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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་པའྱི་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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ན་ཀྲ་སོན་པོ་ནྱི་ད་ཕན་སའྱི་གོ་ལ་དེའྱི་སེང་གྱི་སོག་ཆགས་ལུས་ཕུང་ཆེ་ཤོས་དེ་ཆགས་ཡོད།   

ཁོ་པའྱི་མགོ་ནས་གཟུགས་པོའྱི་རྒྱབ་ཀྱི་རྔ་གཤོག་བར་དུ་རྱིང་ཚད་མྱི་ཌར་ (meter) ༣༠ 

ཙམ་ཡོད་པ་དང་། ལུས་པོར་ལྱིད་ཚད་ཊོན་ (ton) ༡༥༠ ལྷག་ཡོད་པས། གླང་ཆེན་ཁ་གྲངས་ 

༢༥ བསོམས་པའྱི་ལྱིད་ཚད་དེ་ལས་མང་ཙམ་ཡོད། ན་ཀྲ་སོན་པོ་རྣམས་རྒྱུན་དུ་རྒྱ་མཚོའྱི་ནང་

དུ་ཉ་ལྟར་འཚོ་གནས་བེད་བཞྱིན་ཡོད་རུང་། སོག་ཆགས་ཉའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་ཚུད་ཀྱི་

མེད་པར། ང་ཚོ་མྱིའྱི་རྱིགས་ནང་བཞྱིན་འོ་འཐུང་སོག་ཆགས་ (mammal) ཀྱི་རྱིགས་ཤྱིག་

རེད། དེ་བཞྱིན་ན་ཀྲ་སོན་པོས་རྒྱ་མཚོའྱི་གཏྱིང་དུ་འཛུལ་ནས་ཆུ་ཚོད་ཕེད་ཀ་ཙམ་ཞྱིག་ཆུ་

རྐྱལ་བརྒྱབ་པའྱི་རེས་ལ་ཁོ་པའྱི་མགོ་ཡྱི་ཐོད་པའྱི་སེང་དུ་ཡོད་པའྱི་ “དབུགས་སྦུག་ (blow-

holes)” དེ་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་མཚོའྱི་ངོས་སུ་ཕྱིར་ཐོན་ཏེ་གློ་བ་ལ་བརེན་པའྱི་དབུགས་འབྱིན་

རྔུབ་ཐེངས་རེར་བེད་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། 

ན་ཀྲ་སོན་པོ། (Blue Whale)
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ན་ཀྲ་སོན་པོའྱི་ཁ་ལ་སོ་མེད་པར་རུས་པ་མཉེན་པོ་ཁ་སྤུའྱི་ཕྲ་ཡོལ་འདྲ་བའྱི་ “རུས་མཉེན་ཁ་

ཡོལ་ (baleen plates)” ཞེས་པ་གྲངས་ཚད་ ༥༠༠ ཙམ་ཞྱིག་ཁའྱི་ཡ་རྐན་ནས་མར་

འཛར་ཏེ་སྐེས་ཡོད། རྒྱུན་དུ་བཟའ་ཆས་ཟ་བའྱི་སྐབས་སུ་ན་ཀྲ་སོན་པོས་ཁ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་

གདངས་ནས་མཚོ་འབུ་ཕྲ་ཆུང་ (krill) ཞེས་པ་དེ་དང་མཉམ་དུ་རྒྱ་མཚོའྱི་ཆུ་རྣམས་རང་ཉྱིད་

ཀྱི་ཁའྱི་ནང་དུ་བླུགས་རེས། དེ་ནས་ཁ་བཙུམས་ཏེ་རུས་མཉེན་ཁ་ཡོལ་བརྒྱུད་དེ་ཆུ་ཚགས་

ཤྱིག་བརྒྱབ་ནས་མཚོ་ཆུ་རྣམས་ཁའྱི་ཕྱི་རུ་འབུད་པ་དང་། མཚོ་འབུ་ཕྲ་ཆུང་དེ་ཚོ་ཁྱུར་མྱིད་

གཏོང་གྱི་ཡོད། ཉྱིན་ལྟར་མཚོ་འབུ་ཕྲ་ཆུང་ས་ཡ་ ༣༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ཟ་བཞྱིན་ཡོད། ན་ཀྲ་

སོན་པོའྱི་ཚེ་ཚད་ནྱི་ལོ་ ༧༠ ནས་ ༩༠ བར་ཡྱིན་རུང་། སྐབས་རེ་ཚེ་ཚད་ལོ་གྲངས་བརྒྱ་ལས་

མང་བ་སོད་མཁན་ཡང་བྱུང་མོང་ཡོད།
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ཁ་བ་སྱིང་ལྕགས་ནྱི་བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་རྩོམ་པ་

པོ་ཞྱིག་དང་། བོད་པའྱི་བྱིས་སྒྲུང་འབྱི་མཁན་

ཞྱིག་ཀང་རེད། ཁོང་ནྱི་གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་

མདོ་སྨད་མཚོ་སོན་པོའྱི་ལྷོ་རྒྱུད་ཀྱི་ཟླ་ཚང་

ཞེས་པར་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོར་སྐེས། ཁོང་གྱི་

མྱིང་དངོས་ལ་ “སྱིང་ལྕགས་འབུམ་” ཟེར་གྱི་

ཡོད་ཀང་། བོད་ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་འབྱི་རྩོམ་བེད་

པའྱི་སྐབས་སུ་སྨྱུག་མྱིང་ (pen name) ལྟ་

བུར་ “ཁ་བ་སྱིང་ལྕགས་” ཞེས་བེད་སྤོད་བས་ཡོད།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་ནུབ་བང་མྱི་རྱིགས་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ཐོན་པའྱི་རེས་ལ་བོད་ནང་གྱི་ལོ་ཆུང་

བྱིས་པ་ཚོར་ཆེད་དུ་དམྱིགས་པའྱི་བྱིས་དེབ་དཔེ་སྐྲུན་གྱི་ལས་གཞྱི་སེལ་མཁན་ “ཨ་ནུ་དཔེ་

ཚོགས་”ཞེས་པར་ལས་ཀ་བས་ཡོད། ཁོང་གྱིས་གསར་རྩོམ་བས་པའྱི་བྱིས་སྒྲུང་ “འབུ་མེ་

ལྕེབས་”ཞེས་པ་དེར་གཞྱིས་བེས་གཉྱིས་སུ་ཡོད་པའྱི་བོད་ཕྲུག་ཚོས་དགའ་མོས་བེད་བཞྱིན་

ཡོད་པ་རེད། སབས་མ་ལེགས་པ་ཞྱིག་ལ། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོའྱི་ཟླ་བ་ ༦ ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་ཁ་

བ་སྱིང་ལྕགས་ལགས་ནས་གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་མཚོ་ཆེན་བཞྱིའྱི་གྲས་ཀྱི་ “ཁྲྱི་ཤོར་རྒྱལ་མོའམ་

མཚོ་སོན་པོ་” འབོད་པའྱི་མཚོ་ཆེན་དེའྱི་ནང་གྱི་གསེར་ཉ་དེ་ཚོར་གང་བྱུང་གྱིས་ཉ་འཛིན་

བེད་མཁན་རྣམས་ལ་བཀག་འགོག་བས་ཏེ། རང་བྱུང་ཁམས་དང་བེས་འཚོའྱི་སོག་ཆགས་

རྱིགས་ལ་སྲུང་སྐོབ་བེད་པའྱི་ལས་འགུལ་སེལ་སྐབས་འདས་གྲོངས་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད།

མི་སྣ་ངྲོ་སྤྲོད།

ཁ་བ་སྱིང་ལྕགས།
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སོག་ཆགས་ན་ཀྲའྱི་རྱིགས་ནྱི་གདོད་མའྱི་འོ་འཐུང་སོག་ཆགས་ནང་གྱི་རྱིག་པ་ཆ་ཅན་ (clo-

ven hoofed) རྱིགས་ཀྱི་སོག་ཆགས་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་ལུས་འགྱུར་བྱུང་ཡོད། ན་ཀྲའྱི་མྱི་

ཚེ་ཆ་ཚང་ནྱི་རྒྱ་མཚོའྱི་ནང་དུ་ཉ་ལྟར་འཚོ་གནས་བས་ཏེ་སོད་དགོས་ཡོད་ཀང་། ལུས་པོའྱི་

ཟུངས་ཁྲག་རྣམས་ཚ་པོ་ཡྱིན་པ་དང་། གློ་བའྱི་དབང་པོ་ལ་བརེན་ནས་དབུགས་འབྱིན་རྔུབ་

བེད་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། 

གཏམ་དཔེ།

བིས་པའི་ཤེས་བའི་ཟེགས་མ།

རྟ་ནྲོར་ལུག་གསུམ་རི་ཡི་རྒྱན།

གྲོ་ནས་སན་གསུམ་འྲོང་ཁའི་རྒྱན།
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སོག་ཆགས་ན་ཀྲའྱི་ནང་ནས་ན་ཀྲ་སོན་པོ་དེ་དག་ལུས་ཕུང་ཆེ་ཤོས་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། སོག་

ཆགས་ཚང་མའྱི་ཁྲོད་ཀྱི་ལུས་ཕུང་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡང་ཆགས་ཡོད། ན་ཀྲ་ལ་རྱིགས་མྱི་འདྲ་བ་

སེ། སོ་ཅན་རྱིགས་ཀྱི་ན་ཀྲ་ (tooted whales) དང་སོ་མེད་རྱིགས་ཀྱི་ན་ཀྲ་ (baleen 

whales) བཅས་གཉྱིས་ཡོད། སོ་ཅན་རྱིགས་ཀྱི་ན་ཀྲ་ལ་བེ་བག་གྱི་རྱིགས་༧༥ཙམ་དང་། 

སོ་མེད་རྱིགས་ཀྱི་ན་ཀྲ་ལ་བེ་བག་གྱི་རྱིགས་༡༥ཙམ་ཞྱིག་དབེ་བ་ཕེ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད།
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སོག་ཆགས་ན་ཀྲའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་མྱིང་དེ་དག་ཐོག་མར་གེ་རེག་(Greeks) སྐད་

ཀྱི་ “རྒྱ་མཚོའྱི་སྱིན་པོ་”ཞེས་པའྱི་ཐ་སད་དེ་ནས་འབྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཤོད་སོལ་ཡོད་པ་དེ་

དང་འདྲ་བར། སྐབས་རེ་བོད་ཀྱི་སྐད་དུ་སོག་ཆགས་དེར་ “ཆུ་སྱིན་” ཞེས་ཆུ་བོའྱི་ནང་གྱི་

སྱིན་པོ་ཞྱིག་ཏུ་བརྩྱི་བའྱི་མྱིང་གཞན་ཞྱིག་ཀང་འབོད་སོལ་ཡོད། ཡྱིན་ན་ཡང་། བོད་ཡྱིག་གྱི་

ཐ་སད་ “ན་ཀྲ་” ཞེས་པ་དེ་དག་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་གྱི་དཔེ་ཆ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་མཐོང་རྒྱུ་

ཡོད་པས། དེ་སའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་ལེགས་སྦྱར་སྐད་ནས་བོད་སྐད་དུ་ཟུར་ཆགས་པ་ཞྱིག་མྱིན་ནམ་

སམ།

           ཁ་རས་ཨང་རྟགས་ N95           N95 Masks

          ནུས་སྤར་སྨན་ཁབ།                 Booster Vaccine

          ཏྲོག་ནད་མྱུར་བརྟག                Rapid Antigen Test

ཐ་སྙད་ངྲོ་སྤྲོད།
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བུ་མོ་མདོག་ཉེས་སེམས་བཟང་ཅན་ “སེ་ཧྥ་ནཱ།”
 

ལེ་ཨ་ནོ་རཱ་་གུར་རྱི་ནའེ་ཡྱིས་བརྩམས།

གྱིན་ནྱི་་ཧྥ་རན་སྱི་སེ་ཆྱི་ནའེ་ཡྱིས་རྱི་མོ་བྱིས།   དཀོན་མཆོག་སྐྱིད་ནས་བོད་སྒྱུར་བས།

བུ་མོ་སེ་ཧྥ་ནཱ་སྐེས་པའྱི་སྐབས་སུ། ཁོང་མོ་ནྱི་སྱིང་རེ་པོ་ཁྱོན་ནས་མེད་པའྱི་བྱིས་པ་ཞྱིག་རེད།  

སེ་ཧྥ་ནཱ་ནྱི་མཛེས་པའྱི་ནུ་ཆུང་མ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མཐོང་མཁན་ཁོང་མོའྱི་ཨ་མ་ལགས་གཅྱིག་པུ་

མ་གཏོགས་མེད། ཡྱིན་ནའང་། ཁོང་མོ་རང་ལོ་བཅུ་གཉྱིས་ལ་སོན་པའྱི་སྐབས་དེར་ཨ་མ་

ལགས་ཚེ་ལས་འདས། 



བྱིས་པའྱི་དུས་དེབ་འདོན་ཐེངས་བཅུ་པ། TALI CHILDREN’S MONTHLY MAGAZINE October 2021

ཉྱིན་ཞྱིག ཁོང་མོས་ཞྱིང་རྭའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ཁྱྱི་དང་ཞྱི་མྱི། ཕག་ཕྲུག བོང་བུ། ལུག བ་ཕྲུག 

དེ་ཕོ། བ་ཕྱུགས། ར། རུས་སལ་བཅས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཁྱྱིམ་དུ་ཉར་ནས་མཉམ་དུ་འཚོ་བ་བསྐལ།  

དེའྱི་རེས་ཙམ་ལ་ཙི་ཙིའྱི་གྲོགས་པོ་ཁྱུ་ཞྱིག་ཀང་ཁྱྱིམ་དུ་སོས། ཁོང་མོས་ཉྱིན་ལྟར་སོག་ཆགས་

ཀྱི་མགྲོན་པོ་ཚང་མར་བཟའ་འཐུང་ཐད་ལྟ་རོག་གང་ལེགས་བེད་བཞྱིན་ཡོད་པས། སོག་

ཆགས་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་མོ་དང་མཉམ་དུ་འཚོ་བ་སྐེལ་རྒྱུ་བྱུང་བར་དགའ་ཚོར་ཆེན་པོ་སྐེས། 

ཁོང་མོས་ཀང་རང་ཉྱིད་ནྱི་གྲོགས་མེད་ཁེར་རྐྱང་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཚོར་གྱི་མེད།
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བུད་མེད་ཅྱིག་ཏུ་ནར་སོན་པའྱི་སེ་ཧྥ་ནཱ་ལ་ལྷན་

སྐེས་ཀྱི་མཐུ་ནུས་གསུམ་ཡོད་པ་སེ། འཇམ་ཞྱིང་

སན་པའྱི་སྐད་གདངས་དང་། བམས་བརྩེ་ཆེ་བའྱི་

སེམས། དེ་བཞྱིན་ཕགས་མ་བཞོན་ཏེ་ནམ་མཁར་

འཕུར་ཐུབ་པ་བཅས་རེད། མྱི་རྣམས་ཀྱིས་སེ་ཧྥ་ནཱ་

ལ་དོ་སྣང་མེད་ཀང་། ཁོང་མོས་ཁྱྱིམ་ཚང་རེ་རེ་ནང་

གྱི་ནང་མྱི་ཚོའྱི་གནས་སངས་གསལ་པོ་ཤེས་ཀྱི་

ཡོད། ལྷག་པར་དུ་ཁོང་མོས་གྲོང་ཚོའྱི་ནང་གྱི་བྱིས་

པ་རྣམས་ལ་དགའ་པོ་ཞེ་དྲག་ཡོད་པ་རེད།

དུས་རྒྱུན་ནས་ཁོང་མོས་བྱིས་པ་དེ་ཚོར་

བསེར་རྒྱུའྱི་ལག་རགས་རྔན་པ་རྣམས་ས་ཆ་ག་

ས་ག་ལ་སས་ཀྱི་ཡོད། སྐབས་ཤྱིག་ལ། ཁོང་

མོས་ལག་རགས་རྣམས་བསྐལ་ནས་འཕུར་

ཡོང་བའྱི་སྐབས་དེར། གཏེར་ཁ་སོག་མཁན་

མང་པོ་ཞྱིག་གཏེར་རྱིའྱི་ས་ཁུང་གྱི་ནང་ནས་

ཐོན་ཡོང་ཞྱིང་། མྱི་དེ་ཚོའྱི་ཁྲོད་ནས་སྐེས་པ་

རྱིག་ཉམས་ལྡན་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཁོང་མོར་འཛུམ་

མུལ་ཙམ་བས་པ་མཐོང་། སེ་ཧྥ་ནཱ་ནྱི་སྐེས་པ་

དེར་ཡྱིད་སེམས་ཤོར་ནས་ཁོ་པར་“གཏེར་ཁ་

སོག་མཁན་གྱི་རྒྱལ་སས་”ཞེས་པའྱི་མྱིང་

བཏགས།
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རྩོམ་སྒྱིག་པ། སྣང་གསལ་བསན་འཛིན་ནོར་བུ།     དེབ་སྒྱིག་མཁན། ཚེ་རྱིང་རྣམ་རྒྱལ།

ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ཀྱི་རེས་སུ། ཁོང་མོས་གཏེར་རྱི་དེ་དང་ས་ཐག་ཉེ་བའྱི་ས་ཁུལ་ཞྱིག་ལ་འཕུར་

ནས་འགྲོ་སྐབས། གཏེར་ཁ་སོག་མཁན་གྱི་མྱི་དེ་རྣམས་ལ་རོགས་རམ་དགོས་པའྱི་ངུ་འབོད་

བེད་བཞྱིན་ཡོད་པ་སེ་ཧྥ་ནཱས་ཐོས། གཏེར་ཁ་སོག་བཏོན་བེད་སའྱི་ས་ཕུག་བརྱིབས་ཏེ་མྱི་དེ་

ཚོ་ས་འོག་ཏུ་ལུས་ཡོད། གཏེར་ཁ་སོག་མཁན་དེའྱི་ཁྲོད་དུ་ཁོང་མོས་ལག་རགས་སེར་སའྱི་

བྱིས་པ་དེ་ཚོའྱི་ཨ་ཕ་དང་གཅེན་པོ་རྣམས་ཡོད་སྱིད་པ་བསམ་བོ་འཁོར་བ་མ་ཟད། ཁོང་མོའྱི་ 

“གཏེར་ཁ་སོག་མཁན་གྱི་རྒྱལ་སས་” དེ་ཡང་ས་བརྱིབས་ཀྱི་འོག་ཏུ་ལུས་ཡོད་སྱིད་བསམས།  

སེ་ཧྥ་ནཱས་ཕགས་མ་བཞོན་ནས་

ཕེ་མ་ལེབ་ལྟར་འཕུར་ཏེ། གཏེར་

ཁ་སོག་མཁན་གྱི་ལས་མྱི་ ༥༧ 

ཡོད་པ་གཅྱིག་གྱི་རེས་ལ་གཅྱིག་

བས་ནས་སོག་བསྐབས། ལས་མྱི་

དེ་ཚོའྱི་ཁྲོད་དུ་ “གཏེར་ཁ་སོག་

མཁན་གྱི་རྒྱལ་སས་” ཀང་ཚུད་

ཡོད། ཡྱིན་ན་ཡང་། སེ་ཧྥ་ནཱ་ནྱི་ས་

བརྱིབས་འོག་ཡོད་པའྱི་གཏེར་ཁ་

སོག་མཁན་ཚོའྱི་ཚེ་སོག་སྐོབ་

ཆེད་ངལ་དུབ་ཆེ་ཐག་ཆོད་ནས་

དྲན་པ་ཐོར་བ་རེད།


