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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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རྩངས་རོད་ནྱི་ལོ་ངོ་དུང་ཕྱུར་གྱི་སོན་ལ་རྩ་སོངས་ཟྱིན་པའྱི་གདོད་མའྱི་སོག་ཆགས་ཀྱི་རྱིགས་

ཤྱིག་རེད། འདབ་ཆགས་ཀྱི་རྱིགས་ནྱི་སའྱི་གོ་ལའྱི་སེང་དུ་ད་བར་གསོན་པོར་གནས་པའྱི་

རྩངས་རོད་ཀྱི་རྱིགས་རྒྱུད་གཅྱིག་པུ་དེ་ཡྱིན་པ་བ་སྒོ་ལྡན་པའྱི་འགྱུར་རོའྱི་ཟྱིན་ཐོ་ཁག་གྱི་ཐོག་

ནས་གསལ་པོ་ཤེས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

རྩངས་རོད།   (Dinosaur)
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རྩངས་རོད་ལ་འདབ་ཆགས་རྱིགས་ཀྱི་རྩངས་རོད་དང་། འདབ་ཆགས་ཀྱི་རྱིགས་མྱིན་པའྱི་

རྩངས་རོད་བཅས་རྱིགས་གཉྱིས་སུ་དབེ་སོལ་ཡོད་པ་རེད།

རྩངས་རོད་ཀྱི་རྱིགས་ཚང་མས་སོ་ང་རུམ་ནས་རྱིགས་རྒྱུད་འཕེལ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད།

རྩངས་རོད་ལ་ཤ་ཟ་བའྱི་རྱིགས་དང་། རྩྱི་ཤྱིང་ཟ་བའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་རེད།

རྩངས་རོད་ཀྱི་རྱིགས་ཁ་ཤས་གནམ་ལ་འཕུར་འགོ་བ་དང་། ཁ་ཤས་ཆུའྱི་ནང་དུ་གནས་པ།  

མང་ཆེ་བ་སྐམ་སའྱི་སེང་དུ་འཚོ་གནས་བེད་མཁན་ཡྱིན་པ་རེད།

རྩངས་རོད་ཁ་ཤས་ཀྱི་ལུས་སོབས་ནྱི་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་དང་རྱིང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།

རྩངས་རོད་ཁ་ཤས་ཀྱི་ལུས་སོབས་ནྱི་ཧ་ཅང་ཆུང་ཆུང་དང་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།

རྩངས་རོད་ཁ་ཤས་ཀྱི་ལུས་པོའྱི་སང་ལ་རུས་ཚིགས་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་། ཁ་ཤས་ལ་ཁྲབ་

སྐོགས་མཐུག་པོ་ཡོད་པ། ཁ་ཤས་ཀྱི་ མགོ་ལ་རྭ་ཅོ་རྣོ་པོ་ཡོད་པ་

རེད།
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སྤྱི་ལོ་ ༡༩༣༦ ལོར་ཨ་རྱིའྱི་ “མྱི་སྱི་སྱི་ཕྱི། Mississippi” ས་ཁུལ་ལ་འཁྲུངས། ཁོང་ནྱི་

འཛམ་གྱིང་ནང་གྱི་ལོ་ཆུང་བྱིས་པ་ཚོས་ཤྱིན་ཏུ་ནས་དགའ་མོས་བེད་པའྱི་བྱིས་པའྱི་བརྙན་

འཕྱིན་ལེ་ཚན་ “སོ་མ་ར་ཙའྱི་ལམ། Sesame Street” ཞེས་པའྱི་ནང་གྱི་ལག་རྩེད་ཨ་

ལད་པད་ཀོ་ (Muppet) གསར་གཏོད་གནང་མཁན་དང་། འཁྲབ་སོན་པ་གགས་ཅན་ཞྱིག་

ཡྱིན་པ་མ་ཟད། ད་དུང་འགུལ་རྱིས་འབྱི་མཁན་དང་བཟོ་མཁན། གདངས་རྩོམ་མཁན། འཁྲབ་

གཞུང་འབྱི་མཁན་དང་གོག་བརྙན་བཟོ་མཁན་ཞྱིག་ཀང་རེད། 

ཁོང་ལ་ “སྱིང་སོབས་དང་སེམས་བཟང་ཅན་གྱི་གཟེངས་རྟགས། Courage Con-

science Award” དང་། “ཨེ་མའེ་གཟེངས་རྟགས། Emmy Award”ལ་སོགས་པའྱི་

བ་དགའ་ཆེན་པོ་མང་པོ་ཞྱིག་ཐོབ་མོང་ཡོད། སབས་མ་ལེགས་པ་ཞྱིག་ལ། ཁོང་དགུང་ལོ་ 

༥༣ ལ་སེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་གོ་བུར་

དུ་གོངས། ཡྱིན་ན་ཡང་། ཁོང་གྱི་ནང་

མྱི་བུ་ཕྲུག་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་ལག་

རྩེད་ཨ་ལད་པད་ཀོ་ཡྱི་ལས་གཞྱི་

རྣམས་རྒྱུད་འཛིན་བེད་བཞྱིན་ཡོད་

པས། ལོ་ཆུང་བྱིས་པ་ཚོའྱི་ལུས་

སེམས་བདེ་ཐང་དང་། ཤེས་ཡོན་ཡར་

རྒྱས་ལ་རོགས་ཕན་བེད་བཞྱིན་ཡོད་

པ་རེད།

མྱི་སྣ་ངྲོ་སྤྲོད།

ཇེམ་ཧེན་སྰན།   (Jim Henson)
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སའྱི་གོ་ལ་དེའྱི་སེང་དུ་འདབ་ཆགས་ཀྱི་རྱིགས་མྱི་འདྲ་བ་ཁྲྱི་གཅྱིག་ (༡༠༠༠༠) ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་

ཡོད་པ་དང་། འདབ་ཆགས་དེ་ཚོའྱི་འཚོ་གནས་ཁོར་ཡུག་དང་འཚོ་བའྱི་གོམས་གཤྱིས་ལ་

དམྱིགས་ཏེ་ནང་གསེས་ཀྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་

མང་པོ་ཞྱིག་དབེ་བཞྱིན་ཡོད་པ་སེ། 

གཟན ་བའྱི ་རྱིགས་ཀྱི ་ཁྱྱིམ ་ཚང ་ 

(birds of prey) དང་། ཆུ་བའྱི་

རྱིགས་ཀྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་ (water birds)  

ཤྱིང་ནགས་དང་ནགས་ཚལ་ཁྲོད་ཀྱི་བ་

རྱིགས་ཀྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་ (woodland 

and forest birds) འཕུར་སྐོད་མྱི་

ཐུབ་པའྱི ་བ་རྱིགས་ཀྱི ་ཁྱྱིམ་ཚང་ 

(flightless birds) མགྱིན་སྐད་སན་

པའྱི་བ་རྱིགས་ཀྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་ (perch-

ing birds) ལ་སོགས་ཡོད་པ་རེད། 

གཏམ་དཔེ།

བྱིས་པའྱི་ཤེས་བའྱི་ཟེགས་མ།

ཕྲོགས་གཅྱིག་ལ་ཉན་ན་མགྲོ་བྲོ་རྲོངས།

ཕྲོགས་གཉྱིས་ལ་ཉན་ན་རྱིག་པ་གསལ།
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འདབ་ཆགས་ཀྱི་རྱིགས་ལ་བ་སྒོ་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། སོག་ཆགས་ཚང་མའྱི་

ནང་ནས་བ་སྒོ་ཡོད་པའྱི་སོག་ཆགས་དེ་འདབ་ཆགས་ཀྱི་རྱིགས་མ་གཏོགས་མེད། བ་སྒོ་དེ་

ཚོས་ཁོ་པ་ཚོའྱི་ལུས་པོའྱི་དྲོད་ཚད་མ་ཤོར་བ་དང་། ཆུ་རྣམས་འགོག་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་

ཡོད་ལ། བ་སྒོ་དེ་ཚོ་ཧ་ཅང་ཡང་པོ་དང་བཟོ་དབྱིབས་དམྱིགས་བསལ་ཅན་ཞྱིག་ཡོད་པས། 

འདབ་ཆགས་ཕལ་མོ་ཆེས་ནམ་མཁའ་ལ་འཕུར་ཐུབ་རྒྱུར་རོགས་འདེགས་བེད་བཞྱིན་ཡོད། 

བ་སྒོ་ཆགས་པའྱི་གྲུབ་ཆ་དེ་དང་མྱིའྱི་ལུས་པོའྱི་ཐོག་གྱི་སྐྲ་དང་སེན་མོའྱི་གྲུབ་ཆ་དེ་ཚོ་གཅྱིག་

པ་ཡྱིན་པ་རེད། 

འདབ་ཆགས་དེ་ཚོས་སོ་ང་འཇོང་དབྱིབས་གཏོང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། འཇོང་

དབྱིབས་ཅན་གྱི་སོ་ང་དེ་དག་འདབ་ཆགས་ཀྱི་ལུས་པོའྱི་ནང་ཁྲོལ་གྱི་ཆགས་སངས་ལ་འཕོད་

ཅྱིང་འཚམ་པ། བ་ཚང་གྱི་ནང་དུ་བཏང་ཟྱིན་པའྱི་སོ་ང་དེ་དག་ཕྱི་ལོགས་སུ་མ་རྱིལ་བའྱི་ཁྱད་

ཆོས་ལྡན། དེ་བཞྱིན་སོག་ཆགས་གཞན་གྱི་མངལ་སྦྲུམ་ནང་བཞྱིན་ལྱིད་པོ་མེད་པར། སོ་ངའྱི་

ལྱིད་ཚད་དེ་ཧ་ཅང་ཡང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པས། འདབ་ཆགས་ཀྱི་རྱིགས་ཕལ་མོ་ཆེས་བདེ་བླག་

ངང་ནས་གནམ་ལ་འཕུར་སྐོད་བེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

                      མཐེབ་གཞྲོང་།               keyboard

                    མཐེབ་སེར།                  pen drive

                    གསྲོག་སེར།                  hard disk

ཐ་སྙད་ངྲོ་སྤྲོད།
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ཁྲུང་ཁྲུང་གྱི་སྤུན་མཆེད་གསུམ།

བསོད་དོན་གྱིས་རྱི་མོ་བྱིས།

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

སོན་མ་རྱིང་བུ་ཞྱིག་གྱི་འཁྲྱིས་ལ་ཁྲུང་ཁྲུང་གྱི་སྤུན་མཆེད་གསུམ་ནས་ཁ་ལག་འཚོལ་བར་

ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཉྱིན་གུང་ཞྱིག་ལ། ཁོ་ཚོ་གསུམ་གྱིས་རྱིང་བུའྱི་ནང་ནས་ཉ་མང་པོ་འཛིན་

ཏེ་བཟས་པ་རེད།

ཁྲུང་ཁྲུང་གྱི་སྤུན་མཆེད་གསུམ་པོས་ཉ་ཤ་རྒྱགས་ཚད་བཟས་པའྱི་རེས་ལ། ཉ་ཤ་ད་དུང་མང་

པོ་ཞྱིག་ལྷག་ཡོད་པ་མཐོང་། བས་ཙང་། ཁོ་ཚོ་གསུམ་གྱིས་ཉ་ཤ་ལྷག་མ་དེ་ཚོ་ས་ཆ་ཞྱིག་ལ་

སྦས་ཏེ་སང་ཉྱིན་མུ་མཐུད་ཟ་དགོས་བསམས་པ་རེད།
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དེ་དུས་ཁྲུང་ཁྲུང་རན་པ་དེས་གནམ་ལ་མྱིག་ཅྱིག་

བལྟས་ཏེ། ཉྱི་མ་དེ་དག་ས་རྟགས་སུ་བཟུང་། ཉ་

ཤ་ལྷག་མ་དེ་ཉྱི་མའྱི་འོག་གྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་ལ་སྦས། 

ཁོ་པས་ཉ་ཤ་ལྷག་མ་དེ་ཉྱི་མའྱི་འོག་ལ་སྦས་པ་

སེམས་ལ་བཞག

ཁྲུང་ཁྲུང་འབྱིང་བ་དེས་གནམ་ལ་མྱིག་ཅྱིག་བལྟས་ཏེ། སྤྱིན་པ་དེ་དག་ས་རྟགས་སུ་བཟུང་། ཉ་

ཤ་ལྷག་མ་དེ་སྤྱིན་པའྱི་འོག་གྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་ལ་སྦས། ཁོ་པས་ཉ་ཤ་ལྷག་མ་དེ་སྤྱིན་པའྱི་འོག་ལ་

སྦས་པ་སེམས་ལ་བཞག

དེ་ནས་ཁྲུང་ཁྲུང་ཆུང་ཤོས་དེས་རྱིང་བུ་དེའྱི་འཁྲྱིས་ལ་སྐེས་པའྱི་ཤྱིང་སོང་ཞྱིག་ལ་མྱིག་ཅྱིག་

བལྟས་ཏེ། ཤྱིང་སོང་དེ་དག་ས་རྟགས་སུ་བཟུང་། ཁོ་པས་ཉ་ཤ་ལྷག་མ་དེ་ཤྱིང་སོང་དེའྱི་འོག་

ཏུ་སྦས། དེའྱི་རེས་ལ། ཁོ་ཚོ་གསུམ་ཁྱྱིམ་ལ་ལོག་པ་རེད།
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ཕྱི་ཉྱིན། ཁྲུང་ཁྲུང་གྱི་སྤུན་མཆེད་གསུམ་པོས་ཡང་བསྐར་རྱིང་བུ་དེའྱི་འཁྲྱིས་ལ་ཉ་ཤ་ལྷག་མ་

དེ་ཚོ་ཟ་བར་ཡོང་། ཁྲུང་ཁྲུང་རན་པ་དེས་ཉ་ཤ་ལྷག་མ་དེ་དག་ཉྱི་མའྱི་འོག་ལ་སྦས་ཡོད་

བསམས་ནས་ཉྱི་མར་ཁ་ཕོགས་ཏེ་འཕུར་བ་རེད།

ཁྲུང་ཁྲུང་འབྱིང་བ་དེས་ཉ་ཤ་ལྷག་མ་དེ་དག་སྤྱིན་པའྱི་འོག་ལ་སྦས་ཡོད་བསམས་ནས་སྤྱིན་

པར་ཁ་ཕོགས་ཏེ་འཕུར། ཁྲུང་ཁྲུང་ཆུང་ཤོས་དེས་རྱིང་བུའྱི་འཁྲྱིས་ཀྱི་ཤྱིང་སོང་ཡོད་ས་དེར་

འཕུར་ནས་ཉ་ཤ་ལྷག་མ་དེ་འཚོལ་བར་ཕྱིན་པ་རེད། 

ཡྱིན་ན་ཡང་། ཁྲུང་ཁྲུང་རན་པ་དང་འབྱིང་བ་ལ་ཉ་ཤ་ལྷག་མ་དེ་དག་ཁྱོན་ནས་མ་རྙེད་ཙང་། 

དཀའ་ལས་ཁག་ནས་ཁྱྱིམ་ལ་ལོག  ཁྲུང་ཁྲུང་ཆུང་ཤོས་དེ་ལ་ཉ་ཤ་ལྷག་མ་དེ་དག་ལམ་སེང་

རྙེད་ནས་ཤྱིང་སོང་དེའྱི་འཁྲྱིས་ལ་ཚང་མ་བཟས་པ་རེད། 

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


