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ནའི་་རབྷ་སྲོདྷ་ཅིག་ཨིདྷ། 
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རབྷ་སྲོདྷ་ཟདི་དྷང་་སྲོདྷ་ཐགོ་ནའི་རིག་རྩར་ལྕོགཥ་གྲུཕ་རེ་ཕཞིདྷ་གྱི་ཏྲོག་ལཱི་་སྲོདྷ་ཏངཥ་ཀྱི་ཏཕཥ་རབྷ་ཚུ་་ཚུཐ་འྲོཐ་ན་གིཥ་
བྷ་ཙཐ་ནཡ་་སྲོཕ་ཐནྲོདྷ་གྱིཥ་ངེཥ་ནཡ་དུ་སྲོདྷ་ཐགོ་ནའི་ཐྲོདྷ་ཙདྷ་ཐང་་སྲོདྷ་ཏངཥ་ཀྱི་ཏཕཥ་རབྷ་གྱིཥ་བྷ་ཙཐ་ནཡ་་ཐབྱེ་ཞིཕ་
ཟཕཐ་ཏངཥ་ཐང་།་སྲོཕ་ཕྲུག་ཡང་གིཥ་ཟཕཐ་་ལྷཕ་ཐགོ་ནའི་ཐྲོདྷ་ཙདྷ་ཐང་་ལྷཕ་ཏངཥ་ཀྱི་ཏཕཥ་རབྷ་ཚུ་་ངོཥ་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་
དེ་་ཕཙུགཥ་འྲོཐན་ཨིདྷ། 

བྷཇུག་ཡ་་སྲོཕ་སྲོདྷ་རབྷ་སྲོདྷ་ཟདི་གིཥ་་སྲོཕ་ཐནྲོདྷ་ཚུ་་ ཐམིགཥ་ཕཥར་གྱི་རྲོང་ཁའི་རག་གའྲོག་ཤེཥ་འྲོདྷ་རྩ་གཞུང་ཕཀོཐ་
རིཥ་གཥཡན་ཟདི་་ རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ནིའི་དྷང་་ བྲོ་སྤྲོཕཥ་ཐང་་ ངེཥ་ཤེཥ་ཚུ་ཟདྲྲོངཥ་ཏེ་་ དུཥ་བྷགདྷ་གྱི་སྲོཕ་སྲོདྷ་་ ཚུར་
བྷགདྷ་ཟཕཐ་ཚུགཥན་ཟགྱོ་ཚུགཥ་ནའི་་རེ་སྲོདྷ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་་དུཥ་ཡཕཥ་༢༡་ནའི་རིག་རྩར་ཐང་་ཕར་ཐྲོདྷ་ཟཕྲུར་རིག་
ལཱི་ཕརྟེདྷ་ནའི་་ ལྷཕ་སྲོདྷ་རབྷ་ལཱིགཥ་ཟདི་གིཥ་་ དྷ་གཝྲོདྷ་སྲོཕ་ཕྲུག་ཚུ་གི་རྒྱུཐ་ལཱི་་ ཤེཥ་འྲོདྷ་ཐང་རིག་རྩར་ཚུ་་ ཚུར་བྷགདྷ་
ཟཏྲོཕ་ཚུགཥ་ནའི་་རེ་སྲོདྷ་ཞུཛྷ་ཨིདྷ། 
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འྲོངཥ་ཁྱཕ་བྷཐྲོ་ཆེདྷ། 
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ངོ་སྲོཐ། 
སྲོར་རྒྱུདྷ་གཥཡ་ནའི་་ (ནིལ་དྷྲོཡ་་ར་་)རག་གའྲོག་རྩ་གཞུང་།་སཡ་མི་ཟདི།་ལུགཥ་།ཥ་ཀྱི་གདྷཥ་སངཥ་་ག་ཅི་ཕཟུབྷ་ཡ་
ཟབྱུང་རུང་།་ལྷཕ་སྦྱང་ཟཕཐ་ནི་ལཱི་་ཕཡ་རྐྱེདྷ་མེཐ་ནཡ་་ཡང་ཕཞིདྷ་ག་ཨིདྷབྷ་ཟཕཐ་་ལྷཕ་སྲོདྷ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ནི་གི་་ཐྲོདྷ་ལཱི་
ཨིདྷ།་  
སྤྱིཡ་ཕཎང་རྒྱར་སྤྱིའི་་ ལྷཕ་སྲོདྷ་རབྷ་ལཱིགཥ་ཀྱི་་ ཟགྱུཡ་ཕ་ཐང་ཟཁྲིར་ཏེ་་ ཤེཥ་རིག་གི་ཐམིགཥ་ཡུར་་ ལུ་ལ་འྲོཐ་རུང་།་
ཐམིགཥ་གཥར་་ཐཕང་ནྲོ་ལཱི་ཏྲོ་པྲོག་མི་ཚུ་གི་ཐྲོདྷ་ལཱི་་མི་ཚེ་ཟཙྲོ་སྐྱོང་ཟཕཐ་ཏཕཥ་ལཱི་ཨིདྷ། 
ཟདི་འང་།་སྲོར་རྒྱུདྷ་གཥཡ་ནའི་་སྲོཕ་སྲོདྷ་ཏཕཥ་རབྷ་ཟདི།་དྷང་ཐྲོདྷ་གཞི་ཕཝག་གི་ལྷཕ་སྲོདྷ་ཟཕཐ་འྲོཐ་མི་གི་རབྷ་ལཱིགཥ་
རཥ་་ལྕོགཥ་གྲུཕ་གཞི་ཕཝག་ཐང་་སྲོཕ་ཕྲུག་གམྲོ་ཕཎྲོདྷ་ལྷཕ་སྦྱང་རབྷ་ལཱིགཥ་གུ་སྒྱུཡ་ཕཅོཥ་ཟཕཐ་དེ་་འྲོཐ།་དེ་ཐང་ཟཁྲིར་་
སྲོཕ་སྲོདྷ་ཏཕཥ་རབྷ་ཐང་།་ཐབྱེ་ཞིཕ་རབྷ་ལཱིགཥ་ཚུ་འང་ལྕོགཥ་གྲུཕ་གཞི་ཕཝག་ཐང་་སྲོཕ་ཕྲུག་གམྲོ་ཕཎྲོདྷ་ལྷཕ་སྦྱང་རབྷ་
ལཱིགཥ་ལཱི་ཟགྱུཡ་ཕ་ཟྲོང་ཐགོན་ཟཕཐ་འྲོཐ།་ 
ལྕོགཥ་གྲུཕ་གཞི་ཕཝག་ལྷཕ་ཐང་་སྲོཕ་ཕྲུག་གམྲོ་ཕཎྲོདྷ་ལྷཕ་སྦྱང་རབྷ་ལཱིགཥ་ཟདི་འང་་ཕར་ཐྲོདྷ་ཟཕྲུར་རིག་གི་ཏཕཥ་རབྷ་
ཐང་་ཟཕྲུར་རིག་གི་་བྷགདྷ་རྐྱེདྷ་ཚུ་ཐང་།་བྷཥ་མྲོང་གི་ཏྲོག་རཥ་ལྷཕ་སྦྱང་ཟཕཐ་ཐགོན་ཨིདྷ། 
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སྲོཕ་རིབྷ།་ཐགུ་ན། 
ལྕོགཥ་གྲུཕ། ༡་གོ་ཕ་ཕར་སྲོཐ་་ཏྲོག་རཥ་་དྷ་སཕ་ཟཕཐ་ཚུགཥ། 

ཐྲོདྷ་ཙདྷ། རཥ་ཐྲོདྷ། 
ཀ༽་རྒྱར་འྲོངཥ་ཀྱི་ངོ་རྟགཥ། རྒྱར་འྲོངཥ་ཀྱི་བྱ་་ཨོ་ཡྲོག་རྒྱར་འྲོངཥ་ཀྱི་སེབྷཥ་ཅདྷ་་གྲོང་གྱེབྷ་ཙེ།་ 

རྒྱར་འྲོངཥ་ཀྱི་མེ་ཎྲོག་་ཚེཡ་སྔོདྷ་མེ་ཎྲོག་རྒྱར་འྲོངཥ་ཀྱི་ཤིང་་མདྷ་ཐདྷ་ཤིང་།་
རྒྱར་འྲོངཥ་ཀྱི་རྩེཐབྷྲོ་བྷཐཟ།་རྒྱར་འྲོངཥ་ཀྱི་གྱོདྷ་ཆཥ་གོ་ཐང་ཐཀྱི་ཡ། 
རྒྱར་འྲོངཥ་ཀྱི་ཁ་སྐཐ་་རྲོང་ཁ།་ར་ཥྲོགཥ་ན་ཚུ་་དྷ་སཕ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ཐགོ 

ཁ༽་ཙྲོཐ་ཕསྲེ། ཁག་ཏིགབྷ།་་ཁག་ཅུང་།་གླང་ཅུ་ཡཛྷ།་སར་ཁ།་ཨོ་ར་བྷཆོ་ཎྲོ།་ཥ་སྒ།་ 
ར་ཥྲོགཥ་ན་ཚུ་་དྷ་སཕ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ཐགོ 

ག༽་ཤིང་ཟབྲཥ། 
ཅུ་གླི།་གུདྷ་ཟབྲུབྷ།་གླི།་ཕརན་སེལ།་ཕ་ཐབྷ།་སིདྷ་ཟབྲུ།་ཧུབྷ་ན།་ 
སྦྲབྷ་རྩི།་ར་ཥྲོགཥ་ན་ཚུ་་དྷ་སཕ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ཐགོ 

ང་༽་མེ་ཎྲོག། ཟཁདྷ་ན་མེ་ཎྲོག་ཉིབྷ་གང་ལཡ་མེ་ཎྲོག་སག་ཚེཡ་མེ་ཎྲོག་སེཡ་ལྲོག་མེ་ཎྲོག་
ཧཥ་ཎྲོག་མེ་ཎྲོག་ར་ཥྲོགཥ་ན་ཚུ་་དྷ་སཕ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ཐགོ 

ཅ༽་སྐྱེར་ཟདྲེདྷ། 
 

ཀཡ།་གླ་ཟཁོཡ།་བཱཥ།་ཀྲག།་རྐང་ཟཁོཡ།་གདྷབྷ་གྲུ།་གྲུ།་རེ་ལི། 
ར་ཥྲོགཥ་ན་ཚུ་་དྷ་སཕ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ཐགོ 

ཆ༽་དྷབྷ་དུཥ་ཕཞི། 
 

དྷབྷ་སེཡ་ཁ་་་་་་སྤྱི་ཟླ་་༣་༤་༥་ན།་ 
དྷབྷ་བྱཱཡ་་་་་་་་་་སྤྱི་ཟླ་་༦་༧་༨་ན། 
དྷབྷ་ཥྲོ་ཁ་་་་་་་་་་སྤྱི་ཟླ་་༩་༡༠་༡༡ན། 
དྷབྷ་ཐགུདྷ་་་་་་སྤྱི་ཟླ་་༡༢་༡་༢་ན།་ 
ར་ཥྲོགཥ་ན་ཚུ་་དྷ་སཕ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ཐགོ 
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ཐྲོདྷ་ཙདྷ།་རྒྱར་འྲོངཥ་ཀྱི་ངོ་རྟགཥ། 
རཥ་ཐྲོདྷ། 
 རྒྱར་འྲོངཥ་ཀྱི་བྱ་་ཨོ་ཡྲོག་རྒྱར་འྲོངཥ་ཀྱི་སེབྷཥ་ཅདྷ་་གྲོང་གྱེབྷ་ཙེ།་རྒྱར་འྲོངཥ་ཀྱི་མེ་ཎྲོག་་ཚེཡ་སྔོདྷ་མེ་ཎྲོག་ 

རྒྱར་འྲོངཥ་ཀྱི་ཤིང་་མདྷ་ཐདྷ་ཤིང་།་རྒྱར་འྲོངཥ་ཀྱི་རྩེཐབྷྲོ་བྷཐཟ།་རྒྱར་འྲོངཥ་ཀྱི་གྱོདྷ་ཆཥ་གོ་ཐང་ཐཀྱི་ཡ།་ 
རྒྱར་འྲོངཥ་ཀྱི་ཁ་སྐཐ་་རྲོང་ཁ།་ར་ཥྲོགཥ་ན་ཚུ་་དྷ་སཕ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ཐགོ 

ཏཕཥ་རབྷ། 
 ཐཔེ་སྲོདྷ། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་ནཡ་ཐང་མིང་གི་ཏྲོག་རཥ་་རྒྱར་འྲོངཥ་ངོ་རྟགཥ་ཀྱི་ཕལཐ་ན་་དུབྷ་གྲ་རེ་རྐྱཕ་བྱིདྷ་ཏེ་དྷ་ཕཅུག་ནི།་ 
 ཧ་རྲོ་གིཥ་་ནཡ་ངོཥ་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་དེ་་མིང་སཕ་སྦེ་་ཟདི་ཚུ་གི་སྐོཡ་རཥ་སཕ་ཕཅུག་ནི། 

 
འྲོངཥ་ཟབྲེར་བྷཁོ་ཆཥ། 
https://www.youtube.com/watch?v=a0X2h4oA9Vs 

(ཧ་ལཱིའི་སྲོ་གླུ།རྒྱར་འྲོངཥ་ངོ་རྟགཥ།Dzongkha nursery rhyme: National identity). 
 
ཐྲོདྷ་ཙདྷ།་ཙྲོཐ་ཕསྲེ། 
རཥ་ཐྲོདྷ། 
 ཁག་ཏིགབྷ།་་ཁག་ཅུང་།་གླང་ཅུ་ཡཛྷ།་སར་ཁ།་ཨོ་ར་བྷཆོ་ཎྲོ།་ཥ་སྒ།་ར་ཥྲོགཥ་ན་ཚུ་་དྷ་སཕ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ཐགོ 
ཏཕཥ་རབྷ། 

 ཐཔེ་སྲོདྷ། 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་ཙྲོཐ་ཕསྲེ་གི་ནཡ་ཐང་མིང་གི་ཏྲོག་རཥ་་ཕལཐ་ན་རྐྱཕ་སྟེ་བྱིདྷ་ནི། 

 ཥ་གདྷཥ་གཞི་ཕཝག 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་་སྲོཕ་གྲྭའི་།་ཟཐཕཥ་ལཱི་་འྲོཐ་ནའི་ཙྲོཐ་ཕསྲེ་ལྡུབྷ་ཡ་་ཐང་ཙྲོཐ་ཕསྲེ་ཙྲོང་ཁང་རེ་འྲོཐ་ན་ཅིདྷ་་དེ་དྷང་ཟཁྱིཐ་དེ་

ཁོང་ཡ་གིཥ་ཐགཟ་མི་་ཙྲོཐ་ཕསྲེ་གི་སྐོཡ་རཥ་་སཕ་ཕཅུག་ནི། 
 

འྲོངཥ་ཟབྲེར་བྷཁོ་ཆཥ། 
https://www.youtube.com/watch?v=GbgPRPafTVw(Vegetables name in Dzongkha). 

ཙྲོཐ་ཕསྲེ་གི་མིང། 

https://www.youtube.com/watch?v=a0X2h4oA9Vs
https://www.youtube.com/watch?v=GbgPRPafTVw
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ཐྲོདྷ་ཙདྷ།་ཤིང་ཟབྲཥ། 
རཥ་ཐྲོདྷ། 
 ཅུ་གླི།་གུདྷ་ཟབྲུབྷ།་གླི།་ཕརན་སེལ།་ཕ་ཐབྷ།་སིདྷ་ཟབྲུ།་ཧུབྷ་ན།་སྦྲབྷ་རྩི།་ར་ཥྲོགཥ་ན་ཚུ་་དྷ་སཕ་ཟཕཐ་ 

ཚུགཥ་ཐགོ 
ཏཕཥ་རབྷ། 
 ཐཔེ་སྲོདྷ། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་ཤིང་ཟབྲཥ་ཀྱི་ནཡ་ཐང་མིང་གི་ཏྲོག་རཥ་་ཤིང་ཟབྲཥ་ཀྱི་པདྷ་ན་ར་ཥྲོགཥ་ན་སྲོཕ་སྲོདྷ་ཟཕཐ་ནི། 
 ཥ་གདྷཥ་གཞི་ཕཝག 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་་སྲོཕ་གྲྭའི་།་ཟཐཕཥ་ལཱི་འྲོཐ་ནའི་ཤིང་ཟབྲཥ་་ལྡུབྷ་ཡ་ཐང་ཤིང་ཟབྲཥ་ཕམྲོང་ཥའི་་ཙྲོང་ཁང་རེ་འྲོཐ་ན་ཅིདྷ་དེ་
དྷང་ཟཁྱིཐ་དེ་་ཤིང་ཟབྲཥ་ཀྱི་སྐོཡ་རཥ་་ཤིང་ཟབྲཥ་ཀྱིཥ་ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་ཕཏུཕ་ཨིདྷ་དྷ་སཕ་ཕཅུག་ནི 

 
འྲོངཥ་ཟབྲེར་བྷཁོ་ཆཥ། 
https://www.youtube.com/watch?v=dJ8UicBnxNQ 

(Name of fruits in Dzongkha and English)ཤིང་ཟབྲཥ་ཀྱི་མིང་ཐང་ནཡ་ཨིང་སྐཐ་ཐང་རྲོང་ཁ་གཅིག་ཁཡ་འྲོཐ་ནའི་གློག་
ཕརྙདྷ། 
https://www.youtube.com/watch?v=bYrTdUZPMlg 

(Fruits in Dzongkha for students/kids)ཤིང་ཟབྲཥ་ཀྱི་མིང་ནཡ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ནི། 
https://www.youtube.com/watch?v=ZHUAY77g5p4 

(Fruits | Dzongkha | Education in Emergency)ཤིང་ཟབྲཥ་ཀྱི་མིང་ཝཕཥ་ཁྲ་གི་ཏྲོག་རཥ། 
 
ཐྲོདྷ་ཙདྷ།་མེ་ཎྲོག། 
རཥ་ཐྲོདྷ། 
 ཟཁདྷ་ན་མེ་ཎྲོག་ཉིབྷ་གང་ལཡ་མེ་ཎྲོག་སག་ཚེཡ་མེ་ཎྲོག་སེཡ་ལྲོག་མེ་ཎྲོག་ཧཥ་ཎྲོག་མེ་ཎྲོག་ར་ཥྲོགཥ་ན་ཚུ་་ 

དྷ་སཕ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ཐགོ 
ཏཕཥ་རབྷ། 
 ཐཔེ་སྲོདྷ། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་མེ་ཎྲོག་གི་ནཡ་ཐང་མིང་གི་ཏྲོག་རཥ་་ཕལཐ་ན་རྐྱཕ་སྟེ་་སྲོཕ་སྲོདྷ་ཟཕཐ་ནི། 

https://www.youtube.com/watch?v=dJ8UicBnxNQ
https://www.youtube.com/watch?v=bYrTdUZPMlg
https://www.youtube.com/watch?v=ZHUAY77g5p4
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 ཥ་གདྷཥ་གཞི་ཕཝག 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་་སྲོཕ་གྲྭའི་།་ཟཐཕཥ་ལཱི་འྲོཐ་ནའི་་ལྡུབྷ་ཡ་ཅིག་དྷང་ཟཁྱིཐ་དེ་་མེ་ཎྲོག་བྷ་ཟདྲཛྷ་གི་མིང་ཚུ་་སཕ་ཕཅུག་ནི་
ཐང་་མེ་ཎྲོག་གིཥ་་ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་ཕཏུཕ་ག་་ར་ཥྲོགཥ་ན་སཕ་ཕཅུག་ནི། 
 

ཐྲོདྷ་ཙདྷ།་སྐྱེར་ཟདྲེདྷ། 
རཥ་ཐྲོདྷ། 
 ཀཡ།་གླ་ཟཁོཡ།་བཱཥ།་ཀྲག།་རྐང་ཟཁོཡ།་གདྷབྷ་གྲུ།་གྲུ།་རེ་ལི།་ར་ཥྲོགཥ་ན་ཚུ་་དྷ་སཕ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ཐགོ 
ཏཕཥ་རབྷ། 
 ཐཔེ་སྲོདྷ། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་སྐྱེར་ཟདྲེདྷ་གྱི་ནཡ་ཐང་མིང་གི་ཏྲོག་རཥ་་ཕལཐ་ན་རྐྱཕ་སྟེ་་སྲོཕ་སྲོདྷ་ཟཕཐ་ནི། 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་སྐྱེར་ཟདྲེདྷ་རེ་རེ་ཕཞིདྷ་དུ་གིཥ་་ལཱ་ག་ཅི་ཟཕཐཛྷ་ཨིདྷ་དྷ་་སཕ་སྟེ་བྱིདྷ་ནི། 

 
ཐྲོདྷ་ཙདྷ།་དྷབྷ་དུཥ་ཕཞི། 
རཥ་ཐྲོདྷ། 
 དྷབྷ་སེཡ་ཁ་་་་་་སྤྱི་ཟླ་་༣་༤་༥་ན།་དྷབྷ་བྱཱཡ་་་་་་་་་་སྤྱི་ཟླ་་༦་༧་༨་ན།་དྷབྷ་ཥྲོ་ཁ་་་་སྤྱི་ཟླ་་༩་༡༠་༡༡ན། 

དྷབྷ་ཐགུདྷ་་་་་་སྤྱི་ཟླ་་༡༢་༡་༢་ན།་ར་ཥྲོགཥ་ན་ཚུ་་དྷ་སཕ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ཐགོ 
ཏཕཥ་རབྷ། 
 ཐཔེ་སྲོདྷ། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་དྷབྷ་དུཥ་ཕཞི་དྷང་་སྤྱི་ཟླ་ག་ཅི་ཡང་པྲོགན་ཨིདྷ་དྷ་་ཟླ་ཏྲོ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་་སྲོཕ་སྲོདྷ་ཟཕཐ་ནི། 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་དྷབྷ་དུཥ་ཕཞི་ཐང་ཟབྲེར་ཕའི་་ཙྲོཡ་ཕ་ཚུ་སཕ་སྟེ་བྱིདྷ་ནི།་ཐཔེཡ་དྷ།་དྷབྷ་བྱཱཡ་ལཱི་ཙཐན་ཟཚིགན་ཨིདྷ་ 

ར་ཥྲོགཥ་ན། 
 ཥ་གདྷཥ་གཞི་ཕཝག། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་་ཕྱི་ཁཡ་ཟཁྱིཐ་དེ་་ཐ་ལྲོ་གི་གདྷབྷ་གཤིཥ་གདྷཥ་སངཥ་ཐང་ཟཁྲིར་ཏེ་་ཙྲོཡ་ཕ་ཚུ་སཕ་ཕཅུག་ནི། 
 

འྲོངཥ་ཟབྲེར་བྷཁོ་ཆཥ།  
https://www.youtube.com/watch?v=yZS2O1hIxZg(དུཥ་ཕཞི།) 

https://www.youtube.com/watch?v=yZS2O1hIxZg
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https://www.youtube.com/watch?v=FWLMuLePcwE(དུཥ་ཕཞི།སྲོ་གླུའི་ཏྲོག) 
ཧ་ལཱིའི་སྲོ་གླུ།གདྷབྷ་རཥ་ཉི་བྷ། Dzongkha nursery rhymes: Weather - YouTube 

(དྷབྷ་དུཥ་ཕཞི་ཐང་ཟབྲེར་ཕའི་སྲོ་གླུ།) 
 
ཐབྱེ་ཞིཕ། 
ཐབྱེ་ཐཔྱཐ། 
དྲི་ཕ་དྲི་རདྷ། 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་གིཥ་ཟྲོག་ལཱི་ཕཀོཐ་དེ་འྲོཐ་ནའི་ཐྲོདྷ་ཙདྷ་གྱི་རཥ་ཐྲོདྷ་ཚུ་གྲུཕ་ཚུགཥ་མི་ཚུགཥ་ལ་རྟྲོག་ཟཕཐ་དེ་ཐབྱེ་ཞིཕ་ཟཕཐ་ཐགོ 
ཀ༽་རྒྱར་འྲོངཥ་ཀྱི་ངོ་རྟགཥ། 
ཁ༽་ཙྲོཐ་ཕསྲེ། 
ག༽་ཤིང་ཟབྲཥ། 
ང་༽་མེ་ཎྲོག། 
ཅ༽་སྐྱེར་ཟདྲེདྷ། 
ཆ༽་དྷབྷ་དུཥ་ཕཞི། 
འྲོངཥ་ཟབྲེར་གུ་གཱར་ཨེནསི་་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཏྲོག་རཥ་་ཟིདྷ་བྲིཥ་ཕཎཕ་ཞིདྷ་དྷ་་ཏྲོ་ཕཀོཐ་ཕཝག་ཟཕཐ་སྙདྷ་ཞུ་ཟཕཐ་ཐགོ 
 
ལྕོགཥ་གྲུཕ།་༢་ལྷག་ནིའི་རིག་རྩར་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་་ལྷག་ཚུགཥ། 
ཐྲོདྷ་ཙདྷ། རཥ་ཐྲོདྷ། 
ཀ༽་དྲི་རྟགཥ། ག་ཅི་སྲོ?་ག་སྲོ?་ག་ཏེ་སྲོ?ག་དེ་སྦེ་སྲོ?  ག་ཅི་སྦེ་སྲོ?་་ག་ལཱི་སྲོ? 

ར་ཥྲོགཥ་ན་ཚུ་་ལྷག་ཚུགཥ་ཐགོ 
ཁ༽་ཏི་རུ། ཏ་ར།་རྐྱང་རྲོཡ།་ལྔ་རྲོཡ།་ཕཅུ་རྲོཡ།ཁར་རྲོཡ།་ལྔ་ཕཅུ་རྲོཡ།་ཕརྒྱ་རྲོཡ།་ 

ལྔ་ཕརྒྱ་རྲོཡ།་སྲོང་རྲོཡ།་ར་ཥྲོགཥ་ན་ཚུ་་ལྷག་ཚུགཥ་ཐགོ 

ག༽་ཞེ་ཥ་ཐང་པར་སྐཐ། སྲོཐ་་་་་་་ཕཞུགཥ།་རྲོང་་་་་ཕཞེངཥ།ཕཞཟ་་་་་་་ཕཞེཥ།་ཟགང་་་་ཕཞེཥ།་ 
ར་་་་གཟིབྷ།་ལྲོག་་་་་བྱྲོདྷ།་ཟགྱོ་་་་་བྱྲོདྷ།་སཕ་་་་་གསུང་།་ར་ཥྲོགཥ་ན་ཚུ་་
ལྷག་ཚུགཥ་ཐགོ 

ང་༽་ཡ་ཕཎགཥ་༡༤ ཡ་ཕཎགཥ་༡༤་ཀྲ་ཁྲ་གྲ་ཏྲ་ཐྲ་དྲ་ནྲ་པྲ་ཕ་བྲ་མྲ་ཤྲ་ས་ཧྲ།་ཚུ་ལྷག་ཚུགཥ་ཐགོ 

https://www.youtube.com/watch?v=FWLMuLePcwE
https://www.youtube.com/watch?v=Ntlk3nNWXRk
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ཐྲོདྷ་ཙདྷ།་དྲི་རྟགཥ། 
རཥ་ཐྲོདྷ། 
 ག་ཅི་སྲོ?་ག་སྲོ?་ག་ཏེ་སྲོ?ག་དེ་སྦེ་སྲོ?  ག་ཅི་སྦེ་སྲོ?་་ག་ལཱི་སྲོ?་ར་ཥྲོགཥ་ན་ཚུ་་ལྷག་ཚུགཥ་ཐགོ 
ཏཕཥ་རབྷ། 
 ཐཔེ་སྲོདྷ། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་དྲི་ཕ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་་ལྲོག་ཁྲབྷ་དྷང་ཟབྲི་སྟེ་་སྲོཕ་སྲོདྷ་ཟཕཐ་ནི།་ཐཔེཡ་དྷ།་ཅ་ར་ཅིག་ལཱི་གཞི་ཕཝག་
སྟེ་ཟདི་ག་ཅི་སྲོ? ར་ཥྲོགཥ་ན་དྲི་ཕ་ཕཀོཐ་ནི། 

 ཥ་གདྷཥ་གཞི་ཕཝག 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་་ཕྱི་ཁཡ་ཟཁྱིཐ་དེ་་ཆ་ཟཕཐ་གཅིག་གིཥ་གཅིག་ལཱི་་དྲི་ཕ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ཕཀོཐ་ཕཅུག་ནི།་ཐཔེཡ་དྷ། 

ཆཕ་གཥང་ག་ཏེ་སྲོ་? ར་ཥྲོགཥ་ན། 
 
ཐྲོདྷ་ཙདྷ།་ཏི་རུ། 
རཥ་ཐྲོདྷ། 
 ཏ་ར།་རྐྱང་རྲོཡ།་ལྔ་རྲོཡ།་ཕཅུ་རྲོཡ།་ཁར་རྲོཡ།་ལྔ་ཕཅུ་རྲོཡ།་ཕརྒྱ་རྲོཡ།་ལྔ་ཕརྒྱ་རྲོཡ།་སྲོང་རྲོཡ།་ 

ར་ཥྲོགཥ་ན་ཚུ་་ལྷག་ཚུགཥ་ཐགོ 
ཏཕཥ་རབྷ། 
 ཟགྲེབྷཥ་སྲོདྷ། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་སྲོཕ་ཐནྲོདྷ་གྱིཥ་་ཏི་རུ་ངོ་བྷ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ཚུ་སྲོདྷ་ཏེ་་སྲོཕ་སྲོདྷ་ཟཕཐ་ནི། 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་ཏི་རུ་གུ་བྲིཥ་ཏེ་འྲོཐ་ནའི་་ཧང་ཚུ་ལྷག་ཕཅུག་ནི། 

 ཥ་གདྷཥ་གཞི་ཕཝག 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་་ཏི་རུ་ངོ་ཕྱི་ཕཅུག་ནིའི་ཐྲོདྷ་ལཱི་ལྷག་སྟེ་་ཙྲོང་ཁང་ཅིག་དྷང་་ཉོ་ཙྲོང་རྐྱཕ་ཕཅུག་ནི།་ 

 
འྲོངཥ་ཟབྲེར་བྷཁོ་ཆཥ། 
https://www.youtube.com/watch?v=yieMVAyRd1A(ཏི་རུ་གི་ཐབྱེ་ཕ།) 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yieMVAyRd1A
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ཐྲོདྷ་ཙདྷ།་ཞེ་ཥ་ཐང་པར་སྐཐ། 
རཥ་ཐྲོདྷ། 
 སྲོཐ་་་་་་་ཕཞུགཥ།་རྲོང་་་་་ཕཞེངཥ།་ཕཞཟ་་་་་་་ཕཞེཥ།་ཟགང་་་་ཕཞེཥ།་ར་་་་གཟིབྷ།་ལྲོག་་་་་བྱྲོདྷ།་ཟགྱོ་་་་་བྱྲོདྷ།་

སཕ་་་་་གསུང་།་ར་ཥྲོགཥ་ན་ཚུ་་ལྷག་ཚུགཥ་ཐགོ 
ཏཕཥ་རབྷ། 
 ཐཔེ་སྲོདྷ། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་རྣབྷ་ཟགྱུཡ་གྱི་ཏྲོག་རཥ་་ཞེ་ཥའི་ཚིག་ཚུ་་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་་སྲོཕ་སྲོདྷ་ཟཕཐ་ནི། 
 ཙཕ་རྩེཐ། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་་ཁོང་ཡ་ཆ་ཡྲོགཥ་དྷང་ཐྲོག་་ལྲོག་ཁྲབྷ་གུ་བྲིཥ་འྲོཐ་ནའི་་ཞེ་ཥའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་་ཙཕ་རྩེཐ་ཟཕཐ་་
ཕཅུག་ནི། 
 

ཐྲོདྷ་ཙདྷ།་ཡ་ཕཎགཥ་༡༤ 
རཥ་ཐྲོདྷ། 
 ཡ་ཕཎགཥ་༡༤་ཀྲ་ཁྲ་གྲ་ཏྲ་ཐྲ་དྲ་ནྲ་པྲ་ཕ་བྲ་མྲ་ཤྲ་ས་ཧྲ།་ཚུ་ལྷག་ཚུགཥ་ཐགོ 
ཏཕཥ་རབྷ། 
 ཐཔེ་སྲོདྷ། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་ཡ་ཕཎགཥ་༡༤་རེ་རེ་ཕཞིདྷ་དུ་་སྲོཕ་སྲོདྷ་ཟཕཐ་དེ་ལྷག་ཕཅུག་ནི། 
 ཡ་ཕཎགཥ་༡༤་རྲོག་ཅི་རྲོག་ཅི་་སྦྱྲོཡ་ཀློག་གི་སྦྱང་ཕ་ཟཕཐ་ཕཅུག་སྟེ་་ལྷག་ཕཅུག་ནི། 

 
ཐབྱེ་ཞིཕ། 
ཐབྱེ་ཐཔྱཐ། 
སྐཐ་ཡིག་རག་ལུདྷ། 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་གིཥ་་ཟྲོག་ལཱི་ཕཀོཐ་དེ་འྲོཐ་ནའི་་ཐྲོདྷ་ཙདྷ་གྱི་རཥ་ཐྲོདྷ་ཚུ་་གྲུཕ་ཚུགཥ་མི་ཚུགཥ་ལ་རྟྲོག་ཟཕཐ་དེ་་ཐབྱེ་ཞིཕ་

ཟཕཐ་ཐགོ 
ཀ༽་དྲི་རྟགཥ། 
ཁ༽་ཏི་རུ། 
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ག༽་ཞེ་ཥ་ཐང་པར་སྐཐ། 
ང༽་ཡ་ཕཎགཥ་ཕཅུ་ཕཞི། 

འྲོངཥ་ཟབྲེར་གུ་གཱར་ཨེནསི་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཏྲོག་རཥ་ཟིདྷ་བྲིཥ་ཕཎཕ་ཞིདྷ་དྷ་ཏྲོ་ཕཀོཐ་ཕཝག་ཟཕཐ་སྙདྷ་ཞུ་ཟཕཐ་ཐགོ 
 

ལྕོགཥ་གྲུཕ།་༣་ཟབྲི་ནིའི་རིག་རྩར་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་་ཟབྲི་ཚུགཥ། 

ཐྲོདྷ་ཙདྷ། རཥ་ཐྲོདྷ། 
ཀ༽་ཡ་ཕཎགཥ་༡༤། ཡ་ཕཎགཥ་༡༤་ཀྲ་ཁྲ་གྲ་ཏྲ་ཐྲ་དྲ་ནྲ་པྲ་ཕ་བྲ་མྲ་ཤྲ་ས་ཧྲ། 

ཚུ་ཟབྲི་ཚུགཥ་ཐགོ 
ཁ༽་མིང་ཚིག་ཟདྲ་ཕཤུཥ། 
 

ཀྲང་ཀྲི།་ཁྲི།་ཁྲག།་ཁྲུང་ཁྲུང་།གྲུ།་ན་ཏྲ།་དྲིར་བུ།་དྲུག།་
སྲོཕ་ཕྲུག།་བྲེ།་ཟབྲུག།་སྲུང་།་སང་།་ར་་ཥྲོགཥ་ནའི་་
མིང་ཚིག་ཚུ་་ཟདྲ་ཕཤུཥ་རྐྱཕ་སྟེ་་ཟབྲི་ཚུགཥ་ཐགོ 

ག༽་ཧང་གྲངཥ་ཟདྲ་ཕཤུཥ། ཧང་གྲངཥ་༠་རཥ་༤༠་ཚུདྷ་ཟདྲ་ཕཤུཥ་རྐྱཕ་སྟེ་་ཟབྲི་
ཚུགཥ་ཐགོ 

 
ཐྲོདྷ་ཙདྷ།་ཡ་ཕཎགཥ་༡༤། 
རཥ་ཐྲོདྷ། 
 ཡ་ཕཎགཥ་༡༤་ཀྲ་ཁྲ་གྲ་ཏྲ་ཐྲ་དྲ་ནྲ་པྲ་ཕ་བྲ་མྲ་ཤྲ་ས་ཧྲ།་ཚུ་ཟབྲི་ཚུགཥ་ཐགོ 
ཏཕཥ་རབྷ། 
 ཐཔེ་སྲོདྷ། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་ཡ་ཕཎགཥ་་༡༤་ཐཔེ་སྲོདྷ་ཟཕཐ་དེ་་ཟབྲི་ནིའི་སྦྱང་ཕ་ཟཕཐ་ཕཅུག་ནི། 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་ཡ་ཕཎགཥ་་༡༤་གོ་རིབྷ་ཕསྒྲིག་སྟེ་་ཟབྲི་ཕཅུག་ནི། 

 
ཐྲོདྷ་ཙདྷ།་མིང་ཚིག་ཟདྲ་ཕཤུཥ། 
རཥ་ཐྲོདྷ། 
 ཀྲང་ཀྲི།་ཁྲི།་ཁྲག།་ཁྲུང་ཁྲུང་།་གྲུ།་ན་ཏྲ།་དྲིར་བུ།་དྲུག།་སྲོཕ་ཕྲུག།་བྲེ།་ཟབྲུག།་སྲུང་།་སང་།་ར་ཥྲོགཥ་ནའི་་

མིང་ཚིག་ཚུ་་ཟདྲ་ཕཤུཥ་རྐྱཕ་སྟེ་་ཟབྲི་ཚུགཥ་ཐགོ 
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ཏཕཥ་རབྷ། 
 ཐཔེ་སྲོདྷ། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་སྲོཕ་ཐནྲོདྷ་གྱིཥ་་མིང་ཚིག་ཚུ་ཟདྲ་ཕཤུཥ་རྐྱཕ་སྟེ་་ཟབྲི་ནིའི་སྦྱང་ཕ་ཟཕཐ་ཕཅུག་ནི། 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་་ཁོང་ཡ་ཐགཟ་མི་མིང་ཚིག་་ཐག་ན་ཅིག་་གཐབྷ་ཁ་རྐྱཕ་སྟེ་་ཕརྗོཐ་ཚིག་ཟཇབྷ་ཥངབྷ་རེ་ 
ཕཞྲོ་སྟེ་ཟབྲི་ཕཅུག་ནི། 
 

ཐྲོདྷ་ཙདྷ།་ཧང་གྲངཥ་ཟདྲ་ཕཤུཥ། 
རཥ་ཐྲོདྷ། 
 ཧང་གྲངཥ་༠་རཥ་༤༠་ཚུདྷ་ཟདྲ་ཕཤུཥ་རྐྱཕ་སྟེ་་ཟབྲི་ཚུགཥ་ཐགོ 
ཏཕཥ་རབྷ། 
 ཐཔེ་སྲོདྷ། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་སྲོཕ་ཐནྲོདྷ་གྱིཥ་ཧང་གྲངཥ་ཚུ་་ཟདྲ་ཕཤུཥ་རྐྱཕ་སྟེ་་ཟབྲི་ནིའི་སྦྱང་ཕ་ཟཕཐ་ཕཅུག་ནི། 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་ནཡ་གྱི་ཟྲོག་ལཱི་་ཧང་ཡིག་ཟབྲི་ཕཅུག་ནི། 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་ཧང་ཡིག་བྷ་ཙང་ནཡ་འྲོཐ་མི་ཚུ་་ཥ་སྲོང་ཕསུཕ་ཕཅུག་ནི། 

 
ཐབྱེ་ཞིཕ། 
ཐབྱེ་ཐཔྱཐ། 
ཟབྲི་རྒྱུགཥ། 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་གིཥ་་ཟྲོག་ལཱི་ཕཀོཐ་དེ་འྲོཐ་ནའི་་ཐྲོདྷ་ཙདྷ་གྱི་རཥ་ཐྲོདྷ་ཚུ་་གྲུཕ་ཚུགཥ་མི་ཚུགཥ་་ལ་རྟྲོག་ཟཕཐ་དེ་ཐབྱེ་ཞིཕ་

ཟཕཐ་ཐགོ 
ཀ༽་ཡ་ཕཎགཥ་༡༤ 
ཁ༽་མིང་ཚིག་ཟདྲ་ཕཤུཥ། 
ག༽་ཧང་གྲངཥ་ཟདྲ་ཕཤུཥ། 

འྲོངཥ་ཟབྲེར་གུ་གཱར་ཨེནསི་་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཏྲོག་རཥ་་ཟིདྷ་བྲིཥ་ཕཎཕ་ཞིདྷ་དྷ་་ཏྲོ་ཕཀོཐ་ཕཝག་ཟཕཐ་སྙདྷ་ཞུ་ཟཕཐ་ཐགོ 
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སྲོཕ་རིབྷ།་ཕཅུ་ན། 
ལྕོགཥ་གྲུཕ།་༡་གོ་ཕ་ཕར་སྲོཐ་ཏྲོག་རཥ་་དྷ་སཕ་ཟཕཐ་ཚུགཥ། 

ཐྲོདྷ་ཙདྷ། རཥ་ཐྲོདྷ། 
ཀ༽་རྒྱར་འྲོངཥ་ཀྱི་ངོ་རྟགཥ། རྒྱར་འྲོངཥ་ཀྱི་བྱ་ཨོ་ཡྲོག་རྒྱར་འྲོངཥ་ཀྱི་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྲོང་གྱེབྷ་ཙེ། 

རྒྱར་འྲོངཥ་ཀྱི་མེ་ཎྲོག་ཚེཡ་སྔོདྷ་མེ་ཎྲོག་རྒྱར་འྲོངཥ་ཀྱི་ཤིང་མདྷ་ཐདྷ། 
རྒྱར་འྲོངཥ་ཀྱི་རྩེཐབྷྲོ་བྷཐཟ།་རྒྱར་འྲོངཥ་ཀྱི་གྱོདྷ་ཆཥ་གོ་ཐང་ཐཀྱི་ཡ། 
རྒྱར་འྲོངཥ་ཀྱི་ཁ་སྐཐ་རྲོང་ཁ།་ར་ཥྲོགཥ་ན་དྷ་སཕ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ཐགོ 

ཁ༽་རྲོང་ཁག ཐིབྷ་ཕུག།་སྤ་ཡྲོ།་སྤུ་དྷ་ཁ།་ཧཱ།་ཐཕང་ཟདུཥ་པྲོ་བྲང་།་ཐགཟ་ཥ། 
ཕཥབྷ་རྩེ།་རྩི་ཡང་།་ཐཡ་ཐཀཡ་དྷ།་གཥཡ་སྤང་།་ར་ཥྲོགཥ་ན་དྷ་སཕ་ 
ཟཕཐ་ཚུགཥ་ཐགོ 

ག༽་ཤིང་ཟབྲཥ། ཅུ་གླི།་གུདྷ་ཟབྲུབྷ།་གླི།་ཕརན་སེལ།་ཕ་ཐབྷ།་སིདྷ་ཟབྲུ།་ཧུབྷ་ན།་སྦྲབྷ་རྩི།་
ར་ཥྲོགཥ་ན་དྷ་སཕ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ཐགོ 

ང་༽་མེ་ཎྲོག། ཟཁདྷ་ན་མེ་ཎྲོག་ཉིབྷ་གང་ལཡ་མེ་ཎྲོག་སག་ཚེཡ་མེ་ཎྲོག་སེཡ་ལྲོག་མེ་ཎྲོག་
ཧཥ་ཎྲོག་མེ་ཎྲོག་ར་ཥྲོགཥ་ན་དྷ་སཕ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ཐགོ 

ཅ༽་སྐྱེར་ཟདྲེདྷ། 
 

ཀཡ།་གླ་ཟཁོཡ།་བཱཥ།་ཀྲག།་རྐང་ཟཁོཡ།་གདྷབྷ་གྲུ།་གྲུ།་རེ་ལི། 
ར་ཥྲོགཥ་ན་དྷ་སཕ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ཐགོ 

ཆ༽་དྷབྷ་དུཥ་ཕཞི། 
 

དྷབྷ་སེཡ་ཁ་་་་་་སྤྱི་ཟླ་་༣་༤་༥་ན།་དྷབྷ་བྱཱཡ་་་་་་་་་་སྤྱི་ཟླ་་༦་༧་༨་ན། 
དྷབྷ་ཥྲོ་ཁ་་་་སྤྱི་ཟླ་་༩་༡༠་༡༡ན།་དྷབྷ་ཐགུདྷ་་་་་་སྤྱི་ཟླ་་༡༢་༡་༢་ན། 
ར་ཥྲོགཥ་ན་དྷ་སཕ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ཐགོ 

ཇ༽་ཟབྲུ་སྣ། ཐཀཡ།་་གེ་ཞ།་་རེཐ།་ཆུབྷ།་ཞིབྷ་རྩི།་ནཐ་ཐཀཡ།་ར་ཥྲོགཥ་ན་ 
དྷ་སཕ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ཐགོ 

༽་ཟབྲུག་གི་རྒྱརནྲོ་ཐང་རྒྱར་ཕཙུདྷ། ཟབྲུག་རྒྱར་ཕཞི་ན་་ཟཇིགཥ་མེཐ་སེང་གེ་ཐཕང་ཕྱུག་ཟབྲུག་རྒྱར་ལྔ་ན་ཟཇིགཥ་
མེཐ་གེ་ཥཡ་རྣབྷ་རྒྱར་ཐཕང་ཕྱུག་རྒྱར་སཥ་ཟཇིགཥ་མེཐ་རྣབྷ་རྒྱར་ཐཕང་ཕྱུག་
རྒྱར་ཕཙུདྷ་རྗེ་ཕཙུདྷ་ནདྨ་ཐཕང་ཕྱུག་ར་ཥྲོགཥ་ན་དྷ་སཕ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ཐགོ 
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ཐྲོདྷ་ཙདྷ།་རྒྱར་འྲོངཥ་ཀྱི་ངོ་རྟགཥ། 
རཥ་ཐྲོདྷ། 
 རྒྱར་འྲོངཥ་ཀྱི་བྱ་ཨོ་ཡྲོག་རྒྱར་འྲོངཥ་ཀྱི་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྲོང་་གྱེབྷ་ཙེ།་རྒྱར་འྲོངཥ་ཀྱི་མེ་ཎྲོག་ཚེཡ་སྔོདྷ་མེ་ཎྲོག་རྒྱར་འྲོངཥ་

ཀྱི་ཤིང་མདྷ་ཐདྷ་་ཤིང་།་རྒྱར་འྲོངཥ་ཀྱི་རྩེཐབྷྲོ་བྷཐཟ།་རྒྱར་འྲོངཥ་ཀྱི་གྱོདྷ་ཆཥ་གོ་ཐང་ཐཀྱི་ཡ།་རྒྱར་འྲོངཥ་ཀྱི་ཁ་སྐཐ་་
རྲོང་ཁ།་ར་ཥྲོགཥ་ན་ཚུ་་དྷ་སཕ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ཐགོ 

ཏཕཥ་རབྷ། 
 ཐཔེ་སྲོདྷ། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་ནཡ་ཐང་མིང་གི་ཏྲོག་རཥ་་རྒྱར་འྲོངཥ་ངོ་རྟགཥ་ཀྱི་ཕལཐ་ན་་དུབྷ་གྲ་རེ་རྐྱཕ་བྱིདྷ་ཏེ་་དྷ་ཕཅུག་ནི།་ 
 ཧ་རྲོ་གིཥ་་ནཡ་ངོཥ་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་དེ་་མིང་སཕ་སྦེ་་ཟདི་ཚུ་གི་སྐོཡ་རཥ་སཕ་ཕཅུག་ནི། 

 
འྲོངཥ་ཟབྲེར་བྷཁོ་ཆཥ། 
ཧ་ལཱིའི་སྲོ་གླུ།རྒྱར་འྲོངཥ་ངོ་རྟགཥ།Dzongkha nursery rhyme: National identity - YouTube 

(ཧ་ལཱིའི་སྲོ་གླུ།རྒྱར་འྲོངཥ་ངོ་རྟགཥ།Dzongkha nursery rhyme: National identity) 

 
ཐྲོདྷ་ཙདྷ།་རྲོང་ཁག 
རཥ་ཐྲོདྷ། 
 ཐིབྷ་ཕུག།་སྤ་ཡྲོ།་སྤུ་དྷ་ཁ།་ཧཱ།་ཐཕང་ཟདུཥ་པྲོ་བྲང་།་ཐགཟ་ཥ།་ཕཥབྷ་རྩེ།་རྩི་ཡང་།་ཐཡ་ཐཀཡ་དྷ།་གཥཡ་སྤང་།་

ར་ཥྲོགཥ་ན་དྷ་སཕ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ཐགོ 
ཏཕཥ་རབྷ། 
 ཐཔེ་སྲོདྷ། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་རྒྱར་འྲོངཥ་ཥ་ཁྲ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཏྲོག་རཥ་་རྲོང་ཁག་གི་མིང་ཚུ་་རེ་རེ་ཕཞིདྷ་དུ་་སཕ་སྟེ་སྲོཕ་སྲོདྷ་
ཟཕཐ་ནི། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་གིཥ་་ཥ་ཁྲ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཏྲོག་རཥ་་དྲི་ཕའི་རདྷ་ཚུ་སཕ་ཕཅུག་ནི།་ཐཔེཡ་དྷ།་ཐིབྷ་ཕུག་རྲོང་ཁག་ག་
ཏེ་ལཱི་ཟདུག་ར་ཥྲོགཥ་ན། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་ཡང་ཡང་ཥྲོ་ཥྲོ་གི་་རྲོང་ཁག་ག་ཏེ་རཥ་ཨིདྷ་དྷ་་གཐྲོང་ཁཡ་ཟཏྲོདྷ་ཏེ་སཕ་ཕཅུག་ནི། 
 

https://www.youtube.com/watch?v=a0X2h4oA9Vs
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ཐྲོདྷ་ཙདྷ།་ཤིང་ཟབྲཥ། 
རཥ་ཐྲོདྷ། 
 ཅུ་གླི།་གུདྷ་ཟབྲུབྷ།་གླི།་ཕརན་སེལ།་ཕ་ཐབྷ།་སིདྷ་ཟབྲུ།་ཧུབྷ་ན།་སྦྲབྷ་རྩི།་ར་ཥྲོགཥ་ན་དྷ་སཕ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་

ཐགོ 
ཏཕཥ་རབྷ། 
 ཐཔེ་སྲོདྷ། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་ཤིང་ཟབྲཥ་ཀྱི་ནཡ་ཐང་མིང་གི་ཏྲོག་རཥ་་རཥ་སྲོཕ་སྲོདྷ་ཟཕཐ་ནི།་ཐཔེཡ་དྷ།་ཤིང་ཟབྲཥ་ཕཞཟ་ཕ་
ཅིདྷ་་ཡང་གི་གཟུགཥ་ལཱི་པདྷ་ཏྲོག་ནའི་སྐོཡ། 

 ཥ་གདྷཥ་གཞི་ཕཝག 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་་སྲོཕ་གྲྭའི་།་ཟཐཕཥ་ལཱི་འྲོཐ་ནའི་་ཤིང་ཟབྲཥ་ལྡུབྷ་ཡ་ཐང་་ཤིང་ཟབྲཥ་ཕམྲོང་ཥའི་་ཙྲོང་ཁང་རེ་འྲོཐ་ན་

ཅིདྷ་་དེ་དྷང་ཟཁྱིཐ་དེ་་ཤིང་ཟབྲཥ་ཀྱི་སྐོཡ་རཥ་་ཤིང་ཟབྲཥ་ཀྱིཥ་ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་ཕཏུཕ་ཨིདྷ་དྷ་་སཕ་ཕཅུག་ནི། 
 
འྲོངཥ་ཟབྲེརབྷཁོ་ཆཥ། 
https://www.youtube.com/watch?v=dJ8UicBnxNQ(Name of fruits in Dzongkha and 

English)ཤིང་ཟབྲཥ་ཀྱི་མིང་ཐང་ནཡ་ཨིང་སྐཐ་ཐང་རྲོང་ཁ་གཅིག་ཁཡ་འྲོཐ་ནའི་གློག་ཕརྙདྷ། 
https://www.youtube.com/watch?v=bYrTdUZPMlg(Fruits in Dzongkha for students/kids) 

ཤིང་ཟབྲཥ་ཀྱི་མིང་ནཡ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་སཕ་ནི། 
https://www.youtube.com/watch?v=ZHUAY77g5p4(Fruits | Dzongkha | Education in 

Emergency)ཤིང་ཟབྲཥ་ཀྱི་མིང་ཝཕཥ་ཁྲ་གི་ཏྲོག་རཥ། 
 

ཐྲོདྷ་ཙདྷ།་མེ་ཎྲོག། 
རཥ་ཐྲོདྷ། 
 ཟཁདྷ་ན་མེ་ཎྲོག་ཉིབྷ་གང་ལཡ་མེ་ཎྲོག་སག་ཚེཡ་མེ་ཎྲོག་སེཡ་ལྲོག་མེ་ཎྲོག་ཧཥ་ཎྲོག་མེ་ཎྲོག་ར་ཥྲོགཥ་ན་་དྷ་སཕ་

ཟཕཐ་ཚུགཥ་ཐགོ 
ཏཕཥ་རབྷ། 
 ཐཔེ་སྲོདྷ། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་མེ་ཎྲོག་གི་ནཡ་ཐང་མིང་ཚུ་་སྲོདྷ་ཞིདྷབྷ་རཥ་་མེ་ཎྲོག་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་་ཟདི་གི་པདྷ་ཏྲོག་
འྲོཐ་ནའི་སྐོཡ་རཥ་་ཕལཐ་ན་རྐྱཕ་སྟེ་་སྲོཕ་སྲོདྷ་ཟཕཐ་ནི། 

https://www.youtube.com/watch?v=dJ8UicBnxNQ
https://www.youtube.com/watch?v=bYrTdUZPMlg
https://www.youtube.com/watch?v=ZHUAY77g5p4
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 ཥ་གདྷཥ་གཞི་ཕཝག 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་་སྲོཕ་གྲྭའི་།་ཟཐཕཥ་ལཱི་འྲོཐ་ནའི་་ལྡུབྷ་ཡ་ཅིག་དྷང་ཟཁྱིཐ་དེ་་མེ་ཎྲོག་བྷ་ཟདྲཛྷ་གི་མིང་ཚུ་་སཕ་ཕཅུག་

ནི་ཐང་་མེ་ཎྲོག་གིཥ་་ག་ཅི་ཡ་ཟཕཐ་ཕཏུཕ་ག་་ར་ཥྲོགཥ་ན་སཕ་ཕཅུག་ནི། 
 

ཐྲོདྷ་ཙདྷ།་སྐྱེར་ཟདྲེདྷ། 
རཥ་ཐྲོདྷ། 
 ཀཡ།་གླ་ཟཁོཡ།་བཱཥ།་ཀྲག།་རྐང་ཟཁོཡ།་གདྷབྷ་གྲུ།་གྲུ།་རེ་ལི།་ར་ཥྲོགཥ་ན་དྷ་སཕ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ཐགོ 
ཏཕཥ་རབྷ། 
 ཐཔེ་སྲོདྷ། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་སྐྱེར་ཟདྲེདྷ་གྱི་ནཡ་ཐང་མིང་གི་ཏྲོག་རཥ་་ཕལཐ་ན་རྐྱཕ་སྟེ་་སྲོཕ་སྲོདྷ་ཟཕཐ་ནི། 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་སྐྱེར་ཟདྲེདྷ་རེ་རེ་ཕཞིདྷ་དུ་གིཥ་་ལཱ་ག་ཅི་ཟཕཐཛྷ་ཨིདྷ་དྷ་་སཕ་སྟེ་བྱིདྷ་ནི། 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་སྐྱེར་ཟདྲེདྷ་གྱི་ཕཞྲོ་རྣབྷ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ཚུ་གི་སྐོཡ་རཥ་་ཕལཐ་ན་རྐྱཕ་ཕཅུག་ནི། 

 
ཐྲོདྷ་ཙདྷ།་དྷབྷ་དུཥ་ཕཞི། 
རཥ་ཐྲོདྷ། 
 དྷབྷ་སེཡ་ཁ་་་་་་སྤྱི་ཟླ་་༣་༤་༥་ན།་དྷབྷ་བྱཱཡ་་་་་་་་་་སྤྱི་ཟླ་་༦་༧་༨་ན།་དྷབྷ་ཥྲོ་ཁ་་་་སྤྱི་ཟླ་་༩་༡༠་༡༡ན། 

དྷབྷ་ཐགུདྷ་་་་་་སྤྱི་ཟླ་་༡༢་༡་༢་ན།་ར་ཥྲོགཥ་ན་ཚུ་་དྷ་སཕ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ཐགོ 
ཏཕཥ་རབྷ། 
 ཐཔེ་སྲོདྷ། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་དྷབྷ་དུཥ་ཕཞི་དྷང་་སྤྱི་ཟླ་ག་ཅི་ཡང་པྲོགན་ཨིདྷ་དྷ་་ཟླ་ཏྲོ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་་སྲོཕ་སྲོདྷ་ཟཕཐ་ནི། 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་དྷབྷ་དུཥ་ཕཞི་ཐང་ཟབྲེར་ཕའི་་ཙྲོཡ་ཕ་ཚུ་་སཕ་སྟེ་བྱིདྷ་ནི།་ཐཔེཡ་དྷ།་དྷབྷ་བྱཱཡ་ལཱི་ཙཐན་ཟཚིགན་

ཨིདྷ་ར་ཥྲོགཥ་ན། 
 ཥ་གདྷཥ་གཞི་ཕཝག། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་་ཕྱི་ཁཡ་ཟཁྱིཐ་དེ་་ཐ་ལྲོ་གི་གདྷབྷ་གཤིཥ་གདྷཥ་སངཥ་ཐང་ཟཁྲིར་ཏེ་་ཙྲོཡ་ཕ་ཚུ་སཕ་ཕཅུག་ནི། 
 
 



15 
 

འྲོངཥ་ཟབྲེར་བྷཁོ་ཆཥ། 
https://www.youtube.com/watch?v=FWLMuLePcwE(དུཥ་ཕཞི།སྲོ་གླུའི་ཏྲོག) 
ཧ་ལཱིའི་སྲོ་གླུ།གདྷབྷ་རཥ་ཉི་བྷ།Dzongkha nursery rhymes: Weather - YouTube 
(དྷབྷ་དུཥ་ཕཞི་ཐང་ཟབྲེར་ཕའི་སྲོ་གླུ།) 
 
ཐྲོདྷ་ཙདྷ།་ཟབྲུ་སྣ། 
རཥ་ཐྲོདྷ། 
 ཐཀཡ།་་གེ་ཞ།་་རེཐ།་ཆུབྷ།་ཞིབྷ་རྩི།་ནཐ་ཐཀཡ།་ར་ཥྲོགཥ་ན་དྷ་སཕ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ཐགོ 
ཏཕཥ་རབྷ། 
 ཟགྲེབྷཥ་སྲོདྷ། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་་ལཱི་ཟབྲུ་སྣ་ངོ་བྷ་ཟཕག་ཟྲོང་ཟཕཐ་་མིང་ཚུ་སྲོཕ་སྲོདྷ་ཟཕཐ་ནི། 
 ཐཔེ་སྲོདྷ། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་ཁོང་ཡ་གིཥ་་བྷཏྲོང་མི་ཟབྲུ་སྣ་ཚུ་གི་་མིང་སཕ་ཕཅུག་ནི། 
 ཥ་གདྷཥ་གཞི་ཕཝག/ ལ་ཕལར། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་་བྷཏཟ་ཟཁོཡ་ལཱི་འྲོཐ་ནའི་་ཟབྲུ་སྣ་ག་ཅི་ཟཕཐ་རུང་་ཟཙྲོ་ཥའི་ཥ་ཁོངཥ་ཅིག་དྷང་ཟཁྱིཐ་དེ་་ཟབྲུ་སྣ་ཟདི་
གི་སྐོཡ་རཥ་་སཕ་ཕཅུག་ནི། 

 
ཐྲོདྷ་ཙདྷ།་ཟབྲུག་གི་རྒྱརནྲོ་ཐང་རྒྱར་ཕཙུདྷ། 
རཥ་ཐྲོདྷ། 
 ཟབྲུག་རྒྱར་ཕཞི་ན་ཟཇིགཥ་མེཐ་སེང་གེ་ཐཕང་ཕྱུག་ཟབྲུག་རྒྱར་ལྔ་ན་ཟཇིགཥ་མེཐ་གེ་ཥཡ་རྣབྷ་རྒྱར་ཐཕང་ཕྱུག་རྒྱར་
སཥ་ཟཇིགཥ་མེཐ་རྣབྷ་རྒྱར་ཐཕང་ཕྱུག་རྒྱར་ཕཙུདྷ་རྗེ་ཕཙུདྷ་ནདྨ་ཐཕང་ཕྱུག་ར་ཥྲོགཥ་ནའི་བྷཙདྷ་དྷ་སཕ་ཟཕཐ་
ཚུགཥ་ཐགོ 

ཏཕཥ་རབྷ། 
 ཟགྲེབྷཥ་སྲོདྷ། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་རྒྱརནྲོ་ཐང་རྒྱར་སཥ་ཧ་ཞེ་གི་སྐུ་ནཡ་ཚུ་སྲོདྷ་ཏེ་་ཟདི་གི་སྐོཡ་རཥ་སྲོཕ་སྲོདྷ་ཟཕཐ་ནི། 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་སྐུ་ནཡ་ཐང་ཟཁྲིར་ཏེ་་ཟདི་ཚུ་གི་བྷཙདྷ་སཕ་ཕཅུག་ནི། 

https://www.youtube.com/watch?v=FWLMuLePcwE
https://www.youtube.com/watch?v=Ntlk3nNWXRk
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ཐབྱེ་ཞིཕ། 
ཐབྱེ་ཐཔྱཐ། 
དྲི་ཕ་དྲི་རདྷ། 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་གིཥ་་ཟྲོག་ལཱི་ཕཀོཐ་དེ་འྲོཐ་ནའི་་ཐྲོདྷ་ཙདྷ་གྱི་རཥ་ཐྲོདྷ་ཚུ་་གྲུཕ་ཚུགཥ་མི་ཚུགཥ་་ལ་རྟྲོག་ཟཕཐ་དེ་་ཐབྱེ་

ཞིཕ་ཟཕཐ་ཐགོ 
ཀ༽་རྒྱར་འྲོངཥ་ཀྱི་ངོ་རྟགཥ། 
ཁ༽་རྲོང་ཁག 
ག༽་ཤིང་ཟབྲཥ། 
ང་༽་མེ་ཎྲོག། 
ཅ༽་སྐྱེར་ཟདྲེདྷ། 
ཆ༽་དྷབྷ་དུཥ་ཕཞི། 
ཇ༽་ཟབྲུ་སྣ། 
༽་ཟབྲུག་གི་རྒྱརནྲོ་ཐང་རྒྱར་ཕཙུདྷ། 
འྲོངཥ་ཟབྲེར་གུ་གཱར་ཨེནསི་་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཏྲོག་རཥ་་ཟིདྷ་བྲིཥ་ཕཎཕ་ཞིདྷ་དྷ་་ཏྲོ་ཕཀོཐ་ཕཝག་ཟཕཐ་སྙདྷ་ཞུ་ཟཕཐ་ཐགོ 
 
ལྕོགཥ་གྲུཕ།་༢་ལྷག་ནིའི་རིག་རྩར་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་་ལྷག་ཚུགཥ། 
ཐྲོདྷ་ཙདྷ། རཥ་ཐྲོདྷ། 
ཀ༽་དྲི་རྟགཥ། ག་ཅི་་སྲོ?་་ག་སྲོ?་་ག་ཏེ་་སྲོ?ག་དེ་སྦེ་སྲོ?  ག་ཅི་སྦེ་སྲོ?་་ག་ལཱི་སྲོ?་

དྷབྷ་སྲོ? ར་ཥྲོགཥ་ན་ལྷག་ཚུགཥ་ཐགོ 
ཁ༽་དྷ་ཕཞཟ་གི་ཙྲོཥ་གཞི། སེཡནྲོ།་ལི་ཛྷང་།་སྲོདྷབྷྲོ།་ཐཀཡནྲོ།་ར་ཥྲོགཥ་ན་ལྷག་ཚུགཥ་ཐགོ 
ག༽་ཞེ་ཥ་ཐང་པར་སྐཐ། སྲོཐ་་་ཕཞུགཥ།་རྲོང་་་་་ཕཞེངཥ།་ཕཞཟ་་་་་་་ཕཞེཥ།་ཟགང་་་་ཕཞེཥ།་ 

ར་་་་གཟིབྷ།་ལྲོག་་་་་བྱྲོདྷ།་ཟགྱོ་་་་་བྱྲོདྷ།་སཕ་་་་་གསུང་།་ར་ཥྲོགཥ་ན་
ལྷག་ཚུགཥ་ཐགོ 

ང་༽་ཡ་བྷགོ་༡༢། རྐ་རྒ་རྔ་རྗ་རྙ་རྟ་ར་རྣ་རྦ་རྨ་ རྩ་ར།་ཚུ་ལྷག་ཚུགཥ་ཐགོ 
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ཐྲོདྷ་ཙདྷ།་དྲི་རྟགཥ། 
རཥ་ཐྲོདྷ། 
 ག་ཅི་་སྲོ?་་ག་སྲོ?་་ག་ཏེ་སྲོ?་ག་དེ་སྦེ་སྲོ?  ག་ཅི་སྦེ་སྲོ?་་ག་ལཱི་སྲོ? དྷབྷ་སྲོ? ར་ཥྲོགཥ་ན་ལྷག་ཚུགཥ་ཐགོ 
ཏཕཥ་རབྷ། 
 ཐཔེ་སྲོདྷ། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་དྲི་ཕ་བྷ་ཟདྲཛྷ་་ལུ་ལ་ལྲོག་ཁྲབྷ་དྷང་་ཟབྲི་སྟེ་སྲོཕ་སྲོདྷ་ཟཕཐ་ནི།་ཐཔེཡ་དྷ།་ཅ་ར་ཅིག་ལཱི་གཞི་
ཕཝག་སྟེ་ཟདི་ག་ཅི་སྲོ? ཁྱོཐ་ཀྱི་ཧའི་ག་སྲོ? ར་ཥྲོགཥ་ན་དྲི་ཕ་ཕཀོཐ་ནི། 

 ཥ་གདྷཥ་གཞི་ཕཝག 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་་ཕྱི་ཁཡ་ཟཁྱིཐ་དེ་་ཆ་ཟཕཐ་གཅིག་གིཥ་གཅིག་ལཱི་དྲི་ཕ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་་ཕཀོཐ་ཕཅུག་ནི།་ཐཔེཡ་དྷ།་ 

ཆཕ་གཥང་ག་ཏེ་སྲོ? ཆཕ་གཥང་གི་དུཥ་ཙྲོཐ་དྷབྷ་སྲོ? ར་ཥྲོགཥ་ན། 
 
ཐྲོདྷ་ཙདྷ།་དྷ་ཕཞཟ་གི་ཙྲོཥ་གཞི། 
རཥ་ཐྲོདྷ། 
 སེཡནྲོ།་ལི་ཛྷང་།་སྲོདྷབྷྲོ།་ཐཀཡནྲོ།་ར་ཥྲོགཥ་ན་ལྷག་ཚུགཥ་ཐགོ 
ཏཕཥ་རབྷ། 
 ཐཔེ་སྲོདྷ། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་དྷ་ཕཞཟ་གི་ཐབྱེ་ཕ་་བྷ་ཟདྲཛྷ་ཚུ་གི་སྐོཡ་རཥ་་སྲོཕ་སྲོདྷ་ཟཕཐ་ནི།་ཐཔེཡ་དྷ།་དྷ་ཕཞཟ་སེཡནྲོ་
ཕཞེཥ་མི་གཉིཥ་འྲོཐ་་དེ་འང་་ཟབྲུག་རྒྱརནྲོ་ཐང་སྐྱཕཥ་རྗེ་་རྗེ་བྷཁདྷ་རིདྷ་ནྲོ་ཆེ་བྷཆོག་ཨིདྷ་ར་ཥྲོགཥ་ན། 

 ཟགྲེབྷཥ་སྲོདྷ། 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་འྲོངཥ་ཟབྲེར་གྱི་ཏྲོག་རཥ་་དྷ་ཕཞཟ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ཚུ་་ཟགྲེབྷཥ་སྲོདྷ་ཟཕཐ་དེ་་ཟདི་ཚུ་གི་ཏྲོཕ་ཏངཥ་

ཐང་ཟཁྲིར་ཏེ་་དྷ་ཕཞཟ་གི་་མིང་ཚུ་ལྷག་ཕཅུག་ནི། 
 
ཐྲོདྷ་ཙདྷ།་ཞེ་ཥ་ཐང་པར་སྐཐ། 
རཥ་ཐྲོདྷ། 
 སྲོཐ་་་ཕཞུགཥ།་རྲོང་་་་་ཕཞེངཥ།ཕཞཟ་་་་་་་ཕཞེཥ།་ཟགང་་་་ཕཞེཥ།་ར་་་་གཟིབྷ།་ལྲོག་་་་་བྱྲོདྷ།་ཟགྱོ་་་་་བྱྲོདྷ།་

སཕ་་་་་གསུང་།ར་ཥྲོགཥ་ན་ལྷག་ཚུགཥ་ཐགོ 
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ཏཕཥ་རབྷ། 
 ཐཔེ་སྲོདྷ། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་རྣབྷ་ཟགྱུཡ་གྱི་ཏྲོག་རཥ་་ཞེ་ཥའི་ཚིག་ཚུ་་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་་སྲོཕ་སྲོདྷ་ཟཕཐ་ནི། 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་ཕརྗོཐ་ཚིག་དྷང་་ཞེ་ཥའི་ཚིག་ཚུ་ཕཙུགཥ་ཏེ་འྲོཐ་མི་དྷང་རཥ་་ཞེ་ཥའི་ཚིག་ཟདི་རྐྱངབྷ་ཅིག་ལྷག་

ཕཅུག་ནི། 
 ཙཕ་རྩེཐ། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་་ཁོང་ཡ་ཆ་ཡྲོགཥ་དྷང་ཐྲོག་་ལྲོག་ཁྲབྷ་གུ་བྲིཥ་འྲོཐ་ནའི་་ཞེ་ཥའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་་ཙཕ་རྩེཐ་ཟཕཐ་
ཕཅུག་ནི། 

 
ཐྲོདྷ་ཙདྷ།་ཡ་བྷགོ་༡༢། 
རཥ་ཐྲོདྷ། 
 རྐ་རྒ་རྔ་རྗ་རྙ་རྟ་ར་རྣ་རྦ་རྨ་ རྩ་ར།་ཚུ་ལྷག་ཚུགཥ་ཐགོ 
ཏཕཥ་རབྷ། 
 ཐཔེ་སྲོདྷ། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་ཡ་བྷགོ་༡༢་ལྲོག་ཏང་གི་ཏྲོག་ལཱི་་རེ་རེ་ཕཞིདྷ་དུ་་སྲོཕ་སྲོདྷ་ཟཕཐ་དེ་ལྷག་ནིའི་སྦྱང་ཕ་ཕཅུག་ནི། 
 ཡ་བྷགོ་༡༢་རྲོག་ཅི་རྲོག་ཅི་སྦྱྲོཡ་ཀློག་གི་སྦྱང་ཕ་་ཟཕཐ་ཕཅུག་སྟེ་ལྷག་ཕཅུག་ནི། 

 
ཐབྱེ་ཞིཕ། 
ཐབྱེ་ཐཔྱཐ། 
སྐཐ་ཡིག་རག་ལུདྷ། 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་གིཥ་་ཟྲོག་ལཱི་ཕཀོཐ་དེ་འྲོཐ་ནའི་་ཐྲོདྷ་ཙདྷ་གྱི་རཥ་ཐྲོདྷ་ཚུ་་གྲུཕ་ཚུགཥ་མི་ཚུགཥ་་ལ་རྟྲོག་ཟཕཐ་དེ་་ཐབྱེ་

ཞིཕ་ཟཕཐ་ཐགོ 
ཀ༽་དྲི་རྟགཥ། 
ཁ༽་དྷ་ཕཞཟ་གི་ཙྲོཥ་གཞི། 
ག༽་ཞེ་ཥ་ཐང་པར་སྐཐ། 
ང༽་ཡ་བྷགོ་༡༢། 
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འྲོངཥ་ཟབྲེར་གུ་གཱར་ཨེནསི་་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཏྲོག་རཥ་་ཟིདྷ་བྲིཥ་ཕཎཕ་ཞིདྷ་དྷ་་ཏྲོ་ཕཀོཐ་ཕཝག་ཟཕཐ་སྙདྷ་ཞུ་ཟཕཐ་ཐགོ 

ལྕོགཥ་གྲུཕ།་༣་ཟབྲི་ནིའི་རིག་རྩར་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་་ཟབྲི་ཚུགཥ། 
ཐྲོདྷ་ཙདྷ། རཥ་ཐྲོདྷ། 
ཀ༽་ཡ་བྷགོ་༡༢། 
 

རྐ་རྒ་རྔ་རྗ་རྙ་རྟ་ར་རྣ་རྦ་རྨ་ རྩ་ར།་ཚུ་ཟབྲི་ཚུགཥ་ཐགོ 

ཁ༽་ཟདྲ་ཕཤུཥ། རྐངབྷ།་རྒདྷ་རྒཥ།་རྔ་།་རྗེ་བྷཁདྷ་ནྲོ།་རྟ།་རྲོ།་རྣབྷ་ཅོ།་རྦཕ་རིར། 
རྨ་ བྱ།་རྩང་།་རྲོང་།་ར་ཥྲོགཥ་ན་་མིང་ཚིག་ཚུ་ཟབྲི་ཚུགཥ་ཐགོ 

ག༽་ཧང་གྲངཥ་ཟདྲ་ཕཤུཥ། ཧང་གྲངཥ་༠་རཥ་༦༠་ཚུདྷ་ཟདྲ་ཕཤུཥ་རྐྱཕ་སྟེ་་ཟབྲི་ཚུགཥ་ཐགོ 

 
ཐྲོདྷ་ཙདྷ།་ཡ་བྷགོ་༡༢། 
རཥ་ཐྲོདྷ། 
 རྐ་རྒ་རྔ་རྗ་རྙ་རྟ་ར་རྣ་རྦ་རྨ་ རྩ་ར།་ཚུ་ཟབྲི་ཚུགཥ་ཐགོ 
ཏཕཥ་རབྷ། 
 ཐཔེ་སྲོདྷ། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་་ཡ་བྷགོ་༡༢་ཟབྲི་ཏངཥ་ཀྱི་ཐཔེ་སྲོདྷ་ཟཕཐ་དེ་་ཟབྲི་ནིའི་སྦྱང་ཕ་ཟཕཐ་ཕཅུག་ནི། 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་ཡ་བྷགོ་༡༢་་བྷ་ཙང་་ནཡ་ཕཝག་སྟེ་་ཟཕྲོ་བྷགཐ་ཟབྲི་ཕཅུག་ནི། 

 
ཐྲོདྷ་ཙདྷ།་ཟདྲ་ཕཤུཥ། 
རཥ་ཐྲོདྷ། 
 རྐངབྷ།་རྒདྷ་རྒཥ།་རྔ་།་རྗེ་བྷཁདྷ་ནྲོ།་རྟ།་རྲོ།་རྣབྷ་ཅོ།་རྦཕ་རིར།རྨ་ བྱ།་རྩང་།་རྲོང་།་ར་ཥྲོགཥ་ན་་མིང་ཚིག་ཚུ་

ཟབྲི་ཚུགཥ་ཐགོ 
ཏཕཥ་རབྷ། 
 ཐཔེ་སྲོདྷ། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་སྲོཕ་ཐནྲོདྷ་གྱིཥ་་མིང་ཚིག་ཚུ་ཟདྲ་ཕཤུཥ་རྐྱཕ་སྟེ་་ཟབྲི་ནིའི་སྦྱང་ཕ་ཟཕཐ་ཕཅུག་ནི། 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་ནཡ་གི་ཟྲོག་ལཱི་མིང་ག་པྲོག་ལ་སྟེ་་ཟབྲི་ཕཅུག་ནི།་ཐཔེཡ་དྷ།་རྐངབྷ།་རྔ་།་རྲོ།་རྣབྷ་ཅོ།་རྩང་། 
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ཐྲོདྷ་ཙདྷ།་ཧང་གྲངཥ་ཟདྲ་ཕཤུཥ། 
རཥ་ཐྲོདྷ། 
 ཧང་གྲངཥ་༠་རཥ་༦༠་ཚུདྷ་ཟདྲ་ཕཤུཥ་རྐྱཕ་སྟེ་་ཟབྲི་ཚུགཥ་ཐགོ 
ཏཕཥ་རབྷ། 
 ཐཔེ་སྲོདྷ། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་སྲོཕ་ཐནྲོདྷ་གྱིཥ་་ཧང་གྲངཥ་ཚུ་ཟདྲ་ཕཤུཥ་རྐྱཕ་སྟེ་་ཟབྲི་ནིའི་སྦྱང་ཕ་ཟཕཐ་ཕཅུག་ནི། 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་ནཡ་གྱི་ཟྲོག་ལཱི་་ཧང་ཡིག་ཟབྲི་ཕཅུག་ནི། 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་ཧང་ཡིག་གོང་ཟྲོག་ཐཀྲུགཥ་ཏེ་འྲོཐ་མི་ཚུ་་རྲོག་ཕསྒྲིག་ཕཅུག་ནི། 

ཐབྱེ་ཞིཕ། 
ཐབྱེ་ཐཔྱཐ། 
ཟབྲི་རྒྱུགཥ། 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་གིཥ་་ཟྲོག་ལཱི་ཕཀོཐ་དེ་འྲོཐ་ནའི་་ཐྲོདྷ་ཙདྷ་གྱི་རཥ་ཐྲོདྷ་ཚུ་་གྲུཕ་ཚུགཥ་མི་ཚུགཥ་་ལ་རྟྲོག་ཟཕཐ་དེ་ཐབྱེ་ཞིཕ་

ཟཕཐ་ཐགོ 
ཀ༽་ཡ་བྷགོ་༡༢། 
ཁ༽་མིང་ཚིག་ཟདྲ་ཕཤུཥ 
ག༽་ཧང་གྲངཥ་ཟདྲ་ཕཤུཥ། 
འྲོངཥ་ཟབྲེར་གུ་གཱར་ཨེནསི་་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཏྲོག་རཥ་་ཟིདྷ་བྲིཥ་ཕཎཕ་ཞིདྷ་དྷ་་ཏྲོ་ཕཀོཐ་ཕཝག་ཟཕཐ་སྙདྷ་ཞུ་ཟཕཐ་ཐགོ 
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སྲོཕ་རིབྷ།་ཕཅུ་་གཅིག་ན། 
ལྕོགཥ་གྲུཕ། ༡་གོ་ཕ་ཕར་སྲོཐ་ཏྲོག་རཥ་་དྷ་སཕ་ཟཕཐ་ཚུགཥ། 

ཐྲོདྷ་ཙདྷ། རཥ་ཐྲོདྷ། 
ཀ༽་རྒྱར་འྲོངཥ་ཀྱི་ངོ་རྟགཥ། རྒྱར་འྲོངཥ་ཀྱི་བྱ་ཨོ་ཡྲོག་རྒྱར་འྲོངཥ་ཀྱི་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྲོང་གྱེབྷ་ཙེ། 

རྒྱར་འྲོངཥ་ཀྱི་མེ་ཎྲོག་ཚེཡ་སྔོདྷ་མེ་ཎྲོག་རྒྱར་འྲོངཥ་ཀྱི་ཤིང་མདྷ་ཐདྷ། 
རྒྱར་འྲོངཥ་ཀྱི་རྩེཐབྷྲོ་བྷཐཟ།་རྒྱར་འྲོངཥ་ཀྱི་གྱོདྷ་ཆཥ་གོ་ཐང་ཐཀྱི་ཡ། 
རྒྱར་འྲོངཥ་ཀྱི་ཁ་སྐཐ་རྲོང་ཁ།་ར་ཥྲོགཥ་ན་དྷ་སཕ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ཐགོ 

ཁ༽་རྲོང་ཁག ཐིབྷ་ཕུག།་སྤ་ཡྲོ།་སྤུ་དྷ་ཁ།་ཧཱ།་ཐཕང་ཟདུཥ་པྲོ་བྲང་།་ཐགཟ་ཥ།་ཆུ་ཁ།་ 
ཕཥབྷ་རྩེ།་རྩི་ཡང་།ཐཡ་ཐཀཡ་དྷ།་གཥཡ་སྤང་།་ཀྲོང་གཥཡ།་བུབྷ་ཏང་།་ 
གཝརབྷ་སྒང་།་ཕཀྲིཥ་སྒང་།་བྷྲོང་སྒཡ།་ཕཀྲིཥ་གའང་རྩེ།་ལྷུདྷ་རྩེ། 
ཕཥབྷ་གྲུཕ་ལྗོངཥ་བྷཁཡ།་ནདྨ་ཐགཟ་ཙར།་ར་ཥྲོགཥ་ན་དྷ་སཕ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ཐགོ 

ག༽་བྱ་རིགཥ། ཁྲུང་ཁྲུང་ཐཀཡནྲོ།་ཆུ་བྱ།་ཕུ་ཀྲུ།་ཕག་བྲྲོ།་བྱབྷྲོ།་བྱ་ནྲོཐ།་རྨ་ བྱ།་ཨོ་ར།་དྷར་ཞདྷབྷ།་ 
ར་ཥྲོགཥ་ན་དྷ་སཕ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ཐགོ 

ང་༽་སྲོག་ཆགཥ། ཀི་ཤིག།་ཤིག།་གྱོག་བྷྲོ།་ལྕོང་ཟབུཕ།་ཕྱེབྷ་ར།་ཕཕ་ཤེབྷ།་སྦྱང་དྷག།་ཝྲོར་ལུབྷ།་ 
གཞདྷ་ཐྲོབྷ།་སེཡ་སྦྱངབྷ།་ར་ཥྲོགཥ་ན་དྷ་སཕ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ཐགོ 

ཅ༽་ཕཞེཥ་སྒོ་བྷ་ཟདྲཛྷ། 
 

ཀེཕ་ཎ།་ཁཕ་ཞཥ།་ཁུཡ་ལུཕ།་ཟཚཡཛྷ།་ཟཚཡཛྷ་སྲོ་འྲོ།་བྷཥ་ཁུ།་བྷྲོ་བྷྲོ།་ཕྱེ།་ 
གེ་ཞ་སྲིཕ།་ར་ཥྲོགཥ་ན་དྷ་སཕ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ཐགོ 

ཆ༽་ཟགང་ནི། ཆུ།་ཆང་།་བྷངཡ་ཇ།་སྲུ་ཇ།་ཀོ་ཕི།་གགན།་ར་ཥྲོགཥ་ན་དྷ་སཕ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ཐགོ 

ཇ༽་བྷཆོཐ་ཆ། སྐུ།་སྐུ་ཏང་།་རྐང་དུང་།་རྔ་།་རྔཥ་ཎྲོག།་ཆོཥ།་ཏིང་།་དྲིར་བུ།་རྲོ་རྗེ།་སྤྲོཥ།་ 
ཕཥང་།་ར་ཥྲོགཥ་ན་དྷ་སཕ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ཐགོ 

༽་ར་བྷགོ་༡༠། ལྐ་ལྒ་ལྔ་ལྕ་ལྗ་ལ་ལྡ་ལྤ་ལྦ་ལྷ།་་ཚུ་དྷ་སཕ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ཐགོ 

 
ཐྲོདྷ་ཙདྷ།་རྒྱར་འྲོངཥ་ཀྱི་ངོ་རྟགཥ། 
རཥ་ཐྲོདྷ། 
 རྒྱར་འྲོངཥ་ཀྱི་བྱ་ཨོ་ཡྲོག་རྒྱར་འྲོངཥ་ཀྱི་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྲོང་གྱེབྷ་ཙེ།་རྒྱར་འྲོངཥ་ཀྱི་མེ་ཎྲོག་ཚེཡ་སྔོདྷ་མེ་ཎྲོག། 
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རྒྱར་འྲོངཥ་ཀྱི་ཤིང་མདྷ་ཐདྷ།་རྒྱར་འྲོངཥ་ཀྱི་རྩེཐབྷྲོ་བྷཐཟ།་རྒྱར་འྲོངཥ་ཀྱི་གྱོདྷ་ཆཥ་གོ་ཐང་ཐཀྱི་ཡ། 
རྒྱར་འྲོངཥ་ཀྱི་ཁ་སྐཐ་་རྲོང་ཁ།་ར་ཥྲོགཥ་ན་དྷ་སཕ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ཐགོ 

ཏཕཥ་རབྷ། 
 ཐཔེ་སྲོདྷ། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་ནཡ་ཐང་མིང་གི་ཏྲོག་རཥ་་རྒྱར་འྲོངཥ་ངོ་རྟགཥ་ཀྱི་ཕལཐ་ན་་དུབྷ་གྲ་རེ་རྐྱཕ་བྱིདྷ་ཏེ་དྷ་ཕཅུག་ནི།་ 
 ཧ་རྲོ་གིཥ་ནཡ་ངོཥ་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་དེ་མིང་སཕ་སྦེ་་ཟདི་ཚུ་གི་སྐོཡ་རཥ་སཕ་ཕཅུག་ནི། 

 
འྲོངཥ་ཟབྲེར་བྷཁོ་ཆཥ། 
ཧ་ལཱིའི་སྲོ་གླུ།རྒྱར་འྲོངཥ་ངོ་རྟགཥ། Dzongkha nursery rhyme: National identity - YouTube 

(ཧ་ལཱིའི་སྲོ་གླུ།རྒྱར་འྲོངཥ་ངོ་རྟགཥ།Dzongkha nursery rhyme: National identity) 

 
ཐྲོདྷ་ཙདྷ།་རྲོང་ཁག 
རཥ་ཐྲོདྷ། 
 ཐིབྷ་ཕུག།་སྤ་ཡྲོ།་སྤུ་དྷ་ཁ།་ཧཱ།་ཐཕང་ཟདུཥ་པྲོ་བྲང་།་ཐགཟ་ཥ།་ཆུ་ཁ།་ཕཥབྷ་རྩེ།་རྩི་ཡང་།་ཐཡ་ཐཀཡ་དྷ།་ 

གཥཡ་སྤང་།་ཀྲོང་གཥཡ།་བུབྷ་ཏང་།་གཝརབྷ་སྒང་།་ཕཀྲིཥ་སྒང་།་བྷྲོང་སྒཡ།་ཕཀྲིཥ་གའང་རྩེ།་ལྷུདྷ་རྩེ། 
ཕཥབྷ་གྲུཕ་ལྗོངཥ་བྷཁཡ།་ནདྨ་ཐགཟ་ཙར།་ར་ཥྲོགཥ་ན་དྷ་སཕ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ཐགོ 

ཏཕཥ་རབྷ། 
 ཐཔེ་སྲོདྷ། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་རྒྱར་འྲོངཥ་ཥ་ཁྲ་་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཏྲོག་རཥ་་རྲོང་ཁག་གི་མིང་ཚུ་རེ་རེ་ཕཞིདྷ་དུ་་སཕ་སྟེ་སྲོཕ་སྲོདྷ་
ཟཕཐ་ནི། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་གིཥ་་ཥ་ཁྲ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཏྲོག་རཥ་་དྲི་ཕའི་རདྷ་ཚུ་སཕ་ཕཅུག་ནི།་ཐཔེཡ་དྷ།་ཐིབྷ་ཕུག་རྲོང་ཁག་ 
ག་ཏེ་ལཱི་ཟདུག་ར་ཥྲོགཥ་ན། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་ཡང་ཡང་ཥྲོ་ཥྲོ་གི་རྲོང་ཁག་་ག་ཏེ་རཥ་ཨིདྷ་དྷ་་གཐྲོང་ཁཡ་ཟཏྲོདྷ་ཏེ་སཕ་ཕཅུག་ནི། 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=a0X2h4oA9Vs
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འྲོངཥ་ཟབྲེར་བྷཁོ་ཆཥ། 
https://www.mapsof.net/bhutan/bhutan-districts-dzongkha(Bhutan District Dzongkhag) 

དྲདྷ་གཥྲོ།་གོང་གི་ཥ་ཁྲ་ཟདི་དྷང་ལཱི་སྡེཕ་ཀྱི་ཟཚྲོར་ཕ་འྲོཐན་རཥ་ རཥ་ཐྲོདྷ་དྷང་འྲོཐ་ནའི་སྡེཕ་ལཱི་ གཟིགཥ་གདྷང་། 
 
ཐྲོདྷ་ཙདྷ།་བྱ་རིགཥ། 
རཥ་ཐྲོདྷ། 
 ཁྲུང་ཁྲུང་ཐཀཡནྲོ།་ཆུ་བྱ།་ཕུ་ཀྲུ།་ཕག་བྲྲོ།་བྱབྷྲོ།་བྱ་ནྲོཐ།་རྨ་ བྱ།་ཨོ་ར།་དྷར་ཞདྷབྷ།་ར་ཥྲོགཥ་ན་ དྷ་སཕ་ཟཕཐ་

ཚུགཥ་ཐགོ 
ཏཕཥ་རབྷ། 
 ཐཔེ་སྲོདྷ། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་བྱ་གི་མིང་ཚུ་ལུགཥ་ལྲོབྷ་ཟཕཐ་་ནཡ་ཐང་མིང་བྷབྷ་ཟབྲེར་ཟཕཐ་་སྲོཕ་སྲོདྷ་ཟཕཐ་ནི། 
 བྱ་གི་་ནཡ་སྲོདྷ་ཏེ་་མིང་ཚུ་སཕ་ཕཅུག་ནི། 

 
འྲོངཥ་ཟབྲེར་བྷཁོ་ཆཥ། 
https://www.youtube.com/watch?v=f62BoGF-WbI   (Black-necked cranes in Bhutan) 

https://www.youtube.com/watch?v=Tf9mM1-_RLE(Pigeons in Bhutan) 

https://www.youtube.com/watch?v=X3C_hpTxRd0 (My eye is on the sparrow) 

https://www.youtube.com/watch?v=qDvFdj-pFMc(Peacock Dance Display) 

https://www.youtube.com/watch?v=aghCiKu0JqI(Hen and Roaster) 

 
ཐྲོདྷ་ཙདྷ།་སྲོག་ཆགཥ། 
རཥ་ཐྲོདྷ། 
 ཀི་ཤིག།་ཤིག།་གྱོག་བྷྲོ།་ལྕོང་ཟབུཕ།་ཕྱེབྷ་ར།་ཕཕ་ཤེབྷ།་སྦྱང་དྷག།་ཝྲོར་ལུབྷ།་གཞདྷ་ཐྲོབྷ།་སེཡ་སྦྱངབྷ།་ 

ར་ཥྲོགཥ་ན་དྷ་སཕ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ཐགོ 
ཏཕཥ་རབྷ། 
 ཐཔེ་སྲོདྷ། 

 སྲོག་ཆགཥ་ཀྱི་་ནཡ་སྲོདྷ་ཏེ་མིང་སཕ་ཅི་་ཡང་རྲོག་ཤུར་ཕཐཟ་སྟེ་སཕ་ཕཅུག་ནི། 
 

https://www.mapsof.net/bhutan/bhutan-districts-dzongkha
https://www.youtube.com/watch?v=f62BoGF-WbI
https://www.youtube.com/watch?v=Tf9mM1-_RLE
https://www.youtube.com/watch?v=X3C_hpTxRd0
https://www.youtube.com/watch?v=qDvFdj-pFMc
https://www.youtube.com/watch?v=aghCiKu0JqI
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 ཥ་གདྷཥ་གཞི་ཕཝག 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་་ཕྱི་ཁཡ་ཟཁྱིཐ་དེ་་ཡང་གི་བྷཏཟ་ཟཁོཡ་ལཱི་འྲོཐ་ནའི་་སྲོག་ཆགཥ་ཚུ་་ངོཥ་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་དེ་་མིང་གཅིག་གིཥ་

གཅིག་ལཱི་སཕ་ཕཅུག་ནི། 
 
འྲོངཥ་ཟབྲེར་བྷཁོ་ཆཥ། 
https://www.youtube.com/watch?v=NRBENvUCLbE(Mosquitoes)  (Lice from Client's Head) 
https://www.youtube.com/watch?v=C0s703mHdAI(12 BEST ANT PICTURES) 

https://www.youtube.com/watch?v=mjjGoiGhIUM(How to identify Fleas) 

https://www.youtube.com/watch?v=0Texxu3p7I8(Earthworm) 

https://www.youtube.com/watch?v=AgS0SoSC5iU 

(Looking for the Bhutan Glory butterfly we found the Large Silver stripe) 

https://www.youtube.com/watch?v=HUy0naUUOCw(Spider web construction) 

https://www.youtube.com/watch?v=N23E4jYTExk(House fly eating) 

https://www.youtube.com/watch?v=LPUoojHUkEw(Cockroach pictures) 

https://www.youtube.com/watch?v=t8FRuuVyPno  (Best photo of bees) 

https://www.youtube.com/watch?v=IWU3OlGqQI4(Name of Insects) 

 
ཐྲོདྷ་ཙདྷ།་ཕཞེཥ་སྒོ་བྷ་ཟདྲཛྷ། 
རཥ་ཐྲོདྷ། 
 ཀེཕ་ཎ།་ཁཕ་ཞཥ།་ཁུཡ་ལུཕ།་ཟཚཡཛྷ།་ཟཚཡཛྷ་སྲོ་འྲོ།་བྷཥ་ཁུ།་བྷྲོ་བྷྲོ།་ཕྱེ།་གེ་ཞ་སྲིཕ།་ར་ཥྲོགཥ་ན་དྷ་སཕ་

ཟཕཐ་ཚུགཥ་ཐགོ 
ཏཕཥ་རབྷ། 
 ཐཔེ་སྲོདྷ། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་ཕཞེཥ་སྒོ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ཚུ་གི་་མིང་སཕ་བྱིདྷ་ཡི་ཡང་་སྲོཕ་སྲོདྷ་ཟཕཐ་ནི། 
 ཟགྲེབྷཥ་སྲོདྷ། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་ཕཞེཥ་སྒོ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ཚུ་་ཟཕག་ཟྲོང་སྟེ་་ཟདི་ཚུ་གི་མིང་སཕ་ཕཅུག་ནི། 
 ཧ་རྲོ་ཁོང་ཡ་གི་་ཁྱིབྷ་དྷང་ཕཞེཥ་སྒོ་བྷ་ཟདྲཛྷ་་ག་ཅི་ཡ་ཕཞཟ་ནི་འྲོཐ་ག་སཕ་ཕཅུག་ནི། 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NRBENvUCLbE
https://www.youtube.com/watch?v=C0s703mHdAI
https://www.youtube.com/watch?v=mjjGoiGhIUM
https://www.youtube.com/watch?v=0Texxu3p7I8
https://www.youtube.com/watch?v=AgS0SoSC5iU
https://www.youtube.com/watch?v=HUy0naUUOCw
https://www.youtube.com/watch?v=N23E4jYTExk
https://www.youtube.com/watch?v=LPUoojHUkEw
https://www.youtube.com/watch?v=t8FRuuVyPno
https://www.youtube.com/watch?v=IWU3OlGqQI4
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ཐྲོདྷ་ཙདྷ།་ཟགང་ནི། 
རཥ་ཐྲོདྷ། 
 ཆུ།་ཆང་།་བྷངཡ་ཇ།་སྲུ་ཇ།་ཀོ་ཕི།་གགན།་ར་ཥྲོགཥ་ན་་སཕ་ཚུགཥ་ཐགོ 
ཏཕཥ་རབྷ། 
 ཐཔེ་སྲོདྷ། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་ཟགང་ནི་བྷ་ཟདྲཛྷ་ཚུ་གི་་མིང་སཕ་བྱིདྷ་ཡི་ཡང་་སྲོཕ་སྲོདྷ་ཟཕཐ་ནི། 
 ཟགྲེབྷཥ་སྲོདྷ། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་ཟགང་ནི་བྷ་ཟདྲཛྷ་ཚུ་ཟཕག་ཟྲོང་སྟེ་་ཟདི་ཚུ་གི་མིང་སཕ་ཕཅུག་ནི། 
 ཧ་རྲོ་ཁོང་ཡ་གི་་ཁྱིབྷ་དྷང་ཟགང་ནི་་བྷ་ཟདྲཛྷ་ག་ཅི་ཡ་འྲོཐ་ག་སཕ་ཕཅུག་ནི། 

 
འྲོངཥ་ཟབྲེར་བྷཁོ་ཆཥ། 
https://www.youtube.com/watch?v=i1qxaSrR0-g(Learn to make Suja) 

https://www.youtube.com/watch?v=TrDYcq0OxSc(Mountain fresh natural) 

https://www.youtube.com/watch?v=kc950GVk94I(Strongest alcohol) 

https://www.youtube.com/watch?v=hwwSusEAMXo (Black Coffee) 

https://www.youtube.com/watch?v=5IwmuaKE7tA(Milk tea) 

https://www.youtube.com/watch?v=s4qqMDC8_sI(How to make paneerthukpa at home) 

 

ཐྲོདྷ་ཙདྷ།་བྷཆོཐ་ཆ། 
རཥ་ཐྲོདྷ། 
 སྐུ།་སྐུ་ཏང་།་རྐང་དུང་།་རྔ་།་རྔཥ་ཎྲོག་ཆོཥ།་ཏིང་།་དྲིར་བུ།་རྲོ་རྗེ།་སྤྲོཥ།་ཕཥང་།་ར་ཥྲོགཥ་ན་ དྷ་སཕ་ཟཕཐ་

ཚུགཥ་ཐགོ 
ཏཕཥ་རབྷ། 
 ཥ་གདྷཥ་གཞི་་ཕཝག 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་་བྷཏཟ་ཟཁོཡ་ལཱི་འྲོཐ་ནའི་་ཁྱིབྷ་ཅིག་དྷང་ཟཁྱིཐ་དེ་་དེ་དྷང་གི་བྷཆོཐ་ཆ་ཚུ་གི་་མིང་སྲོཕ་སྲོདྷ་ཟཕཐ་ནི། 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་་སྡེ་ཙདྷ་དྷང་/ཆ་ཟཕཐ་/ཡང་རྐྱང་ཟཕཐ་་ཁོང་ཡའི་ཁྱིབྷ་དྷང་འྲོཐ་ནའི་་བྷཆོཐ་ཆ་གི་མིང་ཚུ་སཕ་ཕཅུག་ནི། 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=i1qxaSrR0-g
https://www.youtube.com/watch?v=TrDYcq0OxSc
https://www.youtube.com/watch?v=kc950GVk94I
https://www.youtube.com/watch?v=hwwSusEAMXo
https://www.youtube.com/watch?v=5IwmuaKE7tA
https://www.youtube.com/watch?v=s4qqMDC8_sI
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འྲོངཥ་ཟབྲེར་བྷཁོ་ཆཥ། 
https://www.youtube.com/watch?v=5sT2xOKGoYY 

(Golden Bhodhisattavas statues stand tall at Kuenselphodrang Nature Park, Bhutan) 

https://www.youtube.com/watch?v=6zb-l1P_6gs 

(Intricate Buddhist motif paintings) Kuthang) 

https://www.youtube.com/watch?v=JWJeunsP8JY (1st April 2020 (jaling) 

https://www.youtube.com/watch?v=sNsebCUt0eM 

(Monks offering evening prayer to Lord Buddha at Mindrolling Monastery) 

https://www.youtube.com/watch?v=eIjTtXTCCaM(Punakha ceremony) 

https://www.youtube.com/watch?v=FCWB87tw5H4 (Water Offering) 

https://www.youtube.com/watch?v=lQf2BWP3dJU (Annual Ritual(choesham) 

 

ཐྲོདྷ་ཙདྷ།་ར་བྷགོ་༡༠་། 
རཥ་ཐྲོདྷ། 
 ལྐ་ལྒ་ལྔ་ལྕ་ལྗ་ལ་ལྡ་ལྤ་ལྦ་ལྷ།་་ཚུ་དྷ་སཕ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ཐགོ 
ཏཕཥ་རབྷ། 
 ཐཔེ་སྲོདྷ། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་ར་བྷགོ་༡༠་སྲོཕ་ཐནྲོདྷ་གྱིཥ་སཕ་ཐ་་དྷ་ཏེ་རྲོག་རྲོཐ་སྲོར་རྐྱཕ་སྟེ་་སཕ་ནིའི་སྦྱང་ཕ་ཟཕཐ་ 
ཕཅུག་ནི། 

 ཧ་རྲོ་ཆ་ཟཕཐ་་ར་བྷགོ་༡༠་རྲོག་ཅི་རྲོག་སཕ་ནི་གི་་སྦྱང་ཕ་ཟཕཐ་ཕཅུག་ནི། 
 
ཐབྱེ་ཞིཕ། 
ཐབྱེ་ཐཔྱཐ། 
དྲི་ཕ་དྲི་རདྷ། 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་གིཥ་་ཟྲོག་ལཱི་ཕཀོཐ་དེ་འྲོཐ་ནའི་་ཐྲོདྷ་ཙདྷ་གྱི་རཥ་ཐྲོདྷ་ཚུ་་གྲུཕ་ཚུགཥ་མི་ཚུགཥ་་ལ་རྟྲོག་ཟཕཐ་དེ་ 

ཐབྱེ་ཞིཕ་ཟཕཐ་ཐགོ 
ཀ༽་རྒྱར་འྲོངཥ་ཀྱི་ངོ་རྟགཥ། 
ཁ༽་རྲོང་ཁག། 
ག༽་བྱ་རིགཥ། 
ང་༽་སྲོག་ཆགཥ། 

https://www.youtube.com/watch?v=5sT2xOKGoYY
https://www.youtube.com/watch?v=6zb-l1P_6gs
https://www.youtube.com/watch?v=JWJeunsP8JY
https://www.youtube.com/watch?v=sNsebCUt0eM
https://www.youtube.com/watch?v=eIjTtXTCCaM
https://www.youtube.com/watch?v=FCWB87tw5H4
https://www.youtube.com/watch?v=lQf2BWP3dJU
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ཅ༽་ཕཞེཥ་སྒོ་བྷ་ཟདྲཛྷ། 
ཆ༽་ཟགང་ནི། 
ཇ༽་བྷཆོཐ་ཆ། 
༽་ར་བྷགོ་༡༠། 
འྲོངཥ་ཟབྲེར་གུ་གཱར་ཨེནསི་་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཏྲོག་རཥ་་ཟིདྷ་བྲིཥ་ཕཎཕ་ཞིདྷ་དྷ་་ཏྲོ་ཕཀོཐ་ཕཝག་ཟཕཐ་སྙདྷ་ཞུ་ཟཕཐ་ཐགོ 
 
ལྕོགཥ་གྲུཕ།་༢་ལྷག་ནིའི་རིག་རྩར་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་་ལྷག་ཚུགཥ། 
ཐྲོདྷ་ཙདྷ། རཥ་ཐྲོདྷ། 
ཀ༽་ར་བྷགོ༡༠་། ལྐ་ལྒ་ལྔ་ལྕ་ལྗ་ལ་ལྡ་ལྤ་ལྦ་ལྷ།་ཚུ་ལྷག་ཚུགཥ་ཐགོ 

ཁ༽་དྷ་ཕཞཟ་གི་ཙྲོཥ་གཞི། 
་་་དྷ་ཕཞཟ་ཕཞེཥ་མི། 

སེཡནྲོ།་ལི་ཛྷང་།་སྲོདྷབྷྲོ།་ཐཀཡནྲོ།་སྐྱཕཥ་རྗེ་་རྗེ་བྷཁདྷ་ནྲོ་ཐང་ 
མི་ཐཕང་བྷངཟ་ཕཐག་རིདྷ་ནྲོ་ཆེ་གི་་དྷ་ཕཞཟ་སེཡནྲོ་ཨིདྷ།་བྲོདྷ་ནྲོ་གི་ལི་
ཛྷང་།་མི་སེཡ་ཟགཥ་མི་གི་སྲོདྷབྷྲོ།་སྤྱིཡ་ཕཎང་་པྲོ་རྒཥ་ཀྱི་ཐཀཡནྲོ། 
ར་ཥྲོགཥ་ན་ལྷག་ཚུགཥ་ཐགོ 

ག༽་ར་བྷགོ་གི་མིང་ཚིག ཨོར་ལྐོག།་ལྒང་ཕུ།་ལྔ་།་ལྕང་ཁ།་ལྗང་ཁུ།་ལག་ལཱི།་ལྡེ་མིག།་ལྷ།་
ལྷབྷ།་ར་ཥྲོགཥ་ན་ལྷག་ཚུགཥ་ཐགོ 

 
ཐྲོདྷ་ཙདྷ།་ར་བྷགོ༡༠་། 
རཥ་ཐྲོདྷ། 
 ལྐ་ལྒ་ལྔ་ལྕ་ལྗ་ལ་ལྡ་ལྤ་ལྦ་ལྷ།་ཚུ་ལྷག་ཚུགཥ་ཐགོ 
ཏཕཥ་རབྷ། 
 ཐཔེ་སྲོདྷ། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་ར་བྷགོ་༡༠ ལྲོག་ཁྲབྷ་དྷང་་ཟབྲི་སྟེ་ལྷག་ནི་གི་་སྦྱང་ཕ་བྱིདྷ་ནི། 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་་ཡང་སྲོཕཥ་ཀྱིཥ་་ལྷག་ནི་གི་སྦྱང་ཕ་ཟཕཐ་ནི་་ཐང་ཕརྗོཐ་སྒྲ་ཚུ་ཐགན་སྦེ་་ལྷག་ཕཅུག་ནི། 
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ཐྲོདྷ་ཙདྷ་།་དྷ་ཕཞཟ་གི་ཙྲོཥ་གཞི།་དྷ་ཕཞཟ་ཕཞེཥ་མི། 
རཥ་ཐྲོདྷ། 
 སེཡནྲོ།་ལི་ཛྷང་།་སྲོདྷབྷྲོ།་ཐཀཡནྲོ།་སྐྱཕཥ་རྗེ་་རྗེ་བྷཁདྷ་ནྲོ་ཐང་་མི་ཐཕང་བྷངཟ་ཕཐག་རིདྷ་ནྲོ་ཆེ་གི་་དྷ་ཕཞཟ་སེཡནྲོ་

ཨིདྷ།་བྲོདྷ་ནྲོ་གི་ལི་ཛྷང་།་མི་སེཡ་ཟགཥ་མི་གི་སྲོདྷབྷྲོ།་སྤྱིཡ་ཕཎང་་པྲོ་རྒཥ་ཀྱི་ཐཀཡནྲོ།་ར་ཥྲོགཥ་ན་ལྷག་ཚུགཥ་ཐགོ 
ཏཕཥ་རབྷ། 
 ཐཔེ་སྲོདྷ། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་དྷ་ཕཞཟ་གི་ཙྲོཥ་གཞི་སེཡནྲོ།་ལི་ཛྷང་།་སྲོདྷབྷྲོ།་ཐཀཡནྲོ།་ཚུ་ལྷག་ནི་གི་སྦྱང་ཕ་བྱིདྷ་ནི། 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་དྷ་ཕཞཟ་གི་ཐབྱེ་ཕ་་བྷ་ཟདྲཛྷ་ཚུ་གི་སྐོཡ་རཥ་་སྲོཕ་སྲོདྷ་ཟཕཐ་ནི།་ཐཔེཡ་དྷ།་དྷ་ཕཞཟ་སེཡནྲོ་ཕཞེཥ་མི་

གཉིཥ་འྲོཐ་དེ་འང་ཟབྲུག་རྒྱརནྲོ་ཐང་་སྐྱཕཥ་རྗེ་རྗེ་བྷཁདྷ་རིདྷ་ནྲོ་ཆེ་བྷཆོག་ཨིདྷ་ར་ཥྲོགཥ་ན། 
 ཟགྲེབྷཥ་སྲོདྷ། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་འྲོངཥ་ཟབྲེར་གྱི་ཏྲོག་རཥ་་དྷ་ཕཞཟ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ཚུ་་ཟགྲེབྷཥ་སྲོདྷ་ཟཕཐ་དེ་་ཟདི་ཚུ་གི་ཏྲོཕ་ཏངཥ་ཐང་
ཟཁྲིར་ཏེ་་དྷ་ཕཞཟ་གི་་མིང་ཚུ་ལྷག་ཕཅུག་ནི།་ 
 

འྲོངཥ་ཟབྲེར་བྷཁོ་ཆཥ། 
http://www.bhutanforyou.com/kabney-and-rachu/(Kabney and Rachu(History and 

Signficance) 

 
ཐྲོདྷ་ཙདྷ།་ར་བྷགོ་གི་མིང་ཚིག 
རཥ་ཐྲོདྷ། 
 ཨོར་ལྐོག།་ལྒང་ཕུ།་ལྔ་།་ལྕང་ཁ།་ལྗང་ཁུ།་ལག་ལཱི།་ལྡེ་མིག།་ལྷ།་ལྷབྷ།་ར་ཥྲོགཥ་ན་ལྷག་ཚུགཥ་ཐགོ 
 
ཏཕཥ་རབྷ། 
 ཐཔེ་སྲོདྷ། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་ནཡ་གྱི་ཏྲོག་རཥ་་མིང་ཚིག་ལྷག་ནི་གི་སྦྱང་ཕ་བྱིདྷ་ནི། 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་མིང་ཚིག་ཚུ་ལྷག་ཕཅུག་ནི། 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་ནཡ་ཐང་མིང་ཚིག་་ཆ་ཕསྒྲིག་སྟེ་ལྷག་ཕཅུག་ནི། 

 

http://www.bhutanforyou.com/kabney-and-rachu/
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ཐབྱེ་ཞིཕ། 
ཐབྱེ་ཐཔྱཐ། 
སྐཐ་ཡིག་རག་ལུདྷ། 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་གིཥ་་ཟྲོག་ལཱི་ཕཀོཐ་དེ་འྲོཐ་ནའི་་ཐྲོདྷ་ཙདྷ་གྱི་རཥ་ཐྲོདྷ་ཚུ་་གྲུཕ་ཚུགཥ་མི་ཚུགཥ་་ལ་རྟྲོག་ཟཕཐ་དེ་ 

ཐབྱེ་ཞིཕ་ཟཕཐ་ཐགོ 
ཀ༽་ར་བྷགོ་༡༠་། 
ཁ༽་དྷ་ཕཞཟ་གི་ཙྲོཥ་གཞི།་དྷ་ཕཞཟ་ཕཞེཥ་མི། 
ག༽་ར་བྷགོ་གི་མིང་ཚིག 

འྲོངཥ་ཟབྲེར་གུ་གཱར་ཨེནསི་་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཏྲོག་རཥ་་ཟིདྷ་བྲིཥ་ཕཎཕ་ཞིདྷ་དྷ་་ཏྲོ་ཕཀོཐ་ཕཝག་ཟཕཐ་སྙདྷ་ཞུ་ཟཕཐ་ཐགོ 
 
ལྕོགཥ་གྲུཕ།་༣་ཟབྲི་ནིའི་རིག་རྩར་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་་ཟབྲི་ཚུགཥ། 
ཐྲོདྷ་ཙདྷ། རཥ་ཐྲོདྷ། 
ཀ༽་ཟདྲ་ཕཤུཥ། 
 

ཨོར་ལྐོག།་ལྒང་ཕུ།་ལྔ་།་ལྕང་ཁ།་ལྗང་ཁུ།་ལག་ལཱི།་ལྡེ་མིག།་ལྷ།་ལྷྲོ།་
ལྷབྷ།་ར་ཥྲོགཥ་ན་ཟབྲི་ཚུགཥ་ཐགོ 

ཁ༽་རྗོཐ་ཚིག་གང་ཀུ། ཁྱོཐ་ཀྱི་མིང་་ག་ཅི་སྲོ?་ཁྱོཐ་གཡུཥ་་ག་ཏེ་རཥ་སྲོ?་ཁྱོཐ་རྲོ་་ག་དེབྷ་ཅིག་
སྲོ?་ཁྱོཐ་ག་ཅི་ཟཕཐ་ནི? ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་་ག་ལཱི་ཐགཟ?་ཁྱོཐ་ཁྱིབྷ་དྷ་དྷབྷ་་ཟགྱོ་
ནི?་ར་ཥྲོགཥ་ན་ཟབྲི་ཚུགཥ་ཐགོ 

ག༽་ཧང་གྲངཥ་ཟདྲ་ཕཤུཥ། ཧང་གྲངཥ་༠་རཥ་༨༠་ཚུདྷ་ཟདྲ་ཕཤུཥ་རྐྱཕ་སྟེ་་ཟབྲི་ཚུགཥ་ཐགོ 

ང་༽་ཡིག་གཟུགཥ། གཅིག།་གཉིཥ།་གསུབྷ།་ཕཞི།་ལྔ་།་དྲུག།་ཕདུདྷ།་ 
ཚུདྷ་ཟབྲི་ཚུགཥ་ཐགོ 

 
ཐྲོདྷ་ཙདྷ།་ཟདྲ་ཕཤུཥ། 
རཥ་ཐྲོདྷ། 
 ཨོར་ལྐོག།་ལྒང་ཕུ།་ལྔ་།་ལྕང་ཁ།་ལྗང་ཁུ།་ལག་ལཱི།་ལྡེ་མིག།་ལྷ།་ལྷྲོ།་ལྷབྷ།་ར་ཥྲོགཥ་ན་ཟབྲི་ཚུགཥ་ཐགོ 
ཏཕཥ་རབྷ། 
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 ཐཔེ་སྲོདྷ། 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་ར་བྷགོ་གི་མིང་ཚིག་་ཉིདྷབྷ་རེ་༥་རེ་སྦེ་་ཟབྲི་ནི་གི་སྦྱང་ཕ་ཟཕཐ་ཕཅུག་ནི། 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་མིང་ཚིག་དྷང་འྲོཐ་ནའི་་ར་བྷགོ་གི་ཡི་གུ་ཚུ་ལཱི་་སྒོཡ་ཐིག་ཕཀར་ཕཅུག་ནི། 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་སྲོཕ་ཐནྲོདྷ་གྱི་ཕཀོཐ་རྒྱ་ཐང་ཟཁྲིར་ཏེ་་་ནཡ་གུ་ཙྲོདྷ་གཎང་ཕཅུག་ནི། 

 
ཐྲོདྷ་ཙདྷ།་རྗོཐ་ཚིག་གང་ཀུ། 
རཥ་ཐྲོདྷ། 
 ཁྱོཐ་ཀྱི་མིང་་ག་ཅི་སྲོ?་ཁྱོཐ་གཡུཥ་་ག་ཏེ་རཥ་སྲོ?་ཁྱོཐ་རྲོ་་ག་དེབྷ་ཅིག་སྲོ?་ཁྱོཐ་ག་ཅི་ཟཕཐ་ནི? ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་་ག་ལཱི་

ཐགཟ?་ཁྱོཐ་ཁྱིབྷ་དྷ་དྷབྷ་་ཟགྱོ་ནི?་ར་ཥྲོགཥ་ན་ཟབྲི་ཚུགཥ་ཐགོ 
ཏཕཥ་རབྷ། 
 ཐཔེ་སྲོདྷ། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་་རཥ་ཐྲོདྷ་དྷང་འྲོཐ་ནའི་་དྲི་ཕ་ཚུ་གི་རདྷ་་སྲོཕ་ཐནྲོདྷ་གྱིཥ་ཐཔེ་སྲོདྷ་ཟཕཐ་ནི། 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་རཥ་ཐྲོདྷ་དྷང་འྲོཐ་ནའི་་དྲི་ཕ་ཚུ་གི་རདྷ་ཟབྲི་ཕཅུག་ནི། 

 
ཐྲོདྷ་ཙདྷ།་ཧང་གྲངཥ་ཟདྲ་ཕཤུཥ། 
རཥ་ཐྲོདྷ། 
 ཧང་གྲངཥ་༠་རཥ་༨༠་ཚུདྷ་ཟདྲ་ཕཤུཥ་རྐྱཕ་སྟེ་་ཟབྲི་ཚུགཥ་ཐགོ 
ཏཕཥ་རབྷ། 
 ཐཔེ་སྲོདྷ། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་སྲོཕ་ཐནྲོདྷ་གྱིཥ་ཧང་གྲངཥ་ཚུ་་ཟདྲ་ཕཤུཥ་རྐྱཕ་སྟེ་་ཟབྲི་ནིའི་སྦྱང་ཕ་ཟཕཐ་ཕཅུག་ནི། 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་ནཡ་ཐག་ན་ཅིག་གི་ཟྲོག་ལཱི་་ཧང་ཡིག་ཟབྲི་ཕཅུག་ནི། 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་ཧང་ཡིག་༠རཥ་༨༠ཚུདྷ་ཟདྲ་ཕཤུཥ་རྐྱཕ་ཕཅུག་ནི། 
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ཐྲོདྷ་ཙདྷ།་ཡིག་གཟུགཥ། 
རཥ་ཐྲོདྷ། 
 གཅིག།་གཉིཥ།་གསུབྷ།་ཕཞི།་ལྔ་།་དྲུག།་ཕདུདྷ།་ཚུདྷ་ཟབྲི་ཚུགཥ་ཐགོ 
ཏཕཥ་རབྷ། 
 ཐཔེ་སྲོདྷ། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་སྲོཕ་ཐནྲོདྷ་གྱིཥ་ཡིག་གཟུགཥ་ཚུ་་ཟབྲི་ནི་གི་སྦྱང་ཕ་ཟཕཐ་ཕཅུག་ནི། 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་ཧང་གྲངཥ་ཐང་ཟཁྲིར་ཏེ་་ཡིག་གཟུགཥ་ཟབྲི་ཕཅུག་ནི། 

 
ཐབྱེ་ཞིཕ། 
ཐབྱེ་ཐཔྱཐ། 
ཟབྲི་རྒྱུགཥ། 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་གིཥ་་ཟྲོག་ལཱི་ཕཀོཐ་དེ་འྲོཐ་ནའི་་ཐྲོདྷ་ཙདྷ་གྱི་རཥ་ཐྲོདྷ་ཚུ་་གྲུཕ་ཚུགཥ་མི་ཚུགཥ་ལ་རྟྲོག་ཟཕཐ་དེ་ 

ཐབྱེ་ཞིཕ་ཟཕཐ་ཐགོ 
ཀ༽་ཟདྲ་ཕཤུཥ། 
ཁ༽་རྗོཐ་ཚིག་གང་ཀུ། 
ག༽་ཧང་གྲངཥ་ཟདྲ་ཕཤུཥ། 
ང་༽་ཡིག་གཟུགཥ། 
འྲོངཥ་ཟབྲེར་གུ་གཱར་ཨེནསི་་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཏྲོག་རཥ་་ཟིདྷ་བྲིཥ་ཕཎཕ་ཞིདྷ་དྷ་་ཏྲོ་ཕཀོཐ་ཕཝག་ཟཕཐ་སྙདྷ་ཞུ་ཟཕཐ་ཐགོ 
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སྲོཕ་རིབྷ།་ཕཅུ་་གཉིཥ་ན། 
ལྕོགཥ་གྲུཕ།་༡་གོ་ཕ་ཕར་སྲོཐ་ཏྲོག་རཥ་་དྷ་སཕ་ཟཕཐ་ཚུགཥ། 

ཐྲོདྷ་ཙདྷ། རཥ་ཐྲོདྷ། 
ཀ༽་ཁྱིབྷ་དྷང་གི་ཅ་ར། ཀ་ར།་ཀ་ཀྲ་ར།་ཇ་ཕམག།་ཇ་སྦྱིཥ།་ལྕགཥ་གཞཡ།་ཕྱགབྷ།་པྲོཡན།་ཕང་ཅུང་།་ 

ཟླ་ན།་གཡབྷ།་ཁཕ།་སྐུཐན།་གྱིབྷ་ཙེ།་བྷགུ་ལཐ།་ཉིདྷ་གདུགཥ།་ར་ཥྲོགཥ་ན་ 
དྷ་སཕ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ཐགོ 

ཁ༽་རྲོང་ཁག ཐིབྷ་ཕུག།་སྤ་ཡྲོ།་སྤུ་དྷ་ཁ།་ཧཱ།་ཐཕང་ཟདུཥ་པྲོ་བྲང་།་ཐགཟ་ཥ།་ཆུ་ཁ།་ཕཥབྷ་རྩེ།་
རྩི་ཡང་།་ཐཡ་ཐཀཡ་དྷ།་གཥཡ་སྤང་།་ཀྲོང་གཥཡ།་བུབྷ་ཏང་།་གཝརབྷ་སྒང་།་ 
ཕཀྲིཥ་སྒང་།་བྷྲོང་སྒཡ།་ཕཀྲིཥ་གའང་རྩེ།་ལྷུདྷ་རྩེ།་ཕཥབྷ་གྲུཕ་ལྗོངཥ་བྷཁཡ།་ 
ནདྨ་ཐགཟ་ཙར།་ར་ཥྲོགཥ་ན་དྷ་སཕ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ཐགོ 

ག༽་བྱ་ཚིག་ཐང་རྗོཐ་ཚིག ཕྱགཥ་སྙིགཥ་ཕཀོ།་ཎྲོག་ཙེ་རྐོ།་བྷཐཟ་རྐྱཕ།་ཇ་སྐོར།་གོ་ར་གྱོདྷ།་རབྷ་ཟགྱོ།་ 
ཕང་རྒྱུགཥ།་ཧ་ལཱི་སྔུ་།་ཨོབྷ་ཟགང་།་པཡ་བྷཆོང་།་ཐཔེ་ཆ་སྲོདྷ།་ར་ཥྲོགཥ་ན་ 
དྷ་སཕ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ཐགོ 

 
ཐྲོདྷ་ཙདྷ།་ཁྱིབྷ་དྷང་གི་ཅ་ར། 
རཥ་ཐྲོདྷ། 
 ཀ་ར།་ཀ་ཀྲ་ར།་ཇ་ཕམག།་ཇ་སྦྱིཥ།་ལྕགཥ་གཞཡ།་ཕྱགབྷ།་པྲོཡན།་ཕང་ཅུང་།་ཟླ་ན།་གཡབྷ།་ཁཕ།་ 

སྐུཐན།་གྱིབྷ་ཙེ།་བྷགུ་ལཐ།་ཉིདྷ་གདུགཥ།་ར་ཥྲོགཥ་ན་དྷ་སཕ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ཐགོ 
ཏཕཥ་རབྷ། 
 ཟགྲེབྷཥ་སྲོདྷ། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་ཁྱིབྷ་དྷང་གི་ཅ་ར་ཉིདྷབྷ་རེ་༧་རེ་ཟཕག་ཟྲོང་སྟེ་་ཟདི་ཚུ་གི་མིང་ཚུ་་སཕ་ནིའི་སྦྱང་ཕ་བྱིདྷ་ནི། 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་ཅ་ར་ཚུ་ཐང་ཟཁྲིར་ཏེ་་ཟདི་ཚུ་གི་གའྲོག་ཕཀོར་ཏངཥ་ཀྱི་་གོ་ཕ་སྲོཐ་དེ་རྲོག་སཕ་ཕཅུག་ནི། 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་ཅ་ར་ཚུ་གི་།དྷ་སྲུང་ཚུ་འང་་སྲོཕ་སྲོདྷ་ཟཕཐ་དེ་རྲོག་སཕ་ཕཅུག་ནི།་ཐཔེཡ་དྷ།་ཁཕ། 

ཀ་ཀྲ་ར།་གྱིབྷ་ཙེ་་ར་ཥྲོགཥ་ན། 
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ཐྲོདྷ་ཙདྷ།་རྲོང་ཁག 
རཥ་ཐྲོདྷ། 
 ཐིབྷ་ཕུག།་སྤ་ཡྲོ།་སྤུ་དྷ་ཁ།་ཧཱ།་ཐཕང་ཟདུཥ་པྲོ་བྲང་།་ཐགཟ་ཥ།་ཆུ་ཁ།་ཕཥབྷ་རྩེ།་རྩི་ཡང་།་ཐཡ་ཐཀཡ་དྷ།་

གཥཡ་སྤང་།་ཀྲོང་གཥཡ།་བུབྷ་ཏང་།་གཝརབྷ་སྒང་།་ཕཀྲིཥ་སྒང་།་བྷྲོང་སྒཡ།་ཕཀྲིཥ་གའང་རྩེ།་ལྷུདྷ་རྩེ། 
ཕཥབྷ་གྲུཕ་ལྗོངཥ་བྷཁཡ།་ནདྨ་ཐགཟ་ཙར།་ར་ཥྲོགཥ་ན་དྷ་སཕ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ཐགོ 

ཏཕཥ་རབྷ། 
 ཐཔེ་སྲོདྷ། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་རྒྱར་འྲོངཥ་ཥ་ཁྲ་་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཏྲོག་རཥ་་རྲོང་ཁག་གི་མིང་ཚུ་་རེ་རེ་ཕཞིདྷ་དུ་སཕ་སྟེ་་སྲོཕ་
སྲོདྷ་ཟཕཐ་ནི། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་གིཥ་་ཥ་ཁྲ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཏྲོག་རཥ་་དྲི་ཕའི་རདྷ་ཚུ་སཕ་ཕཅུག་ནི།་ཐཔེཡ་དྷ།་ལཱིང་ཕྱྲོགཥ་ཀྱི་ཁ་སྐཐ་
ཐང་གྱོདྷ་ཆཥ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ཚུ་གི་སྐོཡ་རཥ་་སཕ་ནི་ར་ཥྲོགཥ་ན། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་ཁོང་ཡའི་རྲོང་ཁག་གི་་ཁ་སྐཐ་ཐང་གྱོདྷ་ཆཥ་་ག་ཅི་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཨིདྷ་དྷའི་སྐོཡ་རཥ་་གཐྲོང་ཁཡ་
ཟཏྲོདྷ་ཏེ་སཕ་ཕཅུག་ནི། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་ཟབྲུག་གི་རྒྱར་ཥ་ལྟེ་ཕ་གི་སྐོཡ་རཥ་་སྲོཕ་སྲོདྷ་ཟཕཐ་ནི།་ཐཔེཡ་དྷ།་ཐནྲོདྷ་ཐང་ལྷདྷ་རྒྱཥ་འྲོངཥ་ཀྱི་
ཕྱག་ལཱ་གདྷང་ཥའི་རྲོང་ཁག་ཅིག་ཨིདྷ།་ར་ཥྲོགཥ་ན། 

 
ཐྲོདྷ་ཙདྷ།་བྱ་ཚིག་ཐང་རྗོཐ་ཚིག 
རཥ་ཐྲོདྷ། 
 ཕྱགཥ་སྙིགཥ་ཕཀོ།་ཎྲོག་ཙེ་རྐོ།་བྷཐཟ་རྐྱཕ།་ཇ་སྐོར།་གོ་ར་གྱོདྷ།་རབྷ་ཟགྱོ།་ཕང་རྒྱུགཥ།་ཧ་ལཱི་སྔུ་། 

ཨོབྷ་ཟགང་།་པཡ་བྷཆོང་།་ཐཔེ་ཆ་སྲོདྷ།་ར་ཥྲོགཥ་ན་དྷ་སཕ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ཐགོ 
ཏཕཥ་རབྷ། 
 ཐཔེ་སྲོདྷ། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་བྱ་ཚིག་སཡ་ཕའི་ཚིག་་ཟདི་གི་གོ་ཕ་སྲོཐ་ནི།་ཐཔེཡ་དྷ།་བྱ་ཚིག་སཡ་མི་ཟདི་་ལཱ་ཅིག་ལཱི་སཕ་ཨིདྷ།་
ཐཔེཡ་དྷ།་ཕཀོ།་རྐོ།་རྐྱཕ།་སྐོར་ར་ཥྲོགཥ་ན། 

 ཙཕ་རྩེཐ། 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་་ཆ/ཡང་རྐྱང་ཟཕཐ་་བྱ་ཚིག་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་་ཙཕ་རྩེཐ་ཟཕཐ་དེ་་སཕ་ཕཅུག་ནི།་ཐཔེཡ་དྷ། 
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ང་ཕྱགཥ་སྙིགཥ་ཕཀོ་ཐྲོ།་ང་ཕཅཥ་ཥ་རྐོ་ཐྲོ་་ར་ཥྲོགཥ་ན། 
 ཥ་གདྷཥ་གཞི་ཕཝག 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་་ཕྱི་ཁཡ་ཟཁྱིཐ་དེ་་བྱ་ཚིག་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་་སཕ་ཕཅུག་ནི།་ཐཔེཡ་དྷ།་ཕང་ཕརྒྱུག་སྟེ་ང་ཕང་ཕརྒྱུག་ཐྲོ་
ར་ཥྲོགཥ་ན་ཟཕཐ་དེ་་སཕ་ཕཅུག་ནི། 
 

ཐབྱེ་ཞིཕ། 
ཐབྱེ་ཐཔྱཐ། 
དྲི་ཕ་དྲི་རདྷ། 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་གིཥ་་ཟྲོག་ལཱི་ཕཀོཐ་དེ་འྲོཐ་ནའི་་ཐྲོདྷ་ཙདྷ་གྱི་རཥ་ཐྲོདྷ་ཚུ་་གྲུཕ་ཚུགཥ་མི་ཚུགཥ་་ལ་རྟྲོག་ཟཕཐ་དེ་ 

ཐབྱེ་ཞིཕ་ཟཕཐ་ཐགོ 
ཀ༽་ཁྱིབྷ་དྷང་གི་ཅ་ར། 
ཁ༽་རྲོང་ཁག། 
ག༽་བྱ་ཚིག་ཐང་རྗོཐ་ཚིག 
འྲོངཥ་ཟབྲེར་གུ་གཱར་ཨེནསི་་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཏྲོག་རཥ་ཟིདྷ་བྲིཥ་ཕཎཕ་ཞིདྷ་དྷ་ཏྲོ་ཕཀོཐ་ཕཝག་ཟཕཐ་སྙདྷ་ཞུ་ཟཕཐ་ཐགོ 
 
ལྕོགཥ་གྲུཕ།་༢་ལྷག་ནིའི་རིག་རྩར་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་་ལྷག་ཚུགཥ། 
ཐྲོདྷ་ཙདྷ། རཥ་ཐྲོདྷ། 
ཀ༽་ཥ་བྷགོ་༡༡། སྐ་སྒ་སྔ་སྙ་ས་ས་སྣ་སྤ་ས་ས་སྩ།་ཚུ་ལྷག་ཚུགཥ་ཐགོ 

ཁ༽་ཥ་བྷགོ་གི་མིང་ཚིག སྐཡ་བྷ།་སྒོ།་སྒོ་ཅུང་།་སྔུ་།་སྙདྷ།་སག།་སྲོཐ།་སྤ་ཡྲོ།་་སྲོབྷ།་ག་སྲོ? 
ར་ཥྲོགཥ་ན་ལྷག་ཚུགཥ་ཐགོ 

ག༽་ཚིག་ཕཐ། དྷང་དྷ།་ཕྱི་ཁཡ།་གུ།་ཟུཡ་ཁཡ།་གཐྲོང་ཁཡ།་སྲོ་རྲོགཥ་ཁཡ།་་ར་ཥྲོགཥ་ན་་
ལྷག་ཚུགཥ་ཐགོ 

ང་༽་ཟགར་མིང་། ཆུང་ཀུ་་་་་སྲོབྷ།་རིངབྷྲོ་་་གང་ཀུ།་བུ་་་་བུབྷྲོ།་དྷང་དྷ་་་་ཕྱི་ཁཡ།་ཐཀཡནྲོ་་་གདྷགནྲོ།་ 
ཕྱུགནྲོ་་་་སྤྱང་ཀ།་ལག་ལཱི་་་ཟྲོག་ལཱི།་གཐྲོང་ཁཡ་་་རྒྱཕ་ཁཡ།་ར་ཥྲོགཥ་ན་ 
ལྷག་ཚུགཥ་ཐགོ 

ཅ༽་ཞུ་ཡིག། ངར་གཥྲོའི་ཞུ་ཡིག་གི་ཐཔེ་ཅིག་་ལྷག་ཚུགཥ་ཐགོ 
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ཆ༽་སྲོ་གླུ། བྷགུ་ཎྲོ་ཕྱག་ཎྲོ།་ཆཡན་ཅིག་རྐྱཕ་དེཥ།་ར་ཥྲོགཥ་ནའི་་སྲོ་གླུ་ཚུ་ལྷག་ཚུགཥ་ཐགོ 

ཇ༽་ཕརྩེགཥ་ཟཐྲོགཥ་ཅདྷ།རྲོག་
ཡིག་ལྔ་། 
བྷགག་ཡིག་དྲུག། 

༡༽་རྐྱ།་རྒྱ།་སྐྱ།་སྒྱ།་སྤྱ།་སྦྱ།་སྨྱ།་སྐྲ།་སྒྲ།་ས།་སྦྲ།་སྨྲ། 
༢༽་ཉ་ཊ་ཋ་ཌྷ་ཤ། 
༣༽་གྷ་ཛ་ཌ་་ད་བ་ཨ།་ཚུ་ལྷག་ཚུགཥ་ཐགོ 

༽་ཕརྩེགཥ་ཟཐྲོགཥ་ཀྱི་ 
་་་་མིང་ཚིག། 

༡༽་རྐྱངབྷ་ཅིག།་་རྒྱ་གཡ།་སེབྷཥ་སྐྱོ།་སེབྷཥ་ཅདྷ་སྤྱ།་སྦྱངབྷ།་སྨྱ་ངདྷ།་ 
་་་སྐྲོགཥ།་སྲོ་ཕ།་སྦྲུར། 
༢༽་ཊོག་ཉཡ།་་ཊ་ཀུཡ་སིང་།་ར་ཥྲོགཥ་ན། 
༣༽་ཆུ་བྷྲོ་གང་གྷཱ།་ར་ཥྲོགཥ་ན་ལྷག་ཚུགཥ་ཐགོ 

 
ཐྲོདྷ་ཙདྷ།་ཥ་བྷགོ་༡༡། 
རཥ་ཐྲོདྷ། 
 སྐ་སྒ་སྔ་སྙ་ས་ས་སྣ་སྤ་ས་ས་སྩ།་ཚུ་ལྷག་ཚུགཥ་ཐགོ 
ཏཕཥ་རབྷ། 
 ཐཔེ་སྲོདྷ། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་ཥ་བྷགོ་༡༡་ལྲོག་ཁྲབྷ་དྷང་ཟབྲི་སྟེ་་ཕརྗོཐ་སྒྲ་ཐགན་སྦེ་ལྷག་ནི་གི་་སྦྱང་ཕ་བྱིདྷ་ཏེ་ལྷག་ཕཅུག་ནི། 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་ཥ་བྷགོ་༡༡་གོ་རིབྷ་ཐཀྲུགཥ་ཕཝག་སྟེ་་རྲོག་གོ་རིབྷ་ཕསྒྲིག་སྟེ་ལྷག་ཕཅུག་ནི། 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་ཆ་ཟཕཐ་ཥ་བྷགོ་༡༡་ཕསྐོཡ་རྒྱཕ་ཟཕཐ་ལྷག་ཕཅུག་ནི།་ཐཔེཡ་དྷ།་སྐ་ཧ་རྲོ་གཅིག་གིཥ་ལྷག་ 

སྒ་གཅིག་གིཥ་ལྷག་ནི་ར་ཥྲོགཥ་ན། 
 
ཐྲོདྷ་ཙདྷ།་ཥ་བྷགོ་གི་མིང་ཚིག 
རཥ་ཐྲོདྷ། 
 སྐཡ་བྷ།་སྒོ།་སྒོ་ཅུང་།་སྔུ་།་སྙདྷ།་སག།་སྲོཐ།་སྤ་ཡྲོ།་་སྲོབྷ།་ག་སྲོ?་ར་ཥྲོགཥ་ན་ལྷག་ཚུགཥ་ཐགོ 
ཏཕཥ་རབྷ། 
 ཐཔེ་སྲོདྷ། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་མིང་ཚིག་ཚུ་གི་གོ་ཕ་སྲོཐ་དེ་་ལྷག་ནི་གི་སྦྱང་ཕ་བྱིདྷ་ནི།་ཐཔེཡ་དྷ།་སྐཡ་བྷ་སཡ་མི་ཟདི་་གདྷབྷ་ཁ་གི་
སྐཡ་བྷ་ལཱི་སཕ་ཨིདྷ་ར་ཥྲོགཥ་ན། 
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 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་མིང་ཚིག་ཚུ་རག་ལྲོག་ཆུང་ཀུ་དྷང་་ཟབྲི་སྟེ་ཟདིའི་་ཏྲོག་རཥ་སྦེ་ལྷག་ནི་གི་སྦྱང་ཕ་བྱིདྷ་ནི། 
 རག་ལྲོག་ཚུ་ཁ་སྤུཕཥ་རྐྱཕ་སྟེ་་རྩེཐབྷྲོ་གི་ཏྲོག་རཥ་སྦེ་་ལྷག་ཕཅུག་ནི། 

ཐྲོདྷ་ཙདྷ།་ཚིག་ཕཐ། 
རཥ་ཐྲོདྷ། 
 དྷང་དྷ།་ཕྱི་ཁཡ།་གུ།་ཟུཡ་ཁཡ།་གཐྲོང་ཁཡ།་སྲོ་རྲོགཥ་ཁཡ།་་ར་ཥྲོགཥ་ན་ལྷག་ཚུགཥ་ཐགོ 
ཏཕཥ་རབྷ། 
 ཐཔེ་སྲོདྷ། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་ཚིག་ཕཐ་ཀྱི་་མིང་ཚིག་ཚུ་གི་་གོ་ཐྲོདྷ་ཚུ་་ལྲོག་ཁྲབྷ་དྷང་་་སྲོཕ་སྲོདྷ་ཟཕཐ་དེ་་ཕརྗོཐ་སྒྲ་ཐགན་སྦེ་་
ལྷག་ཕཅུག་ནི། 

 ཙཕ་རྩེཐ། 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་ཚིག་ཕཐ་ཀྱི་ཚིག་ཚུ་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་་ཙཕ་རྩེཐ་ཟཕཐ་ཕཅུག་ནི།་ཐཔེཡ་དྷ།་སྲོཕ་ཁང་གི་དྷང་དྷ་
ཟཛུར་་ཕྱི་ཁཡ་ཟཏྲོདྷ་ཕཅུག་ནི། 

 
ཐྲོདྷ་ཙདྷ།་ཟགར་མིང་། 
རཥ་ཐྲོདྷ། 
 ཆུང་ཀུ་་་་་སྲོབྷ།་རིངབྷྲོ་་་གང་ཀུ།་བུ་་་་བུབྷྲོ།་དྷང་དྷ་་་་ཕྱི་ཁཡ།་ཐཀཡནྲོ་་་གདྷགནྲོ།་ཕྱུགནྲོ་་་་སྤྱང་ཀ།་ 

ལག་ལཱི་་་ཟྲོག་ལཱི།་གཐྲོང་ཁཡ་་་རྒྱཕ་ཁཡ།་ར་ཥྲོགཥ་ན་ལྷག་ཚུགཥ་ཐགོ 
ཏཕཥ་རབྷ། 
 ཐཔེ་སྲོདྷ། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་ལྲོག་ཁྲབྷ་དྷང་ཟགར་མིང་ཚུ་ཟབྲི་ཟཕག་ཟྲོང་མི་ཟདི་་ལྷག་སྟེ་གོ་ཕ་སྲོཐ་ནི། 
 ཥ་གདྷཥ་གཞི།་ 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་ཆུང་ཀུ།་རིངབྷྲོ་ར་ཥྲོགཥ་ནའི་ཚིག་ཚུ་སྲོཐ་དེ་་ཟདི་ཚུ་གི་ཟགར་མིང་ལྷག་སྟེ་་སཕ་ཕཅུག་ནི། 
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ཐྲོདྷ་ཙདྷ།ཞུ་ཡིག། 
རཥ་ཐྲོདྷ། 
 ངར་གཥྲོའི་་ཞུ་ཡིག་གི་ཐཔེ་ཅིག་་ལྷག་ཚུགཥ་ཐགོ 
ཏཕཥ་རབྷ། 
 ཐཔེ་སྲོདྷ། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་ཞུ་ཡིག་གི་ཐཔེ་ཅིག་་ལྲོག་ཁྲབྷ་དྷང་་བྲིཥ་ཟཕག་ཟྲོང་མི་ཟདི་་སྲོཕ་སྲོདྷ་ཟཕཐ་དེ་ལྷག་ཕཅུག་ནི། 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་གིཥ་་ལཱ་ལྲོག་དྷང་་ཞུ་ཡིག་གདྷཐ་ཐྲོདྷ་བྷ་ཙང་ནཡ་་བྲིཥ་འྲོཐ་མི་དྷང་་ཁོང་ཡའི་གདྷཐ་ཐྲོདྷ་ཕཙུགཥ་ཏེ་

ལྷག་ཕཅུག་ནི། 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་་ཆ་ཡྲོགཥ་དྷང་ཐྲོག་་ཞུ་ཡིག་ཕརྗེ་ཥྲོཡ་ཟཕཐ་དེ་་ལྷག་ཕཅུག་ནི། 

 
ཐྲོདྷ་ཙདྷ།་སྲོ་གླུ། 
རཥ་ཐྲོདྷ། 
 བྷགུ་ཎྲོ་ཕྱག་ཎྲོ།་ཆཡན་ཅིག་རྐྱཕ་དེཥ།་ར་ཥྲོགཥ་ནའི་་སྲོ་གླུ་ཚུ་ལྷག་ཚུགཥ་ཐགོ 
ཏཕཥ་རབྷ། 
 ཐཔེ་སྲོདྷ། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་སྲོ་གླུ་གི་ཚིག་ལྲོག་ཁྲབྷ་དྷང་ཟབྲི་སྟེ་་ལྷག་ཅི་ཡང་ངག་ཏྲོག་རཥ་་ཟཐེདྷ་ཏེ་སྲོཕ་སྲོདྷ་ཟཕཐ་ནི། 
 ཟགྲེབྷཥ་སྲོདྷ། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་གིཥ་་སྲོ་གླུའི་ཚིག་ཚུ་ལྷག་ཅི་ཡ་་རྣབྷ་ཟགྱུཡ་ཏྲོག་རཥ་་ལུལ་ཟགྱུཡ་ཏེ་ཟཐེདྷ་ནི། 
 འྲོངཥ་ཟབྲེར། 

 འྲོངཥ་ཟབྲེར་རཥ་ཟཏྲོདྷ་མི་ཚིག་ཚུ་་ལྷག་ཅི་ཡང་གཅིག་ཁཡ་སྦེ་་ཟཐེདྷ་ཕཅུག་ནི། 
 

འྲོངཥ་ཟབྲེར་བྷཁོ་ཆཥ། 
https://www.youtube.com/watch?v=DJ_0i0TyFK4(ཧ་ལཱིའི་སྲོ་གླུ།ཆཡན་ཅིག་རྐྱཕ་དེཥ། 
Dzongkha nursery rhyme) 

https://www.youtube.com/wat ch?v=haIV_HvqVvg 

(ཧ་ལཱིའི་སྲོ་གླུ།བྷགུ་ཎྲོ་ཕྱག་ལག།Dzongkha nursery rhyme: head and shoulder) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DJ_0i0TyFK4
https://www.youtube.com/wat%20ch?v=haIV_HvqVvg
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ཐྲོདྷ་ཙདྷ།་ཕརྩེགཥ་ཟཐྲོགཥ་ཅདྷ།་རྲོག་ཡིག་ལྔ་།བྷགག་ཡིག་དྲུག། 
རཥ་ཐྲོདྷ། 
༡༽་རྐྱ།་རྒྱ།་སྐྱ།་སྒྱ།་སྤྱ།་སྦྱ།་སྨྱ།་སྐྲ།་སྒྲ།་ས།་སྦྲ།་སྨྲ། 
༢༽་ཉ་ཊ་ཋ་ཌྷ་ཤ། 
༣༽་གྷ་ཛ་ཌ་་ད་བ་ཨ།་ཚུ་ལྷག་ཚུགཥ་ཐགོ 
ཏཕཥ་རབྷ། 
 ཐཔེ་སྲོདྷ། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་ཕརྩེགཥ་ཟཐྲོགཥ་ཅདྷ་གྱི་ཡི་གུ་་རྲོག་ཡིག་ཐང་་བྷགག་ཡིག་ཚུ་་ལྲོག་ཁྲབྷ་དྷང་ཟབྲི་སྟེ་་རེ་རེ་ཕཞིདྷ་
དུ་སྦྱྲོཡ་ཀློག་རྐྱཕ་སྟེ་་སྲོཕ་སྲོདྷ་ཟཕཐ་དེ་་ལྷག་ཕཅུག་ནི། 

 
ཐྲོདྷ་ཙདྷ།་ཕརྩེགཥ་ཟཐྲོགཥ་ཀྱི་མིང་ཚིག 
རཥ་ཐྲོདྷ། 
༡༽་རྐྱངབྷ་ཅིག།་་རྒྱ་གཡ།་སེབྷཥ་སྐྱོ།་སེབྷཥ་ཅདྷ་སྤྱ།་སྦྱངབྷ།་སྨྱ་ངདྷ།་སྐྲོགཥ།་སྲོ་ཕ།་སྦྲུར། 
༢༽་ཊོག་ཉཡ།་་ཊ་ཀུཡ་སིང་།་ར་ཥྲོགཥ་ན། 
༣༽་ཆུ་བྷྲོ་གང་གྷཱ།་ར་ཥྲོགཥ་ན་ལྷག་ཚུགཥ་ཐགོ 
ཏཕཥ་རབྷ། 
 ཐཔེ་སྲོདྷ། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་ཕརྩེགཥ་ཟཐྲོགཥ་ཅདྷ།་རྲོག་ཡིག་ལྔ་།་བྷགག་ཡིག་གི་མིང་ཚིག་ཚུ་་སྦྱྲོཡ་ཀློག་རྐྱཕ་སྟེ་་ལྷག་ཏངཥ་
སྲོཕ་སྲོདྷ་ཟཕཐ་ནི། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་གིཥ་་ཕརྩེགཥ་ཟཐྲོགཥ་ཅདྷ།་རྲོག་ཡིག་ལྔ་།་བྷགག་ཡིག་གི་མིང་ཚིག་ཚུ་གི་་རག་ལྲོག་ཕཞྲོ་སྟེ་་ཟདི་ཚུ་་
ཉིདྷབྷ་རེ་ཕཞིདྷ་དུ་་ཐག་ན་རེ་སྦེ་་ལྷག་ནི་གི་སྦྱང་ཕ་བྱིདྷ་ནི། 

 
ཐབྱེ་ཞིཕ། 
ཐབྱེ་ཐཔྱཐ། 
སྐཐ་ཡིག་རག་ལུདྷ། 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་གིཥ་ཟྲོག་ལཱི་ཕཀོཐ་དེ་འྲོཐ་ནའི་ཐྲོདྷ་ཙདྷ་གྱི་རཥ་ཐྲོདྷ་ཚུ་གྲུཕ་ཚུགཥ་མི་ཚུགཥ་ལ་རྟྲོག་ཟཕཐ་དེ་ 
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ཐབྱེ་ཞིཕ་ཟཕཐ་ཐགོ 
ཀ༽་ཥ་བྷགོ་༡༡། 
ཁ༽་ཥ་བྷགོ་གི་མིང་ཚིག 
ག༽་ཚིག་ཕཐ། 
ང་༽་ཟགར་མིང་། 
ཅ༽་ཞུ་ཡིག། 
ཆ༽་སྲོ་གླུ། 
ཇ༽་ཕརྩེགཥ་ཟཐྲོགཥ་ཅདྷ།རྲོག་ཡིག་ལྔ་།བྷགག་ཡིག་དྲུག 
༽་རྩེགཥ་ཟཐྲོགཥ་ཀྱི་མིང་ཚིག། 

འྲོངཥ་ཟབྲེར་གུ་གཱར་ཨེནསི་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཏྲོག་རཥ་་ཟིདྷ་བྲིཥ་ཕཎཕ་ཞིདྷ་དྷ་་ཏྲོ་ཕཀོཐ་ཕཝག་ཟཕཐ་སྙདྷ་ཞུ་ཟཕཐ་ཐགོ 
 
ལྕོགཥ་གྲུཕ།་༣་ཟབྲི་ནིའི་རིག་རྩར་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་སྟེ་་ཟབྲི་ཚུགཥ། 
ཐྲོདྷ་ཙདྷ། རཥ་ཐྲོདྷ། 
ཀ༽་ནཡ་ཐང་་མིང་ཚིག་བྷགདྷ་སྒྲིག། 
 

དྷང་དྷ།་་ཕྱི་ཁཡ།་་ཟུཡ་ཁཡ།་ཟྲོག་ལཱི།་གུ་ལཱི།་་རྒྱཕ་ཁཡ།་གཐྲོང་ཁཡ་
ར་ཥྲོགཥ་ན་ཟབྲི་ཚུགཥ་ཐགོ 

ཁ༽་ཞུ་ཡིག་ཟདྲ་ཕཤུཥ། ངར་གཥྲོའི་ཞུ་ཡིག་ར་ཥྲོགཥ་ན་ཟབྲི་ཚུགཥ་ཐགོ 

ག༽་ཡང་གི་སྐོཡ་རཥ་རྲོ་རྒྱུཥ་གང་ཀུ། ངེ་གི་མིང་ཚེ་ཐཕང་ཨིདྷ།་ང་རྲོ་༡༥་ཨིདྷ།་ང་གིཥ་་ཧ་ན་ཐང་ཧའི་ལཱི་ཐགཟ།་ 
ར་ཥྲོགཥ་ན་ཟབྲི་ཚུགཥ་ཐགོ 

ང་༽་ཧང་གྲངཥ་ཟདྲ་ཕཤུཥ། ༠་རཥ་༡༠༠་ཚུདྷ་ཟདྲ་ཕཤུཥ་རྐྱཕ་ཚུགཥ་ཐགོ 

ཅ༽་ཡིག་གཟུགཥ། གཅིག།་གཉིཥ།་གསུབྷ།་ཕཞི།་ལྔ་།་དྲུག།་ཕདུདྷ།་ཕརྒྱཐ།་ཐགུ།་ 
ཕཅུ་ཏབྷ།་ཕཅུ་གཅིག།་ཕཅུ་གཉིཥ།་ཕཅུ་གསུབྷ།་ཕཅུ་ཕཞི།་ཕཅོ་ལྔ་།་ 
ཕཅུ་དྲུག་ཕཅུ་ཕདུདྷ།་ཕཅོ་ཕརྒྱཐ།་ཕཅུ་ཐགུ།་ཉི་ཤུ།་ཚུདྷ་ཟདྲ་ཕཤུཥ་རྐྱཕ་སྟེ་་
ཟབྲི་ཚུགཥ་ཐགོ 
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ཐྲོདྷ་ཙདྷ།་ནཡ་ཐང་་མིང་ཚིག་བྷགདྷ་སྒྲིག། 
རཥ་ཐྲོདྷ། 
 དྷང་དྷ།་་ཕྱི་ཁཡ།་་ཟུཡ་ཁཡ།་ཟྲོག་ལཱི།་གུ་ལཱི།་་རྒྱཕ་ཁཡ།་གཐྲོང་ཁཡ།་ར་ཥྲོགཥ་ན་ཟབྲི་ཚུགཥ་ཐགོ་་ 
ཏཕཥ་རབྷ། 
 ཐཔེ་སྲོདྷ། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་མིང་ཚིག་གི་གོ་ཕ་ཚུ་་བྱང་ཤིང་གུ་ཟབྲི་སྟེ་་སྲོཕ་སྲོདྷ་ཟཕཐ་ནི། 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་ནཡ་ཐང་མིང་ཚིག་བྷགདྷ་སྒྲིག་ཟཕཐ་ཕཅུག་ནི་་ཐཔེཡ་དྷ།་ཀྲིདྷ་དྷང་དྷ་པི་སི་གི་ནཡ་ཟབྲི་ནི་ར་ཥྲོགཥ་ན། 

ཐྲོདྷ་ཙདྷ།་ཞུ་ཡིག་ཟདྲ་ཕཤུཥ། 
རཥ་ཐྲོདྷ། 
 ངར་གཥྲོའི་ཞུ་ཡིག་ར་ཥྲོགཥ་ན་ཟབྲི་ཚུགཥ་ཐགོ་ 
ཏཕཥ་རབྷ། 

 ཐཔེ་སྲོདྷ། 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་ཞུ་ཡིག་གི་ཐཔེ་་ཟཇབྷ་ཥངབྷ་ཅིག་་ལྲོག་ཁྲབྷ་དྷང་ཟབྲི་ཟཕག་ཟྲོང་སྟེ་་ཟབྲི་ཏངཥ་ཀྱི་རབྷ་ལཱིགཥ་
སྲོཕ་སྲོདྷ་ཟཕཐ་ནི། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་གིཥ་་ཡང་ཥྲོའི་བྲི་དེཕ་དྷང་་ཞུ་ཡིག་གི་ཐཔེ་ཟདི་ཟདྲ་ཕཤུཥ་རྐྱཕ་སྟེ་་ཟབྲི་ཕཅུག་ནི། 
 
ཐྲོདྷ་ཙདྷ།་ཡང་གི་སྐོཡ་རཥ་རྲོ་རྒྱུཥ་གང་ཀུ། 
རཥ་ཐྲོདྷ། 
 ངེ་གི་མིང་ཚེ་ཐཕང་ཨིདྷ།་ང་རྲོ་༡༥་ཨིདྷ།་ང་གིཥ་་ཧ་ན་ཐང་ཧའི་ལཱི་ཐགཟ།་ར་ཥྲོགཥ་ན་ཟབྲི་ཚུགཥ་ཐགོ 
ཏཕཥ་རབྷ། 
 ཐཔེ་སྲོདྷ། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་སྲོཕ་ཐནྲོདྷ་ཡང་གི་སྐོཡ་རཥ་་རྲོ་རྒྱུཥ་གང་ཀུ་ཅིག་་བྱང་ཤིང་གུ་ཟབྲི་སྟེ་་སྲོཕ་སྲོདྷ་ཟཕཐ་ནི། 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་གིཥ་་སྲོཕ་ཐནྲོདྷ་གྱི་ཐཔེ་་ཟདི་ལཱི་གཞི་ཕཝག་སྟེ་་ཧ་རྲོ་ཡང་ཥྲོའི་སྐོཡ་རཥ་་རྲོ་རྒྱུཥ་གང་ཀུ་ཅིག་་ 

བྲི་དེཕ་དྷང་ཟབྲི་ནི། 
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ཐྲོདྷ་ཙདྷ་།་ཧང་གྲངཥ་ཟདྲ་ཕཤུཥ། 
རཥ་ཐྲོདྷ། 
 ༠་རཥ་༡༠༠་ཚུདྷ་་ཟདྲ་ཕཤུཥ་རྐྱཕ་ཚུགཥ་ཐགོ 
ཏཕཥ་རབྷ། 
 ཐཔེ་སྲོདྷ། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་ཧང་གྲངཥ་སྲོཕ་སྲོདྷ་གྱི་ཐྲོདྷ་ལཱི་་ལཱ་ལྲོག་་ལྲོག་གྲང་༡༠་ཕཞྲོ་སྟེ་་ཟབྲི་ཏངཥ་ཀྱི་སྲོཕ་སྲོདྷ་ཟཕཐ་ནི། 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་གིཥ་་ལཱ་ལྲོག་དྷང་་ཉིདྷབྷ་རེ་ཧང་གྲངཥ་༡༠རེ་སྦེ་་ཧང་གྲངཥ་ཟདྲ་ཕཤུཥ་རྐྱཕ་སྟེ་ཟབྲི་ནི།་ཐཔེཡ་དྷ།་

ལྲོག་གྲངཥ་༡་དྷང་༠་རཥ་༡༠།་༡༡་རཥ་༢༠་ར་ཥྲོགཥ་ན། 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་ཡང་ཥྲོའི་བྲི་དེཕ་དྷང་་ཧང་གྲངཥ་ཐང་་ཡིག་གཟུགཥ་བྷགདྷ་སྒྲིག་ཟཕཐ་དེ་་ཟབྲི་ཕཅུག་ནི། 

ཐྲོདྷ་ཙདྷ།་ཡིག་གཟུགཥ། 
རཥ་ཐྲོདྷ། 
 གཅིག།་གཉིཥ།་གསུབྷ།་ཕཞི།་ལྔ་།་དྲུག།་ཕདུདྷ།་ཕརྒྱཐ།་ཐགུ།་ཕཅུ་ཏབྷ།་ཕཅུ་གཅིག།་ཕཅུ་གཉིཥ།་ 

ཕཅུ་གསུབྷ།་ཕཅུ་ཕཞི།་ཕཅོ་ལྔ་།་ཕཅུ་དྲུག་ཕཅུ་ཕདུདྷ།་ཕཅོ་ཕརྒྱཐ།་ཕཅུ་ཐགུ།་ཉི་ཤུ།་ཚུདྷ་ཟདྲ་ཕཤུཥ་རྐྱཕ་སྟེ་་
ཟབྲི་ཚུགཥ་ཐགོ 
 

ཏཕཥ་རབྷ། 
 ཐཔེ་སྲོདྷ། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་ལཱི་་ཡིག་གཟུགཥ་ཉིདྷབྷ་རེ་་༡༠་རེ་བྱང་ཤིང་གུ་་ཟབྲི་ཏངཥ་ཀྱི་སྲོཕ་སྲོདྷ་ཟཕཐ་ནི། 
 ཥ་གདྷཥ་གཞི་ཕཝག 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་་ཕྱི་ཁཡ་ཟཁྱིཐ་དེ་་ཡིག་གཟུགཥ་ཐང་ཟཁྲིར་་རྲོ་རུ་་གྱངཥ་ཁ་རྐྱཕ་སྟེ་་བྲི་དེཕ་དྷང་ཟབྲི་ཕཅུག་ནི།་
ཐཔེཡ་དྷ།་རྲོ་རུ་་༥འྲོཐ་ཥཡ་་ཡིག་གཟུགཥ་ལྔ་ཟབྲི་ནི་ར་ཥྲོགཥ་ན། 

 ཧ་རྲོ་ཚུ་་ཡང་ཥྲོའི་བྲི་དེཕ་དྷང་་ཡིག་གཟུགཥ་ལྷག་སྟེ་་ཧང་ཡིག་ཟབྲི་ཕཅུག་ནི། 
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ཐབྱེ་ཞིཕ། 
ཐབྱེ་ཐཔྱཐ། 
ཟབྲི་རྒྱུགཥ། 
 ཧ་རྲོ་ཚུ་གིཥ་ཟྲོག་ལཱི་ཕཀོཐ་དེ་འྲོཐ་ནའི་ཐྲོདྷ་ཙདྷ་གྱི་རཥ་ཐྲོདྷ་ཚུ་གྲུཕ་ཚུགཥ་མི་ཚུགཥ་ལ་རྟྲོག་ཟཕཐ་དེ་ཐབྱེ་ཞིཕ་ 

ཟཕཐ་ཐགོ 
ཀ༽་ནཡ་ཐང་མིང་ཚིག་བྷགདྷ་སྒྲིག 
ཁ༽་ཞུ་ཡིག་ཟདྲ་ཕཤུཥ། 
ག༽་ཡང་གི་སྐོཡ་རཥ་རྲོ་རྒྱུཥ་གང་ཀུ། 
ང་༽་ཧང་གྲངཥ་ཟདྲ་ཕཤུཥ། 
ཅ༽་ཡིག་གཟུགཥ། 
འྲོངཥ་ཟབྲེར་གུ་གཱར་ཨེནསི་་རག་ལུདྷ་ཟཏཕ་ཏྲོག་རཥ་་ཟིདྷ་བྲིཥ་ཕཎཕ་ཞིདྷ་དྷ་་ཏྲོ་ཕཀོཐ་ཕཝག་ཟཕཐ་སྙདྷ་ཞུ་ཟཕཐ་ཐགོ 
 


