྱི་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ཏུ་

ཁྱད་པར་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་གཤམ་གྱི་རེའུ་མྱིག་ནས་མཁྱེན་ཐུབ་ཀྱི་རེད། 

གཏམ་དཔེ།

བིས་པའི་ཤེས་བའི་ཟེགས་མ།

སྐད་རིགས་མང་པྲོ་ཤེས་ན་བཟང་མྲོས་ཀྱང་།

རང་གི་ཕ་སྐད་བརེད་ན་ངྲོ་རེ་ཚ།
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གླང་ཆེན་སྤུ་རྱིང་མའེ་མཱ་སེ།

Woolly mammoth

ཨ་ཧེ་རྱི་ཀའྱི་གླང་ཆེན།

African elephant

ཨེ་ཤེ་ཡའྱི་གླང་ཆེན།

Asian elephant

ལུས་པོའྱི་མཐོ་

ཚད།

ཧྱི་ཌྱི་ ༩ - ༡༦ (feet) བར། ཧྱི་ཌྱི་ ༡༠ - ༡༣ (feet) བར། ཧྱི་ཌྱི་ ༡༠ (feet)

མགོའྱི་དབྱིབས།
ཐོད ་པ ་ཧ ་ཅང ་མཐོ ་ཞྱིང ་ ། 

དབྱིབས་གོར་རྱིལ་ཅན།

ཐོད་པ་དམའ་ཞྱིང་། དབྱིབས་

གོར་ལེབ་ཅན།

ཐོད་པར་དབྱིབས་གོར་

རྱིལ་ཅན་གཉྱིས་ཡོད་པ།

རྣ་ཅོག

རྣ་ཅོག་ནྱི་དེང་སྐབས་ཀྱི་གླང་

ཆེན་རྱིགས་ལས་ཧ་ཅང་ཆུང་

བ་ཞྱིག་ཡོད་པ།

རྣ་ཅོག་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ། རྣ་ཅོག་ཅུང་ཆེན་པོ།
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མཆེ་བ།

དེང་སྐབས་ཀྱི་གླང་ཆེན་ལས་

ཧ་ཅང་གུག་པ་དང་། ཆེ་བ།  

སོམ་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ།

སྣ་མཆུ།

སྣ་མཆུ་དེའྱི་སྣེ་མོའྱི་ཡས་མཆུ་

དེ་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་དང་། མས་

མཆུ་དེ་ལེབ་ལེབ་ཅྱིག་ཡོད་པ།

སྣ་མཆུ་དེའྱི་སྣེ་མོའྱི་ཡས་མཆུ་

དང་མས་མཆུ་གཉྱིས་ཀྱི་ཆེ་

ཆུང་གཅྱིག་པ།

སྣ་མཆུའྱི་སྣེ་མོ་ལ་ཡས་

མཆུ་ཡོད་པ། མས་མཆུ་ 

མེད་པ།

སལ་པ།

མཇྱིང་པ་ནས་ཕོངས་རྐུབ་བར་

གྱི་སལ་པའྱི་གེན་ཐུར་ མངོན་

གསལ་དོད་པ།

སལ་པའྱི་དབྱིབས་དེ་ “རྟ་ས་

”ལྟར་ཡོད་པ།

སལ་པའྱི་དབྱིབས་དེ་དག་

“ཤ་ཙོག་”ལྟར་ཡོད་པ།

                  དཔར་སྲོག་འཕྲུལ་ཆས།            Copier

                དཔར་སྐྲུན་འཕྲུལ་ཆས།             Printer

                བཤེར་འབེབས་ཡྲོ་ཆས།             Scanner

ཐ་སྙད་ངྲོ་སྤྲོད།
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རུས་སལ་གྱིས་གནམ་ལ་འཕུར་བ།

བསོད་དོན་གྱིས་རྱི་མོ་བྱིས།

སྣང་གསལ་བསན་འཛིན་ནོར་བུས་བཅོས་འབྱི་བས།

སོན་མ་ས་ཆ་ཞྱིག་ལ། དུས་ཡུན་རྱིང་པོ་ཆར་པ་མ་བབས་ཙང་། ས་ཆ་ཚང་མ་སྐམ་པོ་ཆགས་

ནས་གཙང་པོ་དང་། རྱིང་བུའྱི་ནང་གྱི་ཆུ་དེ་ཚོ་སྐམ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། རྱིང་བུ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་

གྱི་འཁྲྱིས་ལ་རུས་སལ་གཅྱིག་དང་། ངང་པ་གཉྱིས་འཚོ་བ་བསྐལ་ནས་བསད་ཡོད། ཉྱིན་ཞྱིག་

ངང་པ་དེ་གཉྱིས་ཀྱིས་རུས་སལ་དེ་ལ་“ང་གཉྱིས་མུ་མཐུད་ནས་ས་ཆ་འདྱི་ལ་འཚོ་བ་སྐེལ་

ཐུབ་པ་མྱི་འདུག བས་ཙང་། ང་གཉྱིས་ས་ཆ་གཞན་དག་ཞྱིག་ལ་སོ་རྩྱིས་ཡོད།” ཅེས་བཤད་

པ་རེད།
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རུས་སལ་གྱིས་ལམ་སེང་ངང་པ་དེ་གཉྱིས་ལ། “ངའྱི་གྲོགས་པོ་ལགས། ང་ཚོ་གསུམ་གྲོགས་

པོ་ཡག་པོ་ཡྱིན་ཙང་། ཁྱེད་རང་གཉྱིས་ཀྱིས་ང་ས་ཆ་འདྱི་ལ་གཅྱིག་པུར་མ་བཞག་པར། ཡྱིན་

གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་མཉམ་དུ་འཁྲྱིད་རོགས་གནང་།” ཞེས་བཤད་པ་རེད། ངང་པ་དེ་གཉྱིས་

ཀྱིས་རུས་སལ་དེ་ལ་ “ང་གཉྱིས་ལ་གཤོག་པ་ཡོད་ཙང་། གནམ་ལ་འཕུར་ཐུབ། རང་ལ་

གཤོག་པ་ཡོད་མ་རེད། ང་གཉྱིས་ཀྱིས་གང་འདྲས་སེ་མཉམ་དུ་འཁྲྱིད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་པཱ།”ཞེས་

སྐད་ཆ་དྲྱིས་པ་རེད། 

རུས་སལ་གྱིས་ངང་པ་དེ་གཉྱིས་ལ་ “གྲོགས་པོ་གཉྱིས་ནས་སེམས་ཁྲལ་བེད་དགོས་དོན་

མེད། ང་ལ་ཐབས་ཤེས་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོད།” ཅེས་བཤད་པ་རེད། དེ་ནས་རུས་སལ་དེས་ཤྱིང་

གྱི་ཡལ་ག་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་འཁྱེར་ཡོང་ནས་ངང་པ་དེ་གཉྱིས་ལ་བཤད་པར་ “སོན་ལ་ཁྱེད་

གཉྱིས་ཀྱིས་ཡལ་ག་དེའྱི་སྣེ་མོ་རེ་རེ་ཁའྱི་ནང་ལ་དམ་པོ་བཅུག་རོགས་གནང་།” ཞེས་བཤད་

པ་རེད།
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རྩོམ་སྒྱིག་པ། སྣང་གསལ་བསན་འཛིན་ནོར་བུ།  རྱི་མོ། བསོད་དོན།  དེབ་སྒྱིག་མཁན། ཚེ་རྱིང་རྣམ་རྒྱལ།

དེ་ནས་རུས་སལ་དེས་མུ་མཐུད་ནས་བཤད་པར། “ངས་ཡལ་ག་དེའྱི་དཀྱིལ་ལ་ཁ་ཡྱིས་དམ་

པོ་བཟུང་རེས། ཁྱེད་གཉྱིས་ཀྱིས་གནམ་ལ་འཕུར་ན། ང་ཡང་ཁྱེད་གཉྱིས་དང་མཉམ་དུ་གནམ་

ལ་འཕུར་ཐུབ་ཀྱི་རེད།” ཅེས་བཤད་པ་རེད།

མཐའ་མ་དེར། རུས་སལ་དེ་ངང་པ་གཉྱིས་དང་མཉམ་དུ་གནམ་ལ་འཕུར་ནས་ས་ཆ་གཞན་

དག་ཞྱིག་ལ་སོས་པ་རེད།


