ལྷབ་སྟོན་འབདཝ་ད། སེམས་ཁར་ངེས་་དགོ་པའི་དྟོན་ཚན། ༡. རང་རིག་རང་ཤེ ས། Self-Awareness ༢. ཚྟོར་ཤུགས་དང་ལེན། Coping with Emotion ༣. སྡུག་བསྔལ་/ཚ་གྱང་དང་ལེན། Coping
with Stress ༤. གཞན་གྱི་གནས་སངས་ཧ་གོ་དགོཔ། Empathy ༥. འྟོས་ལྡན་ཐག་གཅད། Decision making ༦. དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས། Problem solving ༧. རིག་པའི་རྣམ་དཔྟོད།
Creative thinking ༨. སྐྱོན་དཔད། Critical thinking ༩. དྟོན་སྨིན་/ནུས་ལྡན་བརྡ་འཕྟོ ད། Effective Communication ༡༠. ནང་མཐུན་འབྲེལ་བ། Interpersonal Relationship

སླྟོབ་དཔྟོན་ལམ་སྟོན། བརྒྱད་པ།

བྱ་ཚིག་ཚུ་དུས་གསུམ་གྱི་ ཚིག་གྲོགས་ (འདྲེན་ཚིག་) དང་འཁྲིལ་ སོར་ཚུལ་ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས།

ལྕོགས་གྲུབ།

སླྟོབ་སྟོན་ལམ་ལུགས།

དབྱེ་ཞིབ།

སོབ་ཁང་དང་། ཡང་ན། ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་གང་འོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ སོབ་དབ་ནང་བཀོད་ཡོད་པའ་ དོན་ཚིན་ སྡེབ་འགྱུར་བ་ཡོད་མ་ བྱ་ཚིག་དང་ལས་ཚིག་ཚུ་ ལགས་ཤོམ་འབད་ཧ་གོ་སྟེ་ སང་བ་ཚུ་ད་ན་ག་དོན་
ལུ།
༡. བྱ་ཚིག་ལུ་དུས་༣ གྱི་ཡག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མ་ འོག་ག་རའུ་མག་འད་དང་འཁྲིལ་ ལོགས་སུ་བཏོན་ཏ་ བཙུགས་ན།
གོ་རམ་དང་པ༽ (ཐུན་ཚིན་)
སྡེ་པ།
འདས།
མ་འོངས།
ད་ལྟ།
སྐུལ།
ཀ་
བསྐྱལ།
བསྐྱལ།
སྐྱལ།
བསྐྱལ།
ཁ་
ག་
ང་
ཅ་
ཆ་
ཇ་
ཉ་
ཏ་
ཐ་
(རགས་བསྒྲེས་ཏ་གཞན་ཡང་ལག་ལན་འཐབ་)
གོ་རམ་གཉས་པ། འདྲེན་ཚིག་དང་གཅག་ཁར་ བྱ་ཚིག་སོར་ཚུལ་ ཤས་ན་ག་དོན་ལུ།
༢.
འདས་པའ་འདྲེན་ཚིག་འད་ཚུ་དང་སར་ཏ། དཔར་བརོད་བྲེས།
(ཅ། ཆ། ཡ། ནུག་) (ཆ་ད་སོ་) (ཡོད། སྡེོད། ཚིར། ལྟ། བཀོ། ལུས། ཡར། འབག། གཏང་། བཞག། བྱན། ཞན་) (རུང་) (ཏ་སྟེ་ད་སྦེ་) (མ་ཐག་)
༣.
མ་འོངས་པའ་འདྲེན་ཚིག་འད་ཚུ་དང་སར་ཏ། དཔར་བྲེས།
(དགོ། ཆོག། ཚུགས། བཅུག། ཤས། སྲིད། བཏུབ། ནུམ། རྒྱུ། སག་ས། རན་) (ན། འོང་། ག་) (པས། བས། མས་) (ཡང་། ར། རུང་) (ན་ན་) (པ་མ་བ+ར་/ཝ་) (ས+ར་་) (ག་)
༤.
ད་ལྟ་བའ་འདྲེན་ཚིག་འད་ཚུ་དང་སར་ཏ། དཔར་བརོད་བྲེས།
(དོ། དས་) (ཚུལ། ཐངས། ཐབས། ལུགས། སྲིོལ་) (ལོང་། དབང་) (མཁན། མ་) (པ་པོ་མ་མོ་ཝ་བོ་)
༤.
ཀུན་གསལ། དུས་དབ་སོགས་ ཡག་རྒྱུགས་གཞན་མ་ག་ཐོག་ལུ། འདྲེན་ཚིག་དང་། ཚིག་མཛོད་ལག་ལན་འཐབ་སྟེ། ཚུལ་མཐུན་འདུག་མ་འདུག། བསྐྱར་ཞབ་འབད་ན།

ལྷབ་སང་འད་ ཐུན་ཚིན་༡-༢ ཀྱི་རོགས་དགོཔ་མན་པར། མཁས་སང་
ཚུད་ན་ག་དོན་ལུ་ ཨིནམ་ལས།
སོབ་ཁང་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་གང་རུང་ཐོག་ལས་ བྱ་ཚིག་ག་གཞ་གཅག་
བྱན་ཞནམ་ལས་ འད་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡག་སྡེབ་འཚིལ་ཏ་བྲེ་ཚུགས་མ་
ཚུགས་བལྟ་ན། དོན་མཚིམས་ནང་ལུ་ བྱ་ཚིག་ངོས་འཛོད་འབད་ད་ ཡག་
སྡེབ་ལགས་བཅོས་འབད་བཅུག་ནའི་དབྱ་ཞབ། དོན་མཚིམས་ཀྱི་ས་སྟེོང་
ནང་ བྱ་ཚིག་ག་ཡག་སྡེབ་ འོས་འབབ་བལྟ་སྟེ་ བཙུགས་བཅུག་ནའི་
སོང་ལཱ་ཚུ་བཟོ་བྱན་ཏ་ དབྱ་ཞབ་འབད་དགོ།

༥.

ཚིག་མཛོད་ལག་ལན། རྟག་བུ་གནའ་བུ་སང་བ་འབད་དགོ་པའ་དོན་ལུ།
༥.༡
ཚིག་མཛོད་ལག་ལན་འཐབ་སྦེ་ སང་བ་འབད་དགོཔ་། དཔ་དང་པ།

རོགས་ས།ོ

ལྷབ་སྦྱང་འབད་བའི་སྐབས། ཉན་ནི་དང་། འབྲི་སླབ་ཀྱི་དྟོན་ལུ་ ལས་འགུལ་དང་ འདྲི་ཞིབ་འབད་དེ་ གསར་སྒྲིག་ལུ་ འྟོས་རུང་བའི་དྟོན་ཚན། ༡. ངན་ལྷད་བཀག་སྟོམ། ༢. རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན། ༣. མི་སེར་རྒྱུ་ནྟོར་གཞི་གཟུང་།
༤. རང་བཞིན་གནས་སངས། ༥. ཁྲིམས་སྲུང་/དྲག་སྡེ། ༦. རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན། ༧. བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚྟོག ས། ༨. རྒྱལ་ཡྟོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལྟོ འི་ལྕོགས་གྲུབ། ༩. ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་། ༡༠. རྟོད་དཔྟོན་ཡྟོངས་

ཁྱབ། (དེ་ལས་གཞན། དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་བཅུ། ལས་རྒྱུ་འབྲས། ཐ་དམ་ཚིག། སྒོ་གསུམ་བག་ཡྟོད། ལམ་སྟོལ། མི་ངོམ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ཡར་རྒྱས། མཐུན་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་། མི་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ལཱ་འགན། དགའ་སྐྱིད་མི་ཚེ། མི་
སྡེ་གི་དཀའ་ངལ། མི་སྡེ་གི་ལཱ་འགན། རང་དང་སེམས་ཅན་གྱི་འབྲེལ་བ། སླབ་ཐངས་བཟང་པྟོ་དང་ངན་པ། ན་ཆུང་མངལ་ཆགས། གཟུགས་ཁམས་འཕྟོད་སྟེན། ཆང་/རྫས་ལྟོག་སྟོད། བརྡ་བརྒྱུད་སྙན་ཞུ་)

ཤོག་གྲངས་| 1

ལྷབ་སྟོན་འབདཝ་ད། སེམས་ཁར་ངེས་་དགོ་པའི་དྟོན་ཚན། ༡. རང་རིག་རང་ཤེ ས། Self-Awareness ༢. ཚྟོར་ཤུགས་དང་ལེན། Coping with Emotion ༣. སྡུག་བསྔལ་/ཚ་གྱང་དང་ལེན། Coping
with Stress ༤. གཞན་གྱི་གནས་སངས་ཧ་གོ་དགོཔ། Empathy ༥. འྟོས་ལྡན་ཐག་གཅད། Decision making ༦. དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས། Problem solving ༧. རིག་པའི་རྣམ་དཔྟོད།
Creative thinking ༨. སྐྱོན་དཔད། Critical thinking ༩. དྟོན་སྨིན་/ནུས་ལྡན་བརྡ་འཕྟོ ད། Effective Communication ༡༠. ནང་མཐུན་འབྲེལ་བ། Interpersonal Relationship

ཚིག་མཛྟོད་དཔེ།
བཀལ།

བྱ་ཚིག། (སྡེབ་འགྱུར་མེད་) ༡ ཐྟོག ་ཁར་བཞག་པའི་དྟོན། » རྟ་གུ་ ཁུར་

ཆ་ བཀལ་ནུག། ༢ ཁྲལ་དང་ཉེས་བྱ་ཚུ་ཕྟོག་བཅུག་པའི་དྟོན། » ཆད་འཐུས་ ཏི་རུ་ ལྔ་
བརྒྱ་བཀལ་ནུག།
དཀྲོག། བྱ་ཚིག། <མ་འྟོངས་/ད་ལྟ་= དཀྲོག། འདས་/སྐུལ་= དཀྲོགས་> ༡ ཙང་མ་

བཞག་པར་ བར་ཆད་རྐྱབ་པའི་དྟོན། » ཐུན་ གཏང་མི་ལུ་ མ་དཀྲོགས། ༢ བར་ན་ཕུང་
བཟྟོ་བའི་དྟོན། » འཆམ་མཐུནམ་གི་བར་ན་དཀྲོག་ནི་མི་འྟོང་།
ཁག། ལས་ཚིག། (སྡེབ་འགྱུར་མེད་) ༡ དཀའ་ལས་གཏང་ནི། » ཤིང་བཀག་ནི་གི་ ལཱ་
འདི་ ཁག་ར་ཁག་པས། ༢ བྲྟོཝ་མངརམྟོ་མེནམ་འབད་མྟོང་ནི། » ཚྟོ ད་སྲེ་གི་ བྲྟོཝ་
ཁག་པས།

བརྒྱུག། བྱ་ཚིག། <མ་འྟོངས་= བརྒྱུག། ད་ལྟ་= རྒྱུག། འདས་=བརྒྱུགས། སྐུལ་=
རྒྱུགས་> ༡ གོམཔ་མགྱོགས་པར་སྟོ་སྟོང་བའི་དྟོན། » སླྟོབ་ཕྲུག་ཚུ་རྒྱུག་དེས། ༢ བསྡུ་
ལེན་འབད་བའི་དྟོན། » དམངས་ཀྱི་དྟོན་ལུ་ཏི་རུ་ལྔ་བརྒྱ་རེ་བརྒྱུག་དགོ་པས། ༣ ཚྟོང་ལམ་
ཡྟོད་པའི་དྟོན། » ཚེས་བཅུ་གི་སྐབས་ལུ་ཚྟོ ང་བརྒྱུག་པས། ༤ རྣམ་ཅོ་/མིག་ཁར་ཚུད་པའི་
དྟོན། » ཨ་ཕི་གོ་འདི་ཁོ་གི་མིག་ཁར་བརྒྱུག་ནི་མས། ༥ ལཱ་འབད་བའི་དྟོན། » དམངས་

ཀྱི་འུར་ལཱ་རྒྱུག་དེས།ཚིག་མཛྟོད་ཀྱི་དཔེ།

ཀ་

གོ་བ་དང་འཁྲིལ་བའི་ཨང་རྟགས་བཀལ།
༡. མ་ཅག་ལུ་ ཁྲིམས་ བཀལ་ནུག། ཟར་བ་ཅན། -----༢. བླ་མའ་ཕྱག་ མགུ་ལུ་ བཀལ་དས། ------

ཁ་

རྗོད་ཚིག་ནང་ཚུད་མི་ ཚིག་གི་ གོ་དྟོན་ངོས་འཛིན་འབད།
༡. ངོ་མ་ཤས་མ་ མ་ལུ་ དཀོག་ན་ མ་འོང་། ཟར་བའ་དཀོག་ག་དོན་དག་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་
༢. དཀོགས་སྦེ་ ཆ་རོགས་གཉས་ འཐབ་བཅུག་ནུ ག། ཟར་བའ་དཀོགས་ཀྱི་དོན་ ་ ་ ་ ་ ་ ་

ག་

གོ་དྟོན་དང་ འཁྲིལ་ཏེ་ དཔེ་བཀོད།
བརྒྱུག། ཟེར་མི་བྱ་ཚིག།
༡. བསྡུ་ལན་འབད་བའ་དོན་ བཏོན་ཚུགས་པའ་ དཔ་ཅག་བཀོད།
༢. གོམ་པ་མགྱིོགས་པར་སོ་སོང་བའ་དོན་ བཏོན་ཚུགས་པའ་ དཔ་ཅག་བཀོད།

ང་

རྗོད་སྒྲ་གཅིག་རུང་ ཡིག་སྡེབ་མ་འདྲཝ་གི་ འཇུག་པ།
༡. མ་ག་ལག་པ་ལས་ བརྒྱུད་/རྒྱུད་ད་ འོངས་པའ་ ཅ་ལ་ཅག་ཨི ན།
༢. དམངས་ཀྱི་ སྦུག་ལུ་ ལྟདམོ་ བཏོན་/སྟེོན་མ་ཅག་ ཁོ་ཨིན།
༣. ཨི་ལོ་འད་ ཁྱིམ ་ནང་ བཀལ་/བསྐྱལ་/སྐྱལ་ བཞག་སྦེ་འོངས་ཡ།
༤. ཁྱིམ་ནང་ག་ རྒྱུ་ཆ་ བསྒྲུབ་/བསྒྲུབས་/སྒྲུབ་མ་ཅག་ མོ་ཨིན

ལྷབ་སྦྱང་འབད་བའི་སྐབས། ཉན་ནི་དང་། འབྲི་སླབ་ཀྱི་དྟོན་ལུ་ ལས་འགུལ་དང་ འདྲི་ཞིབ་འབད་དེ་ གསར་སྒྲིག་ལུ་ འྟོས་རུང་བའི་དྟོན་ཚན། ༡. ངན་ལྷད་བཀག་སྟོམ། ༢. རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན། ༣. མི་སེར་རྒྱུ་ནྟོར་གཞི་གཟུང་།
༤. རང་བཞིན་གནས་སངས། ༥. ཁྲིམས་སྲུང་/དྲག་སྡེ། ༦. རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན། ༧. བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚྟོག ས། ༨. རྒྱལ་ཡྟོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལྟོ འི་ལྕོགས་གྲུབ། ༩. ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་། ༡༠. རྟོད་དཔྟོན་ཡྟོངས་

ཁྱབ། (དེ་ལས་གཞན། དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་བཅུ། ལས་རྒྱུ་འབྲས། ཐ་དམ་ཚིག། སྒོ་གསུམ་བག་ཡྟོད། ལམ་སྟོལ། མི་ངོམ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ཡར་རྒྱས། མཐུན་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་། མི་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ལཱ་འགན། དགའ་སྐྱིད་མི་ཚེ། མི་
སྡེ་གི་དཀའ་ངལ། མི་སྡེ་གི་ལཱ་འགན། རང་དང་སེམས་ཅན་གྱི་འབྲེལ་བ། སླབ་ཐངས་བཟང་པྟོ་དང་ངན་པ། ན་ཆུང་མངལ་ཆགས། གཟུགས་ཁམས་འཕྟོད་སྟེན། ཆང་/རྫས་ལྟོག་སྟོད། བརྡ་བརྒྱུད་སྙན་ཞུ་)

ཤོག་གྲངས་| 2

ལྷབ་སྟོན་འབདཝ་ད། སེམས་ཁར་ངེས་་དགོ་པའི་དྟོན་ཚན། ༡. རང་རིག་རང་ཤེ ས། Self-Awareness ༢. ཚྟོར་ཤུགས་དང་ལེན། Coping with Emotion ༣. སྡུག་བསྔལ་/ཚ་གྱང་དང་ལེན། Coping
with Stress ༤. གཞན་གྱི་གནས་སངས་ཧ་གོ་དགོཔ། Empathy ༥. འྟོས་ལྡན་ཐག་གཅད། Decision making ༦. དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས། Problem solving ༧. རིག་པའི་རྣམ་དཔྟོད།
Creative thinking ༨. སྐྱོན་དཔད། Critical thinking ༩. དྟོན་སྨིན་/ནུས་ལྡན་བརྡ་འཕྟོ ད། Effective Communication ༡༠. ནང་མཐུན་འབྲེལ་བ། Interpersonal Relationship

༥.༢

ཚིག་མཛོད་ལག་ལན། ལྟག་བུ་ས་ང་འབད་ན་ག་དོན་ལུ། དཔ་གཉས་པ།

སྐད་ཡག་ག་མཁས་རྩལ་ཚུད་ན་ག་དོན་ལུ་ ཚིག་མཛོད་ལག་ལན་དང་འགྲལ་བའ་སོང་
(ཚིག་མཛྟོད་དཔེ་)
བཀག། བྱ་ཚིག། (འགྱུར་མེད་) ༡ བར་ཆད་རྐྱེབ་ན། རྐྱེན་འབྱུང་ན། - ཁཝ་གས་ ལམ་བཀག་སྦེ་ མ་ཐལ་བས། ༢ ཤང་ལ་སོགས་པ་
གཤག་སྟེ་ ཆུང་ཀུ་བཟོ་ན། གསལ་ན། - ཨི་རྒས་ཀྱིས་ ཤང་ བཀག་དས།
བཀུག། བྱ་ཚིག། (འགྱུར་མེད་) ༡ གཅག་ཁར་འཚིགས་བཅུག་ན། འཛོམ་བཅུག་ན། འབོ་ན། - རྒཔོ་གས་ མ་སར་ཚུ་ བཀུག་ནུག། ༢
མགུ་ས་ཁར་ཕབ་བཅུག་ན། གུག་ན། - གཞུ་བཀུག་སྟེ་ གཞུ་ཐག་ བཀལ། ༣ ཚིས་གཞའི་བཀྱིག་ཕབ་ན། - དམརཔོ་ ཁ་བཀུག་སྟེ་ རྒྱ་སྨུག་བཟོ་ནུག།
ཚ། མིང་། བྱ་ཚིག།

མིང་། ༡ གསལ་བྱད་སུམ་ཅུ་ལས་བཅོ་བརྒྱད་པ། - ཨི་ལོ་གས་ ཚི་ཚུན་ ཡག་ངོ་ ཕྱ་ཚུགས་པས། ༢ མནོ་སར་ཕོག་ཚུགས་མ། འབའ་ཁར་ཕོག་མ། -འབའ་མགུ་ལུ་ ཚི་གཏད་དགོ།
བྱ་ཚིག། (འགྱུར་མེད་) ༡ ཚིར་ཤུགས་ཆ་ན། སྐྱངས་ན། - མ་དམངས་ འཛོམ་སར་ ངོ་ཚི་ཡ། ༢ བྱམས་སམས་ཆ་ན། ཕངས་ན། - བུམོ་འད་ ཧང་ ཚི་
ར་ཚི་བས། ༣ དམགས་གཏད་ འབད་སར་ ཕོག་ན། མནོ་སར་ཕོག་ན། - གཞོནམ་འབད་ སྡེོད་པའ་སྐབས་ མདའ་གནམ་མད་ས་མད་ ཚི་བས། ༤ ཕྲག་དོག་ཆ་ན། མག་ཏོ་ཚི་ན། - ཕོ་
རྒས་ལས་ ཨིམ་སྲུ་ར་ མག་སར་ ཚི་བས། ༥ གཟུགས་ཁར་ཁབ་གསོབ་དོ་བཟུམ་དང་། ཆུ་ཚིན་རག་དོ་བཟུམ་མའ་ཚིར་བ། - ཨི་མ་གས་ ཁ་ཚིཝ་མས།
བཏགས། བྱ་ཚིག། (འགྱུར་མེད་) ༡ བསྡེམ་ན། - ནོར་ ཐགཔ་གས་ བཏགས་ཡ། ༢ བརྒྱན་ན། - རྒྱན་ཆ་ བཏགས་ཏ་ ཁྲིོམ་ཁར་
སོང་ཡ། ༣ གཉན་སོར་ན། - ཁོང་གཉས་ གཉན་ བཏགས་ནུག ༤ ཐོགས་ན། - གཞན་ལུ་ ཕན་ བཏགས་དགོ། ༥ རྒྱས་ན། - ཨི་མ་ རོག་མ་ བཏགས་ནུག ༦ རྒྱབ་འཚིལ་ན། གཞུང་ལུ་ མགུ་ བཏགས་དགོ།
བཏབ། བྱ་ཚིག། (འགྱུར་མེད་) ༡ སོན་གཏོར་ན། - ཞང་ནང་ ཀར་ བཏབ་ཅ། ༢ གསོལ་འདབས་ཞུ་ན། ཞུ་ན། - སོབ་དཔོན་ལུ་
གསོལཝ་ བཏབ་དགོ། ༣ བསྐྲུན་ན། - དཔ་ཆ་ པར་ བཏབ་ད་ཡ། ༤ གཟུང་ན། ཕོག་ན། - ཤང་མགུར་ ཀོ་མ་ བཏབ་ཆ་ནུག། ༥ ལོག་སོད་ན། འཇལ་ན། - ཕ་མའ་བུ་ལོན་ ཨི་ལོ་
གས་ བཏབ་ནུག ༦ བླུག་ན། ༦ ཚིདམ་ནང་ ཚྭ་ བཏབ་ད་ཡ། ༧ མོ་བལྟ་ན། - ང་ རྩསཔ་འབད་སར་ མོ་བཏབ་པར་ འགྱིོ་དོ། ༨ ན་ཚི་ཕོག་ན། ནད་ཐབས་ན། - ལོ་ན་ ཆུང་ཀུ་ལས་
ནད་གདུག་དྲེགས་ཅག་ བཏབ་ནུག།

(ཚིག་མཛྟོད་ལག་ལེནའཐབ་སྟེ་ ལན་བྲི་ནི་གི་དཔེ་)
ཀ༽ གོ་དྟོན་ལེན་ཏེ་ངོས་འཛིན།
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༡. སླྟོབ་དཔྟོན་གྱིས་ ཞུ་མི་ལུ་ བཀག་རྐྱབ་སྟེ་
བྟོ་ར་སླབ་མ་སྟེར་བས། ཟེར་བའི་སྐབས་ བཀག་
གི་ དྟོན་དག།
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
༢. མེ་ཏྟོག་ས་ཁར་བཏབ་སྟེ། །ས་གཞི་འྟོད་ཀྱིས་
གང་སྟོང་།།
ཟེར་བའི་སྐབས་ བཏབ་ཀྱི་དྟོན་དག།
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
༣. མདའ་ཡི་གསེར་མིག་ཉ་མྟོར། །ལྕགས་ཀྱུས་
བཏབ་པའི་ན་
ཟུག། ཟེར་བའི་ བཏབ་ཀྱི་དྟོན།
་་་་་་་་་་་་་་་་་་
༤. སྨན་བཅོས་ ག་ནི་གིས་ཡང་ འབད་མ་ཚུགས་
པའི་ ནད་བཏབ་སྟེ་ ག་ཏེ་ཡང་འགྱོ་མ་ཚུགས་པས།
ཟེར་བའི་ བཏབ་ཀྱི་དྟོན།
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
ཁ༽ གོ་དྟོན་ལེན་ཏེ་ལག་ལེན། (རྗོད་ཚིག་བྲི་ནི་)
༡ བཏགས། རྒྱན་ཆ་བརྒྱན་པའི་དྟོན།
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
༢ བཏབ། བསྐྲུན་པའི་དྟོན་ལུ་འཇུག་མི།
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
༣ བཀུག། འབྟོ་བའི་དྟོན་བཏྟོན་མི།
་་་་་་་་་་་་་་་་་་
༤ བཏབ། སྟོན་གཏྟོར་བའི་དྟོན་བཏྟོན་མི།
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

བྱད་འབྲེལ་གྱི་བྱ་ཚིག་དང་ བྱད་མད་ལས་ཚིག་ག་ ཚིག་ཚུ་ག་ ཁྱིད་པར་ཕྱ་ཚུགས།

ལཱ་གཞན་ཡང་།
1. གོ་དོན་འགྲལ་ཐངས།
2. དུས་གསུམ་དང་སྐུལ་ཚིག་འཇུག་ཚུལ།
3. མང་དང་། བྱ་ཚིག། ཁྱིད་ཚིག། ལས་ཚིག་ཚུ་ག་དབྱ་བ།
4. རྣམ་གྲངས་འགལ་མང་།
5. ཚིག་ཉ་ཤོས་འཚིལ་ན་སོགས།
སོབ་དཔོན་དང་ སོབ་ཕྲུག་རང་གས་འབད་ ཡག་རགས་ཚུ་ག་ཅ་ར་ལྷབ་རུང་། དབྱ་བ་དཔྱད་བཤད་དགོ་པའ་ཁར་ གནས་རམ་༢ པའ་དོན་ཚིན་མང་འགྲུབ་ཚུལ་སོགས་ བསྐྱར་ཞབ་ སང་བ་མཐལ་ཕྱན་འབད་དགོ།
བྱ་ཚིག་དང་ བྱེད་ཚིག་གཉིས་ ཕྱེ་བ་ཕྱེ་ཚུགས་ནི་གི་དྟོན་ལུ།
ཀ་)

གཅད། བཀང་། ཟར་དོ་བཟུམ། ལཱ་འད་གཉས་ བྱད་རྩོལ་གྱི་སོ་ལས། གྱི་ཅུང་གས་ གཅད་ན་དང་། ཆུ་བཟུམ་ཅག་ གཅག་ལས་ལན་ཏ་ གཅག་ནང་བཀང་ན་ག་ རང་དབང་བྱད་པ་པོ་ལུ་ ཡོད། ད་བཟུམ་
གྱི་རགས་ལུ་ བྱད་འབྲེལ་གྱི་བྱ་ཚིག་དང་།

ཁ་)

ཆད། གང་། ཟར་དོ་བཟུམ། ལཱ་འད་གཉས་ བྱད་རྩོལ་གྱི་སོ་ལས། ཆརཔ་ཆད། ཆབ་གསང་གང་། ཟར་དོ་བཟུམ། ཆད་ན་དང་། གང་ན་ག་ ལཱ་འད། རང་དབང་བྱད་པ་པོ་ལུ་ མད། ད་བཟུམ་གྱི་རགས་
ལུ་ བྱད་མད་ལས་ཚིག། ཟར་སབ་ཨིན།

སོབ་ཁང་དང་ཡོངས་འབྲེལ་གང་རུང་ཐོག་ལས་ དོན་མཚིམས་ནང་ལས་
བྱད་འབྲེལ་གྱི་བྱ་ཚིག་དང་ བྱད་མད་ལས་ཚིག་ངོས་འཛོན་འབད་བཅུག་ན།

སྦྱང་བ་ཚུད་ནི་གི་དྟོན་ལུ། འྟོག་གི་དྟོན་ཚན་བཟུམ་དང་འཁྲིལ་ སྦྱང་བ་འབད་ནི།

ལྷབ་སྦྱང་འབད་བའི་སྐབས། ཉན་ནི་དང་། འབྲི་སླབ་ཀྱི་དྟོན་ལུ་ ལས་འགུལ་དང་ འདྲི་ཞིབ་འབད་དེ་ གསར་སྒྲིག་ལུ་ འྟོས་རུང་བའི་དྟོན་ཚན། ༡. ངན་ལྷད་བཀག་སྟོམ། ༢. རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན། ༣. མི་སེར་རྒྱུ་ནྟོར་གཞི་གཟུང་།
༤. རང་བཞིན་གནས་སངས། ༥. ཁྲིམས་སྲུང་/དྲག་སྡེ། ༦. རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན། ༧. བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚྟོག ས། ༨. རྒྱལ་ཡྟོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལྟོ འི་ལྕོགས་གྲུབ། ༩. ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་། ༡༠. རྟོད་དཔྟོན་ཡྟོངས་

ཁྱབ། (དེ་ལས་གཞན། དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་བཅུ། ལས་རྒྱུ་འབྲས། ཐ་དམ་ཚིག། སྒོ་གསུམ་བག་ཡྟོད། ལམ་སྟོལ། མི་ངོམ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ཡར་རྒྱས། མཐུན་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་། མི་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ལཱ་འགན། དགའ་སྐྱིད་མི་ཚེ། མི་
སྡེ་གི་དཀའ་ངལ། མི་སྡེ་གི་ལཱ་འགན། རང་དང་སེམས་ཅན་གྱི་འབྲེལ་བ། སླབ་ཐངས་བཟང་པྟོ་དང་ངན་པ། ན་ཆུང་མངལ་ཆགས། གཟུགས་ཁམས་འཕྟོད་སྟེན། ཆང་/རྫས་ལྟོག་སྟོད། བརྡ་བརྒྱུད་སྙན་ཞུ་)

ལྷབ་སྟོན་འབདཝ་ད། སེམས་ཁར་ངེས་་དགོ་པའི་དྟོན་ཚན། ༡. རང་རིག་རང་ཤེ ས། Self-Awareness ༢. ཚྟོར་ཤུགས་དང་ལེན། Coping with Emotion ༣. སྡུག་བསྔལ་/ཚ་གྱང་དང་ལེན། Coping
with Stress ༤. གཞན་གྱི་གནས་སངས་ཧ་གོ་དགོཔ། Empathy ༥. འྟོས་ལྡན་ཐག་གཅད། Decision making ༦. དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས། Problem solving ༧. རིག་པའི་རྣམ་དཔྟོད།
Creative thinking ༨. སྐྱོན་དཔད། Critical thinking ༩. དྟོན་སྨིན་/ནུས་ལྡན་བརྡ་འཕྟོ ད། Effective Communication ༡༠. ནང་མཐུན་འབྲེལ་བ། Interpersonal Relationship

༡.

བུད། སྤུད། ཚི། བཟའ། ན། སྐམ། བཏོག། དྲེ། སོད། སྤུང་། འབོ། ཤ། གཟུང་་ སོགས་་ བྱ་ཚིག་དང་ལས་ཚིག་ སོ་སོར་ཕྱས།

༢.

ཡག་རྒྱུགས་ཅག་ ལྷག་སྦེ། ད་ནང་ག་ བྱ་ཚིག་དང་ ལས་ཚིག་ཡོད་རགས་ སོ་སོར་ཕྱས།

༣.

བྱ་ཚིག་ཚུ་ ལས་ཚིག་ལུ་བསྒྱུར་ན།

༤.

ལས་ཚིག་བྱ་ཚིག་ལུ་བསྒྱུར་ན་ སོགས་་ ་ ་།
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བསྡུ་ཡིག་གི་ལམ་ལུགས་ཧ་གོ་ནི་གི་དྟོན་ལུ། སྦྱང་བ།





བསྡུ་ཡག་ནང་བྲེ་བཏུབ་པའ་མང་ཚིག་རངམོ་ཐུང་ཀུ་ནང་བསྡུས་ཏ་བྲེ་
བཅུག་ནའི་སོང་ལཱ་ཚུ་ག་ཐོག་ལས་ དབྱ་ཞབ་འབད།

བསྡུ་ཡག། ཟར་མ་ ག་ཅ་ཨིན་ན?
བསྡུ་ཡག་ ནམ་ལག་ལན་འཐབ་ཨིན་ན?
བསྡུ་ཡག་འད་ གཙོ་བོ་ ག་ག་དོན་ལུ་ཨིན་ན?
བསྡུ་ཡག་འབྲེ་ཐངས་ལུ་ དབྱ་བ་ག་ད་ཅག་ ཡོདཔ་ཨིན་ན? དཔ།

ཡང་ན།
བསྡུ་ཡག་ལུ། མང་ག་བསྡུ་ཡག་དང་། ཚིག་ག་བསྡུ་ཡག།

བསྡུ་ཡག་ག་དབྱ་བ་དང་ ཚིག་མཚིམས་ རོད་མཚིམས་ དོན་མཚིམས་ ཚིག་དང་བར་ཤད་ཀྱི་རགས་ འཐོབ་ཐངས་དང་འཁྲིལ་ཏ་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས།

མིང་གི་བསྡུ་ཡིག།
1.
2.
3.
4.

དབང་ཕྱུག་རོ་ར།
ཀརྨ་དབང་ཕྱུག།
བསོད་ནམས་རོ་ར།
ཡ་ཤས།

དབང་རོར།
ཀར་དབང་།
བསོད་རོར།
ཡཻས།

ཚིག་གི་བསྡུ་ཡིག།
1. ཐོན་འགྱིོ་ས།
འཐོན་ས།
2. བྲེས་ཏ་བཞག་ས། འབྲེ་ས། བཟུམ།
ཚིག་ག་བསྡུ་ཡག་འབད་ བྲེ་བའ་སྐབས། མང་ལུ་གྱུར་འགྱིོ་ན་ད་གས། ད་ལྟ་བའ་ཚིག་ བྲེ་དགོཔ་ཨིན།
ཡག་རྒྱུགས་ཅག་ལྷག་སྟེ་ མང་ག་བསྡུ་ཡག་༡༠ བྲེས།
ཚིག་ག་བསྡུ་ཡག་༡༥ བྲེས་ཞནམ་ལས། གོ་དོན་བྲེས།
ཕད་དང་རྣམ་དབྱེ་བསྡུ་ཡིག།
བྲེ་བ་ཅན།
བཙོངས་ད་པ་ཅན།
བསྐྱལ་བ་ཅན།

བྲེན། བྱ་ཚིག།
བཙོངན། བྱ་ཚིག།
བསྐྱལན། བྱ་ཚིག།

བསྡུ་ཡིག་གི་སྦྲེལ་ལམ།

https://youtu.be/66rj-

yNGsMg?list=PL8WWToQ5Kvkc8Yfk5OygisN1gXe3OTFei
ཚིག་མཚིམས། བརོད་དོན་གཙོ་བོ་/གཙོ་ཚིག། མང་། ཕྲད་ཚུའ་ བར་ན། འཐོབ།
རོད་མཚིམས་/ཤད། ར། མ། ཉ་མ། མ་ཏོག་པདྨ། བཟུམ་ མང་དང།
ང་མན། མོ་ཨིན། ནཱ་མད། ཕར་སོང་། བཟུམ་ ཚིག་དང་།
ལྟོན་ མ་འཐོབ་ གོ། ལཱན་ འབད་ཡ་ གོ། འ་ནམ་ཅག་གས་ བཏུབ་པས། ད་ལྟོ་ ཁྱིོད་ ཕ་ར་ སྡེོད་ད། པདྨ་ ཟར་མ་ ཁོ་ཨིན། རོད་པ་ག་ཤུལ་ལས་ འཐོབ།

འབྲེ་རྩོམ། སྲུང་ཐུང་ཀུ། སྙན་རྩོམ་ཚུ་ བྲེ་བའ་སྐབས་ ལག་ལན་ག་ད་སྦེ་
འཐབ་དོ་ག? དབྱ་ཞབ་འབད་དགོ།

སང་བ་ཚུད་ན་ག་དོན་ལུ་ འོག་ག་ ལམ་སྟེོན་ཐོག་ལས་ ལྷབ་ན།
1. བྲེ་དགོཔ་ཁག་ཆེཝ་ཨིནམ་ཤས་ནའི་དོན་ལུ་ གཅད་མཚིམས་བཟོ་སྟེ་ཡོད་མ་དང་ མ་བཟོ་བར་དོན་མཚིམས་ལྷག་བཅུག་སྟེ་ ཁྱིད་པར་བལྟ ན།
2. ཚིག་ག་གཅད་མཚིམས་ཚུ་ ནམ་ར་བཟོ་དགོཔ་ཨིན་ན?
ག་ད་སྦེ་བཟོ་དགོཔ་ཨིན་ན? ཁྱིད་པར་ དབྱ་བ་དཔྱད།
3. གཅད་མཚིམས་མ་བཟོ་བར་ཡོད་མ་ རོད་ཚིག་དང་ དོན་མཚིམས་ ཡག་རྒྱུགས་གང་རུང་ བྱན་ཞནམ་ལས་ གཅད་མཚིམས་བཟོ་སྟེ་བྲེ་ན།
(ཚིག་མཚིམས་བརོད་མཚིམས་དོན་མཚིམས་ཀྱི་སྦྲེལ་ལམ་)
https://youtu.be/eQqpRd_LIgU?list=PL8WWToQ5Kvk
dei1BidYvJLXfXlbpDUagq)

ལྷབ་སྦྱང་འབད་བའི་སྐབས། ཉན་ནི་དང་། འབྲི་སླབ་ཀྱི་དྟོན་ལུ་ ལས་འགུལ་དང་ འདྲི་ཞིབ་འབད་དེ་ གསར་སྒྲིག་ལུ་ འྟོས་རུང་བའི་དྟོན་ཚན། ༡. ངན་ལྷད་བཀག་སྟོམ། ༢. རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན། ༣. མི་སེར་རྒྱུ་ནྟོར་གཞི་གཟུང་།
༤. རང་བཞིན་གནས་སངས། ༥. ཁྲིམས་སྲུང་/དྲག་སྡེ། ༦. རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན། ༧. བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚྟོག ས། ༨. རྒྱལ་ཡྟོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལྟོ འི་ལྕོགས་གྲུབ། ༩. ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་། ༡༠. རྟོད་དཔྟོན་ཡྟོངས་

ཁྱབ། (དེ་ལས་གཞན། དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་བཅུ། ལས་རྒྱུ་འབྲས། ཐ་དམ་ཚིག། སྒོ་གསུམ་བག་ཡྟོད། ལམ་སྟོལ། མི་ངོམ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ཡར་རྒྱས། མཐུན་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་། མི་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ལཱ་འགན། དགའ་སྐྱིད་མི་ཚེ། མི་
སྡེ་གི་དཀའ་ངལ། མི་སྡེ་གི་ལཱ་འགན། རང་དང་སེམས་ཅན་གྱི་འབྲེལ་བ། སླབ་ཐངས་བཟང་པྟོ་དང་ངན་པ། ན་ཆུང་མངལ་ཆགས། གཟུགས་ཁམས་འཕྟོད་སྟེན། ཆང་/རྫས་ལྟོག་སྟོད། བརྡ་བརྒྱུད་སྙན་ཞུ་)

ལྷབ་སྟོན་འབདཝ་ད། སེམས་ཁར་ངེས་་དགོ་པའི་དྟོན་ཚན། ༡. རང་རིག་རང་ཤེ ས། Self-Awareness ༢. ཚྟོར་ཤུགས་དང་ལེན། Coping with Emotion ༣. སྡུག་བསྔལ་/ཚ་གྱང་དང་ལེན། Coping
with Stress ༤. གཞན་གྱི་གནས་སངས་ཧ་གོ་དགོཔ། Empathy ༥. འྟོས་ལྡན་ཐག་གཅད། Decision making ༦. དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས། Problem solving ༧. རིག་པའི་རྣམ་དཔྟོད།
Creative thinking ༨. སྐྱོན་དཔད། Critical thinking ༩. དྟོན་སྨིན་/ནུས་ལྡན་བརྡ་འཕྟོ ད། Effective Communication ༡༠. ནང་མཐུན་འབྲེལ་བ། Interpersonal Relationship

ཀ༽ བསླབ་བྱ་ཚུ་ ལྷག་སྟེ། ལག་ལེན་འཐབ་ཤེསཔ་ འགྱོ་ནི་གི་དྟོན་ལུ།
དཔར་ན། སོབ་དབ་ནང་ཡོད་པའ་ སོབ་ཚིན་གསུམ་པའ་ དོན་ཚིན་གསུམ་པ་ བསབ་བྱ། བློ་དཀོན་མཆོག་གསུམ། ཟར་མ་འད་ ཆ་གཟུང་ག་ཐོག་ལས་ ལྷག་བཅུག་ཞནམ་ལས་ འོག་ག་དྲེ་བའ་ལན་ཚུ་ བྲེས།
ཀ༽ འོག་ལུ་བཀོད་ད་ཡོད་མ་ དཔ་གཏམ་ཚུ་ག་ དོན་བྲེས།
1. སྟེོབས་ལྷ་དང་མཉམ་རུང་། །མཛོདཔ་མ་དང་བསྟུན་དགོ།
2. ཚི་དྲེགན་ལྕགས་ཡང་བཞུ། བསལ་དྲེགན་ཆུ་ཡང་རོག་མ་བཏགས།
3. བྱང་ལས་སྐྱ་བསར་མ་འཕུ་ན། །ལྷོ་ཡ་ཙོན་དན་གཡོ་དགོཔ་མད།
4. མངན་རྒྱལ་བའ་གསུང་ཡང་སྐྱོ། །དྲེགན་ཨིའ་ག་ཨིོམ་ཡང་དུག།
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རྩོམ་རག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ རྩོམ་རག་དབྱ་བ་དང་ གོ་དོན་ དཔ་དོན་ སྒྲེ་དོན་ ད་ནང་ག་གནད་དོན་བཟང་ངན་ཚུ་ དབྱ་བ་དཔྱད་དང་ བསྐྱར་ཞབ་འབད་ཞནམ་ལས་ ཡད་ཆས་བསྐྱད་ད་ སང་བླང་ འབད་ཚུགས།

ཁ༽ དཔྱ་གཏམ་འད། ལག་ལན་འཐབ་སྟེ། འབྲེ་རྩོམ་དོན་མཚིམས་/གྲལ་འབབས་༢ བྲེས།
སྟེོབས་ལྷ་དང་མཉམ་རུང་། །མཛོདཔ་མ་དང་བསྟུན་དགོ།
ཚི་དྲེགན་ལྕགས་ཡང་བཞུ། །བསལ་དྲེགན་ཆུ་ཡང་རོག་མ་བཏགས།།
ག༽ རྩམོ་མཐོ་གང་གཅད་པ་ལུ། །རྩཝ་འདོམ་གང་བསལ་དགོ། ཟར། མ་ཅག་གས། ཁྱིོད་ལུ་ སབ་ཐོན་འོང་པ་ཅན། ཁྱིོད་ཀྱིས་ གོ་བ་ག་ད་སྦེ་ལན་ན་སོ?
ཁ༽ གསལ་བཤད་ཚུ་ལྷག་ྦེ། དཔེ་བལྟ་བྲི་ནི་དང་ བཅུད་དྟོན་བཏྟོན་ཏེ་ ལག་ལེན་
འཐབ་ནི་གི་དྟོན་ལུ།

སོབ་ཚིན་གཉས་པའ་དོན་ཚིན་བཞ་པ། གསལ་བཤད་ སྙན་ཞུ་ཟར་མ་འད་ ལྷག་ཞནམ་ལས། འོག་ག་དྲེ་བ་ཚུ་དང་ འཁྲིལ་ཏ་བྲེས།
1. གསལ་བཤད་གཏང་མ་འད་ ག་ཅ་ག་སྐོར་ལས་ སྙན་ཞུ་འབདཝ་མས་ག? བཅུད་བསྡུ་སྟེ་ དོན་མཚིམས་གཅག་ནང་བྲེས།
2. བསོད་ནམསས་ཆོས་འཕལ་གྱིས་ སབ་མ་ལས། ལཱ་ཁག་ཆ་མ་ གཉས་དང་། ཁོ་ག་ ར་འདོད་བཀོད་མ་འད་ བྲེས།
3. ཁྱིོད་ཀྱིས་བལྟཝ་ད་ སོབ་གྲྭ་ནང་ ཁས་བླང་འབད་ཚུགས་པའ་ ལཱ་ག་ཅ་ར་ མཐོངམ་མས་ག? ཐོ་བཀོད་འབདད། ལས་འགུལ་འཆར་གཞ་ཅག་བྲེས།
4. ཆ་གཟུང་ག་ཐོག་ལས་ ༼དཔུང་ཆ༽ འབད་ འོག་ག་དོན་ཚིན་ཚུ་ལས་གཅག་ གདམ་ཁ་རྐྱེབ་སྟེ་ གསལ་བཤད་ ཚིག་འབྲུ་༢༥༠ དང་༣༠༠ འབད་མ་ཅག། ཀ༽ མ་ཚི་ག་རྒྱུ་ནོར་ཡོན་ཏན།
ཁ༽ ཉམས་ཆུང་ལུ་ཆ་རོགས་འབད་དགོཔ། ག༽ གོ་དང་དཀྱི་ར་གྱིོན་ལུ་ སོ་བ་བསྐྱད་དགོཔ།
ག༽ ཞབས་ཁྲ་ཉན་ཏེ་ སྡེབ་དང་སྦྲགས་ བྲི་ནི་དང་།
ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་ནི་གི་དྟོན་ལུ།

ཚིག་གི་ཉམས་ཚུ་དཔེ་ལེན་ཏེ་

འོག་ག་ཞབས་ཁྲི་འད་ ལྷག་ཞནམ་ལས་ དྲེ་བ་ཚུ་ བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ འབད།
༦ . ཁྱོད་དགའ་བའི་འཛུམ་མདངས་འཇའ་ཆི
.mp3
་ཆི།

ཁྱོད་དགའ་བའི་མཛུམ་མདངས་འཇའ་ཆི་ཆི།
ཁྱོད་དགའ་བའི་མཛུམ་མདངས་འཇའ་ཆི་ཆི།། གནམ་ནུབ་མྟོ་ཉི་མ་ཤར་དྟོ་བཟུམ།། ས་འཛམ་གླིང་ག་ར་
འྟོད་ཀྱིས་གང་།། ཁྱོད་དགའ་འཛུམ་གདྟོང་ལས་ཡལ་མ་བཅུག།
ཁྱོད་སྐྱའི་རལ་པ་གནག་ཆེམ་ཆེམ།། རླུང་མ་གིས་ལྷང་ལྷང་གཡབས་ཏེ་གིས།། ཁྱོད་ལེགས་པའི་གདྟོང་
འདི་འགབ་པའི་ཚེ།། ངེའི་མནྟོ་བའི་སེམས་འདི་བག་མ་ཆགས།།
མི་ང་བཅས་གཉིས་ལས་དགའཝ་ཅིག་མེད།། མི་ང་བཅས་གཉིས་ལས་འཇའཝ་ཅིག་མེད།།
བུམྟོ་ངེ་གི་ཧིང་གི་རེ་བ་འདི།། བུ་གསེར་གྱི་རྡྟོ་རྗེ་ཁྱོད་བཟུམ་ཅིག། ཨའེ༑ ང་བཅས་གཉིས་ལུ་ཡྟོད་པ་
ཅིན།། བུམྟོ་ངེ་གི་བསམ་པ་འདི་གིས་རྫྟོགས།།
བུ་ངེ་གི་སེམས་ཀྱི་རེ་བ་འདི།། བུམྟོ་གསེར་གྱི་མེ་ཏྟོག་ཁྱོད་བཟུམ་ཅིག། ཨའེ༑ ང་བཅས་གཉིས་ལུ་ཡྟོད་
པ་ཅིན།། བུ་ངེ་གི་རེ་བ་འདི་གིས་རྫྟོགས།།
སེམས་ང་བཅས་གཉིས་ལས་མཐུནམ་ཅིག་མེད།། ཆ་ང་བཅས་གཉིས་ལས་བསྒྲིགཔ་ཅིག་མེད།།
སེམས་དགའ་བའི་དགའ་འཛུམ་གདྟོང་ལུ་ཡྟོད།།

ཨའེ༑

དགའ་འཛུམ་ཕར་ཚུར་སྟོ ན་གེ་རྨེ།། བྟོ་སྦ་

གསང་མེད་པའི་ཧིང་གཏམ་འདི།། ཨའེ༑ རྟག་བུ་ཕར་ཚུར་སླབ་གེ་རྨེ།།

ལྷབ་སྦྱང་འབད་བའི་སྐབས། ཉན་ནི་དང་། འབྲི་སླབ་ཀྱི་དྟོན་ལུ་ ལས་འགུལ་དང་ འདྲི་ཞིབ་འབད་དེ་ གསར་སྒྲིག་ལུ་ འྟོས་རུང་བའི་དྟོན་ཚན། ༡. ངན་ལྷད་བཀག་སྟོམ། ༢. རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན། ༣. མི་སེར་རྒྱུ་ནྟོར་གཞི་གཟུང་།
༤. རང་བཞིན་གནས་སངས། ༥. ཁྲིམས་སྲུང་/དྲག་སྡེ། ༦. རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན། ༧. བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚྟོག ས། ༨. རྒྱལ་ཡྟོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལྟོ འི་ལྕོགས་གྲུབ། ༩. ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་། ༡༠. རྟོད་དཔྟོན་ཡྟོངས་

ཁྱབ། (དེ་ལས་གཞན། དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་བཅུ། ལས་རྒྱུ་འབྲས། ཐ་དམ་ཚིག། སྒོ་གསུམ་བག་ཡྟོད། ལམ་སྟོལ། མི་ངོམ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ཡར་རྒྱས། མཐུན་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་། མི་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ལཱ་འགན། དགའ་སྐྱིད་མི་ཚེ། མི་
སྡེ་གི་དཀའ་ངལ། མི་སྡེ་གི་ལཱ་འགན། རང་དང་སེམས་ཅན་གྱི་འབྲེལ་བ། སླབ་ཐངས་བཟང་པྟོ་དང་ངན་པ། ན་ཆུང་མངལ་ཆགས། གཟུགས་ཁམས་འཕྟོད་སྟེན། ཆང་/རྫས་ལྟོག་སྟོད། བརྡ་བརྒྱུད་སྙན་ཞུ་)

ལྷབ་སྟོན་འབདཝ་ད། སེམས་ཁར་ངེས་་དགོ་པའི་དྟོན་ཚན། ༡. རང་རིག་རང་ཤེ ས། Self-Awareness ༢. ཚྟོར་ཤུགས་དང་ལེན། Coping with Emotion ༣. སྡུག་བསྔལ་/ཚ་གྱང་དང་ལེན། Coping
with Stress ༤. གཞན་གྱི་གནས་སངས་ཧ་གོ་དགོཔ། Empathy ༥. འྟོས་ལྡན་ཐག་གཅད། Decision making ༦. དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས། Problem solving ༧. རིག་པའི་རྣམ་དཔྟོད།
Creative thinking ༨. སྐྱོན་དཔད། Critical thinking ༩. དྟོན་སྨིན་/ནུས་ལྡན་བརྡ་འཕྟོ ད། Effective Communication ༡༠. ནང་མཐུན་འབྲེལ་བ། Interpersonal Relationship

ཁྱོད་ལེགས་པའི་གདྟོང་ལུ་བལྟ་སྟེ་གིས།། ང་མིག་ཏྟོ་འཁྱབ་ནི་བརྗེད་སྟོ་ནུག། ཁྱོད་ཧན་པའི་ཧིང་གཏམ་
ཉན་ཏེ་གིས།། དབུགས་གཏྟོང་ལེན་འབད་ནི་བརྗེད་སྟོ་ནུག།
ལས་གནམ་བསྐོས་ཡྟོད་མི་ང་བཅས་གཉིས།། བལྟཝ་མིག་གཞི་མཐུན་མི་ང་བཅས་གཉིས།། །།

1.

ཁྱིོད་དགའ་བའ་མཛུམ་མདངས་འཇའ་ཆ་ཆ།། གནམ་ནུབ་མོ་ཉ་མ་ཤར་དོ་བཟུམ།། ས་འཛོམ་གླིང་ག་ར་འོད་ཀྱིས་གང་།། ཁྱིོད་དགའ་འཛུམ་གདོང་ལས་ཡལ་མ་བཅུག། ཟར་བའ་ཚིགས་བཅད་
འད་ནང་ལས་ དཔ་དང་དོན་དབྱ་བ་སོ་སོ་ཕྱས?
2. བུ་ཚུ་དང་བུམོ་འད་ག་ ར་བ་ ག་ཅ་ཨིན་ན? སོ་སོ་འབད་བྲེས།
3. ཁྱིོད་ཀྱིས་འབད་བ་ཅན། ཞབས་ཁྲི་འད་ གླིོག་བརྙན་ནང་ཨིན་པ་ཅན། མཐོང་སྣང་ག་ཅ་བཟུམ་ཅག་ནང་ དགོ་ན་ཨིན་མས? ཁྱིོད་རའ་བསམ་འཆར་ བྲེས།
4. གོང་ག་ཞབས་ཁྲི་ལུ་གཞ་བཞག་སྟེ་ ཚིགས་བཅད་༣ འབད་མ་ཅག་ གསར་རྩོམ་འབད།
འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ བཏོན་ཞནམ་ལས་ ཞབས་ཁྲི་གཏང་སྟེ་ གཅག་ཁར་འཐན་བཅུག་ན། ལ་སོགས་པའ་ སོང་ལཱ་ཚུ་ རགས་བསྒྲེས་ཏ་ འབད་བཅུག་དགོ།
༡༽ དཔེ་གཏམ་ཚུ་ལྷག་ྦེ། གནས་སངས་ནང་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་ནི་དང་། སྒྲ་དྟོན་
ཧ་གོ་ནི་གི་དྟོན་ལུ།

སླྟོབ་ཚན་བཞི་པའི་དྟོན་ཚན་ལྔ་པ་ བསྟེན་དགོཔ། ཟེར་བའི་ དཔེ་གཏམ་འདི་ ལྷག་
བཅུག་ཞིནམ་ལས། འྟོག་གི་དྲི་བའི་ལན་ཚུ་ བྲི་བཅུག་ནི།

ངག་ཐོག་དང་ཡག་ཐོག་ག་ བར་དོན་སོད་ལན་ནང་ སྒྲེ་གཏམ་དང་ སྐོར་གཏམ་ དཔྱ་གཏམ་ ཞ་ས་ཚུ་བཙུགས་ཏ་ འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ བར་འཕྲོདཔ་འབད་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས།

1.
2.
3.
4.

སོབ་དབ་ནང་ག་ སོང་ལཱ་ ཀ་ལས་ཆ་ཚུན་གྱི་ལན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་འབད་ བྲེས།
དང་ཕུ་ཡོན་ཏན་སམས་ཀྱི་ཐོག། ད་རས་ཡོན་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག། ཟར་བའ་དཔ་གཏམ་འད་ འགྲལ་བཤད་རྐྱེབ་སྟེ་ དོན་མཚིམས་གཅག་བྲེས།
འུ་སྡུག་པའ་གསར་གཞ་གླིང་གས་ཧོག། ཟས་ཞམ་པའ་ལྕངམ་འད་རྟ་གས་ཟ།། ཟར་མ་འད་ སྒྲེ་གཏམ་དང་སྐོར་གཏམ་གཉས་ལས་ ག་ཅ་ཨིན་མས? ཁུངས་བ ཀལ།
གསར་གྱི་ར་གུ་འཛོག་པར།། དངུལ་གྱི་ལྷམ་ཅུང་བཙུགས་དགོ། བརྩོན་འགྲུས་ཆ་ཚི་ཡོན་ཏན་མང་།། ཡ་མད་བཙོང་ཚི་གཉད་སྡུག་མང་།། དང་ཕུ་ཡོན་ཏན་སམས་ཀྱི་ཐོག། ད་རས་ཡོན་ཏན་
ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག། ཟར་བའ་དཔ་གཏམ་གསུམ་ལག་ལན་འཐབ་ཞནམ་ལས་ གསལ་བཤད་དོན་མཚིམས་གསུམ་བྲེས།

ཁ༽ ཞེ་སའི་ཚིག་སྡེབ་དང་སྦྲགས་ཤེས་ནི་དང་། གཞན་འདྲི་ཞིབ་འབད་དེ་ བསྡུ་སྒྲིག་
འབད་ འབྲི་སླབ་ཀྱི་ ཚིག་གི་ཉམས་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་ནི་གི་དྟོན་ལུ།།

འྟོག་གི་ཐིག་སྒྲོམ་ནང་ མིང་དང་བྱ་ཚིག་༢༥ རེ་ བྲིས་ཞིནམ་ལས་ འདི་ཚུ་

1.

གི་ ཞེ་ས་བྲིས། དཔར་ན།
མིང་།
ཞྭ་མོ།

བྱ་ཚིག།
དབུ་ཞྭ།

ལོང་།

བཞངས།

2. རྗོད་
ཚིག་

ནང་

ཞེ་ས་
ཚུ་

ལག་

ལེན་

འཐབ་

ཚུགས་

ནི་གི་དྟོན་ལུ།

ཕལ་སྐད་ནང་ཡྟོད་པའི་ རྗོད་ཚིག་ཚུ་ རྫྟོང་ཁ་ནང་བྲིས།
ཕལ་སྐད་ནང་ཡྟོད་པའི་ རྗོད་ཚིག།
དཔར་ན། སོབ་དཔོན་གྱིས་ ལགཔ་མ་འཁྱུ་བར་ མག་ཤལ་བཙུགས་ཅ།
སོབ་གྲྭ་ནང་ སོབ་དཔོན་གསརཔ་ཅག་ ལྷོད་ནུག། ཁོ་ལུ་ ཨི་ལོ་བུ་གཅག་དང་བུམོ་ཅག་འདུག།

ཞེ་སའི་ནང་།
སོབ་དཔོན་གྱིས་ ཕྱག་མ་བསལ་བར་ སྤྱན་ཤལ་བཞས་གནང་ཡ།

ལྷབ་སྦྱང་འབད་བའི་སྐབས། ཉན་ནི་དང་། འབྲི་སླབ་ཀྱི་དྟོན་ལུ་ ལས་འགུལ་དང་ འདྲི་ཞིབ་འབད་དེ་ གསར་སྒྲིག་ལུ་ འྟོས་རུང་བའི་དྟོན་ཚན། ༡. ངན་ལྷད་བཀག་སྟོམ། ༢. རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན། ༣. མི་སེར་རྒྱུ་ནྟོར་གཞི་གཟུང་།
༤. རང་བཞིན་གནས་སངས། ༥. ཁྲིམས་སྲུང་/དྲག་སྡེ། ༦. རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན། ༧. བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚྟོག ས། ༨. རྒྱལ་ཡྟོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལྟོ འི་ལྕོགས་གྲུབ། ༩. ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་། ༡༠. རྟོད་དཔྟོན་ཡྟོངས་

ཁྱབ། (དེ་ལས་གཞན། དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་བཅུ། ལས་རྒྱུ་འབྲས། ཐ་དམ་ཚིག། སྒོ་གསུམ་བག་ཡྟོད། ལམ་སྟོལ། མི་ངོམ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ཡར་རྒྱས། མཐུན་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་། མི་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ལཱ་འགན། དགའ་སྐྱིད་མི་ཚེ། མི་
སྡེ་གི་དཀའ་ངལ། མི་སྡེ་གི་ལཱ་འགན། རང་དང་སེམས་ཅན་གྱི་འབྲེལ་བ། སླབ་ཐངས་བཟང་པྟོ་དང་ངན་པ། ན་ཆུང་མངལ་ཆགས། གཟུགས་ཁམས་འཕྟོད་སྟེན། ཆང་/རྫས་ལྟོག་སྟོད། བརྡ་བརྒྱུད་སྙན་ཞུ་)
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ལྷབ་སྟོན་འབདཝ་ད། སེམས་ཁར་ངེས་་དགོ་པའི་དྟོན་ཚན། ༡. རང་རིག་རང་ཤེ ས། Self-Awareness ༢. ཚྟོར་ཤུགས་དང་ལེན། Coping with Emotion ༣. སྡུག་བསྔལ་/ཚ་གྱང་དང་ལེན། Coping
with Stress ༤. གཞན་གྱི་གནས་སངས་ཧ་གོ་དགོཔ། Empathy ༥. འྟོས་ལྡན་ཐག་གཅད། Decision making ༦. དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས། Problem solving ༧. རིག་པའི་རྣམ་དཔྟོད།
Creative thinking ༨. སྐྱོན་དཔད། Critical thinking ༩. དྟོན་སྨིན་/ནུས་ལྡན་བརྡ་འཕྟོ ད། Effective Communication ༡༠. ནང་མཐུན་འབྲེལ་བ། Interpersonal Relationship

སོབ་དཔོན་ ལྷ་ཁང་ནང་འགྱིོཝ་ད་ བླམ་མད་པར་ ལོག་འོངས་ནུག
དྲེགོས་ཀྱི་ སྣུམ་འཁོར་འད་ གསརཔ་ཨིནམ་ལས། ག་ཏ་ཡང་ གཏང་མ་འགྱིོ་བས།
ངལ་འཚི་སྦེ་ སྡེོད་ནུག།
ལྟོ་ མ་བཟའ་བའ་ ཧ་མར་ འགྱིོ་དགོ།
སམས་དགའ་བའ་ གོ་ལ།
འབག་ན་ག་ན་ཡང་མད་པར་ འོངས་ནུག།
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ཚིག་མཛོད་ ལག་ལན་འཐབ་སྟེ་ གོ་དོན་ དབྱ་
བ་ མང་ཚིག་ཚུ་ སྡེབ་སརོ ་ཚིངམ་འབད་
ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས།

བར་སྒྱུར་འབད་ཐངས་ཚུ་སང་བ་འབད་ད་ ཡག་ཐོག་དང་ སབ་ཁྲི་ ཐག་སྒྲེོམ་ ཐག་ཁྲིམ་ ཤད་ཁྲིམ་ པར་ཁྲིམ་ སོར་ཁྲིམ་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ བར་དོན་དང་འཁྲིལ་ བར་སྒྱུར་མ་ནོར་བར་ འབད་ཚུགས།

དེ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ ཞེ་ས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ སྦྱྟོང་ལཱ་གང་མང་བྱིན་དགོ།

སླྟོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས། འདྲི་ཞིབ་འབད་དེ་ བསྡུ་སྒྲིག་འབད་བའི་ གནས་ཚུལ་དང་གནད་ཐྟོ་
ཚུ་ བརྡ་དྟོན་གསལ་ཏྟོག་ཏྟོ་འབད་ བཅུད་དྲིལ་ཏེ། བརྡ་དྟོན་མ་ནྟོར་བར་ ཡིད་ཆེས་

འདྲྟོངམ་འབད། བཅད་ཁརམ། ཐིག་ཁྲམ། ཤད་ཁྲམ། པར་ཁྲམ། སྒོར་ཁྲམ་སྟོགས་ཀྱི་
ཐྟོག་ བརྡ་སྒྱུར་འབད་ཚུགས་ནི་གི་དྟོན་ལུ།
དཔར་ན།
༡༽ སོབ་ཁང་ནང་ག་ སོབ་ཕྲུག་ཆ་རོགས་དང་ ཆོས་ཚིན་སོབ་དཔོན་ཚུ་གས་ སྐྱ་བའ་ཉནམ་ སྤྱ་ཟླ་ག་ཅ་ནང་ཨིན་ན? སྤྱ་ཟླ་དང་པ། གཉས་པ། གསུམ་པ། བཞ་པ། ལྔ་པ་སོགས་ནང་ ཕོག་མ་ག་དམ་ཅག་འདུག་ག?
བཅད་ཁྲིམ་ནང་བཙུགས་ན། ཐག་ཁྲིམ་གྱི་ཐོག་ལས་ སོབ་ཁང་ནང་གསལ་སྟེོན་འབད་ན།
༢༽ འད་ལས་རགས་བསྒྲེས་ཏ། སོབ་རམ་ར་ར་བཞན་གྱི་ བུཚི་དང་བུམོ་ སྡེོམ།
ཡང་ན།
ཀ་

ཆ་རོགས་ཚུ་གས་ ག་ཅ་ལུ་དགའ་ག? གནས་ཚུ་བསྡུ་སྒྲེག་འབད་ད་ བཅད་ཁྲིམ་





ནང་བཏོན་ན།

དགའ་མ་བཞས་སོ། ཨི་མ་དར་ཚིལ། ཐུགཔ། སྲུ་ཇ།
གྱིོན་ཆས། ཨིའ་ཀ་པུར། དམར་ཁྲི། སར་ཁྲི། གོས་ཆན།
བག་བྲེོ། སྤྱ། དམ་ཁྱི། འབྱོགཔ་ཁྱི། རྒྱ་ཚིམོ། གཡག། མ་ཧམ།
བྱ་ལ། སྟེག། སང་ག། གཟག། གུང་། ལ་དོམ།

# དགའ་བའ་ཁུངས་དང་བཅས་ བསྡུ་སྒྲེག་འབད་ད་བྲེ་ན་སོགས།
ཞབས་ཁྲི། བློ་ཟ། རྩང་མོ། བསབ་བྱ་/དཔ་གཏམ་ སོགས་ བསྡུ་སྒྲེག་འབད་ད་ བསྡུ་གསོག་འབད་ན་སོགས།
ཚིག་མཛྟོད་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ། མིང་དང་། ཚིག་གི་ གོ་དྟོན་དང་། དྟོན་གྱིས་ འཇུག་པ་
པའི་སྐབས། སྟོ་སྟོ་ཡྟོད་མི་ཚུ་ ཧ་གོ་ནི་གི་དྟོན་ལུ།

༡༽ འྟོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་གི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ དྲི་བ་ཚུ་གི་ལན་བྲིས།

ལྷབ་སྦྱང་འབད་བའི་སྐབས། ཉན་ནི་དང་། འབྲི་སླབ་ཀྱི་དྟོན་ལུ་ ལས་འགུལ་དང་ འདྲི་ཞིབ་འབད་དེ་ གསར་སྒྲིག་ལུ་ འྟོས་རུང་བའི་དྟོན་ཚན། ༡. ངན་ལྷད་བཀག་སྟོམ། ༢. རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན། ༣. མི་སེར་རྒྱུ་ནྟོར་གཞི་གཟུང་།
༤. རང་བཞིན་གནས་སངས། ༥. ཁྲིམས་སྲུང་/དྲག་སྡེ། ༦. རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན། ༧. བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚྟོག ས། ༨. རྒྱལ་ཡྟོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལྟོ འི་ལྕོགས་གྲུབ། ༩. ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་། ༡༠. རྟོད་དཔྟོན་ཡྟོངས་

ཁྱབ། (དེ་ལས་གཞན། དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་བཅུ། ལས་རྒྱུ་འབྲས། ཐ་དམ་ཚིག། སྒོ་གསུམ་བག་ཡྟོད། ལམ་སྟོལ། མི་ངོམ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ཡར་རྒྱས། མཐུན་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་། མི་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ལཱ་འགན། དགའ་སྐྱིད་མི་ཚེ། མི་
སྡེ་གི་དཀའ་ངལ། མི་སྡེ་གི་ལཱ་འགན། རང་དང་སེམས་ཅན་གྱི་འབྲེལ་བ། སླབ་ཐངས་བཟང་པྟོ་དང་ངན་པ། ན་ཆུང་མངལ་ཆགས། གཟུགས་ཁམས་འཕྟོད་སྟེན། ཆང་/རྫས་ལྟོག་སྟོད། བརྡ་བརྒྱུད་སྙན་ཞུ་)

ལྷབ་སྟོན་འབདཝ་ད། སེམས་ཁར་ངེས་་དགོ་པའི་དྟོན་ཚན། ༡. རང་རིག་རང་ཤེ ས། Self-Awareness ༢. ཚྟོར་ཤུགས་དང་ལེན། Coping with Emotion ༣. སྡུག་བསྔལ་/ཚ་གྱང་དང་ལེན། Coping
with Stress ༤. གཞན་གྱི་གནས་སངས་ཧ་གོ་དགོཔ། Empathy ༥. འྟོས་ལྡན་ཐག་གཅད། Decision making ༦. དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས། Problem solving ༧. རིག་པའི་རྣམ་དཔྟོད།
Creative thinking ༨. སྐྱོན་དཔད། Critical thinking ༩. དྟོན་སྨིན་/ནུས་ལྡན་བརྡ་འཕྟོ ད། Effective Communication ༡༠. ནང་མཐུན་འབྲེལ་བ། Interpersonal Relationship

སྐད། ༡. མང་། སྒྲེ། གདངས། དབྱངས། དཔར་ན། ཞབས་ཁྲི་ འཐནམ་ད་ སྐད་ལགས་ཤོམ་དགོ། ༢. བྱ་ཚིག།
སྒྲེ་བཏོན་པའ་དོན། སྐད་རྐྱེབ་ན། དཔར་ན། ཀ་ཤ་ར་ལས་སྐདཔ་ད་ཆརཔ།
དོ། ༡. ཕྲད། དུས་གསུམ་གྱི་ནང་ལས་དུས་ད་ལྟ ་བ་སྟེོན་མ། དཔར་ན། ཡ་གུ་འབྲེ་དོ། ལཱ་ འབད་དོ། ༢. མང་།
རྩདམོ་ རྩ་བའ་སྐབས་ རྩས་མ་ གྱིངས་ཁ། རྣམ་གྲངས། ཟུང་། གཉས། དཔར་ན། སྐུགས་ དོ་འཐོབ་ཅག་ གཞན་
མ་གས་ཆོད་སོ་ནུག། ༣. ཁྱིད་ཚིག། ལངས་མ་ལང་ག་ཚིད། དཔར་ན། བཀ་མ་ཤསཔ་ འབད་མ་ ན་ཅག་གས་དོ་
ག?

༡. མོ་ སྐད་ལགས་ཤོམ་འདུག། ༢. འུག་པ་ བྱག་ལས་སྐད་ཚི་ སྲིམ་ཅུང་མཚི་ལུ་མ་ཆགས། ཟར་བའ་རོད་ཚིག་ནང་ སྐད་ འད་མང་དང་བྱ་ཚིག་
གཉས་ལས་ ག་ཅ་ཨིན་ན?
༡. ...............
༢. ....................
༡. འཐོབ་ན་གང་དོ་ཅག་ལས་མདན་ ལཱ་འབད་ད་ ག་ཅ་འབད་ན། ཟར་བའ་ དོ་འད་ ངོས་འཛོན་འབད།
༡. ........................
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དེ་ལས་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ མིང་དང་ཁྱད་ཚིག་གི་ཁྱད་པར་ཕྱེ་ཚུགས་པའི་ སྦྱྟོང་ལཱ་གཞན།
༢༽ འྟོག་གི་ བཀོད་ཤྟོག་དང་འཁྲིལ་ བྲིས།
མ་འྟོངས་པ་དང་འདས་

ད་ལྟ་བ་དང་མ་འྟོངས་པ་

མ་འྟོངས་པ་དང་སྐུལ་ཚིག་

པ་སྡེབ་གཅིག་འབད་མི།

སྡེབ་གཅིག་འབད་མི།

སྡེབ་གཅི་འབད་མི།

༣༽ དུས་གསུམ་ལུ་ འགྱུར་མེད་དང་། འགྱུར་བ་ཡྟོད་མི་ ཧ་གོ་སྟེ་ལག་ལེན་འཐབ་
ཚུགས་ནི་གི་དྟོན་ལུ།

དུས་གསུམ་ལུ་ ཡིག་སྡེབ་འགྱུར་མེད་ཀྱི་ བྱ་ཚིག་༡༠ འཚྟོལ་ཏེ་ དྟོན་དག་དང་སྦྲགས་
ཏེ་ བྲིས།
དཔེར་ན།

བྱ་ཚིག།

མིང་ཚིག་གི་དྟོན་དག།

འདྟོགས།

ཅ་ལ་ལུ་ ལགཔ་གིས་འདྟོགས་ནི།

༤༽ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་རུང་ འཇུག་པ་མ་འདྲཝ་ ཡྟོད་མི་ཚུ་ཧ་གོ་ནི་གི་དྟོན་ལུ།
འྟོག་གི་མིང་ཚིག་གཉིས་ཡྟོད་ར་ལས་ ག་ཨིན་མི་འདི་ མཇུག་ལུ་བྲིས།
༡. མ་ག་ལག་པ་ལས་ བརྒྱུད་/རྒྱུད་ད་ འོངས་པའ་ ཅ་ལ་ཅག་ཨིན། ---༢. དམངས་ཀྱི་ སྦུག་ལུ་ ལྟདམོ་ བཏོན་/སྟེོན་མ་ཅག་ ཁོ་ཨིན། ---༣. ཨི་ལོ་འད་ ཁྱིམ་ནང་ བཀལ་/བསྐྱལ་/སྐྱལ་ བཞག་སྦེ་འོངས་ཡ། ---ཚིག་གི་ཆ་རྟོགས་དང་འཁྲིལ་ མིང་དང་བྱ་ཚིག་ལུ་ འགྱུར་མི་ཧ་གོ་ྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་
ནི་གི་དྟོན་ལུ།

ལྷབ་སྦྱང་འབད་བའི་སྐབས། ཉན་ནི་དང་། འབྲི་སླབ་ཀྱི་དྟོན་ལུ་ ལས་འགུལ་དང་ འདྲི་ཞིབ་འབད་དེ་ གསར་སྒྲིག་ལུ་ འྟོས་རུང་བའི་དྟོན་ཚན། ༡. ངན་ལྷད་བཀག་སྟོམ། ༢. རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན། ༣. མི་སེར་རྒྱུ་ནྟོར་གཞི་གཟུང་།
༤. རང་བཞིན་གནས་སངས། ༥. ཁྲིམས་སྲུང་/དྲག་སྡེ། ༦. རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན། ༧. བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚྟོག ས། ༨. རྒྱལ་ཡྟོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལྟོ འི་ལྕོགས་གྲུབ། ༩. ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་། ༡༠. རྟོད་དཔྟོན་ཡྟོངས་

ཁྱབ། (དེ་ལས་གཞན། དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་བཅུ། ལས་རྒྱུ་འབྲས། ཐ་དམ་ཚིག། སྒོ་གསུམ་བག་ཡྟོད། ལམ་སྟོལ། མི་ངོམ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ཡར་རྒྱས། མཐུན་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་། མི་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ལཱ་འགན། དགའ་སྐྱིད་མི་ཚེ། མི་
སྡེ་གི་དཀའ་ངལ། མི་སྡེ་གི་ལཱ་འགན། རང་དང་སེམས་ཅན་གྱི་འབྲེལ་བ། སླབ་ཐངས་བཟང་པྟོ་དང་ངན་པ། ན་ཆུང་མངལ་ཆགས། གཟུགས་ཁམས་འཕྟོད་སྟེན། ཆང་/རྫས་ལྟོག་སྟོད། བརྡ་བརྒྱུད་སྙན་ཞུ་)

ལྷབ་སྟོན་འབདཝ་ད། སེམས་ཁར་ངེས་་དགོ་པའི་དྟོན་ཚན། ༡. རང་རིག་རང་ཤེ ས། Self-Awareness ༢. ཚྟོར་ཤུགས་དང་ལེན། Coping with Emotion ༣. སྡུག་བསྔལ་/ཚ་གྱང་དང་ལེན། Coping
with Stress ༤. གཞན་གྱི་གནས་སངས་ཧ་གོ་དགོཔ། Empathy ༥. འྟོས་ལྡན་ཐག་གཅད། Decision making ༦. དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས། Problem solving ༧. རིག་པའི་རྣམ་དཔྟོད།
Creative thinking ༨. སྐྱོན་དཔད། Critical thinking ༩. དྟོན་སྨིན་/ནུས་ལྡན་བརྡ་འཕྟོ ད། Effective Communication ༡༠. ནང་མཐུན་འབྲེལ་བ། Interpersonal Relationship

ཚིག་མཛོད་ལག་ལན་འཐབ་སྦེ།
འབུ། ཟར་མ་འད་གས་ བྱ་ཚིག་འབད་འཇུག་མ་ཅག་དང་། མ་འབད་འཇུག་མ་ཅག་ག་ རོད་ཚིག་བཟོ།
འོང་། ཟར་མ་འད་གས་ རོགས་ཚིག་འབད་ འཇུག་མ་ཅག་དང་། བྱ་ཚིག་འབད་ འཇུག་མ་ཅག་ག་ རོད་ཚིག་བཟོ།
དཀར། ཟར་མ་འད་གས་ མང་འབད་ འཇུག་མ་ཅག་དང་། བྱ་ཚིག་འབད་ འཇུག་མ་ཅག། ཁྱིད་ཚིག་འབད་ འཇུག་མ་ཅག་ག་ རོད་ཚིག་བཟོ།
1.
2.
3.

དཀོན་གཉར་ལུ་ འཐོབ་ ཟར་རུང་ དངུལ་ཀམ་༥༠༠ ར་ཨིན་པས།
a. འཐོབ་འད་- མང་/བྱ་ཚིག། ---གཞུང་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ནུག།
a. ཕན་ཐོགས་འད་- མང་/བྱ་ཚིག་ ---མ་གཅག་རུང་ སམས་མ་གཅག།
a. ཟར་བའ་སྐབས་ཀྱི་ གཅག་འད་- མང་/བྱ་ཚིག། ----
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ད་ལས་ རགས་བསྒྲེས་ཏ་ མང་ཚིག་ག་རོད་སྒྲེ་གཅག་རུང་ ཡག་སྡེབ་དང་དོན་དག་མ་འདྲེ་བའ་རགས་ཚུ་ དབྱ་བ་ཕྱ་ནའི་ ཐབས་ལམ་མ་འདྲེཝ་ག་ཐོག་ལས་ སོང་ལཱ་གང་མང་འབད་དགོ།
སླྟོབ་དེབ་ནང་ལས། ཡིག་རྒྱུགས་དང་། འབྲི་རྟོ། སྙན་རྟོམ། སྲུང་། ཞབས་ཁྲ། རང་མྟོ།
བྟོ་ཟེ་ཚུ་རྟོམ་རིག་ཚུ་གི་མཇུག་ལུ་ཡྟོད་མི་ སྦྱྟོང་ལཱ་ཚུ་ མཇུག་བསྡུ་བཅུག་ནི་སྟོགས་་་་་་

གནད་དོན་ཚུ་ བཅུད་སྡུད་ལས་ རྒྱས་བཤད་དང་ རྒྱས་བཤད་ལས་ བཅུད་སྡུད་རྐྱེབ་སྟེ་བྲེ་ཚུགས།

བྲི་བའི་སྐབས་ བཅུད་དྟོན་ རྒྱས་སྡུད་འབད་ འབྲི་ཐངས་ཧ་གེ་ྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་
གི་དྟོན་ལུ།
1.
2.
3.

རྩོམ་རགས་གཞན་ བྲེ་བའ་སྐབས། དོན་མཚིམས་དང་གྲལ་འབབས་ལས་
བཅུད་ལན་ཏ་ འབྲེ་ཐངས་ཚུ་ བལྟ་སྟེ་དབྱ་ཞབ་འབད།

བཅུད་སྡུད་ལས་ རྒྱས་བཤད་རྐྱེབ་པའ་སྐབས། སམས་ཁར་བཞག་དགོཔ།
བར་དོན་ གཙོ་བོ་དང་འབྲེལ་བའ་ ཡན་ལག་ག་ བར་དོན་ཚུ་དཔ་དོན་སོགས་ བཙུགས་དགོཔ།
ཁྱིད་ཚིག་དང་སྙན་ཚིག་བཙུགས་ན། སོས་བཏགས་ན། དཔ་དོན་བཀོད་ད་བྲེ་ན།
རྒྱས་བཤད་ལས་ བཅུད་སྡུད་བྲེ་བའ་སྐབས། སམས་སཁར་བཞག་དགོཔ།
བར་དོན་གཙོ་བོ་མ་གཏོགས་ཡན་ལག་ག་བར་དོན་བྲེ་ན་མདཔ།
ཁྱིད་ཚིག་དང་། རྒྱན་ཚིག། སོས་ཚིག་ཚུ་ བཙུགས་ན་མདཔ།
འབྲེ་ཐངས་ཀྱི་རག་རྩལ་ཚུ་ རོད་ཚིག་ཐུང་ཀུ་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ། དོན་མཚིམས་དང་། ཡག་རྒྱུགས་ཚུན་གྱི་བར་ན། རྒྱས་བཤད་དང་ བཅུད་སྡུད་འབྲེ་ཐངས་ཚུ་སྟེོན་དགོ།

སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ དའི་སྐོར་ ལགས་ཤོམ་འབད་ཧ་གོ་ཐབས་ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཚུ་ ནང་ བཅུད་སྡུད་འབྲེ་ཐངས་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་བཀོད་ཡོད་མ་ཚུ་ཡང་ ཁུངས་གཏུགས་ འབད་
འབད་ཞནམ་ལས། འོག་ག་དྲེ་བའ་ལན་རྐྱེབ།
4. ཡག་རྒྱུགས་ཅག་ ལྷག་ཞནམ་ལས། གྲལ་འབབས་ ར་ར་བཞན་ནང་ ག་ཅའི་སྐོར་ལས་ སབ་མས་ག? བཅུད་དོན་ར་ར་བཞན་བྲེས།
གྲལ་འབབས་༡ པ།
་ ་ ༢ པ།
་ ་ ༣ པ།
ད་ལས། སྤྱ་དོན་ བྲེས།
དཔེ་དེབ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལྷག་ཞིནམ་ལས། བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དང་ བསམ་ཞིབ་འབད་ནི་

དཔ་དབ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ གོ་དོན་ལན་ན་དང་ བསྐྱར་ཞབ་འབད་ན་ བཅུད་དོན་བཏོན་ན་ཚུ་འབད་ཚུགས།

གི་དྟོན་ལུ།

སླྟོབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ ཟླ་ངོ་གཅིག་གི་ནང་ རྫྟོང་ཁའི་ཀི་དེབ་གཅིག་ ལྷག་ཞིནམ་ལས། འྟོག་
གི་དྟོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི།
༡༽ ཀ་དབ་ཀྱི་མང་དང་ རྩོམ་པ་པོའ་མང་།
༢༽ སྲུང་རྩད་པ་ག་ངོ་སོད་དང་ སྲུང་རྩདཔ་ག་འགན་ཁུར།
༣༽ ཀ་དབ་ནང་ལས་ ཆ་ཤས་དགའ་ཤོས། དགའ་དགོ་པའ་ རྒྱབ་ཁུངས།
༤༽ ཀ་དབ་ཀྱི་བཅུད་སྡུད་ བྲེ་ན།
༥༽ བརོད་དོན།
ཡང་ན།

སླྟོབ་དེབ་ནང་ལས། ཤཝ་ཕྟོ་མྟོ། ཟེར་མི་འདི། ལྷག་ཞིནམ་ལས།
1.

སྲུང་ག་ བཅུད་དོན་བྲེས།

ལྷབ་སྦྱང་འབད་བའི་སྐབས། ཉན་ནི་དང་། འབྲི་སླབ་ཀྱི་དྟོན་ལུ་ ལས་འགུལ་དང་ འདྲི་ཞིབ་འབད་དེ་ གསར་སྒྲིག་ལུ་ འྟོས་རུང་བའི་དྟོན་ཚན། ༡. ངན་ལྷད་བཀག་སྟོམ། ༢. རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན། ༣. མི་སེར་རྒྱུ་ནྟོར་གཞི་གཟུང་།
༤. རང་བཞིན་གནས་སངས། ༥. ཁྲིམས་སྲུང་/དྲག་སྡེ། ༦. རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན། ༧. བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚྟོག ས། ༨. རྒྱལ་ཡྟོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལྟོ འི་ལྕོགས་གྲུབ། ༩. ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་། ༡༠. རྟོད་དཔྟོན་ཡྟོངས་

ཁྱབ། (དེ་ལས་གཞན། དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་བཅུ། ལས་རྒྱུ་འབྲས། ཐ་དམ་ཚིག། སྒོ་གསུམ་བག་ཡྟོད། ལམ་སྟོལ། མི་ངོམ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ཡར་རྒྱས། མཐུན་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་། མི་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ལཱ་འགན། དགའ་སྐྱིད་མི་ཚེ། མི་
སྡེ་གི་དཀའ་ངལ། མི་སྡེ་གི་ལཱ་འགན། རང་དང་སེམས་ཅན་གྱི་འབྲེལ་བ། སླབ་ཐངས་བཟང་པྟོ་དང་ངན་པ། ན་ཆུང་མངལ་ཆགས། གཟུགས་ཁམས་འཕྟོད་སྟེན། ཆང་/རྫས་ལྟོག་སྟོད། བརྡ་བརྒྱུད་སྙན་ཞུ་)

ལྷབ་སྟོན་འབདཝ་ད། སེམས་ཁར་ངེས་་དགོ་པའི་དྟོན་ཚན། ༡. རང་རིག་རང་ཤེ ས། Self-Awareness ༢. ཚྟོར་ཤུགས་དང་ལེན། Coping with Emotion ༣. སྡུག་བསྔལ་/ཚ་གྱང་དང་ལེན། Coping
with Stress ༤. གཞན་གྱི་གནས་སངས་ཧ་གོ་དགོཔ། Empathy ༥. འྟོས་ལྡན་ཐག་གཅད། Decision making ༦. དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས། Problem solving ༧. རིག་པའི་རྣམ་དཔྟོད།
Creative thinking ༨. སྐྱོན་དཔད། Critical thinking ༩. དྟོན་སྨིན་/ནུས་ལྡན་བརྡ་འཕྟོ ད། Effective Communication ༡༠. ནང་མཐུན་འབྲེལ་བ། Interpersonal Relationship

2.
3.

སྲུང་འད་ནང་ སྲུང་རྩདཔ་ ག་དམ་ཅག་འདུག? ར་ར་བཞན་གྱི་ བྱ་སྤྱོད་/ལཱ་འགན་ཚུ་ བྲེས།
སྲུང་འད་ འཁྲིབ་སྲུང་ནང་ སྒྱུར་བཅོས་འབད།

དེ་ལས་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ དྲི་བ་ཚུ་སླྟོབ་སྟོན་པ་གིས་ གནས་སངས་དང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་
ཐབས་ལམ་བཏྟོན་ཏེ་ འབད་དགོཔ་ཨིན།

རྟོམ་རིག་གི་དྟོན་ལུ་ གནད་ཚད་དང་བསྟུན་པའི་ འབྲི་རྟོམ་དང་ སྙན་རྟོམ་ སྲུང་ཚུ་གི་

དྟོན་ཚན་ཚུ་ ལྷག་པའི་སྐབས། བཤད་པ་རྐྱངམ་གཅིག་ རྐྱབ་བཞག་ནི་མེན་པར། ཁྱད་

རྩོམ་རག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ རྩོམ་རག་དབྱ་བ་དང་ གོ་དོན་ དཔ་དོན་ སྒྲེ་དོན་ ད་ནང་ག་གནད་དོན་བཟང་ངན་ཚུ་ དབྱ་བ་དཔྱད་དང་ བསྐྱར་ཞབ་འབད་ཞནམ་ལས་ ཡད་ཆས་བསྐྱད་ད་ སང་བླང་ འབད་ཚུགས།

གཞན་མི་ཚུ་ཡང་ བལྟ་དགོཔ།
















སྤྱར་བཏང་ཡག་རགས་ཀྱི་འབྲེ་བཀོད་དང་།
ཡག་བཟོ།
གནད་དོན་བཙུགས་ཐངས།
མགོ་རྒྱན་འཐོབ་ལམ།
ཚིག་ག་གོ་རམ།
སྐྱོན་ཡོན་དབྱ་བ།
རྩོད་ཚིག་དང་ འདྲེ་ལན།
མང་ཚིག་ཡག་སྡེབ།
འབྲེ་ཐངས་ཀྱི་ཉམས།
ཚིག་མཚིམས་དོན་མཚིམས།
སོས་དང་ དཔ་དོན།
སྒྲེ་/ཟུར་ཚིག།
ལུང་འདྲེན་སོགས་ རྒྱབ་ལན་ཐངས།
རྩོམ་འད་གས་ ཟུར་བར་ག་ཅ་བྱནམ་མས་ག? གོ་དོན་གཏང་ཟབ།
ཞབ་འཚིལ་འབད་ན་སོགས།

སོབ་ཁང་དང་ཡོངས་འབྲེལ་གང་རུང་ཐོག་ལས་ རྩོམ་རག་ལྷག་བཅུག་སྟེ་
ལན་འབྲེ་སབ་འབད་ནའི་དྲེ་བ་བཟོ་སྟེ་ དབྱ་ཞབ་འབད། དྲེ་བ་དང་འཁྲིལ་
བའ་རྩོམ་རག་བྲེ་བཅུག་ན། གཞན་གྱིས་བྲེས་ཡོད་པའ་རྩོམ་རག་ལུ་ ལན་
རྐྱེབ་བཅུག་ན། རྩོམ་རག་ཚུ་ བྲེ་བཅུག་སྟེ་ འབྲེ་བཀོད་ཚུལ་མཐུན་བྲེ་
ཚུགས་མ་ཚུགས་དབྱ་དཔྱད་འབད་ན། ལ་སོགས་པའ་་དབྱ་ཞབ་ཚུ་ ལག་
ལན་འཐབ་སྟེ་ ལྕོགས་གྲུབ་འཐོབ་ཐབས་འབད་དགོ།

འད་བཟུམ་ སོང་ལཱ་ཚུ་ག་ཐོག་ལས་ མང་ཚིག་ཡག་སྡེབ་དང་ རྩོམ་རག་དང་འབྲེལ་བའ་ ཤས་ཡོན་འཐོབ་ཐབས་འབད་དགོཔ་དང་།
སོབ་སྟེོན་ཚུ་ སོབ་ཁང་ནང་འབད་མ་ཚུགས་རུང་ རྩོམ་རག་དང་འབྲེལ་བའ་ རག་རྩལ་གཙོ་ཅན་ཚུ་ག་ཐོག་ལུ་ བཤུད་བརྙན་དང་ ད་དང་འབྲེལ་བའ་བཤད་པ་ཚུ་ཡོད་པའ་ བརྙན་ཐུང་ར་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་བཟོ་བཏང་སྟེ་
བལྟ་བཅུག་དགོཔ་དང་།
ད་སྦེ་བལྟ་སྟེ་ ལྷབ་ཡོདཔ་ངས་བདན་བཟོ་ནའི་དོན་ལུ་ སོབ་དབ་ནང་ལས་ཤས་དགོ་པའ་ དྲེ་བ་ཚུ་བཟོ་སྟེ་ ལ་ལུ་བྲེས་ཏ་བསྐྱལ་དགོཔ་དང་། ལ་ལུ་ངག་ཐོག་ལས་ སྒྲེ་གཟུང་འབད་ད་བསྐྱལ་དགོཔ། ལ་ལུ་ བརྙན་ཐུང་བཟོ་སྟེ་
བསྐྱལ་དགོ་པའ་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ་དགོ།
(རྒྱུད་སྐུལ་དང་འཆར་སྣང་འབྲེ་རྩོམ་གྱི་སྦྲེལ་ལམ། https://youtu.be/6-ztbHg9TnE)
(ལོ་རྒྱུས་འབྲེ་རྩོམ་གྱི་སྦྲེལ་ལམ། https://youtu.be/nW_aUtYXd_s)
(སྙན་རྩོམ་ཚིགས་བཅད་ཀྱི་སྦྲེལ་ལམ། https://youtu.be/SVE8ej5wH7o?list=PL8WWToQ5KvkdZhiZU0FnpFj95uiUGji-y)
(སྲུང་ག་ཆ་ཤས་སྦྲེལ་ལམ། https://youtu.be/u0Q37vLOQ7A?list=PL8WWToQ5KvkdZhiZU0FnpFj95uiUGji-y)
བློ་ཟ་དཔྱ་གཏམ་གྱི་སྦྲེལ་ལམ། https://youtu.be/AAvgZ2vvoK4?list=PL8WWToQ5KvkdZhiZU0FnpFj95uiUGji-y
(བསྡུ་ཡག་ག་སྦྲེལ་ལམ་https://youtu.be/66rj-yNGsMg)
ཡང་ན།

ཡིག་རྒྱུགས་ཚུ་ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས། མིང་དང་ཚིག་གི་ ཁྱད་པར་ཚུ་ཧ་གོ་ྦེ་ ལག་
ལེན་འཐབ་ཚུགས་ནི་གི་དྟོན་ལུ།

སྦྱྟོང་ལཱ་འདི་བཟུམ་བཟྟོ་སྟེ་ སྦྱང་བ་འབད་བཅུག། འྟོག་གི་ མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ འཇུག་ཚུལ་

ཚིག་མཛྟོད་ ལག་ལེན་འཐབ་ཞིནམ་ལས། འདས་ཚིག་ལུ་ སྒྱུར་བཅོས་འབད་དེ། རྗོད་
ཚིག་རེ་བཟྟོ་ནི།

འབྲི་མི།

རྐོ་མི།

འབྱུང་མི།

ཞྟོན་མི།

གཟིམ་ཆ།

སྐོར་ར།

ལྷབ་སྦྱང་འབད་བའི་སྐབས། ཉན་ནི་དང་། འབྲི་སླབ་ཀྱི་དྟོན་ལུ་ ལས་འགུལ་དང་ འདྲི་ཞིབ་འབད་དེ་ གསར་སྒྲིག་ལུ་ འྟོས་རུང་བའི་དྟོན་ཚན། ༡. ངན་ལྷད་བཀག་སྟོམ། ༢. རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན། ༣. མི་སེར་རྒྱུ་ནྟོར་གཞི་གཟུང་།
༤. རང་བཞིན་གནས་སངས། ༥. ཁྲིམས་སྲུང་/དྲག་སྡེ། ༦. རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན། ༧. བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚྟོག ས། ༨. རྒྱལ་ཡྟོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལྟོ འི་ལྕོགས་གྲུབ། ༩. ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་། ༡༠. རྟོད་དཔྟོན་ཡྟོངས་

ཁྱབ། (དེ་ལས་གཞན། དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་བཅུ། ལས་རྒྱུ་འབྲས། ཐ་དམ་ཚིག། སྒོ་གསུམ་བག་ཡྟོད། ལམ་སྟོལ། མི་ངོམ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ཡར་རྒྱས། མཐུན་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་། མི་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ལཱ་འགན། དགའ་སྐྱིད་མི་ཚེ། མི་
སྡེ་གི་དཀའ་ངལ། མི་སྡེ་གི་ལཱ་འགན། རང་དང་སེམས་ཅན་གྱི་འབྲེལ་བ། སླབ་ཐངས་བཟང་པྟོ་དང་ངན་པ། ན་ཆུང་མངལ་ཆགས། གཟུགས་ཁམས་འཕྟོད་སྟེན། ཆང་/རྫས་ལྟོག་སྟོད། བརྡ་བརྒྱུད་སྙན་ཞུ་)
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ལྷབ་སྟོན་འབདཝ་ད། སེམས་ཁར་ངེས་་དགོ་པའི་དྟོན་ཚན། ༡. རང་རིག་རང་ཤེ ས། Self-Awareness ༢. ཚྟོར་ཤུགས་དང་ལེན། Coping with Emotion ༣. སྡུག་བསྔལ་/ཚ་གྱང་དང་ལེན། Coping
with Stress ༤. གཞན་གྱི་གནས་སངས་ཧ་གོ་དགོཔ། Empathy ༥. འྟོས་ལྡན་ཐག་གཅད། Decision making ༦. དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས། Problem solving ༧. རིག་པའི་རྣམ་དཔྟོད།
Creative thinking ༨. སྐྱོན་དཔད། Critical thinking ༩. དྟོན་སྨིན་/ནུས་ལྡན་བརྡ་འཕྟོ ད། Effective Communication ༡༠. ནང་མཐུན་འབྲེལ་བ། Interpersonal Relationship

ཡང་ན། བརྗོད་པའི་སྐབས་ བརྗོད་དྟོན་གཙྟོ་བྟོའམ་ གཙི་ཚིག་ངོ་ཤེས་ྦེ་ སྟོང་བཞག་ནི་
ལ་སྟོག་པའི་ སྦྱང་བ་ཚུད་ནི་གི་དྟོན་ལུ།

༡.

འྟོག་གི་ རྗོད་ཚིག་ནང་ (བརྗོད་དྟོན་གཙྟོ་བྟོ་/གཙྟོ་ཚིག་) འཚྟོལ་ྦེ་
ས་སྟོང་བཞག་།
ཁོ་འགྱོ་དེས། རྩེདམྟོ་རྩེ་དེས། ལྟྟོ་ཟ་དེས། མིག་ཏྟོ་མི་བལྟ། མགུ་ཏྟོ་
གཡའ་ནུག། ལྟ་མ་འགྱོ་འྟོང་། སར་བཞག།

༢.

འྟོག་གི་ རྗོད་ཚིག་ནང་ (བརྗོད་དྟོན་གཙྟོ་བྟོ་/གཙྟོ་ཚིག་དང་ མིང་)
འཚྟོལ་ྦེ་ ས་སྟོང་བཞག་།
ཁོ་ཐིམ་ཕུ་ལུ་འགྱོ་དེས།

ཅ་ལ་པདྨ་ལུ་སྟོད་ནུག།

མྟོ་བསམ་རྩེ་ལུ་

ལྷྟོད་ནུག། ཐིམ་ཕུ་ལས་ནངས་པ་ལྟོག་ནི།
༣.

འྟོག་གི་ རྗོད་ཚིག་ནང་ (བརྗོད་དྟོན་གཙྟོ་བྟོ་/གཙྟོ་ཚིག་དང་། མིང་།
ཁྱད་ཚིག། བྱ་ཚིག་དང་/ཕད་) འཚྟོལ་ྦེ་ ས་སྟོང་བཞག་།

སྙན་རྟོམ་ནང་ལུ་
སྒྲ་གཏམ་ག་འྟོསྐོར་གཏམ་
དཔྱེ་གཏམ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་
ཧ་གོ་སྟེ་ལག་
ལྟྟོ་བཟའ་ྦེ་ལྟོ
ང་ནི་མིན་འདུག།
སྐད་རྐྱབ་སྟོད་དེ་དཔེ་ཆ་མ་ལྷབ་

ངག་ཐོག་དང་ཡག་ཐོག་ག་ བར་དོན་སོད་ལན་ནང་ སྒྲེ་གཏམ་དང་ སྐོར་གཏམ་ དཔྱ་གཏམ་ ཞ་ས་ཚུ་བཙུགས་ཏ་ འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ བར་འཕྲོདཔ་འབད་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས།

ལེན་འཐབ་ཚུགས་ནི་གི་དྟོ
ན་ལུ།
པས། ཙིགཔ་ཟ་སྟེ་མགྱོགས་པར་ལྟོ
ག་འྟོངས་ནུག།

མྟོ་ལུ་བལྟ་སྟེ་

སོབ་ཁང་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་ག་ཅབགའ་དགོ་མནྟོ
འི་ཐོག་ལས་འབད་རུང་ དོན་ཚིན་དང་འཝ
ཁྲིལ་་མས།
བའ་ཉན་སབ་ཚུ་འབད་སེམས་དགའ་བ་ཕ་ཡུལ་ཕྟོ
བའ་སྐབས། བློ་ག་བར་ན་ སྒྲེ་གཏམ་སྐོར་གཏམ་དཔྱ་གཏམ་ ག
ཞ་ས་ས་ལུ་འགྱོ།
ཚུ་བཙུགས་ཏ་ སབ་བཅུག་ནའི་གོ་སྐབས་བཟོ་དགོཔ་
དང་།
ཁོ་གིས་སླབ་མི་ལུ་ཁུངས་ཅིག་འྟོང་ར་འྟོང་།
གཞན་གྱིས་སབ་མ་ཚུ། ལགས་ཤོམ་འབད་ ཧ་གོ་སྟེ་ཡོད་མད་ དབྱ་དཔྱད་འབད་ད་ རོང་ཁ་ཉན་སབ་འབད་ནའི་ གོ་སྐབས་བཟོ་དགོ། ད་གས་མ་ཚིད། དོན་ཚིན་ཅག་བྱན་ཞནམ་ལས།
1. སྒྲེ་གཏམ་དང་ སྐོར་གཏམ་ དཔྱ་གཏམ་ ཞ་ས་ཚུ་ བཙུགས་ཏ་ གསལ་བཤད་འབྲེ་སབ་འབད་བཅུག།
2. སྒྲེ་གཏམ་དང་ སྐོར་གཏམ་ དཔྱ་གཏམ་ ཞ་ས་བཙུགས་ཏ་ དཔ་སྟེོན་འབད་བཅུག།
3. ཞ་སའ་ཚིག་ཚུ་ཡང་ མང་ལུ་འཐོབ་པའ་ཞ་སའ་ཚིག་དང་ བྱ་ཚིག་ལུ་འཐོབ་པའ་ཞ་སའ་ཚིག་ཚུ་ག་ དབྱ་བ་ཕྱས་བྱན་ཞནམ་ལས། དཔ་མཛོད་འདྲེཝ་ནང་ཁྱིད་ད་ འཚིལ་བཅུག།
4. ཞ་སའ་སོ་ལས་ གོངམ་དང་འོགམ་ག་བར་ན་ ཞ་ས་སར་ཏ་སབ་ཐངས་དང་། གོངམ་དང་གོངམ་ག་བར་ན་ ཞ་ས་སར་ཐངས། འཁྲིབ་རྩད་དང་དཔ་སྟེོན་ཚུ་ འབད་ན་དང་། བློ་ཚིག་འབད་ བྲེ་
བཅུག་དགོ། དཔར་ན།
དྲེག་ཤོས་ཀྱིས།
དབའ།
ཕྱག་ཞུ་མ་གས།
ལགས། ག་ཅ་གསུང་ན་ ཡོད་ག་ལགས།
དྲེག་ཤོས་ཀྱིས།
་ ་ ་ ་ ་་
མིང་དང་བྱ་ཚིག་ལུ་ཞེ་ས་སྦྱར་ཐངས་ཀྱི་སྦྲེལ་ལམ་
https://youtu.be/NrQp1TmpnrU)
ཡང་ན།

སླྟོབ་ཕྲུག་ཚིག་གིས་ གོ་དྟོན་ལེན་ཏེ་ བཅུད་དྟོན་བཏྟོན་ཤེསཔ་ འགྱོ་ནི་གི་དྟོན་ལུ།
སླྟོབ་དེབ་ལས། རྒྱལ་པྟོ་ཐམས་ཅད་སྟེར། ཟེར་མི་འདི་ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་
འྟོག་གི་ སྦྱྟོང་ལཱ་བྲི་ནི།
ཀ་ གྲལ་འབབས་༡ པའ་ནང་ ག་ཅ་ག་སྐོར་ལས་ འཐོནམ་མས? བཅུད་སྡུད་བྲེས།

ལྷབ་སྦྱང་འབད་བའི་སྐབས། ཉན་ནི་དང་། འབྲི་སླབ་ཀྱི་དྟོན་ལུ་ ལས་འགུལ་དང་ འདྲི་ཞིབ་འབད་དེ་ གསར་སྒྲིག་ལུ་ འྟོས་རུང་བའི་དྟོན་ཚན། ༡. ངན་ལྷད་བཀག་སྟོམ། ༢. རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན། ༣. མི་སེར་རྒྱུ་ནྟོར་གཞི་གཟུང་།
༤. རང་བཞིན་གནས་སངས། ༥. ཁྲིམས་སྲུང་/དྲག་སྡེ། ༦. རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན། ༧. བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚྟོག ས། ༨. རྒྱལ་ཡྟོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལྟོ འི་ལྕོགས་གྲུབ། ༩. ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་། ༡༠. རྟོད་དཔྟོན་ཡྟོངས་

ཁྱབ། (དེ་ལས་གཞན། དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་བཅུ། ལས་རྒྱུ་འབྲས། ཐ་དམ་ཚིག། སྒོ་གསུམ་བག་ཡྟོད། ལམ་སྟོལ། མི་ངོམ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ཡར་རྒྱས། མཐུན་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་། མི་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ལཱ་འགན། དགའ་སྐྱིད་མི་ཚེ། མི་
སྡེ་གི་དཀའ་ངལ། མི་སྡེ་གི་ལཱ་འགན། རང་དང་སེམས་ཅན་གྱི་འབྲེལ་བ། སླབ་ཐངས་བཟང་པྟོ་དང་ངན་པ། ན་ཆུང་མངལ་ཆགས། གཟུགས་ཁམས་འཕྟོད་སྟེན། ཆང་/རྫས་ལྟོག་སྟོད། བརྡ་བརྒྱུད་སྙན་ཞུ་)
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ལྷབ་སྟོན་འབདཝ་ད། སེམས་ཁར་ངེས་་དགོ་པའི་དྟོན་ཚན། ༡. རང་རིག་རང་ཤེ ས། Self-Awareness ༢. ཚྟོར་ཤུགས་དང་ལེན། Coping with Emotion ༣. སྡུག་བསྔལ་/ཚ་གྱང་དང་ལེན། Coping
with Stress ༤. གཞན་གྱི་གནས་སངས་ཧ་གོ་དགོཔ། Empathy ༥. འྟོས་ལྡན་ཐག་གཅད། Decision making ༦. དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས། Problem solving ༧. རིག་པའི་རྣམ་དཔྟོད།
Creative thinking ༨. སྐྱོན་དཔད། Critical thinking ༩. དྟོན་སྨིན་/ནུས་ལྡན་བརྡ་འཕྟོ ད། Effective Communication ༡༠. ནང་མཐུན་འབྲེལ་བ། Interpersonal Relationship

ཁ་
ག་
ང་
ཅ་
ཆ་
ཇ་
ཉ་
ཏ་

གྲལ་འབབས་༢-༣ པའ་ གནད་དོན་འད་ ལྷག་སྦེ། པར་སྲུང་ནང་བྲེས།
གྲལ་འབབས་༤ པའ་ནང་། མ་སར་ཚུ་ ཧ་ལས་ཏ་ སམས་མ་དགའ་བར་ སྡེོད་ནུག། ཟར་ཨིན་པས། ད་ག་ཅ་ལུ་བརྟན་ འོང་ན་མས་ག? བདན་ཁུངས་གཟང་།
གྲལ་འབབས་༥ པ་ལས་ འཐོན་མ། མ་སྡུག་པའ་བློ། ཟར་མ་ག་ འབད་གཞག་དང་ བསམ་པ་སམས་སྐྱད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ བསམ་བཤད་བྲེས།
རྒྱལ་པོ་ག་ ཐུགས་འདོད་ ངོ་མ་འད་ ག་ཅ་ཨིན་པས? ཁ་གསལ་བྲེས།
གྲལ་འབབས་༧ པའ་ནང་ རྒྱལ་པོའ་སྐུ་གཟུགས་ ཟླ་བའ་འོད་བཟུམ་ གྱུར་ཡ། ཟར་ཨིན་པས། ད་ག་ར་ཁུངས?
སྲུང་འད་ནང་ ང་བཅས་ཀྱིས་ དཔ་ལན་བཏུབ་ ག་ཅ་འདུག་གོ? འད་ ག་ད་སྦེ་ སང་བ་
འབད་ན།
ཤ་ག་ཚིབ་ལུ་ ཤ་ག་ཟས་བཅུད་འཐོབ་ཚུགས་པའ་ ཟས་ཚུ་ཐ་ོ བཀོད་འབད།
བྱན་མ་ལུ་ ལན་མ་གས་ ཚིད་ལས་བརྒལ་བའ་ར་བ་བསྐྱད་པ་ཅན་ སྐྱོན་ག་ཅ་འོང་ན་སོ?

ཡང་ན།

སླྟོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་

འདྲི་ཞིབ་འབད་དེ་

གནས་ཚུལ་སྟོགས་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་

ཞིནམ་ལས། བསམ་ཞིབ་འབད་དེ་ བཅུད་འདྲིལ་ཚུགས་ནི་གི་དྟོན་ལུ།

ས་གནས་ཀྱི་ དུས་སྟེོན་ ཚིས་བཅུ་འདྲེཝ། དགའ་སྟེོན་འདྲེཝ་ཡོད་པ་ཅན། འདྲེ་ཞབ་དང་ ཞབ་འཚིལ་དྲེ་བ་ ཧ་མ་ལས་བཟོ་སྟེ་ འདྲེ་ཞབ་འབད་ན་ག་དྲེ་བ་། དཔར་ན།
1. དུས་སྟེོན་དང་ཚིས་བཅུ་སོགས་ཀྱི་མང་།
2. རྒྱབ་ཁུངས།
3. དུས་སྟེོན་གྱི་གོ་རམ།
4. ད་ལས་གཞན་ ག་ཅ་ར་འབད་ན་ཡོད་ག? དྲེ་བ་ གནས་སྟེངས་འཁྲིལ་ བཟོ་སྟེ་ལག་ལན་འཐབ་ན།
དྲན་གསྟོ།

རྒྱལ་སྤྱིའི་ དུས་སྟོན། ཏམ་ཁུ་སྟོད་ནི་མེད་པའི་ཉིནམ། ཨའི་གི་ཉིནམ་སྟོགས་ མ་རན་
པའི་སྔ་གོང་ལས། འདི་གི་སྐོར་ལས་ འཚྟོལ་ཞིབ་འབད་ནིའི་དྲི་བ་དང་།

སླྟོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས། སབ་ཁྲ་ ཐིག་སྒྲོམ་ ཐིག་ཁྲམ་ ཤད་ཁྲམ་ པར་ཁྲམ་ སྒོར་ཁྲམ་ཚུ་
གི་ ཐྟོག་ལུ་ གཞན་ཡིད་ཆེས་འདྲྟོང་ཚུགས་པའི་ བརྡ་དྟོན་སྟོད་ལེན་འབད་ནིའི་ རིག་
བར་སྒྱུར་འབད་ཐངས་ཚུ་སང་བ་འབད་ད་ ཡག་ཐོག་དང་ སབ་ཁྲི་ ཐག་སྒྲེོམ་ ཐག་ཁྲིམ་ ཤད་ཁྲིམ་ པར་ཁྲིམ་ སོར་ཁྲིམ་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ བར་དོན་དང་འཁྲིལ་ བར་སྒྱུར་མ་ནོར་བར་ འབད་ཚུགས།

རལ་ཚུད་ཐབས་ལུ།

དྟོན་ཚན། སླྟོབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ལྷབ་ལུགས་ ཧ་གོ་ཐབས་ལུ། འདྲི་ཞིབ་འབད་ནི་ འཆར་གཞི་
བཟྟོ་ནི།

1. ག་ཅའི་དོན་ལུ།
2. གནང་བ་ག་ལས་ཞུ་ན།
3. ནམ་འབད་ན།
4. སོབ་ཕྲུག་ག་དམ་ཅག།
5. སོབ་རམ་ག་ཅ་དང་ག་ཅ་ར།
6. གནས་སྟེངས་ག་ཅ་ར་བལྟན་ན། དཔར་ན། ཁྱིམ་ལཱ། སོབ་ཁང་ལཱ། ལས་འགུལ། ལྷག་དབ་ལྷག་ན། རང་སོང་། སོབ་དཔོན་དང་འདྲེ་ལན་འབད་མ་སོགས།
7. དཔྱད་ཞབ་དང་བསྡུ་སྒྲེག།
8. སྤྱན་ཞུ་ག་ལུ་འབད་ན་སོགས།
9. སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་ན་ག་ སང་བ་འབད་ན་སོགས།
འཆར་གཞ་མདུན་ཆ་འབད་འབད་རུང་། དཔུང་ཆ་ནང་ གོ་སྡུར་ཐོག་བཟོ་བཅུག་ན་སོགས། དོན་ཚིན་གཞན་མའི་ ཐོག་ལུ་ ལ་ཤ་འབད་བཏུབ།
ཡང་ན།
1.
2.
3.

སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ག་བྱ་སྤྱོད་དང་།
སོབ་དཔོན་ཚུ་ག་ དཔ་ཆ་སྟེོན་ཐངས།
སྒྲེག་ལས་བརྟན་བྱ་སྟེབས་ བད་དང་མ་བད་སོགས།

ཡང་ན།

སླབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྐད་སྒྱུར་འབད་ནིའི་ རིག་རལ་ཚུ་ཐྟོབ་སྟེ། གོམས་སྦྱང་ཚུད་ནི་གི་དྟོན་ལུ།
1.
2.
3.

ཨིང་ལིཤ་ག་སྲུང་དབ་ནང་ལས་རོང་ཁའ་ནང་བསྒྱུར་ན།
ས་གནས་ཁའ་གཏང་སྲིོལ་ཡོད་པའ་སྲུང་/ལོ་རྒྱུས།
ས་གནས་ཁའ་ དཔ་གཏམདང་ བསབ་བྱ་སོགས་་ ་ ་ ་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་བའི་སྐབས། ཉན་ནི་དང་། འབྲི་སླབ་ཀྱི་དྟོན་ལུ་ ལས་འགུལ་དང་ འདྲི་ཞིབ་འབད་དེ་ གསར་སྒྲིག་ལུ་ འྟོས་རུང་བའི་དྟོན་ཚན། ༡. ངན་ལྷད་བཀག་སྟོམ། ༢. རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན། ༣. མི་སེར་རྒྱུ་ནྟོར་གཞི་གཟུང་།
༤. རང་བཞིན་གནས་སངས། ༥. ཁྲིམས་སྲུང་/དྲག་སྡེ། ༦. རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན། ༧. བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚྟོག ས། ༨. རྒྱལ་ཡྟོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལྟོ འི་ལྕོགས་གྲུབ། ༩. ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་། ༡༠. རྟོད་དཔྟོན་ཡྟོངས་

ཁྱབ། (དེ་ལས་གཞན། དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་བཅུ། ལས་རྒྱུ་འབྲས། ཐ་དམ་ཚིག། སྒོ་གསུམ་བག་ཡྟོད། ལམ་སྟོལ། མི་ངོམ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ཡར་རྒྱས། མཐུན་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་། མི་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ལཱ་འགན། དགའ་སྐྱིད་མི་ཚེ། མི་
སྡེ་གི་དཀའ་ངལ། མི་སྡེ་གི་ལཱ་འགན། རང་དང་སེམས་ཅན་གྱི་འབྲེལ་བ། སླབ་ཐངས་བཟང་པྟོ་དང་ངན་པ། ན་ཆུང་མངལ་ཆགས། གཟུགས་ཁམས་འཕྟོད་སྟེན། ཆང་/རྫས་ལྟོག་སྟོད། བརྡ་བརྒྱུད་སྙན་ཞུ་)
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ལྷབ་སྟོན་འབདཝ་ད། སེམས་ཁར་ངེས་་དགོ་པའི་དྟོན་ཚན། ༡. རང་རིག་རང་ཤེ ས། Self-Awareness ༢. ཚྟོར་ཤུགས་དང་ལེན། Coping with Emotion ༣. སྡུག་བསྔལ་/ཚ་གྱང་དང་ལེན། Coping
with Stress ༤. གཞན་གྱི་གནས་སངས་ཧ་གོ་དགོཔ། Empathy ༥. འྟོས་ལྡན་ཐག་གཅད། Decision making ༦. དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས། Problem solving ༧. རིག་པའི་རྣམ་དཔྟོད།
Creative thinking ༨. སྐྱོན་དཔད། Critical thinking ༩. དྟོན་སྨིན་/ནུས་ལྡན་བརྡ་འཕྟོ ད། Effective Communication ༡༠. ནང་མཐུན་འབྲེལ་བ། Interpersonal Relationship

སླྟོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ལྷབ་སྦྱང་འབདཝ་ད། འྟོག་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ལུ་ མཁས་སྦྱང་ཚུད་ནི་
གི་དྟོན་ལུ།

ཡག་སྡེབ་ལགས་བཅོས་འབད་ན། རྣམ་གྲངས་ འགལ་མང་བྲེ་ན། གོ་དོན་
ཚིག་མཛོད་ནང་འཚིལ་ན། ཚིག་མཛོད་ཀྱི་ མང་ཚིག་གོ་དོན་དང་འཁྲིལ་
བའ་ རོད་ཚིག་བཟོ་བཅུག་ན་ཚུ་ག་ཐོག་ལས་ དབྱ་ཞབ་འབད་ད་མང་ཚིག་
ཡག་སྡེབ་ཤས་ཐབས་འབད་དགོ།

དོན་ཚིན་ ཡག་རྒྱུགས་ཅག་ ལྷག་བཅུག་ཞནམ་ལས།
འོག་ག་ཐབས་ལམ་དོན་ཚིན་ར་ར་བཞན། སྡེ་ཚིན་ནང་འབད་ དྲེ་བ་འདྲེ་ལན་འབད་ད་ ལྷབ་ན་སོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ག་ཅ་ར་འབདན་ན? ཐབས་ལམ་ཚུ་ བྲེ་བཅུག་ན། རམ་པ་བཞན་ དཔ་སྟེོན་འབད་ན་འ་ནང་་ ་ མཉམ་འབྲེལ་
འབད་ལྷབ་ནའི་ནང་་ ་ ་

ཚིག་མཛོད་ ལག་ལན་འཐབ་སྟེ་ གོ་དོན་ དབྱ་བ་ མང་ཚིག་ཚུ་ སྡེབ་སོར་ཚིངམ་འབད་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས།








དྲེ་བ་འདྲེ་ལན།
དཔ་སྟེོན།
མཉམ་འབྲེལ་ལྷབ་སང་།
རག་སྡུར་ཐབས་ལམ།
སྡེ་ཚིན་ལྷབ་སང་།
ལྷུར་བརྩོན་ལྷབ་སང་ཐབས་ཤས། ལ་སོགས་པ་ གང་རུང་ལག་ལན་འཐབ་སྟེ།

སོབ་དབ་ནང་ལས་ བྱ་ཚིག་ག་གོ་དོན་དང་ དུས་གསུམ་དབྱ་བའ་བྱ་ཚིག་ག་ཡག་སྡེབ་ལུ་ དུས་གསུམ་ཆ་ར་ལུ་ སོ་སོ་ཡོད་མ། འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་ཅོག་འཐདཔ་འབད་མ། དུས་གསུམ་ཆ་ར་ ཅོག་འཐདཔ་
འབད་མ། ད་ལྟ་བ་དང་མ་འོངས་པ་ ཅོག་འཐདཔ་འབད་མ་དང་ བཞ་ཡོད་མ་ཚུ་འཚིལ་ན།
ཡང་ན།
ཐབས་ལམ་གླིོག་བརྙན།
སྒྲེ་གཟུང་།
བཤུད་བརྙན།
Camtasia/Kinemaster/whiteboard/wechat/
watsapp/Telegram/Google/Facebook-Messenger/zoom www.sherig.youtube
བདག་གཞན་དུས་གསུམ་དང་འཁྲིལ་བའི་
སྦྱངས་ཚུད་ཐབས་ལུ།

ཡིག་སྡེབ་ཚུ་ཕ་ཞིང་ཕ་བ་འབད་

གོམས་

འོག་ལུ་ཡོད་མ་དོན་ཚིན་བཟུམ་ལུ་ ལྷབ་སང་འབད་བཅུག་དགོ།
 ཚིག་མཛོད་ལག་ལན་འཐབ་སྟེ་ དུས་གསུམ་ལུ་ ཡག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མ་༢༠ ཐོ་བཀོད།
 དུས་གསུམ་དང་འཁྲིལ་ བྱ་ཚིག་ལུ་ཡག་སྡེབ་སོ་སོ་མད་མ་༢༠ ཐོ་བཀོད།
 འདས་དང་མ་འོངས་གཅག་འབད་ཡོད་མ་༢༠ །
 མ་འོངས་དང་སྐུལ་ཚིག་ གཅག་འབད་ཡོད་མ་༢༠ །
 མ་འོངས་ད་ལྟ་ གཅག་འབད་མ་༢༠ །
 མ་འོངས་ད་ལྟ་སྐུལ་ཚིག་གཅག་འབད་ཡོད་མ་༡༠ བྲེ་ན་སོགས་་ ་ ་
བྱ་ཚིག་ཚུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ འདྲེན་ཚིག་/ཚིག་གྲོགས་དང་འཁྲིལ་ སྦྱང་བ་མཐིལ་ཕྱིན་ཚུད་
ནི་གི་དྟོན་ལུ།

འོག་ག་ སོང་ལཱ་བཟུམ་བཟོ་སྦེ་ སོད་དགོ།
དཔར་ན།
1. དྲེས། བསྐྱུགས། གཏང་། སང་། དྲེངས། བྲེ། བརླག། གཅུ། འཆམ། ཕྱར་ཚུ་ལུ་ ཚིག་གྲོགས་/འདྲེན་ཚིག་སར་ཏ་ རོད་ཚིག་ར་བཟོ།
2. (པ་མ་བ་/ཝ་) བྱ་ཚིག་དང་འཇུག་པའ་ དཔར་བརོད་རྐྱེབ།
3. འོང་། ལོང་། འཐོབ། འདྲེ། བར། རད། སྐྱལ་ཚུ་ག་ འདས་ཚིག་བྲེས།
4. (རུང་) འདས་པ་དང་། མ་འོངས་པ་དང་ སར་ཚུལ་དཔ་གཉས་ར་ བྲེས།
5. འདྲེན་ཚིག། འགྱིོ། འོང་། མཁན། མ། བྱན། ཚུགས། ཡང་། ར་ ཚུ་དང་གཅག་ཁར་ བྱ་ཚིག་སར་ཏ་ དཔར་བརོད་ར་ བྲེས། ལ་སོགས་པའ་ དྲེ་བ་ཚུ་བཀོད་དགོ།
ཚིག་མཛྟོད་ ཁུངས་གཏུགས་འབད་དེ།



མང་ཚིག་ལཱ་ཁག་ག་ གོ་དོན་མ་འདྲེཝ་འཚིལ་བཅུག།
མང་ཚིག་གཅག་ཨིན་རུང་ གོ་དོན་གཉས་གསུམ་ལས་ལྷག་སྟེ་ སོ་སོ་ལུ་འཇུག་པ་ཡོད་མ།

ལྷབ་སྦྱང་འབད་བའི་སྐབས། ཉན་ནི་དང་། འབྲི་སླབ་ཀྱི་དྟོན་ལུ་ ལས་འགུལ་དང་ འདྲི་ཞིབ་འབད་དེ་ གསར་སྒྲིག་ལུ་ འྟོས་རུང་བའི་དྟོན་ཚན། ༡. ངན་ལྷད་བཀག་སྟོམ། ༢. རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན། ༣. མི་སེར་རྒྱུ་ནྟོར་གཞི་གཟུང་།
༤. རང་བཞིན་གནས་སངས། ༥. ཁྲིམས་སྲུང་/དྲག་སྡེ། ༦. རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན། ༧. བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚྟོག ས། ༨. རྒྱལ་ཡྟོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལྟོ འི་ལྕོགས་གྲུབ། ༩. ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་། ༡༠. རྟོད་དཔྟོན་ཡྟོངས་

ཁྱབ། (དེ་ལས་གཞན། དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་བཅུ། ལས་རྒྱུ་འབྲས། ཐ་དམ་ཚིག། སྒོ་གསུམ་བག་ཡྟོད། ལམ་སྟོལ། མི་ངོམ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ཡར་རྒྱས། མཐུན་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་། མི་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ལཱ་འགན། དགའ་སྐྱིད་མི་ཚེ། མི་
སྡེ་གི་དཀའ་ངལ། མི་སྡེ་གི་ལཱ་འགན། རང་དང་སེམས་ཅན་གྱི་འབྲེལ་བ། སླབ་ཐངས་བཟང་པྟོ་དང་ངན་པ། ན་ཆུང་མངལ་ཆགས། གཟུགས་ཁམས་འཕྟོད་སྟེན། ཆང་/རྫས་ལྟོག་སྟོད། བརྡ་བརྒྱུད་སྙན་ཞུ་)
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ལྷབ་སྟོན་འབདཝ་ད། སེམས་ཁར་ངེས་་དགོ་པའི་དྟོན་ཚན། ༡. རང་རིག་རང་ཤེ ས། Self-Awareness ༢. ཚྟོར་ཤུགས་དང་ལེན། Coping with Emotion ༣. སྡུག་བསྔལ་/ཚ་གྱང་དང་ལེན། Coping
with Stress ༤. གཞན་གྱི་གནས་སངས་ཧ་གོ་དགོཔ། Empathy ༥. འྟོས་ལྡན་ཐག་གཅད། Decision making ༦. དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས། Problem solving ༧. རིག་པའི་རྣམ་དཔྟོད།

དཔ་དབ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ གོ་དོན་ལན་ན་དང་ བསྐྱར་ཞབ་འབད་ན་ བཅུད་དོན་བཏོན་ན་ཚུ་འབད་ཚུགས།

Creative thinking ༨. སྐྱོན་དཔད། Critical thinking ༩. དྟོན་སྨིན་/ནུས་ལྡན་བརྡ་འཕྟོ ད། Effective Communication ༡༠. ནང་མཐུན་འབྲེལ་བ། Interpersonal Relationship

སྲུང་དང་སྙན་རྟོམ་གྱི་རིགས་ སྟོས་བཏགས་ྦེ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཤེས་ནི་གི་དྟོན་ལུ།
སོས་བཏགས་ཐངས།
ལྟོཝ་བཀྱིས། འུ་སྡུག་ ཡོད་པའ་སྐོར། སོས་བཏགས་ཏ་ བྲེ་བ་ཅན། ་ ་ ་ ་
རྣམ་འགྱུར་/བཙུགས་ཏ་ བྲེ་བ་ཅན་་ ་ ་
དབྱབས་/ཟོ་རྣམ་བཤད་པ་རྐྱེབ་སྟེ་ བྲེ་བ་ཅན་་ ་
རགས་བསྒྲེས་ཏ་ བྲེ་བ་ཅན་་ ་ ་།
དཔ་དང་ དོན་སྦྲེགས་ཏ་ བྲེ་བ་ཅན་་ ་ ་

ལྷག་ཐངས་ཀྱི་དབྱ་ཚིད་དང་ དབྱ་དཔྱད་ཐོ་བཟོ་སྟེ་ ལྷག་ཐངས་ དབྱ་ཞབ་
འབད། ལྷག་ནའི་ དཔ་སྣོད་བཟོ་བཅུག་སྟེ། དབྱ་ཞབ་འབད་ན། དཔ་དབ་
བསྐྱར་ཞབ་ཀྱི་སྙན་ཞུ་བྲེ་བཅུག་ན་དང་སབ་བཅུག་ན། དྲེ་བ་བཟོ་བྱན་ཏ་
ལན་འཚིལ་བཅུག་ནའི་ དབྱ་ཞབ་ཚུ་ སོབ་ཁང་དང་ཡོངས་འབྲེལ་གང་
འོས་ཐོག་ལས་ འབད་དགོ།
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གོང་ག་ཁྱིད་ཆོས་ཚུ་བཙུགས་སྦེ་ འབྲེ་རྩོམ་/ལོ་རྒྱུས་/སྲུང་ཚུ་བྲེ་ན།
སྲུང་བསྐྱར་ཞིབ་སྦྲེལ་ལམ།

ཡག་འགྲུལ་གྱི་རགས་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ ཞུ་ཡག་དང་ གཏང་ཡག་ཚུ་ འཐོབ་ལམ་དང་ བསྟུན་ རང་གཞན་ དགོས་འདོད་ཀྱི་གནས་སྟེངས་
ནང་ ཁྱིད་རྣམ་དང་ ལྡནམ་འབད་ བྲེ་ཚུགས།

https://youtu.be/u5O5Np_XQLY?list=PL8WWToQ5Kvkdei1BidYvJLXfXlbpDUagq
གཏང་ཡིག་དང་ བརྡ་འབྲེལ་གྱི་ཡིག་རིགས་ ཐྟོགས་ཆགས་མེད་པར་ བྲི་ཚུགས་ནི་གི་
དྟོན་ལུ།

དཔ་ཅག་བྱན་ཞནམ་ལས་ འད་ལས་རགས་བསྒྲེས་ཏ་བྲེ་བཅུག་སྟེ་ དབྱ་
ཞབ་འབད་ན། ཡག་འགྲུལ་ཅག་ལྷག་བཅུག་སྟེ་ དའི་བཅུད་དོན་བཤད་པ་
རྐྱེབ་བཅུག་སྟེ་དབྱ་ཞབ་འབད་ན་ལག་ལན་འཐབ།

གཏང་ཡག། འཕྲན་ཡག། ཟན་འབྲེ། ངག་རོད། ལ་སོགས་པའ་ ཡག་འགྲུལ་གྱི་དབྱ་བ་མ་འདྲེཝ་ཚུ་ ལྷག་ :
གྱིལ་ཐངས་ ར་ར་བཞན་གྱི་ ཚིག་དོན་བྲེ་ན།
གྲལ་འབབས་ ར་ར་བཞན་གྱི་ གནད་དོན་ སོ་སོར་བཏོན་ན།
ཚིག་དོན་ བཙུགས་ཐངས་ཀྱི་ གོ་རམ་བལྟ་ན།
འཕྲན་ཡག་དང་ ཟན་འབྲེ་ག་བར་ན་ ཁྱིད་པར་ག་ཅ་འདུག་ ལོགས་སུ་བཏོན་བཅུག་ན།
འབྲེ་བཀོད་སོགས་ དཔ་ལན་ཏ་ འབྲེ་བཀོད་བཟོ་ན།
གཏང་ཡག་ག་རགས་ཨིན་པ་ཅན། ལན་འབད་བྲེ་ན། དཔར་ན། ཕམ་ལུ་སྐྱལ་མ་ཡ་གུ་ཨིན་པ་ཅན། བུ་བཟོ་སྦེ་ལན་བྲེ་ན། བུ་ག་སྐྱལ་མ་ཨིན་པ་ཅན། ཕམ་བཟོ་སྦེ་ ལན་བྲེ་ན་སོགས།
སོབ་ཁང་ནང་ སོབ་སྟེོན་འབད་མ་ཚུགས་རུང་ ཡག་འགྲུལ་སྐབས་ གཙོ་ཆ་བའ་རག་རྩལ་ཚུ་ བཤུད་བརྙན་བཟོ་སྟེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ སོབ་སྟེོན་འབད་ན་དང་། ཡང་ན། དྲེ་བ་བཀོད་ཐོག་ལས་ དྲེ་བའ་ལན་ རྒྱང་
བསྒྲེགས་སོབ་སྟེོན་ནང་ལས་ བལྟ་སྟེ། བྲེས་བསྐྱལ་དགོ་པའ་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ལག་ལན་འཐབ།
(ཡིག་འགྲུལ་གྱི་སྦྲེལ་ལམ https://youtu.be/_fwkxavfjYQ)
ཀ། ཚིག་མཚམས། བརྗོད་མཚམས། དྟོན་མཚམས།

ཚིག་མཚམས། བརྗོད་མཚམས། དྟོན་མཚམས། གཅད་ཐངས་ཚུ་དང་ དབྱེ་བ་ཚ་ ཧ་གོ་
ནི་གི་དྟོན་ལས།

སླྟོབ་དེབ་ཤྟོག་གྲངས་༢༠༧ ལས་༢༡༡ ཚུན་ལྷག་ནི། དྟོགས་པ་ཡྟོད་པ་ཅིན། སླྟོབ་དཔྟོན་

ལུ་བྲི་དགོ། ཚིག་མཚམས་ བརྗོད་མཚམས་ དྟོན་མཚམས་ཚུ་ གཅད་དགོ་པའི་ ཁུངས་
དང་དགོས་པ་བཤད་བྱིན་དགོ། དེ་ལས་དྲི་བ་ཚུ་བཀོད་དེ་ སྦྱྟོང་ལཱ་འབད་བཅུག་དགོ།
དཔེར་ན།











ཚིག་མཚིམས་ ནམ་དང་ནམ་ར་ གཅད་དགོཔ་སོ?
ཚིག་མཚིམས་ གཅད་མ་ཤས་པ་ཅན། སྐྱོན་ག་ཅ་ར་འོང་ན་ཨིན་མས? སྐྱོན་༣ ཐོ་བཀོད།
ཤས་རག་ཡོན་ཏན་ ཁག་ཆ་བའ་སྐོར་ལས་ ཚིག་མཚིམས་ཚུལ་མཐུན་བཅད་ད་ དོན་མཚིམས་ཅག་བྲེས།
བརོད་མཚིམས་ གཅད་དགོ་པའ་ རྒྱུ་མཚིན་༢ བསམ་ཞབ་འབད་ད་བྲེས།
བརོད་པ་རྐྱེང་པ། བརོད་པ་ཆ་ཚིང་བ། བརོད་པ་སྣ་སྡུད། གསུམ་གྱི་ཁྱིད་པར་ དཔ་དང་སྦྲེགས་ཏ་ རང་ཚིག་ནང་བྲེས།
བརོད་པ་རྐྱེང་པའ་ དཔ་༥ ཀུན་གསལ་ནང་ལས་ འཚིལ་ཏ་བྲེས།
བརོད་པ་ཆ་ཚིང་བའ་ དཔ་༥ སོབ་དབ་ཀྱི་སྲུང་ནང་ལས་ འཚིལ་ཏ་བྲེས།
བརོད་པ་སྣ་སྡུད་ཀྱི་ དཔ་༥ རྒྱང་མཐོང་ནང་ལས་ ཉན་ཏ་བྲེས།
འོག་ག་དོན་མཚིམས་འད་ ཚིག་མཚིམས་དང་ བརོད་མཚིམས་བཅད་ད་བྲེས།

ལྷབ་སྦྱང་འབད་བའི་སྐབས། ཉན་ནི་དང་། འབྲི་སླབ་ཀྱི་དྟོན་ལུ་ ལས་འགུལ་དང་ འདྲི་ཞིབ་འབད་དེ་ གསར་སྒྲིག་ལུ་ འྟོས་རུང་བའི་དྟོན་ཚན། ༡. ངན་ལྷད་བཀག་སྟོམ། ༢. རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན། ༣. མི་སེར་རྒྱུ་ནྟོར་གཞི་གཟུང་།
༤. རང་བཞིན་གནས་སངས། ༥. ཁྲིམས་སྲུང་/དྲག་སྡེ། ༦. རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན། ༧. བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚྟོག ས། ༨. རྒྱལ་ཡྟོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལྟོ འི་ལྕོགས་གྲུབ། ༩. ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་། ༡༠. རྟོད་དཔྟོན་ཡྟོངས་

ཁྱབ། (དེ་ལས་གཞན། དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་བཅུ། ལས་རྒྱུ་འབྲས། ཐ་དམ་ཚིག། སྒོ་གསུམ་བག་ཡྟོད། ལམ་སྟོལ། མི་ངོམ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ཡར་རྒྱས། མཐུན་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་། མི་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ལཱ་འགན། དགའ་སྐྱིད་མི་ཚེ། མི་
སྡེ་གི་དཀའ་ངལ། མི་སྡེ་གི་ལཱ་འགན། རང་དང་སེམས་ཅན་གྱི་འབྲེལ་བ། སླབ་ཐངས་བཟང་པྟོ་དང་ངན་པ། ན་ཆུང་མངལ་ཆགས། གཟུགས་ཁམས་འཕྟོད་སྟེན། ཆང་/རྫས་ལྟོག་སྟོད། བརྡ་བརྒྱུད་སྙན་ཞུ་)

ལྷབ་སྟོན་འབདཝ་ད། སེམས་ཁར་ངེས་་དགོ་པའི་དྟོན་ཚན། ༡. རང་རིག་རང་ཤེ ས། Self-Awareness ༢. ཚྟོར་ཤུགས་དང་ལེན། Coping with Emotion ༣. སྡུག་བསྔལ་/ཚ་གྱང་དང་ལེན། Coping
with Stress ༤. གཞན་གྱི་གནས་སངས་ཧ་གོ་དགོཔ། Empathy ༥. འྟོས་ལྡན་ཐག་གཅད། Decision making ༦. དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས། Problem solving ༧. རིག་པའི་རྣམ་དཔྟོད།
Creative thinking ༨. སྐྱོན་དཔད། Critical thinking ༩. དྟོན་སྨིན་/ནུས་ལྡན་བརྡ་འཕྟོ ད། Effective Communication ༡༠. ནང་མཐུན་འབྲེལ་བ། Interpersonal Relationship

ང་བཅས་རའི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གཡུས་སྟོ་སྟོའི་ ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ། ལྟོ་ཨ་
རྟག་རའི་ལྟདམྟོ་དང་ དུས་སྟོན་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལམ་སྟོལ་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ནིའི་དྟོན་ལུ་
གཞུང་གིས་ངལ་གསྟོ་བཞག་སྟེ་

འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཡྟོད་པའི་ཁར།

ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་

ལམ་ལུགས་དང་ འཁྲིལ་ཏེ་ཡང་ དུས་ཆེན་གཙྟོ་ཅན་ཚུ་ནང་ ངལ་གསྟོ་བཞག་སྟེ། དགེ་
བའི་ལཱ་ལུ་བརྟོན་ནི་དྟོན་ལུ་
བཞགཔ་ཨིན།

ཆོས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་མིང་དང་

དྟོན་མཐུནམ་འབད་

ཁ། ཚག་དང་བརྡ་ཤད།

ཚག་དང་བརྡ་ཤད། ཟེར་མི་འདི། སྐད་ཡིག་གཞན་ནང་ཡང་ མཁོ་གལ་ཆེ་དྟོ་བཟུམ། ང་

བཅས་རའི་རྫྟོང་ཁ་སྐད་ཡིག་ ལག་ལེན་གྱི་སྐབས་ལུ་ཡང་ དེ་ཚུ་ཁག་ཆེ། དེ་ཡང་ཚག་དང་
ཤད་

བརྡ་ཤད་ཚུ་

སྔར་སྟོལ་ལམ་ལུགས་ནང་ཡྟོད་མི་ཚུ་གུ་

དེང་སང་སྐད་ཡིག་གོང་

འཕེལ་གྱི་དྟོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བའི་ ཨིང་ལིཤ་ སྐད་ཡིག་གི་བརྡ་ཤད་

ཚུ་དང་བཅས་ བཀོད་དེ་ཡྟོད། ཟེར་ དཔེ་སྟོན་སླྟོབ་སྟོན། ལྷབ་སྦྱང་ཐབས་ལམ་ སྦྱྟོང་
ལཱའི་ཐྟོག་ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི། དྲི་བ་འདྲི་ལན་ཚུ་གི་ཐྟོག་ལས་སླྟོབ་སྟོན་འབད་ནི། ཡང་ན།
སྒྲ་གཟུང་། གློག་ཐུང་། ཚུའི་ཐྟོག་ལས་གོ་བརྡ་སྟོད་དགོ། སྦྱྟོར་བ་ལག་ལེན་གྱི་དྟོན་ལུ་ དྲི་
བ་དག་པ་ཅིག་བཀོད་དགོ།
དཔེར་ན།







གཅག་ཤད་འད་ ལག་ལན་ནམ་འཐབ་སོ?
གཅག་ཤད་ འཐོབ་མ་ རོད་ཚིག་༣ བཟོ།
གཉས་ཤད་དང་ བཞ་ཤད་ ནམ་ལག་ལན་འཐབ་སོ?
སྐད་ཡག་ག་སྐབས་ལུ་ བར་ཤད་ ཁག་ཆ་དགོ་པའ་ཁུངས་༢ བྲེས
གཡོ་ཤད་དང་ གུག་ཤད་ འཐོབ་མ་ དཔ་༣ ར་བཀོད།
གཡུས་པདྨ་དགའ་ཚིལ་ལས་ཨིན་མ་ཀརྨ་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་སབ་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅན་ནངས་པ་ཆརཔ་མ་རྐྱེབ། ཟར་ཨིན་པས། ཟར་བའ་རོད་ཚིག་འད་ ཚིག་ཤད་དང་ ཚིག་མཚིམས་བཅད་ད་
ལགས་བཅོས་འབད།
 གཉས་ཤད་ འཐོབ་མ་དཔ་ ཚིགས་བཅད་༣ གསར་རྩོམ་འབད།

ལྷབ་སྦྱང་འབད་བའི་སྐབས། ཉན་ནི་དང་། འབྲི་སླབ་ཀྱི་དྟོན་ལུ་ ལས་འགུལ་དང་ འདྲི་ཞིབ་འབད་དེ་ གསར་སྒྲིག་ལུ་ འྟོས་རུང་བའི་དྟོན་ཚན། ༡. ངན་ལྷད་བཀག་སྟོམ། ༢. རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན། ༣. མི་སེར་རྒྱུ་ནྟོར་གཞི་གཟུང་།
༤. རང་བཞིན་གནས་སངས། ༥. ཁྲིམས་སྲུང་/དྲག་སྡེ། ༦. རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན། ༧. བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚྟོག ས། ༨. རྒྱལ་ཡྟོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལྟོ འི་ལྕོགས་གྲུབ། ༩. ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་། ༡༠. རྟོད་དཔྟོན་ཡྟོངས་

ཁྱབ། (དེ་ལས་གཞན། དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་བཅུ། ལས་རྒྱུ་འབྲས། ཐ་དམ་ཚིག། སྒོ་གསུམ་བག་ཡྟོད། ལམ་སྟོལ། མི་ངོམ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ཡར་རྒྱས། མཐུན་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་། མི་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ལཱ་འགན། དགའ་སྐྱིད་མི་ཚེ། མི་
སྡེ་གི་དཀའ་ངལ། མི་སྡེ་གི་ལཱ་འགན། རང་དང་སེམས་ཅན་གྱི་འབྲེལ་བ། སླབ་ཐངས་བཟང་པྟོ་དང་ངན་པ། ན་ཆུང་མངལ་ཆགས། གཟུགས་ཁམས་འཕྟོད་སྟེན། ཆང་/རྫས་ལྟོག་སྟོད། བརྡ་བརྒྱུད་སྙན་ཞུ་)
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