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4ོགས་ཆགས་7ི་རིགས་ད9ེ་རིག་པ།
<ལ་>ིམས།
ཁོར་%ག་kང་fོབ་པ་ཞིག་ཡིན་ན་4ོག་ཆགས་རིག་པ་དང་fེ་དངོས་རིག་པའི་oིའི་འ+ོ་pངས་ཤེས་དགོས་པ་
མ་ཟད་4ོག་ཆགས་7ི་རིགས་ད9ེ་རིག་པའི་འ+ོ་pངས་ཤེས་s་ནི་མེད་t་མི་uང་བ་ཡིན་ལ་དེ་ནི་vང་གཞིའི་ཤེས་9་
ཡིན།
བོད་7ི་4ོག་ཆགས་7ི་རིགས་ད9ེ་pངས་དང་། དེང་tས་7ི་fེས་དངོས་རིག་པ་དང་4ོག་ཆགས་རིག་པ་
(zoology) སོགས་7ི་རིགས་དང་zེ་ཚན་དགར་<ལ་མི་མ{ན། བོད་རང་གི་དམངས་>ོད་t་ “གནམ་ལ་འ}ར་ད~།
ས་ལ་འ•ལ་ད~། བར་ལ་འ+ིམ་ད~།” ཟེར་བ་སོགས་བཤད་4ོལ་མང་ལ། ས་བབས་7ི་དབང་གིས་4ོག་ཆགས་7ི་zེ་
དགར་<ལ་མི་མ{ན་ལ། དཔེར་ན། འ•ོག་‚ལ་ནས་ƒང་ལ་ƒང་ཟེར་བ་མ་གཏོགས་མེད་7ང་། ཡང་རོང་…ོགས་ནས།
ལ་ལས་†་ƒང་དང་། བོང་ƒང་ཞེས་རིགས་གཉིས་t་9ེད་བར་མ་ཟད། ཡང་ལ་ལས་ˆེལ་ƒང་1ཞེས་པའི་རིགས་ཤིག་
7ང་ལོགས་‰་བཀར་འtག
4ོལ་sན་‹ི་བཤད་<ལ་དང་། དེང་tས་7ི་བཤད་<ལ། བོད་7ི་གསོ་རིག་གི་བཤད་<ལ་དེ་ག‰མ་མི་མ{ན་པ་
དེ་ལ་ཁག་མེད་ཏེ། བོད་ལ་དེང་སང་གི་ཁོར་%ག་kང་fོབ་དང་། 4ོག་ཆགས་རིག་པ། fེ་དངོས་རིག་པ་ཟེར་བ་དང་།
Œག་པར་•་ཚན་རིག་གི་ཤེས་9་དར་?ས་ཆེན་པོ་Žང་མེད་པའི་ཁར། ད་•འི་བར་t་བོད་7ི་ཞིང་འ•ོག་མི་མང་ཕལ་
ཆེ་བ་ཡིག་vོངས་བ་ཡིན་པ་དང་། ‘ོན་‹ིས་ཤེས་ཡོན་པ་’མས་7ིས་“ན་ག”ང་ཙམ་མ་གཏོགས། fེ་དངོས་དང་4ོག་
ཆགས་རིག་པའི་ག”ང་?་ཆེར་དར་?ས་མ་བཏང་བ་སོགས་ƒེན་–་ཚAགས་7ི་དབང་གིས་ཐ་—ད་གཅིག་™ར་Žང་མེད།
ཡིན་ན་ཡང་། ད་•་ཡི་གེ་ཤེས་མཁན་ཇེ་མང་དང་། ཁོར་%ག་སོགས་ལ་དོ་–ང་གི་›་œབས་ཤིག་འ•ར་བཞིན་པའི་
žབས་འདིར་ཐ་—ད་གཅིག་™ར་ཡོང་s་pབས་བདེ་ཞིང་ལས་Ÿ།
བ་…ོགས་པའི་fེ་དངོས་རིག་པའི་ཁོངས་གི་ (taxonomy) fེ་£ན་’མ་ད9ེ་རིག་པ་འདི་ནི་4ོག་ཆགས་
’མས་རིགས་ད9ེ་žབས་oོད་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། ཚན་རིག་པས་བཤད་པའི་(species) རིགས་ཟེར་བ་འདི་ལ་fེ་ཁམས་
རིག་པའི་žབས་‰་ད9ེ་བ་འ9ེད་<ལ་དེ་'ོད་གཞི་ཅན་ཡིན་ལ་ཚད་ཉིད་གསལ་བོར་འཇོག་{བ་7ིན་མེད། གང་•ར་
ཡང་། རིགས་གཉིས་zེབ་ནས་¦་~་fེས་བ་དང་¦ག་~་དེས་sད་§ེལ་མ་{བ་པ་ཡིན་ན། དེ་tས་རིགས་sད་7ི་རབས་
ཆད་པ་ཡིན། རབས་མ་ཆད་གོང་t་བzེབས་པའི་4ོག་£ན་དེ་གཉིས་རིགས་ཁ་ཁ་ཡིན་པས་རབས་ཆད་7ིན་ཡོད་པར་
ངོས་འཛ©ན་9ེད་7ིན་ཡོད། གལ་ཏེ་sད་§ེལ་{བ་པ་ཡིན་ན་རབས་ཆད་མེད་པར་sད་7ི་ངོ་བོ་མ་འ™ར་བར་རིགས་
sད་གཅིག་§ེལ་‹ིན་ཡོད་པས་རིགས་གཅིག་ལ་ངོས་འཛ©ན་9ེད་7ིན་ཡོད། རབས་ཆད་<ལ་འདི་ལ་fེ་དངོས་རིག་པ་
དང་4ོག་ཆགས་རིག་པ་གཉིས་7ི་བཤད་<ལ་མ{ན་པ་ཡིན།
རིགས་sད་7ི་རབས་ཆད་པའི་དཔེར་བªོད་ཞིག་བཞག་ན། †་དང་བོང་«་གཉིས་རིགས་བzེབས་ནས་ˆེལ་
fེས་7ང་། ˆེལ་‹ིས་sད་§ེལ་མི་{བ་པས་རབས་ཆད་འ+ོ་བ་ཡིན། གལ་ཏེ་ˆེལ་‹ིས་sད་§ེལ་{བ་པ་ཡིན་ན་དེ་ནི་†་
བོང་གཉིས་རིགས་གཅིག་པ་ཡིན་པར་ངོས་འཛ©ན་པ་ཡིན།
མི་ལ་དཔེར་བཞག་ན། མི་དཀར་པོ་དང་མི་ནག་པོ་གཉིས་¬ས་འ•ེལ་Žང་ན་sད་§ེལ་{བ་པ་མ་ཟད་«་དང་
ཚ་བོ་ཡང་ཚ་སོགས་རབས་མ་ཆད་པར་sད་§ེལ་{བ་པ་ཡིན། དེ་ནི་མི་དཀར་པོ་དང་ནག་པོ་གཉིས་ཆ་འ+ོ་བ་མིའི་
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(species) རིགས་གཅིག་པ་ཡིན་པར་ངོས་འཛ©ན་9ེད་པ་ཡིན། གལ་ཏེ། «་དང་ཚ་བོའི་sད་§ེལ་མི་{བ་པ་ན་མི་
དཀར་པོ་དང་མི་ནག་པོ་གཉིས་རིགས་ཁ་ཁར་འཇོག་དགོས།
བོད་7ི་4ོལ་sན་t་ བ་…ོགས་7ི་4ོག་ཆགས་རིགས་ད9ེ་རིག་པ་མ་དར་ན་ཡང་བོད་རང་ལ་རིགས་ད9ེ་རིག་
པ་ཡོད་དེ། དཔེར་ན། “ན་ག”ང་t་ “‚ང་ན་གནས་པའི་zེ”། “œན་ལ་གནས་པའི་zེ”། “གཅན་གཟན་zེ”།2 རི་-གས་
7ི་zེ་སོགས་zེ་ཚན་མང་པོ་དགར་4ོལ་ཡོད། ཡང་བོད་7ི་བཤད་4ོལ་t་zེར་མོ་ཅན་‹ི་རིགས། འདབ་ཆགས་7ི་རིགས་
སོགས་ཡོད་ལ། fེས་®ོ་ལ་ཡང་–་བཞི་ཡོད་དེ། མངལ་fེས། ®ོང་fེས། ¯ས་fེས། ˆོད་གཤེར་ལས་fེས་བ་སོགས་ད9ེ་བ་
དགར་pངས་ཡོད། འདི་དག་ནི་བོད་7ི་4ོགས་ཆགས་རིགས་ད9ེ་རིག་པ་ཡིན་ཞེས་བཤད་ཆོག
དེང་རབས་7ི་ བ་…ོགས་ཚན་རིག་པས་fེ་དངོས་’མ་ད9ེ་དེ་ལ་(life)4ོག་£ན་ནས་བ±ང་(species)
རིགས་བར་t་ད9ེ་བའམ་²ད་པར་ཆེན་པོ་ད~་u་…ེ་ཡོད།
༡། Life 4ོག་£ན།
4ོག་£ན་ཡིན་ན་fེ་£ན་´་}ང་། འ«་´། འཕོ་འ™ར་£ན་པ། ཡ་ལན་µོད་ཤེས་པ། fེ་འཕེལ་ཅན་ཡིན། འདི་
དག་གི་ནང་t་'ི་ཤིང་དང་། རི་-གས། གཅན་གཟན་དང་མི་སོགས་4ོག་ཆགས་fེ་འཆི་£ན་པ་ཐམས་ཅད་འtས་ཡོད།
༢། Domain ²བ་ཁོངས།
²བ་ཁོངས་བཤད་žབས། ·ལ་´་རབ་གཅིག་ལས་¸བ་པའི་4ོག་£ན་}ང་བོ་དང་། •ེ་ཉིང་མེད་པའི་´་}ང་།
•ེ་ཉིང་£ན་པའི་}ང་ཚAགས་སོགས་²བ་ཁོངས་–་ཁ་ག‰མ་ཡོད། འདིའི་ཁོངས་‰་འ«་4ིན། ཉ་རིགས། tད་འ+ོ།
འདབ་ཆགས། མི། 'ི་ཤིང་སོགས་<ད་པ་ཡིན།
༣། Kingdom འ+ོ་བ།
ཨ་རིའི་Ÿོབ་དེབ་ཁག་གི་ནང་t་འ+ོ་བ་རིགས་¼ག་ལ་བ'ི་བ་དང་། དེ་དག་ནི་ནང་བpན་ལས་བཤད་པའི་
འ+ོ་བ་རིགས་¼ག་དང་མི་འˆ། tད་འ+ོ། 'ི་ཤིང་། ཧམ་¾། འ«་´། ཨར་ཀི་´་4ིན་བཅས་¼ག་ཡོད། (Archaea)
ཨར་ཀི་´་4ིན་ནི་•ེ་ཉིང་མེད་པའི་རིགས་ཡིན། ·ལ་´་རབ་གཅིག་ལས་¸བ་པའི་4ོག་£ན་}ང་བོ་ཡང་འ+ོ་བའི་ནང་
t་<ད་ཡོད། ?་གར་དང་ད9ིན་%ལ་<ད་པའི་?ལ་ཁབ་མང་པོ་ན་fེ་དངོས་’མ་ད9ེ་བཤད་žབས་ (Kingdom)
འ+ོ་བ་རིགས་À་ལས་མེད།
༤། Phylum zེ་བ།
zེ་བ་ཞེས་པ་འདི་'ི་ཤིང་དང་སེམས་ཅན་གང་ཡིན་‹ི་ད9ེ་བ་འ9ེད་žབས་zེ་བར་བགོ་བ་ཡིན། zེ་བ་བགོ་
<ལ་ལ་བཞེད་པ་མི་མ{ན་པ་ཡོད། འདིར་གཙA་བོ་®ལ་ཚ©གས་ཅན་‹ི་4ོག་ཆགས་’མས་zེ་བར་བགོ་བ་ཡིན། འོན་7ང་།
oིའི་ཆ་ནས་བཤད་ན་'ི་ཤིང་ལ་zེ་བ་༡༤ ། tད་འ+ོ་ལ་zེ་བ་༣༣། ཧམ་¾་ལ་zེ་བ་༨ བཤད་ཅིང་། དེ་མིན་‹ི་zེ་ཆེན་
zེ་Åང་མང་པོ་ཚན་རིག་པས་ཐག་མ་ཆོད་པ་ཤིན་•་མང་།
༥། Class ཚན་པ།
zེ་ཚན་ད9ེ་བ་འ9ེད་པའི་žབས་²བ་ཁོངས་དང་། འ+ོ་བ། zེ་བ། རིགས། sད་སོགས་གཅིག་པ་ཡིན་མིན་ཚན་
པ་ད9ེ་བ་ཡིན་ལ། དཔེར་ན། འོ་འ{ང་4ོག་ཆགས་’མས་ཚན་པ་འདིར་འtས་ཤིང་། tད་འ+ོའི་zེ་བ་༣༣ ལ་ཚན་ལ་
༡༠༧ ཡོད།
༦། Order གོ་རིམ་མམ་+ལ་རིམ།
2
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fེ་དངོས་དང་4ོག་ཆགས་7ི་གོ་རིམ་ལ་གཙA་བོ་fེ་དངོས་དང་4ོག་ཆགས་7ི་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་དབང་Ëར་
9ེད་པའི་ ས་པ་དང་²ད་ཆོས་གཞི་ལ་བཞག་ནས་+ལ་རིམ་Ìིག་པ་ཡིན།
༧། Family ²ིམ་sད།
fེ་དངོས་དང་4ོག་ཆགས་གང་ཞིག་fེ་དངོས་དང་4ོག་ཆགས་གཞན་ཞིག་དང་མཉམ་t་བzེབས་Íོར་Žང་pེ་
sད་འཕར་མ་འམ་sད་འོག་མ་Žང་བ་ཡིན་ན་དེ་ནི་²ིམ་sད་གཅིག་•་བ'ི་བ་ཡིན།
༨། Genus sད།
fེ་དངོས་རིག་པ་ལས་‘ོན་ཆད་4ོག་£ན་ཡིན་པའི་འ™ར་Îོའི་རིགས་དང་། འཕེལ་འ™ར་>ོད་t་sད་§ེལ་
བཞིན་པའི་sད་དང་། ནད་tག་‹ི་sད་བཅས་sད་ག‰མ་ཡོད།
༩། Species རིགས།
fེ་དངོས་དང་4ོགས་ཆགས་ཤིག་¸བ་ཆ་t་མ་ལས་འtས་བའི་ཚAགས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ཚAགས་པ་དེ་ཚAགས་པ་
གཞན་ཞིག་དང་མི་འˆ་བའི་²ད་པར་ཡོད་པ་ཡིན་ན་རིགས་ཞིག་ལ་ངོས་འཛ©ན་9ེད་པ་ཡིན།
fེ་དངོས་རིག་པའི་’མ་ད9ེའ་ི གོ་རིམ་འདི་ལ་oི་ལོ་ ༡༧༣༥ ལོའི་བར་t་ཞིབ་ཆ་མེད་7ང་ (Swedish) སི་
ཝེ་དིན་‹ི་4ོག་ཆགས་རིག་པ་བ་ (Car Linnaeus) Ñཱར་ལིན་ ་སི་ཟེར་བ་ཁོང་གི་ Systema Naturae ཟེར་བའི་
དེབ་དེ་Žང་བ་ནས་ བ་…ོགས་‰་fེ་དངོས་དང་4ོག་ཆགས་ལ་ད9ེ་བ་འ9ེད་པའི་•་¸བ་ལ་འ™ར་བ་ཐེབས་མགོ་
བ'མས་ཡོད་ལ།
དེ་ནས་བ±ང་oི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོའི་བར་t་འ+ོ་བའི་ཁོངས་‰་4ོག་ཆགས་གང་དང་གང་གཏོགས་མིན་བཞེད་<ལ་མི་
འˆ་བ་འ™ར་བ་ཐེངས་བtན་ཐེབས་ཡོད། ང་ཚAའི་བོད་ལ་ག%་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་Žང་ནས་ལོ་༡༢༠༠ ཙམ་‹ི་
གོང་ནས་བ±ང་གསོ་རིག་དར་?ས་Žང་ནས་4ོག་ཆགས་དང་fེ་དངོས་’མས་རིགས་དང་zེ་ཚན་t་དགར་བའི་’མ་
ད9ེ་དར་ཡོད། ད་•་ལོ་ཆིག་pོང་Œག་…ིན་ཅིང་འ™ར་བ་ཐེབས་མེད།
tས་7ི་འཕེལ་རིམ་དང་ཁོར་%ག་གི་འ™ར་བ་ལ་བ†ེན་ནས་fེ་དངོས་དང་4ོག་ཆགས་7ི་²ིམ་sད་སོགས་ལ་
ཡང་འ™ར་བ་ཐེབས་7ིན་ཡོད། དེར་བ†ེན་ང་ཚAས་fེ་དངོས་དང་4ོགས་ཆགས་7ི་’མ་ད9ེ་འདི་ཡང་“ན་ག”ང་
གཅིག་པོ་མ་ཡིན་པར། %ལ་དང་tས་ལ་བÓན་ནས་ཚན་རིག་གི་ཤེས་9་དང་“ན་ག”ང་གཉིས་རིག་པ་དང་མ་འགལ་
བར་±ང་འ•ེལ་9ས་ན་མ་གཏོགས། ªེས་…ོགས་fེ་དངོས་དེ་དག་དང་4ོག་ཆགས་དེ་དག་‰་ཞིག་གིས་7ང་ངོས་འཛ©ན་
དཀའ་བར་འ™ར་བ་ཡིན། དཔེར་ན། མདོ་ˆི་མེད་གཟི་བªིད་t་འདབ་ཆགས་དང་རི་-གས་མང་པོ་ཞིག་གི་མིང་ཡོད་
7ང་། མང་པོ་ཞིག་ངོས་འཛ©ན་9ེད་s་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཡིན། དེ་ནི་མདོ་ˆི་མེད་གཟི་བªིད་ལན་པ་མ་རེད། དེ་ནི་བོད་7ི་
ཤེས་ཡོན་ཅན་’མས་7ིས་དེ་ལ་ཞིབ་འÔག་དང་Ÿོབ་Íོང་མ་9ས་བར་མ་ཟད་དམངས་>ོད་t་དར་§ེལ་མ་9ས་པས་
ལན་པ་རེད།
ཚན་རིག་པས་4ོག་ཆགས་རེ་རེ་²ིམ་sད་དང་zེ་ཚན། རིགས་དང་རིགས་འཕར་མ་སོགས་ད9ེ་བ་འ9ེད་tས།
4ོག་ཆགས་གང་ཞིག་རིགས་གང་གི་ཁོངས་‰་གཏོགས་དགོས་ན། ཆ་ƒེན་ཅི་ཞིག་ཚང་དགོས་མིན་སོགས་གསལ་བོར་
བཀོད་ཡོད་པས་ངོས་འཛ©ན་9ེད་sར་ལས་Ÿ་བོར་བཟོས་ཡོད།
དཔེར་ན། འོ་འ{ང་4ོག་ཆགས་བཤད་པའི་žབས་‰་འོ་མ་འ{ང་བའི་4ོག་ཆགས་7ི་zེ་ལ་ངོས་འཛ©ན་9ེད་
དགོས་པ་ཡིན་7ང་། '་བའི་ཆ་ནས་དེ་ལ་ཚང་དགོས་པའི་²ད་ཆོས་ག‰མ་ཡོད། འོ་འ{ང་4ོག་ཆགས་ཤིག་ཡིན་ན།
དང་པོ། འཚར་ལོངས་Žང་བཞིན་པའི་žབས་‰་འོ་མ་བ•ང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ། གཉིས་ནས་པགས་པའི་pེང་t་¾་fེས་
བ། ག‰མ་ནས་བར་’་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ན་འོ་འ{ང་4ོག་ཆགས་7ི་ཁོངས་‰་གཏོགས་པར་བ'ི།
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བར་’་3ཞེས་བའི་ཐ་—ད་འདི་ བ་…ོགས་པའི་ middle ear ཞེས་བ་དེ་བོད་žད་t་ཐད་Ëར་9ས་པ་ཨེ་ཡིན་
—མ་ཞིང་། གང་•ར་ཡང་’འི་ཆ་ཤས་ལས་’་པགས། ’་Ö། ’་«ག་’མས་ལ་བར་’་ཞེས་འབོད་པར་འདོད། oིར་ན་འོ་
འ{ང་4ོག་ཆགས་ཕལ་ཆེ་བའི་>ག་ˆོན་མོ་ཡིན་ཞིང་། ¬ས་ˆོད་7ི་འŽང་‚ངས་ཁོག་ˆོད་ཡིན། ཉི་མ་དང་མེ་ˆོད་
སོགས་ˆོད་‚ངས་གཞན་ལ་ཡང་བ†ེན་7ིན་ཡོད།
བ་…ོགས་པས་fེ་དངོས་དང་4ོག་ཆགས་7ི་རིགས་སོགས་+ངས་ཀ་བ'ིས་ཡོད་ལ། དེང་སང་འཛམ་×ིང་
འདིར་འོ་འ{ང་4ོག་ཆགས་རིགས་ཅི་ཙམ་ཡོད་མེད་ལ་མཁས་པ་ཁག་གི་བཞེད་<ལ་མི་འˆ་དེ། ལ་ལས་བཞི་pོང་
༤༠༠༠Œག་དང་།4 ཡང་ལ་ལས་À་pོང་ ༥༠༠༠ཙམ་ཡོད་ཟེར།5 ཡིན་ན་ཡང་། ང་ཚAའི་བོད་མི་’མས་ལ་རི་-གས་
བ'ིས་ནས་ཐོ་འགོད་9ེད་པ་སོགས་7ི་གོམས་གཤིས་མི་འtག ཁོར་%ག་kང་fོབ་པ་ཞིག་ཡིན་དེ་ནི་མེད་t་མི་uང་བ་
ཞིག་ཡིན།
བོད་oི་བཤད་ཞེས་བར་ “ བོད་Øོངས་‰་མངལ་fེས་4ོག་ཆགས་ལ་རིགས་ ༡༤༢” 6 ཡོད་པར་བཤད་ཅིང་།
མངལ་fེས་4ོགས་ཆགས་ཕལ་ཆེ་བ་འོ་འ{ང་4ོག་ཆགས་ཡིན་ལ། རིགས་༡༤༢ དེ་ཚང་མ་འོ་འ{ང་4ོག་ཆགས་ཡིན་
པའི་དབང་t་9ས་ན་བོད་Øོངས་གཅིག་པོ་ན་འོ་འ{ང་4ོག་ཆགས་རིགས་༡༤༢ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་Øོངས་ན་མེད་པ་
ཞིང་ཆེན་གཞན་‹ི་བོད་‚ལ་ན་ཡོད་པ་’མས་གཅིག་•་བ-ས་ན་དེ་ལས་མང་པོ་ཡོད་པ་Úགས་7ིས་ཤེས་{བ།
འདི་•ར་ང་ཚAས་རི་-གས་དང་རང་Žང་གི་གནས་<ལ་’མས་+ངས་ཀ་བ'ིས་ནས་ཟིན་ཐོ་འགོད་པ་དང་།
¬ས་འཇལ་བ། སོ་བ'ི་བ། ?་མར་ཚད་པ་སོགས་གོམས་ནས་vང་གཞིའི་གནས་<ལ་བ-་uབ་9ེད་{བ་ན། རི་-གས་
དང་fེ་དངོས་7ི་གནས་<ལ་ཇེ་མང་དང་འ{ས་®ོ་ཇེ་ཚང་t་འ+ོ་བ་ཡིན་ལ། རང་Žང་ཁམས་དང་རི་-གས་སོགས་
kང་fོབ་9ེད་པར་vང་གཞིའི་ཤེས་9་དེ་དག་མེད་t་མི་uང་བ་ཡིན་ནོ།། །།
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གསོ་རིག་—ིང་བ-ས་f་རེངས་གསར་བ།
http://sciencewithkids.com/science-facts/facts-about-mammals.html
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http://eol.org/pages/1642/overview
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བོད་oི་བཤད།
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