
ཁྲ་ལི་བོད་ཀི་སྒྱུ་རྩལ་དང་རྩོམ་རིག་གོང་འཕེལ་ཚོགས་པས་ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་

སུ་ཚུད་པའི་གངས་ཅན་བོད་པའི་ས་ཁུལ་རྣམས་ལ་བོད་ཀི་རིག་གཞུང་དང་སྐད་ཡིག་ཁྱབ་གདལ་གཏོང་བའི་ལས་

གཞི་ཁག་ལ་རྒྱབ་སྐོར་བེད་བཞིན་ཡོད། ཁྲ་ལི་ཚོགས་པ་དེ་ནི་ཁེ་གཉེར་མིན་ལ། གཞུང་འབེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་

ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཆབ་སིད་དམ་ཆོས་ལུགས་ཀི་ཚོགས་པ་སུ་ཞིག་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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མཚོ་རྟ་ནི་རྒྱ་མཚོའི་ནང་དུ་འཚོ་གནས་བེད་མཁན་གི་ཉ་རིགས་ཤིག་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། ཁོ་

པའི་གཟུགས་དབིབས་དེ་དག་ནམ་རྒྱུན་དུ་མཐོང་བའི་ཉ་ལྟར་མེད། མཚོ་རྟའི་མགོ་བོ་དེ་སོག་

ཆགས་རྟ་ཡི་མགོ་བོ་འདྲ་བ་ཞིག་དང་། མཇུག་མ་དེ་སོག་ཆགས་སྤེལ་གི་མཇུག་མ་འདྲ་བ་

ཞིག་ཡོད། བས་ཙང་། དུས་ཡུན་རིང་པོ་ཞིག་ལ། མི་རྣམས་ནས་སོག་ཆགས་དེའི་རིགས་རྒྱུད་

གང་ཞིག་ཡིན་མིན་ཤོད་ཚོད་མི་ཐུབ་པས། ཁོ་པའི་ཚན་རིག་གི་མིང་དུ་ “Hippocam-

pus” ཞེས་བཏགས། ཐ་སྙད་དེ་ནི་གེ་རེག་ (Greeks) སྐད་ཀི་ཡིག་འབྲུ་གཉིས་ལས་གྲུབ་

པ་དང་། ཡིག་འབྲུ་ “Hippos” ཡི་གོ་དོན་ནི་ “རྟ་”དང་། ཡིག་འབྲུ་“campus”ཡི་གོ་དོན་

ནི་ “མཚོའི་སིན་བུ་” ཟེར་བ་ནས་དབིན་ཡིག་ལ་ “Sea Horse” སེ་ “མཚོ་རྟ་” ཞེས་པའི་

མིང་དེ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། མཚོ་རྟ་ནི་བ་ཚྭ་ཅན་གི་རྒྱ་མཚོ་དང་སྐམ་སའི་འདྲེས་མཚམས་ཀི་

མཚོ་ཆུ་གཏིང་ཐུང་ཡིན་པའི་ས་ཁུལ་ཏེ་རྒྱ་མཚོའི་རླབས་ཁ་དང་། མཚོ་ཁའི་འདམ་རྫབ།  

མཚོ་རྟ། (Sea Horse)
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མཚོ་རྩྭའི་ནེའུ་གསེང་། དེ་བཞིན་མཚོ་འོག་གི་བག་རིའི་སེང་དུ་འཚོ་གནས་བེད། མཚོ་རྟའི་

ཁ་ལ་སོ་མེད་པས་ཟས་རིགས་རྣམས་ཁྱུར་མིད་གཏོང་གི་ཡོད། ཁོ་པས་རྒྱ་མཚོའི་ནང་གི་

མཚོ་འབུ་ཆུང་ངུ་དང་། མཚོ་ཡི་ཁ་ལ་གཡེང་བའི་སོག་ཆགས་ཕྲ་ཆུང་རྣམས་ཟ་བཞིན་ཡོད་

ཀང་། མཚོ་རྟ་རང་ཉིད་ནི་བ་ཁྱེའུ་དང་། སིག་སིན། ཉ་ཆེན་ཁྲུ་ནཱ། མཚོ་གཏིང་ཉ་ལེབ་(skate) 

རྒྱ་མཚོའི་རུས་སྦལ། མཚོ་སིན་(shark)ལ་སོགས་པའི་སོག་ཆགས་ཀིས་བསད་ཀི་ཡོད་

པས། རང་རང་གི་ཚེ་སོག་ལ་སྲུང་སྐོབ་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་མཚོ་རྟའི་ལུས་པོའི་ལྤགས་མདོག་

དེ་ཁོར་ཡུག་མི་འདྲ་བའི་ཁྲོད་དུ་ཡོད་སྐབས། ཁོར་ཡུག་དེའི་ཚོན་མདོག་དང་ཕན་ཚུན་མཐུན་

པའི་“ཉེན་འགོག་ལུས་ཚོན་(camouflage)” གི་རྣམ་པ་བསན་ནས་དགྲ་ཟླ་དེ་ཚོའི་མིག་

འཁྲུལ་ཐུབ་པའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་ཡོད།

སོག་ཆགས་མཚོ་རྟའི་རིགས་ཕར་འགྲོ་ཚུར་འོང་བེད་དུས། མགོ་དང་

འཇིང་པ་གཉིས་པོ་མར་སྒུར་སྒུར་བས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་མཇུག་མ་དེ་

ཡར་བསྐུམས་ནས་མཚོ་ཡི་གཏིང་དུ་རྒྱུགས་འགྲོ་བ་དང་། མགོ་དང་

འཇིང་པ། མཇུག་མ་རྣམས་སྨྱུ་གུ་ནང་བཞིན་ཡར་འདྲོང་པོར་བསད་ནས་

རྒྱ་མཚོའི་ངོས་དང་མདུན་ཕོགས་སུ་འགྲོ་འོང་བེད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། 

བོད་ཀི་འདབ་ཆགས་ཁྲུང་ཁྲུང་སྐེ་ནག་ནང་བཞིན་མཚོ་རྟ་ཕོ་མོ་གཉིས་

ཀིས་མི་ཚེའི་ནང་དུ་བཟའ་ཟླ་གཅིག་ཁོ་ན་དང་མཉམ་དུ་འཚོ་བ་སྐེལ་གི་ཡོད། མཚོ་རྟ་ཕོའི་

རིགས་ཀི་ལྟོ་གྲོད་ལ་སོག་ཆགས་ཀན་ག་རུ་(Kangaroo) ལྟར་གི་“སྦོ་ཁུག་” ཅིག་ཡོད་

པ་དེའི་ནང་དུ་མཚོ་རྟ་མོའི་སོ་ང་རྣམས་ཉར་ཏེ། མཚོ་རྟའི་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོ་འཚར་སྐོང་བས་པ་མ་

ཟད། མཐའ་མ་དེར་ “ཕྲུ་གུ་སྐེས་པའི་” འགན་ཁུར་དེ་ཡང་ལེན་གི་ཡོད། སོག་ཆགས་ཕོ་ཡིས་

ཕྲུ་གུ་སྐེས་པའི་སྣང་ཚུལ་ཡོད་པ་དེ་མཚོ་རྟའི་རིགས་ལ་མ་གཏོགས་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པ་རེད།
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མིག   Eye

སྣ་མཆུ།   Snoct

རྣ་རྫིའུ་ལེབ་མོ།  
Pectoral fin

མུར་ལིབས་ཁེབས་ལྤགས།
Gill cover

རྒྱབ་རྫིའུ། 
Dorsal fin

སྦོ་རྫིའུ།   
Anal fin

འཚར་སྐོང་སྦོ་ཁུག 

(མཚོ་རྟ་ཕོའི་རིགས་ལ་མ་གཏོགས་མེད།) 

Brood pouch
མཇུག་མ།   Tail
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འཆི་མེད་སྒོལ་མ་ལགས་ནི་ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོག་ལ་རྟེན་གཞི་བས་པའི་

ཁེ་གཉེར་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་“ཡིན་དང་ཡིན་ཤེས་ཡོན་བསི་གནས་ཁང་” 

ཞེས་པ་དེ་ཐོག་མར་གསར་འཛུགས་བེད་མཁན་གི་གྲས་ཤིག་དང་། ལས་དོན་

གཉེར་མཁན་གི་གཞོན་སྐེས་འགན་འཛིན་པ་ཞིག་ཀང་རེད། ཁོང་མོ་ནི་བོད་

ནང་གི་འབོག་པའི་ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་ལ་སྐེས་ཤིང་། རང་ལོ་ ༡༢ བར་དུ་འབོག་

ཁུལ་དུ་སོ་ཕྱུགས་འཚོས་ནས་ཡིག་རོངས་ཀི་མི་ཚེ་ཞིག་བསྐལ། དེ་ནས་

བཙན་བོལ་དུ་ཡོང་རེས་སོབ་གྲྭར་སྐོད་པའི་གོ་སྐབས་ཐོག་མ་དེ་ཐོབ། ལོ་ཤས་ཀི་རེས་ལ་ཨ་རིིར་

གཞིས་ཆགས་སུ་འབོར། ཁོང་མོས་མུ་མཐུད་སོབ་གྲྭར་སྐོད། སྤི་ལོ་ ༢༠༠༨ལོར་ “སའེ་ཙེ་སོང་ལོའི་

སོབ་ཡོན་བ་དགའ་Gates Millennium Scholarship” ཞེས་པ་དེ་ཐོབ་ནས་ “མི་ཌལ་བྷ་རི་

མཐོ་སོབ་ Middlebury College” ལ་སོབ་སྦོང་བས། དེའི་རེས་སུ་སྐད་གྲགས་ཆེ་བའི་ “ཀོ་

ལུམ་སྦི་ཡཱ་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ Columbia University” ནས་རྒྱལ་སྤིའི་ཤེས་ཡོན་འཕེལ་རྒྱས་

ཐོག་རབ་འབམས་པའི་ལག་འཁྱེར་ལེན། སྤི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་“ཡིན་དང་ཡིན་ཤེས་ཡོན་བསི་གནས་

ཁང་” དེ་བཙུགས་ནས་བང་ཨ་རིའི་ཁུལ་དུ་འཚར་ལོངས་བས་དང་བེད་བཞིན་ཡོད་པའི་བོད་ཕྲུག་

རྣམས་ལ་ཆེད་དུ་དམིགས་ཏེ། བོད་ཀི་

སྐད་ཡིག་དང་ཡ་རབས་གཤིས་ལུགས། 

དེང་དུས་ཀི་ཤེས་བ་ཡོན་ཏན་ཁག་གང་

ལེགས་རག་ཐབས་ཀི་ལམ་སོན་དང་། 

སོབ་ཁྲིད། རྒྱུ་ཆ་མཁོ་སྤོད་ལ་སོགས་

བེད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།

མྱི་སྣ་ངོ་སྤོད།

འཆི་མེད་སྒོལ་མ།
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མཚོ་རྟའི་རིགས་ཀི་སོག་ཆགས་རྣམས་ལོ་ངོ་སོང་ཕྲག་ཁ་ཤས་ཀི་སོན་ནས་གནའ་བོའི་གེ་

རེག་(Greeks) གི་ལྷ་སྒྲུང་དུ་ཐོན་ཟིན་པའི་སོག་ཆགས་ཤིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། སའི་གོ་ལ་

དེའི་སེང་དུ་འཚོ་གནས་བས་ནས་ད་བར་ལོ་ངོ་ས་ཡ་བཞི་བཅུ་ཙམ་ཞིག་ཕིན་ཡོད་པ་དེང་

དུས་ཀི་སོག་ཆགས་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་པ་ཚོས་གསུངས་ཡོད།འོན་ཀང་། རྒྱ་མཚོའི་ནང་

གཏམ་དཔེ།

བྱིས་པའྱི་ཤེས་བའྱི་ཟེགས་མ།

རྟ་ཕོ་རྒྱུག་ཤེད་ཡོད་ན།

བྱང་ཐང་སོང་པ་རེད།
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གི་མཚོ་རྟ་རྣམས་ལ་ཞིབ་འཇུག་པ་ཚོས་དངོས་སུ་ཚན་རིག་གི་ལྟ་ཞིབ་བེད་རྒྱུའི་ལས་ཀ་དེ་

སྤི་ལོ་ ༡༩༨༠ ག་གྲངས་ནས་འགོ་ཚུགས་ཡོད་པས། མཚོ་རྟའི་རིགས་ལ་ད་དུང་ཚན་རིག་གི་

ཞིབ་འཇུག་བས་དང་བེད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། སོག་ཆགས་རིག་པའི་ཐོག་ཏུ་མཚོ་རྟ་རྣམས་

སེང་་ཎ་ཐེའི་ཌེ་ (Syngnathidae) ཞེས་པའི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ལ་གཏོགས། ཁྱིམ་རྒྱུད་དེའི་ཁོངས་

སུ་སོག་ཆགས་རིགས་མིི་འདྲ་བ་ཁྱོན་ ༣༣༠ ཙམ་ཞིག་ཡོད་པ་ནས་རིགས་ ༣༧ ནི་མཚོ་

རྟའི་རིགས་ཡིན་པ་དང་། རིགས་གསུམ་ནི་མཚོ་འབྲུག་(Sea dragons) གི་རིགས་ཡིན་

པ་ཕུད། དེ་བིངས་རྣམས་འབྲུག་ཉའི་(Pipefish)རིགས་ཡིན་པ་རེད། ད་ཕན་ཤེས་རྟོག་བྱུང་

བའི་མཚོ་རྟའི་རིགས་སུམ་ཅུ་སོ་གྲངས་དེ་ཚོའི་གཟུགས་པོའི་ཆེ་ཆུང་ལའང་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་

ཡོད། གཟུགས་སོབས་ཆེ་བའི་མཚོ་རྟ་དེར་རིང་ཚད་སན་ཌི་སི་ཌར་(cm) ༣༦ ཙམ་ཡོད་པ་

དང་། ཆུང་བ་དེར་སན་ཌི་སི་ཌར་(cm) ༡.༣ ཙམ་མ་གཏོགས་མེད།
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                 མཚོ་འབྲུག                        Sea dragons 

                  མཚོ་སིན།                         Shark

                  ཉེན་འགོག་ལུས་ཚོན།              Camouflage

ཐ་སྙད་ངོ་སྤོད།

བྱིས་པའྱི་གཞས་ཚིག

ཁ་ལ་ཉན་དགོས།
 

ཆུ་སྐེས་སྒོལ་མས་བརྩམས།

གྲོགས་པོ་གྲོགས་པོ་ཆུང་ཆུང་།

འཛིན་གྲྭ་ཚུགས་པའི་སྐབས་ལ།

སྐད་ཆ་མང་པོ་མ་ཤོད།

དགེ་རྒན་ཞལ་ལ་ཉན་དགོས།

འཛིན་གྲོགས་ཕན་ཚུན་དབར་ལ།

འཆམ་པོ་མཐུན་པོ་གནང་དཱང་།

ང་ཚོ་བོད་ཀི་ཀ་ཁ།

ཉིན་རེར་ཚིག་རེ་སྦོངས་དཱང་།
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རྩ་བའི་བླ་མའི་བཀའ་དྲིན།

དགེ་རྒན་བཟང་པོའི་ལམ་སོན།

དྲིན་ཅན་ཕ་མའི་བམས་སྐོང་།

དེ་གསུམ་ནམ་ཡང་མ་བརེད།

ཀ་ཁ་ག་ང་འབི་ཀོག

ཆུང་ཆུང་དུས་ནས་སྦང་དགོས།

ང་ཚོ་བོད་ཀི་ཡི་གེ།

བོད་ཕྲུག་ང་ཚོས་སྦང་དགོས།

རྩོམ་སྒིག་པ། སྣང་གསལ་བསན་འཛིན་ནོར་བུ།     དེབ་སྒིག་མཁན། ཚེ་རིང་རྣམ་རྒྱལ།

ཀ་ཁ་ག་ང་ ཀ་ཁ་ག་ ང ་


