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

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

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

ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཆབ་སྲིད་དམ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཚོགས་པ་སུ་ཞིག་དང་འབྲེལ་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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བྱིིས་པའིི་དུས་དེེབ་འིདེོན་ཐེེངས་བཅུ་གཉིིས་པ།
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སྲགོ་ཆགས་ “དམོ་ཁྲ་” ཡ་ིགཟུགས་བརྙན་ད་ེདག་ “འཛམ་

གླིིང་བྱེས་འཚོའི་སྲོག་ཆགས་ཐེེབས་རྩ་ལྷན་ཚོགས། 

(WWF)” ཞསེ་པའ་ིམཚནོ་རྟགས་སུ་བཞག་ཡདོ། ཚགོས་

པ་ད་ེན་ིསྤ་ིལ་ོ ༡༩༦༡ ལརོ་གསར་བཙུགས་བྱས་པའ་ིགཞུང་

འབྲལེ་མ་ཡནི་པའ་ིརྒྱལ་སྤིའ་ིཚགོས་པ་ཞགི་རདེ། ཚགོས་པ་

དའེ་ིདམགིས་ཡུལ་ན་ིབདག་མདེ་བྱསེ་འཚ་ོལ་གནས་པའ་ིསྲགོ་ཆགས་དང་། སྲགོ་ཆགས་ད་ེ

རྣམས་ཀྱ་ིའཚ་ོགནས་ཁརོ་ཡུག་ལ་སྲུང་སྐངོ་བྱདེ་རྒྱུ་ད་ེཡནི་པ་རདེ།

དམོ་ཁྲ་ན་ིདངེ་སྐབས་རྒྱ་ནག་ག་ིནང་དུ་གཙོ་ོབ་ོབདོ་མ་ིརགིས་གནས་སྡོདོ་བྱདེ་སའ་ིརྒྱལ་རངོ་

ངམ། རྔ་པ་བདོ་རགིས་རང་སྐངོ་ཁུལ་ཟེརེ་བའ་ིཁངོས་སུ་གཏགོས་པའ་ིརྣམ་འཕེལ་གྱི་ིགཟེ་ིརྩ་

སྡོ་ེདགུ་ (九寨沟)དང་། ལུང་དགུ་ས་ཁུལ་གྱི་ིའདོ་ལུང་ (卧龙) ལ་སགོས་པ་དང་། ད་ེབཞིན་

དམོ་ཁྲ། (Giant Panda)
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ཤར་ཁགོ་ག་ིའབྲུག་ཆུའ་ིས་ཁུལ་ཏ་ེཀན་ལྷ་ོབདོ་རགིས་རང་སྐངོ་ཁུལ་ཟེརེ་བའ་ིཁངོས་ཀྱ་ིས་

མཐེའོ་ིནགས་རིའ་ིགྲོགོ་རངོ་ག་ིམཐེ་ོཚད་རྒྱ་མཚོའ་ིངསོ་ནས་ཧྥི་ིཌི་ི(feet)༦༠༠༠ ནས་ ༡༢༠༠༠ 

ཙོམ་དང་། སྨི་ིཌིར་(meter) ༢༠༠༠ ནས་༣༤༠༠ ཙོམ་གྱི་ིམཚམས་སུ་སྐསེ་པའ་ིསྨྱུག་མའ་ི

ཤངི་ནགས་ཀྱ་ིཁྲདོ་དུ་གྲོགོས་མདེ་ཁརེ་རྐྱང་ངང་ཕན་ཚུན་ཁ་ཐེརོ་ཏ་ེའཚ་ོབ་སྐལེ་བཞནི་ཡདོ།

དམོ་ཁྲའ་ིརགིས་ལ་ཁྱུ་ཚགོས་བྱས་ཏ་ེའཚ་ོབའ་ིགམོས་གཤསི་ཤགི་མདེ་ཙོང་། དམོ་ཁྲ་མ་ོཞགི་

གསི་མ་ིཚ་ེགང་ལ་དམོ་ཕྲུག་གྲོངས་ཚད་བདུན་ནམ། བརྒྱད་ཙོམ་མ་གཏགོས་སྐསེ་འཕལེ་བྱདེ་

ཐུབ་ཀྱ་ིམདེ་ལ། རྒྱུན་དུ་དམོ་ཁྲའ་ིཨ་མ་ཞགི་ནས་དམོ་ཕྲུག་གྲོངས་གཅགི ཡང་ན། གཉསི་མ་

གཏགོས་སྐ་ེཐུབ་ཀྱ་ིམདེ། དརེ་བརྟནེ། ད་ལྟའ་ིཆར་འཛམ་གླིངི་དེའ་ིསྟེངེ་ག་ིདམོ་ཁྲའ་ིགྲོངས་

འབརོ་ཁྱནོ་བསྡོམོས་ ༡༦༠༠ ལྷག་ཙོམ་ཞགི་ལས་མདེ་པ་རདེ།
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དོམ་ཁྲ་ནི་སྨྱུག་མའི་རྩི་ཤིང་གཅིག་པུ་ཟེ་

མཁན་གྱི་ིའ་ོའཐུང་སྲགོ་ཆགས་ཤགི་རདེ། 

ཁ་ོཔས་ཉནི་རརེ་སྨྱུག་མ་སསོ་པ་ཕྷང་ཌི་ 

(pound) ༢༥ - ༤༠ཙོམ་མམ། རྒྱ་མ་ 

༢༢ - ༣༧ཙོམ་ཞགི་ཟེ་བཞནི་ཡདོ། དམོ་

ཁྲའི་ལག་པར་ཤ་རྒྱུས་མཁྲེགས་པོའ་ི 

“མཐེེ་བོང་རྫུན་མ་”ཞིག་ཡོད་པ་དེ་དག་

དོམ་རིགས་ཀྱི་སྲོག་ཆགས་གཞན་ཚོའི་

ལག་པར་མཐེོང་རྒྱུ་མདེ། ཁྱད་ཆསོ་ད་ེལ་

བརྟནེ་ནས་དམོ་ཁྲའ་ིལག་པས་སྨྱུག་མ་རྣམས་བད་ེབླག་ངང་བཟུང་ཐུབ་སྟེ་ེཟེས།ད་ེབཞནི་དམོ་

ཁྲ་ལ་དགུན་ཉལ་ (hibernate) གྱི་ིགམོས་གཤསི་ད་ེཡང་མཐེངོ་རྒྱུ་མདེ།

དོམ་ཁྲའི་ལུས་སྤུ་ནི་འཇམ་ཞིང་སྣུམ་ཐེིང་ཐེིང་ཞིག་

ཡདོ། མགི་དང་རྣ་ཅགོ སུག་ལག་བཞ།ི དཔུང་ཕྲག་

བཅས་ཀྱ་ིསྤུ་མདགོ་རྣམས་ནག་པ་ོཡནི་པ་ཕུད། ད་ེ

བྱངིས་ཀྱ་ིལུས་སྤུ་རྣམས་དཀར་པ་ོརདེ། ཡནི་ན་

ཡང་། ཁ་ོཔའ་ིལུས་ཕུང་དང་གཟུགས་སྟེབོས་ཆ་ེ

ཆུང་དེ་དག་དོམ་རིགས་ཀྱི་སྲོག་ཆགས་གཞན་

བདུན་པ་ོད་ེཚ་ོལས་ཆུང་བ་ཞགི་ཡདོ། བདག་མདེ་

བྱསེ་སུ་འཚ་ོབའ་ིདམོ་ཁྲ་རྣམས་ལ་ོང་ོཉ་ིཤུ་ཙོམ་ཞགི་

གསནོ་པརོ་སྡོདོ་ཐུབ་ཀྱ་ིཡདོ་པ་རདེ།
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ཁོང་གི་ཕ་ཡུལ་ནི་བོད་ཀྱི་མདོ་སྨིད་རྔ་པ་ཁུལ་ཡིན་པ་

དང་། ཆུང་བྱསི་པའ་ིདུས་ནས་འཕྲུལ་རགི་དང་ར་ིམོའ་ི

སྒྱུ་རྩལ་གྱིི་རིགས་ལ་དགའ་པོ་ཡོད་མཁན་ཞིག་རེད། 

རང་ལ་ོ ༡༥ སྐབས་དརེ་དགནོ་པའ་ིམཁན་པ་ོལ་གསུང་

ཆསོ་གནང་ཆདེ་ FM Microphone ཞགི་བཟེསོ་

ནས་ཕུལ། ད་ེན་ིཁངོ་ག་ིམ་ིཚེའ་ིནང་དུ་འཕྲུལ་རགི་ཐེད་

ཀྱ་ིརྣམ་དཔྱོདོ་མངནོ་པ་ཐེགོ་མ་ད་ེཆགས་ཡདོ། རྒྱ་གར་

ལྷ་ོཕྱོགོས་ཀྱ་ིས་ེར་དགནོ་པར་ལ་ོང་ོ ༡༦ ཙོམ་ཞགི་སློབོ་

གཉརེ་བྱས། སྤ་ིལ་ོ༢༠༡༣ ལརོ་དག་ེབཤསེ་ཀྱ་ིམཚན་གནས་བཞེས་ཡདོ་པ་རདེ།

 སྤ་ིལ་ོ ༢༠༠༡ ལརོ་སརེ་སྨིད་གྲྭ་ཚང་ག་ིའདུ་ཁང་གསར་བཞངེས་ཀྱ་ིཕྱོ་ིནང་འཆར་འགདོ་དང་།ལྡེབེས་

རསི་ཀྱ་ིམ་དཔ་ེསྣག་བྲསི་དང་སྣུམ་ཚོན་ར་ིམ་ོམང་དག་ཅགི་བྲསི་ཏ་ེཞབས་འདགེས་ཞུ་མྱོངོ་ཡདོ། སྤ་ིལ་ོ 

༢༠༠༣ ཙོམ་ནས་བཟུང་། ཁངོ་གསི་གླིགོ་ཀླད་འཕྲུལ་རགི་ལ་ཐུགས་སྣང་དང་། དངསོ་སུ་བེད་སྤདོ། ད་ེནས་

ཚད་མཐེའོ་ིལྷུ་སྒྲིགི་དང་བཅསོ་སྒྲིགི ད་ེབཞནི་མཉནེ་ཆས་གསར་བཟེའོ་ིལས་དནོ་ད་ེཡང་གླིགོ་ཀླད་ཀྱ་ིནང་དུ་

བདོ་ཡགི་དབུ་མདེ་ཀྱ་ིཡགི་གཟུགས་རྣམས་བདེ་སྤདོ་བྱདེ་ཐུབ་པ་ཞགི་ཡངོ་ཐེབས་ནས་འག་ོཚུགས། ད་ེལྟ་

བུའ་ིགླིགོ་ཀླད་ཚན་རྩལ་ཐེད་ཀྱ་ིཤསེ་ཡནོ་རྣམས་ཁོང་གསི་ལག་ལནེ་དངསོ་བརྒྱུད་ནས་ཐེབོ་པའ་ིཉམས་མྱོངོ་

ད་ེདང་རང་ཉདི་ལ་ལྷན་སྐསེ་སུ་ཡདོ་བཞནི་པའ་ིརྣམ་དཔྱོདོ་ལ་བརྟནེ་ཏ་ེབྱུང་བ་ཞགི་ལས། དངེ་དུས་ཀྱ་ིཚད་

ལྡེན་སློབོ་གྲྭ་ཆནེ་མོའ་ིནང་ནས་སྦྱངས་མྱོངོ་ཡདོ་པ་ཞགི་ཆགས་མདེ།

 སྤ་ིལ་ོ ༢༠༠༥ ལརོ་ཁངོ་ནས་ “སྨིནོ་ལམ་བདོ་ཡགི་དང་པ་ོ” ཞསེ་པའ་ིམཉནེ་ཆས་གསར་བཟེ་ོགནང་

སྟེ་ེསྤ་ིཚགོས་ཐེགོ་རནི་མདེ་འགྲོམེས་སྤེལེ་ཞུས་ཡདོ། ད་ེན་ིབདོ་མ་ིསྒེརེ་པ་ཞགི་གསི་བཟེསོ་པའ་ིགླིགོ་རྡུལ་

མི་སྣ་ངོ་སྤོདེ།

དག་ེབཤསེ་བླ་ོབཟེང་སྨིནོ་ལམ།
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བདོ་ཡགི་ཐེགོ་མ་ད་ེཆགས་ཡདོ་པ་དང་། གླིགོ་ཀླད་ཀྱ་ིནང་དུ་དབུ་མདེ་ཀྱ་ིཡགི་གཟུགས་བཅུག་ཐུབ་པ་ཆསེ་

ཐེགོ་མའང་ཆགས་ཡདོ། དའེ་ིརྗེསེ་སུ་ཁངོ་གསི་ “སྨིནོ་ལ་བདོ་ཡགི་གཉསི་པ་”དང་། “རྒྱལ་སྤིའ་ིཚད་གཞ་ི

ཅན་ (unicode) གྱི་ིསྨིནོ་ལམ་བདོ་ཡགི་གསུམ་པ།” “སྨིནོ་ལམ་ཚགི་མཛོད་” ལ་སགོས་པའ་ིམཉནེ་ཆས་

མ་ིའདྲ་གྲོངས་ ༣༧ ཙོམ་ཞགི་བཟེསོ་ཡདོ་པ་དསེ་བདོ་པ་ཞགི་ག་ིངསོ་ནས་བདོ་ཀྱ་ིསྐད་ཡགི་ད་ེདག་དུས་

རབས་ཉ་ིཤུ་རྩ་གཅགི་པའ་ིསྤ་ིཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཀྱ་ིགམོས་བགྲོདོ་དང་དུས་མཉམ་འགྲོ་ོཐུབ་པ་ཞགི་དང་། བདོ་

མ་ིརགིས་གཙོ་ོབརོ་གྱུར་བའ་ིཧི་ིམ་ལ་ཡཱའ་ིར་ིརྒྱུད་ཀྱ་ིམ་ིརྣམས་དང་། ད་ེབཞནི་འཛམ་གླིངི་ཡུལ་གྲུ་གཞན་གྱི་ི

ནང་དུ་ཡདོ་པའ་ིམ་ིསྣ་མང་པསོ་བདོ་ཀྱ་ིསྐད་ཡགི་དང་རགི་གཞུང་ལ་སགོས་པར་རྒྱུན་མཐུད་ནས་སློབོ་སྦྱངོ་

དང་། བཀལོ་སྤདོ། དར་སྤེལེ་གཏངོ་ཐུབ་རྒྱུར་མཛད་རྗེསེ་རླབས་ཆནེ་ཞིག་བཞག་ཡདོ་པ་རདེ།

 སྤ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ལརོ་༧རྒྱལ་བའ་ིདགངོས་དནོ་བཞནི་ཁངོ་གསི་ “སྨིནོ་ལམ་བདོ་ཀྱ་ིབརྡ་འཕྲནི་ཞབི་

འཇུག་ཁང་” ཞགི་གསར་བཙུགས་དང་འགན་འཛནི་གྱི་ིལས་གནས་བཞསེ། ད་ེནས་སྤ་ིལ་ོ ༢༠༡༩ ལརོ་

“སྨིནོ་ལམ་བརྡ་འཕྲནི་དང་ཞབི་འཇུག་སྒེརེ་གཉརེ་ཚད་ཡདོ་ཁ་ེལས། Monlam IT & Research 

(OPC) Private Limited” ཞསེ་་པ་ད་ེགསར་དུ་བཙུགས། ད་ེབཞནི་ཁངོ་ནས་འཛམ་གླིིང་ག་ིནང་དུ་སྙན་

གྲོགས་ཆ་ེབའ་ིསློབོ་གྲྭ་ཆནེ་མ་ོཁག་དང་། ཨ་རརི་རྟནེ་གཞ་ིབྱས་པའ་ིམཉནེ་ཆས་བཟེ་ོཚངོ་ཁང་གྲོགས་ཅན་ 

“ཀུ་ཤུ། Apple”དང་། “དགསོ་རྒུ། Google” ལ་སགོས་པའ་ིཚགོས་པ་མང་དག་ཅགི་ག་ིནང་དུ་གཏམ་

བཤད་དང་། མཉམ་ལས་ཀྱ་ིལས་གཞ་ིསྤེལེ། ཁངོ་ན་ིར་ིམ་ོའབྲ་ིབཞངེས་དང་གླིགོ་ཀླད་འཕྲུལ་ལས་ཀྱ་ིཐེགོ་ཏུ་

མཁས་པ་ཞགི་ཡནི་པ་མ་ཟེད། ནང་ཆསོ་ཀྱ་ིསྒེམོ་ཉམས་ལནེ་གྱི་ིཐེགོ་ཏུ་དམགིས་བསལ་གྱི་ིད་ོསྣང་ཡདོ་

མཁན་ཞགི་ཀྱང་ཡནི་པ་རདེ།

 སྤ་ིལ་ོ ༢༠༢༢ ལརོ་ལས་ཡུན་ལ་ོང་ོདགུ་ཙོམ་འགརོ་བའ་ི “སྨིནོ་ལམ་ཚགི་མཛོད་ཆནེ་མ་ོཐེནོ་རམི་

གསུམ་པ་”པདོ་ ༢༢༣ བྱས་པ་ཞགི་འགྲོེམས་སྤེལེ་གནང་ཡདོ། དག་ེབཤསེ་བླ་ོབཟེང་སྨིནོ་ལམ་ལགས་ཀྱ་ི

མ་འངོས་པའ་ིལས་འཆར་གྱི་ིཁངོས་སུ་ “སྨིནོ་ལམ་མསི་བཟེསོ་རགི་ནུས་” ཞསེ་པའ་ིམཉནེ་ཆས་བཟེ་ོསྐྲུན་

དང་། ལ་ོཆུང་བྱསི་པའ་ིབདོ་ཡགི་ཚགི་མཛདོ་ལ་སགོས་ཡདོ་པ་རདེ།
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དམོ་ཁྲ་ན་ིད་བར་ལ་ོང་ོབྱ་ེབ་གཅགི་ལྷག་ག་ིགོང་དུ་ཐེནོ་པའ་ིགདདོ་མའ་ིཤ་གཟེན་སྲགོ་ཆགས་

ཤགི་ག་ིརགིས་རྒྱུད་ནས་ལགོས་སུ་ཁ་གྱིསེ་པའ་ིསྲགོ་ཆགས་ཀྱ་ིགྲོས་ཤགི་ཡནི་པ་དང་། དངེ་

སྐབས་ཀྱ་ིདམོ་ཁྲའ་ིརགིས་རྒྱུད་ད་ེབྱུང་ནས་ད་བར་ལ་ོང་ོས་ཡ་གསུམ་ལྷག་ཕྱོནི་ཡདོ་པ་སྲགོ་

ཆགས་རགི་པ་བ་ཚསོ་བརྗེདོ་བཞནི་ཡདོ་པས། དམོ་ཁྲ་ན་ིསའ་ིག་ོལ་དེའ་ིསྟེངེ་འཚ་ོགནས་

བྱས་དང་བྱདེ་བཞནི་ཡདོ་པའ་ི “འགྱུར་རྡ་ོགསནོ་པ་ོ (Living fossil)” ཞིག་ལ་ངསོ་འཛནི་

བྱདེ་ཀྱ་ིཡདོ་པ་དང་། སྤ་ིལ་ོ ༢༠༡༦ ལརོ་ “རྒྱལ་སྤིའ་ིརང་བྱུང་སྲུང་སྐབོ་མནའ་འབྲལེ་གྱི་ིརྩ་

སྟེངོས་འགྲོ་ོཉནེ་ཡདོ་པའ་ིསྐ་ེདངསོ་ཀྱ་ིཐེ་ོགཞུང་དམར་པ།ོ (IUCN Red List)” དའེ་ིནང་དུ་

དམོ་ཁྲ་ད་ེདག་བསྐར་དུ་ “མགྱིགོས་མྱུར་སྟེངོས་སྲདི་པའ་ིསྲགོ་ཆགས། (Vulnerable)” 

ཀྱ་ིགྲོས་སུ་བཞག་ཡདོ་པ་རདེ།

སྲགོ་ཆགས་དམོ་ཁྲ་ལ་དབྱནི་ཇིའ་ིམངི་དུ་ “Panda ཕྷན་ཌི།” ཞསེ་འབདོ་པ་ད་ེཧྥི་རན་སིའ་ི

སྐད་ནས་ཟུར་གཡར་བྱས་པའ་ིབཤད་སྲལོ་ཞགི་ཡདོ་ཀྱང་། ལ་ོརྒྱུས་ཞབི་འཇུག་པ་ཚསོ་

གཏམ་དེཔེ།

བྱིིས་པའིི་ཤེས་བྱིའིི་ཟེགས་མ།

ཁ་ལ་མངར་མོ་སྦྲང་རྩི་ིཡིནི།

རྣ་བར་སྙན་པོོ་གཏམ་དཔོ་ེཡིནི།
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དབྱནི་ཇིའ་ིསྐད་ཡགི་ནང་ག་ི “Panda” ཞསེ་པའ་ིམངི་ད་ེཐེགོ་མར་བདོ་ཀྱ་ིཁྱམི་མཚསེ་རྒྱལ་

ཁབ་བལ་ཡུལ་གྱི་ིབལ་པ་ོཚསོ་ཧི་ིམ་ལ་ཡའ་ིས་ཁུལ་དུ་རྩི་ཤངི་སྨྱུག་མ་ཟེས་ཏ་ེའཚ་ོབའ་ིསྲགོ་

ཆགས་ཤགི་ཡདོ་པ་དརེ་བལ་པོའ་ིསྐད་དུ་ “nigalya ponya” སྟེ་ེ “སྨྱུག་མ་ཟེ་མཁན་

”ཞསེ་འབདོ་ཀྱ་ིཡདོ་པ་ནས་ཟུར་གཡར་བྱས་ཏ་ེབྱུང་བ་ཞགི་ཡནི་པ་བརྗེདོ། སྲགོ་ཆགས་དེའ་ི

ལུས་ཕུང་ན་ིཆུང་ཞངི་རྒྱགས་པ། མཇུག་མ་སྦོམོ་ལ་དེའ་ིསྟེངེ་དུ་སྤུ་མདགོ་དཀར་པ་ོདང་སརེ་

པ་ོགཉསི་མཉམ་བསྲསེ་བྱས་པའ་ིཨ་ལུང་ག་ིར་ིམ་ོའདྲ་བ་གྲོངས་དགུ་ཡདོ་པ་རདེ། 

གངོ་ག་ིསྲགོ་ཆགས་ད་ེདང་དམོ་ཁྲ་གཉསི་ཀར་རྩ་ིཤངི་སྨྱུག་མ་ཟེ་རྒྱུར་ཧི་ཅང་དགའ་བའ་ིསྲགོ་

ཆགས་ཤགི་ཡནི་ཙོང་། དབྱནི་ཡགི་ག་ིཐེ་སྙད་ “Panda” ཞསེ་པ་ད་ེདག་སྲགོ་ཆགས་ད་ེ
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གཉིས་ཀྱི་མིང་གི་ཆ་ཤས་སུ་

གཅིག་མཚུངས་ཀྱིས་བེད་

སྤདོ་བྱས་ཡདོ་ཀྱང་། གངོ་ག་ི

སྲགོ་ཆགས་དེའ་ིལུས་ཕུང་ན་ི

དོམ་ཁྲའི་རིགས་ལས་ཧི་ཅང་

ཆུང་བ་ཞགི་ཡདོ་པས། ཁ་ོ

པའི་དབྱིན་ཡིག་གི་མིང་ལ་ 

“Lesser Panda ཕྷན་ཌི་

ཆུང་བའམ། “Red Panda ཕྷན་ཌི་དམར་པ་ོ”ཞེས་བཏགས་ཡདོ་པ་དང་། དམོ་ཁྲའ་ིརགིས་

ཀྱ་ིལུས་ཕུང་ན་ིཆནེ་པ་ོཡདོ་པས། དབྱནི་ཡགི་ག་ིམངི་ལ་ “Giant Panda ཕྷན་ཌི་ཆ་ེ

བ།”ཞསེ་བཏགས་ཡདོ། སྲགོ་ཆགས་ད་ེགཉིས་ཀྱི་དབར་ལ་སྤུན་ཉའེ་ིརགིས་རྒྱུད་ཀྱ་ིའབྲལེ་བ་

གང་ཡང་ཡདོ་པ་མ་རདེ། སྲགོ་ཆགས་ “Red Panda / Lesser Panda” ཟེརེ་བ་དརེ་

བདོ་པ་ཚསོ་ “ཨ་ཁུ་གདངོ་དཀར།” དང་། “ཝོབོ།” “སྦོགེ” ལ་སགོས་པའ་ིཡུལ་མངི་མང་པ་ོ

ཞགི་འབདོ་ཀྱ་ིཡདོ། ཡནི་ན་ཡང་། དངེ་སྐབས་ “དམོ་ཁྲ་དམར་ཆུང་”ཞསེ་པའ་ིབདོ་མངི་ད་ེ

བཀལོ་སྤདོ་བྱདེ་མཁན་མང་པ་ོཡདོ་པ་རདེ། ང་ཚ་ོབདོ་པ་རྣམས་ལ་ནན་བཤད་ཅགི་ཞུ་རྒྱུར། 

བདོ་མ་ིཁ་ཤས་ཀྱསི་ “བྱ་ིལ་དམོ་” ཟེརེ་བའ་ིམངི་ཞགི་སྲགོ་ཆགས་ “དམོ་ཁྲ་” ལ་འབདོ་

མཁན་འདུག ད་ེན་ིཐེ་སྙད་དེའ་ིའབྱུང་ཁུངས་ཀྱ་ིརྒྱབ་ལྗོངོས་ལ་ད་ེཙོམ་གྱི་ིརྒྱུས་མངའ་ཞགི་མདེ་

པས་ཡནི་སྲདི། “བྱ་ིལ་དམོ་” ཞསེ་པའ་ིཐེ་སྙད་ད་ེབདོ་པའ་ིཕ་མསེ་ཚོའ་ིསྐབས་ནས་ཡདོ་པའ་ི

བདོ་མངི་ཞགི་མནི་པར། དུས་ཕྱོསི་སུ་རྒྱ་ཡགི་ནས་བདོ་ཡགི་ཏུ་ཐེད་སྒྱུར་བྱས་པའ་ིཐེ་སྙད་

ཅགི་ཆགས་ཡདོ། ད་ེཡང་སྤ་ིལ་ོ༡༨༦༩ ལརོ་རྒྱ་ནག་ལ་ཡ་ེཤུལ་གྱི་ིཆསོ་ལུགས་སྤེལེ་བར་ཡངོ་

མཁན་གྱི་ིཧྥི་རན་སིའ་ིཡུལ་མ་ིདང་། སྲགོ་ཆགས་རགི་པ་བ་ “Armand David ཨར་མཱན་
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ཌི་ིཌི་ཝོའ་ེཌི་ི”ནས་ཐེགོ་མར་ཤསེ་རྟགོས་བྱུང་ཡདོ་པ་དང་། མ་ིརྣམས་ཀྱསི་སྤ་ིལ་ོ ༡༩༣༦ 

ལརོ་དམོ་ཁྲ་གསནོ་པ་ོཞགི་བཟུང་ཐུབ་ནས་དངསོ་སུ་མགི་གསི་མཐེངོ་རྒྱུ་བྱུང་ཡདོ། ད་ེནས་

རྒྱ་ཡགི་ག་ིམངི་དུ་ “熊猫 རྨའ་ོཞུང་” ཞསེ་པ་ཐེནོ། གནའ་རྙངི་ག་ིརྒྱ་ཡགི་ལ་འབྲ་ིཀླགོ་བྱདེ་

དུས་ཡགི་འབྲུ་རྣམས་གཞགོས་གཡས་ནས་གཡགོས་གཡནོ་དུ་དདེ་སྲལོ་ཡདོ་སྟེབས། རྒྱ་

ཡགི་ག་ིཡགི་འབྲུ་ “猫” ཞསེ་པའ་ིག་ོདནོ་ན་ི “བྱ་ིལའམ། ཞ་ིམ་ི” ཡནི་པ་དང་། ཡགི་འབྲུ་ “

熊” ཞེས་པ་ན་ི “དམོ་”ལ་ཟེརེ་གྱི་ིཡདོ། དརེ་བརྟནེ། སྤ་ིལ་ོཆགི་སྟེངོ་དགུ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་དནོ་

གྲོངས་ལོའ་ིགཡས་གཡནོ་དུ་ཐེནོ་པའ་ིརྒྱ་ཡགི་བདོ་ཡགི་ཤན་སྦྱར་གྱི་ིཚགི་མཛདོ་ཀྱ་ིནང་དུ་རྒྱ་

བདོ་ལ་ོཙཱ་བ་འགའ་ཞགི་ནས་སྲགོ་ཆགས་ད་ེདག་འཚ་ོགནས་བྱདེ་ཡུལ་གྱི་ིས་སྐསེ་རྡ་ོསྐསེ་ཀྱ་ི

བདོ་པ་ཚསོ་ “དམོ་ཁྲ་” ཞསེ་འབདོ་ཀྱ་ིཡདོ་པ་མཁྱནེ་རྟགོ་མེད་པའ་ིདབང་གསི་རྒྱ་མངི་ “བྱ་ི

ལ་དམོ་”ཞསེ་པ་ད་ེབདོ་མངི་དུ་བཏགས་པ་ཞགི་ཡནི་པ་གརོ་མ་ཆག་ག།ོ

མགྱིགོས་མྱུར་སྟེངོས་སྲདི་པའ་ིསྲགོ་ཆགས།           vulnerable   

སྟེངོས་ལ་ཉ་ེབའ་ིསྲོག་ཆགས།                         endangered 

ཆསེ་ཛ་དྲག་ཅན་གྱི་ིསྟེངོས་ཉའེ་ིསྲགོ་ཆགས།           critically endangered

རྩ་སྟེངོས་ཟེནི་པའ་ིསྲགོ་ཆགས།                        extinct  

ཐེ་སྙདེ་ངོ་སྤོདེ།
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བྱསི་པའ་ིཀ་བཤད།
 

ཆུ་སྐསེ་སྒྲིལོ་མས་བརྩམས།

ཀ་བ་གཅགི་ག་ིའགོ་ལ།

ང་ཚ་ོམཉམ་དུ་འཛམོས་དུས།

ཁ་ནས་བདོ་སྐད་བཤད་ན།

ག་འདྲའ་ིཡག་པ་ལ་ཨཱང་།

ཅ་ལག་ཞྭ་སྨྱུག་ཤགོ་བུ།

ཆ་ལ་འཁྱརེ་རྒྱུ་མ་བརྗེདེ།

ཇ་ཐེང་གྲོང་མ་ོབཏུངས་ན།

ཉ་མ་ོནང་བཞནི་འཁྱག་ཡངོ་།

ཏ་ལ་ཤངི་ག་ིསྡོངོ་པ།ོ

ཐེ་གགོ་ཞངི་ལ་སྐསེ་འདུག

ད་གནི་ཤངི་ཏགོ་ཟེསོ་པས།

ན་ཟུག་གྲོདོ་པར་བཏང་བྱུང་།

པ་སངས་སྐར་མ་འདོ་ཆནེ།

ཕ་ལམ་འདྲ་པ་ོཡདོ་ཀྱང་།

བ་མོའ་ིའ་ོམ་ཞམི་པ།ོ

མ་ཡ་ིནུ་ཞ་ོའདྲ་བྱུང་།
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ཙོ་རརི་གནས་མཇལ་ཕྱོནི་ན།

ཚ་ག་ེཚ་ིགེ་མ་གནང་།

ཛ་དྲག་ཡནི་ན་མནི་ནའ།ི

ཝོ་ཞྭ་གྱིནོ་རྒྱུ་མ་བརྗེདེ།

ཞ་ལ་གྲོང་མོའ་ིསྒེང་ལ།

ཟེ་ཉལ་ཁ་ོན་མནི་པར།

འ་ཅག་བདོ་ཀྱ་ིཞབས་བྲ།ོ

ཡ་མཚན་ད་ེཚ་ོསྦྱོངས་དང་།

རྭ་ཅའོ་ིནང་ག་ིསྣ་ཐེ།

ལ་ཁའ་ིརྩ་ེནས་འཐེནེ་དུས།

ཤ་མ་ོར་ིརྩརེ་སྐསེ་པ།

ས་མཐེའ་ད་ེནས་མཐེངོ་བྱུང་།

ཧི་ཅང་དགའ་བའ་ིགླུ་གཞས།

ཨ་མ་ལགས་སུ་ཕུལ་ཡདོ།

ཧི་ལས་དགའ་བསུའ་ིཐེལ་མ།ོ

ཨ་ཅག་ལགས་ཀྱསི་རྡབེ་བྱུང་།

རྩོམ་སྒྲིིག་པ། སྣང་གསལ་བསྟེན་འཛིན་ནོར་བུ།     དེབ་སྒྲིིག་མཁན། ཚེ་རིང་རྣམ་རྒྱལ།


