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ལྷབ་སྦྱང་འབད་ཐངས་ལུ་འགྱུར་བ་འགྱོ་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ ང་བཅས་ཆ་ཁྱབ་ཡང་ སློབ་ཁང་ནང་ གདོང་ཐུག་གི་ཐོག་ལས་

སློབ་སྟོན་འབདཝ་ཙམ་གྱིས་ བློ་སེམས་ཚིམས་ཏེ་སྡོད་ནི་མེན་པར་ གནས་སྟངས་དང་ས་གོ་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ནང་

སྡོད་དེ་འབད་རུང་ སློབ་དཔོན་དང་སློབ་ཕྲུག་གཉིས་ཆ་རའི་ཧོངས་ལས་ ལྷབ་སྦྱངས་ལུ་ལྷོད་ཡངས་མེད་པར་ སྦྱངས་

བརྩོན་འབད་དགོཔ་འདི་ མི་དབང་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་ ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་བཞེད་ཨིནམ་མ་ཚད།  དུས་ཚོད་དང་

བསྟུན་པའི་ལྷབ་སྦྱངས་ཀྱི་རིམ་པ་ཅིག་ཡང་  ཨིན་མས།  

དེ་འབདཝ་ལས་ ད་རེས་རྒྱལ་གཞུང་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེའི་ཧོངས་ལས་ སྲོལ་རྒྱུན་གསར་པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན་

ཅིག་བཟོ་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་མི་ལྟར་དུ་ བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ དུས་ཚོད་ཐུང་ཀུ་ཅིག་ནང་ མི་ངོམ་རེ་རེ་གིས་ རྩ་

གཞུང་རེ་རེའི་ལམ་སྟོན་བཟོ་དགོཔ་ཐོན་ཡོདཔ་ལས་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏོག་ཏོ་ར་ མ་ཐོནམ་འོང་། ཨིན་རུང་ ད་ལྟོ་

བཟོ་མི་འདི་ རྣམ་རྟོག་སྐྱེ་བའི་ས་བོན་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་བཞག་ཞིནམ་ལས་ འདི་ལུ་ཡར་རྒྱས་གཏང་དགོཔ་འདི་ རང་གི་

ལས་འགན་ཨིནམ་སྦེ་ཐུགས་བཞེས་གནང་དགོ་ཟེར་ཞུ་ནི་དང་།  



རིག་གཞུང་།            ཤེས་བྱའི་གནས། ལམ་སྲོལ།      སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 5 

ལྷག་པར་དུ་ ན་ལས་ཕར་ ལོ་ངོ་ལྔ་དྲུག་ཙམ་གྱི་ཤུལ་ལས་ སློབ་སྟོན་དང་ལྷབ་སྦྱང་ག་ར་ གློག་རིག་ཐོག་ལས་ 

འགྱོ་ནི་ཨིནམ་ལས་ དཔེ་དེབ་ལྷག་སྟེ་ སློབ་སྟོན་གནང་ནི་ཙམ་ཅིག་སྦེ་བཞུགས་པ་ཅིན་  རང་གི་ལྟོ་ཟ་སའི་ལྟོ་རས་

འབྱང་ནི་གི་ཉན་ཁ་ཡོད་པའི་ཁར། རང་གི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ཡང་ གཞན་དང་    དོ་འགྲན་འབད་ནི་གི་ ལྕོགས་

གྲུབ་མེད་པར་ལུས་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོད། དེ་འབདཝ་ལས་ ཁྱིམ་ཚ་གླང་རྨོནི་རང་ཡང་གླང་རྨོ། ཁྱིམ་ཚ་ཏོག་ཙེ་བརྐོནི་ 

རང་ཡང་ཏོག་ཙེ་བརྐོ། ཟེར་བའི་དཔེ་བཟུམ་སྦེ་ གློག་ཀླད་འཕྲུལ་རིག་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འདི་མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་

ཨིན་པའི་ཁར་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་  སློབ་སྟོན་དང་ལྷབ་སྦྱངསའབད་ནི་འདི་ཡང་ མ་ཤེས་པ་ཅིན་ལྷབ་

དགོཔ་དང་། ཤེས་པ་ཅིན་ཡར་རྒྱས་གཏང་སྟེ་ དུས་ཚོད་འདི་བསྟུན་ཏེ་འགྱོ་ཞིནམ་ལས་ རང་གི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ལྕོགས་

གྲུབ་ཅན་ཅིག་བཟོ་དགོ་ཟེར་ ཞུ་ནི་ཨིན། 

 

ན་ལས་མར་ ཆོས་ཚན་རང་རང་སོ་སོ་གི་ ལམ་སྟོན་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ཡོདཔ་ལས་ རང་གི་ཆོས་ཚན་གྱི་ལམ་སྟོན་འདི་

གཟིགས་ཞིནམ་ལས་ འདི་ལས་ལྷག་ན་མ་གཏོགས་ མ་ཞན་ཅིག་མཛད་གནང་ཟེར་ གསོལ་འདེབས་ཞུ་ནི་དང་། 

ལམ་སྟོན་འདི་ལུ་ མ་ཤེསཔ་དང་མ་མཐོང་པའི་དབང་གིས་འཛོལ་བ་རེ་བྱུང་པ་ཅིན་ ཐུགས་ཀྱི་བཟོད་པ་བཞེས་གནང་ཟེར་

ཞུ་ནི་ཨིན། 

  



རིག་གཞུང་།            ཤེས་བྱའི་གནས། ལམ་སྲོལ།      སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 6 

སློབ་དཔོན་ལམ་སྟོན་གྱི་ངོ་སྤྲོད།  

སློབ་དཔོན་ལམ་སྟོན་འདི་ནང་ དངོས་འབྲེལ་(Contract) དང་། དངོས་འབྲེལ་མིན་པ་(Non 

Contract)གཉིས་ལས།  དངོས་འབྲེལ་ཟེར་མི་འདི་ སློབ་ཁང་ནང་སློབ་སྟོན་འབད་མི་འདི་ལུ་གོ་ནི་དང་། དངོས་

འབྲེལ་མིན་པ་ཟེར་མི་འདི་ སློབ་ཁང་ནང་མེན་པའི་རང་སྦྱོང་འབད་ནི་ཚུ་ལུ་གོ་ནི་དང་། ཡང་ན་ དངོས་འབྲེལ་ཟེར་མི་འདི་

སློབ་གྲྭ་ནང་ཡོད་པའི་སྐབས་དང་། དངོས་འབྲེལ་མིན་པ་ཟེར་མི་འདི་ དུས་ངན་རྐྱེན་ལས་ ན་ཧིང་བཟུམ་གྱི་ སློབ་གྲྭ་

མེད་པའི་གནས་སྐབས་ལུ་གོ་རུང་མ་བཏུབ་ཅིག་མེད།  

དེ་འབདཝ་ལས་ དངོས་འབྲེལ་མིན་པ་ དུས་ངན་གྱི་དབང་དུ་བཏང་སྟེ་འབད་རུང་ སློབ་སྦྱོང་ལུ་འཐུས་ཤོར་མེད་པར་ 

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོཔ་མ་ཚད། སློབ་གྲྭ་ཡོད་པའི་སྐབས་ལུ་ཨིན་རུང་ གདོང་ཐུག་གི་དངོས་འབྲེལ་ནང་ལྷབ་མི་ཚུ་ དངོས་

འབྲེལ་མིན་པའི་ རང་སྦྱོང་གི་སྐབས་ལུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོཔ་ཨིན།  

 

གཞི་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན་ལག་ལེན་འཐབ་ཤེས་དགོཔ།  

དངོས་འབྲེལ་མིན་པའི་ལྷབ་སྦྱང་གི་དོན་ལས་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ཤེས་དགོཔ་འདི་ ཀློག་ཀླད་ལག་ལེན་ ལེགས་ཤོམ་

ཤེས་དགོཔ་མ་ཚད། ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཚུ་ཡང་ལག་ལེན་འཐབ་ཤེས་དགོ། དེ་ལས་བཤུད་བརྙན་(Slide) 

བཟོ་སྟེ་ སྒྲ་བཟུང་འབད་ནི་དང་། སྒྲ་བཟུང་གི་ཐབས་ལམ་ (Zoom, Camtasia, Active presenter) 

ལ་སོགས་པ་ག་རུང་གཅིག་གི་སྦྱང་བ། དེ་ལས་སྒྲ་བཟུང་གི་བཟོ་བཅོས་དང་། ཚད་གཞི་ཕབས་ནི་གི་དོན་ལུ་ 

(FlimMora, Hand Brake) ལ་སོགས་པའི་སྦྱང་བ་ཚུ་ཡང་འབད་དགོཔ་ཁག་ཆེ། 

 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ་ལག་ལེན། 

གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ནང་ ཐབས་ལམ་གཞན་ཟེར་ཡོད་མི་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་སློབ་སྟོན་འབད་ནི་ཨིན་

པའི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ཨིནམ་ལས་ གདོང་ཐུག་དངོས་འབྲེལ་སྦེ་ སློབ་སྟོན་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཐབས་ལམ་

གཞན་ཚུ་ཆ་ཚང་འབད་དགོཔ་ཅིག་མེད། ཨིན་རུང་དུས་རབས་གསར་པའི་འཕོ་འགྱུར་ནང་ སློབ་དཔོན་དང་སློབ་ཕྲུག་གཉིས་

ཆ་ར་གིས་ དེ་ཚུ་ཤེས་དགོཔ་ཨིནམ་ལས་ གདོང་ཐུག་གི་སློབ་སྦྱོང་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ སྐབས་རེ་ ཐབས་ལམ་གཞན་ཚུ་
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• སློབ་ཕྲུག་ནང་རྡོག་ཆ་བསྡོམས་བཅུག་ཞིན་ན་ ནང་པའི་བསྟན་པ་འདི་ འགོ་ག་དེ་སྦེ་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ 

ཤོག་བྱང་གུ་ བསམ་བཀོད་འབད་དེ་ དམངས་ཁར་བསམ་འཆར་བཤད་དགོ།  

• དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ བྱིན་ཞིནམ་ལས་ སློབ་ཁང་སྦྱོང་ལཱ་དང་ ཁྱིམ་ལཱ་ཚུ་འབད་དགོ། 



རིག་གཞུང་།             འབྱུང་རབས།            སློབ་རིམ་༡༠-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 17 

ཐབས་ལམ་གཞན། 

• མཐོང་ཐོས་མཁོ་ཆས་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་བཏང་ཞིནམ་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་དགོ།  

• ལྷབ་སྦྱང་གི་དོན་ལུ་ དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་ ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྱིན་དགོ། 

• རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་ཐོ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ དོན་ཚན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ།  

• གསལ་བཤད་བརྙན་མཐོང་བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་འདི་ སྡེ་ཚན་གྱི་བརྡ་བརྒྱུད་ནང་བཏང་ཞིནམ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་འཐོབ་

ཆོགཔ་བཟོ་ནི་དང་།  ཁྱིམ་ལཱ་ཚུ་ཡང་ འབྲེལ་ལམ་དེ་ཚུ་བརྒྱུད་དེ་བྱིན་དགོ། 

• ལས་འགུལ་གྱི་དོན་ཚན་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ཞིནམ་ལས་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་བཅུག་དགོ། 

དབྱེ་ཞིབ།  

• སློབ་ཚན་རེ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ དོན་ཚན་ཤེས་དང་མ་ཤེས་བརྟག་དཔྱད་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ 

འབྲི་རྒྱུགས་ལེན་དགོ། 

• འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ གཙོ་བོ་ དཔེ་མཚོན་གྱི་མཛད་རྣམ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་བྲིས་དང་མ་བྲིས། 

དབྱེ་ཚད་འཁྲིལ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་སྐུགས་བྱིན་དགོ།  

• ཁྱིམ་ལཱ་དང་སློབ་ཁང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བྱིན་པའི་སྐབས་ལུ་ སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་བཟོ་སྟེ་བྱིན་དགོཔ་མ་ཚད། དབྱེ་

ཞིབ་ཡང་ཚད་གཞི་དང་བསྟུན་ཏེ་འབད་དགོ། 

• དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་ ཚད་གཞི་བཟོ་སྟེ་ ལས་འགུལ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན།  

§ སློབ་དཔོན་གནག་མདོག། ༡༩༨༦ འབྲུག་དཀར་པོ། རྒྱལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད་ཁང་། ཨིནྡྲ་པྲཱས་ཐ། 

ནིའུ་དིལླི། 

§ སྐྱབས་རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན། ༢༠༠༥ ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི།  



རིག་གཞུང་།             འབྱུང་རབས།            སློབ་རིམ་༡༠-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 18 

དོན་ཚན། གཡུས་ཕྱོགས་ཁག་ནང་ རྒྱལ་རིགས་ཐོག་མར་འབྱུང་ཚུལ། གདུང་ཆོས་རྗེ། ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་

པོ་དང་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་སྐོར།   

ལས་དོན། 

• འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ རྒྱལ་རིགས་ཐོག་མ་འབྱུང་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ལས་བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 

• གདུང་ཆོས་རྗེ་འབྱུང་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ལས་ བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 

• ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་དང་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གི་ མཛད་རྣམ་མདོར་བསྡུས་རེ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་

དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

• སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཤད་ཀྱི་གཞི་བཀོད་ཐོག་ གཡུས་ཕྱོགས་ཁག་ནང་ལུ་ རྒྱལ་པོ་ཐོག་མ་འབྱུང་ཚུལ་སྐོར་ལས་ 

བསམ་འཆར་བརྗེ་སོར་འབད་དགོ། དེ་ལས་ སློབ་དེབ་ནང་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའི་དོན་ཚན་འདི་ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ སློབ་

ཕྲུག་ཁོང་ར་གིས་ གོ་ཤེས་བྱུང་མི་འདི་ སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་འབད་ བསམ་བཀོད་འབད་དགོ། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ སྡེ་

ཚན་སོ་སོའི་འཐུས་མི་རེ་གིས་ རང་སོའི་དོན་ཚན་གྱི་གསལ་བཤད་འབད་དགོ། 

• བྱང་ཤིང་དང་ཤོག་བྱང་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ གདུང་ཆོས་རྗེ་འབྱུང་ཚུལ་སྐོར་ལས་ གོ་བ་སྤྲོད་དགོ།  

• འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་དང་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ 

རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་རེ་ བཤུད་བརྙན་ཐོག་ སློབ་སྟོན་འབད་དགོ། དེ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཁོང་རང་གིས་ སློབ་དེབ་

ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་རྣམ་ཐར་འདི་ལྷག་སྟེ་ དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་ཟིན་བྲིས་བཏབ་བཅུག་དགོ། 

• དོན་ཚན་གོ་བ་སྤྲོད་པའི་མཐའ་མར་ དྲི་དཔྱད་དང་ དོགས་སེལ་གྱི་གྲོས་བསྡུར་ཐོག་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། 

• དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཕྲུག་རང་རང་སོ་སོ་ལུ་ ཁྱིམ་ལཱ་བྱིན་ཏེ་གཏང་དགོ། དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་

བའི་ གནད་དོན་ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཤོག་བྱང་གུ་བྲིས་ཞིནམ་ལས་ སློབ་ཁང་ནང་སྦྱར་ཏེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་

དགོ། 

ཐབས་ལམ་གཞན། 

• དོན་ཚན་འདི་གི་ མཐོང་ཐོས་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་བཏང་སྟེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་དགོ། 

• དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་ ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྱིན་དགོ།  



རིག་གཞུང་།             འབྱུང་རབས།            སློབ་རིམ་༡༠-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 19 

• རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་ཐོ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ དོན་ཚན་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། 

• གསལ་བཤད་བརྙན་མཐོང་བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་འདི་ སྡེ་ཚན་གྱི་བརྡ་བརྒྱུད་ནང་བཏང་ཞིནམ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་འཐོབ་

ཆོགཔ་བཟོ་ནི་དང་།  ཁྱིམ་ལཱ་ཚུ་ཡང་ འབྲེལ་ལམ་དེ་ཚུ་བརྒྱུད་དེ་བྱིན་དགོ། 

དབྱེ་ཞིབ། 

སྤྱིར་བཏང་ཁྱིམ་ལཱ་དབྱེ་ཞིབ།  

• ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་འབད་ཡོད་པའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ དུས་ཚོད། དོན་ཚན། གཙང་སྦྲ། སྒྲིག་བཀོད་ཚུ་ལུ་གཞི་

བཞག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་མཛད་དགོཔ་དང་། ལན་འཛོལ་བ་ཡོད་མི་ཚུ་ བཅོས་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ལོག་བྲི་བཅུག་

དགོ། 

• སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

• ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་

ནི། 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན།  

• སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། ༢༠༠༡ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་ཐར། 

རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།  

• རྟ་ལོག་སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན། ༢༠༡༦ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་རྣམ། ཀུན་གསལ་རང་སྐྱོང་

ལས་འཛིན།  

• སློབ་དཔོན་གནག་མདོག། ༡༩༨༦ འབྲུག་དཀར་པོ། རྒྱལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད་ཁང་། ཨིནྡྲ་པྲཱས་ཐ། 

ནིའུ་དིལླི། 

• དྲག་ཤོས་བླམ་གསང་སྔགས། ༢༠༡༡ འབྲུག་གི་སྨྱོས་རབས། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི། 

• སློབ་དཔོན་པདྨ་ཚེ་དབང་། ༢༠༠༨ འབྲུག་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ། ཀེ་ཨིམ་ཀྲི།  

 



རིག་གཞུང་།             འབྱུང་རབས།            སློབ་རིམ་༡༠-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 20 

དོན་ཚན། རྫོང་གཞི་གསར་བཞེངས། ཁ་བཞི་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ། རྒྱལ་ཚབ་དང་སྐུ་ཚབ། 

 

ལས་དོན། 

• རྫོང་གཞིས་གསར་བཞེངས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

• འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ ཁ་བཞི་ཟེར་བའི་མིང་ ག་དེ་སྦེ་དར་ཡི་ག་ ཁུངས་བཀལ་ཚུགས་དགོ།  

• ལྷོ་མོན་ཁ་བཞི་ལུ་ རྒྱལ་ཚབ། སྐུ་ཚབ་འབྱུང་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ལས་ བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

• ཁ་བཞི་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ རྒྱལ་ཚབ་སྐུ་ཚབ་ཀྱི་སྐོར་ལས་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་བྱིན་དགོ། 

• སློབ་སྟོན་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་ ཟིན་ཐོ་བཟོ་དགོ། 

• དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་ དྲི་བ་ཚུ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཕྲུག་རང་རྐྱང་འབད་ སློབ་ཁང་སྦྱོང་ལཱ་དང་ ཁྱིམ་ལཱ་ཚུ་གི་ཐོག་ 

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། 

• སློབ་དེབ་ནང་ཚུད་ཡོད་པའི་ རྫོང་གཞི་འདི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྤྱན་ཞུ་འབད་དགོ། དེ་ཡང་ 

སློབ་ཕྲུག་ནང་རྡོག་ དོན་ཚན་བགོ་བཤའ་རྐྱབ་སྟེ་སྤྲོད་ཞིན་ན་ དཔེ་མཛོད/འབྲེལ་ཡོད་སློབ་དཔོན/རྒྱལ་རབས་མཁས་

མཆོག་ཚུ་དང་ འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ སྤྱན་ཞུ་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་དགོ།  

ཐབས་ལམ་གཞན། 

• རྒྱལ་པོ་རིམ་བྱོན་གྱི་ རྒྱབ་རྟེན་གྱི་འབྲེལ་ལམ་ཚུ་བྱིན་ཏེ་ སློབ་ཕྲུག་ཁོང་རང་གིས་ རྒྱལ་པོ་རིམ་བྱོན་གྱི་མཛད་རྣམ་ཚུ་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ས་གནས་ཀྱི་མཁས་མཆོག་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ མཛད་རྣམ་ཚུ་ 

གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། 

• གློག་བརྙན་གྱི་ཆ་ཕྲན་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བཏང་སྟེ་ བལྟ་བཅུག་དགོ། དེ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་རང་རྐྱང་འབད་ དོན་

ཚན་ཟིན་ཐོ་བཟོ་དགོ།  

• ཡང་ན་ གསལ་བཤད་བརྙན་མཐོང་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཕྲུག་སྡེ་ཚན་བཟོ་སྟེ་ཡོད་པའི་ བརྡ་བརྒྱུད་ན་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ཐོབ་

ཆོགཔ་བཟོ་ནི་དང་།  ཁྱིམ་ལཱ་ཚུ་ཡང་ འབྲེལ་ལམ་དེ་ཚུ་བརྒྱུད་དེ་བྱིན་དགོ། 

 



རིག་གཞུང་།             འབྱུང་རབས།            སློབ་རིམ་༡༠-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 21 

དབྱེ་ཞིབ།  

§ ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་འབད་ཡོད་པའི་ སྦྱོང་ལཱ་དེ་ཚུ་ སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་བཟོ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ 

བསམ་ལན་བྱིན་དགོ།  

§ སྤྱན་ཞུ།   

གོང་གི་ལས་འགུལ་གྱི་དོན་ཚན་ཐོག་ལུ་ སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་སོ་སོ་ཡོད་པའི་ གསལ་བཤད་སྤྱན་ཞུ་འབད་་

ཞིནམ་ལས་ ལེགས་ཆ་ཉེས་ཆ་ཚུ་ དུས་ཐོག་ལུ་ལམ་སྟོན་གནང་དགོ།  

 

ངོ་སྤྲོད། དོན་ཚན་གོ་རྟོགས། དྭངས་

གསལ། 

རྗོད་སྒྲ། ལུས་ངག་གི་རྣམ་འགྱུར། 

༡% ༤% ༢% ༢% ༡% 

ཚད་གཞི་འདི་དཔེ་མཚོན་ཙམ་ཅིག་ཨིན། འོས་བབས་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཚད་གཞི་དང་སྐུགས་ཚུ་ བརྗེ་སོར་

འབད་རུང་བཏུབ། 

 

ཁྱིམ་ལཱ།  

ཁྱིམ་ལཱ་གི་སྐུགས་འདི་ སྤྲོ་བའི་ཐོག་ལས་ ལཱ་འབད་དང་མ་འབད། གཙང་སྦྲ། སྒྲིག་བཀོད་ཚུ་ལུ་གཞི་

བཞག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་བ་ཅིན་ ག་ར་གིས་བཅའ་མར་གཏོགས་ཚུགས་པའི་ཁེ་ཕན་ཡོད། དེ་མེན་པར་ 

དོན་ཚན་ལུ་གཙོ་བོར་སྟོན་ཏེ་འབད་བ་ཅིན་ རང་གིས་མ་འབད་བར་ ཤེས་མི་ཅིག་ལུ་འབད་བཅུག་གི་ཉེན་ཁ་

ཡོད། 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 

• སློབ་དཔོན་གནག་མདོག། ༡༩༨༦ འབྲུག་དཀར་པོ། རྒྱལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད་ཁང་། ཨིནྡྲ་པྲཱས་ཐ། ནིའུ་དིལླི། 

• དྲག་ཤོས་བླམ་གསང་སྔགས། ༢༠༡༡ འབྲུག་གི་སྨྱོས་རབས། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི། 

• སློབ་དཔོན་པདྨ་ཚེ་དབང་། ༢༠༠༨ འབྲུག་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ། ཀེ་ཨིམ་ཀྲི།  



རིག་གཞུང་།             འབྱུང་རབས།            སློབ་རིམ་༡༠-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 22 

• རྟ་མགྲིན་ཚེ་རིང་། ༢༠༡༦ རྫོང་གཞི་ཕྱོགས་བསྡེབས། 

• མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས། ༢༠༠༩ ཞིབ་འཚོལ་གོ་རིམ་བཞི་པ་ཀ། ཤར་རྫོང་གནམ་གྱི་འཁོར་ལོ། 

རྒྱལ་ཡོངས་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་།  

 

 

དོན་ཚན། སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་རིམ་བྱོན་དང་ རྒྱལ་པོ་རིམ་བྱོན། 

 

ལས་དོན། 

• སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ མཛད་རྣམ་ཚུ་བསམ་ཞིབ་འབད་དེ་ བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 

• སྡེ་སྲིད་དང་ རྒྱལ་བརྒྱུད་གཉིས་ཀྱི་ མཛད་རྣམ་གྱི་ཁྱད་པར་ཕྱེས་ཚུགས་དགོ། 

• ཆོས་རྒྱལ་རིམ་བྱོན་ཚུ་གི་ མཛད་རྣམ་མདོར་བསྡུས་རེ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

• དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་དེ་ སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཟེར་བའི་གོ་བ་བརྡ་དོན་སྤྲོད་དགོ།  

• སློབ་ཕྲུག་རང་རྐྱང་འབད་ སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་པའི་ སྡེ་སྲིད་ཀྱི་མཛད་རྣམ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ལྷག་སྟེ་ གོ་བ་ལེན་

དགོ། གོ་བ་ལེན་ཞིནམ་ལས་ སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ མཛད་རྣམ་རེའུ་མིག་བཟོ་སྟེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། 

དཔེར་ན། 

སྡེ་སྲིད་ཀྱི་མཚན། འཁྲུངས་ལོ། ཁྲི་ཁར་ཕེབས་ལོ། དགོངས་ཞུ་ལོ། 

དབུ་མཛད་བསྟན་འཛིན་འབྲུག་

རྒྱས། 

སྤྱི་ལོ་༡༥༩༡ སྤྱི་ལོ་༡༦༥༡-༡༦༥༦ སྤྱི་ལོ་༡༦༥༦ 

    

    



རིག་གཞུང་།             འབྱུང་རབས།            སློབ་རིམ་༡༠-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 23 

༼དྲན་གསོ། གོང་གི་རེའུ་མིག་འདི་དཔེ་ཙམ་ཨིན། རེའུ་མིག་འདི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གཞན་ཡང་བཟོ་

དགོ།༽ 

• མཐོང་ཐོས་མཁོ་ཆས་ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ སྡེ་སྲིད་ཚུ་གི་ མཛད་རྣམ་བཅུད་བསྡུས་ཏེ 

སློབ་སྟོན་འབད་དགོ། 

• དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་སྦྱོང་ལཱ་དང་ ཁྱིམ་ལཱ་ཚུ་འབད་དགོ། ཡང་ན་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ 

མཐོང་གཟུགས་སྟོན་ཆས་ཚུ་གི་ཐོག་ རྒྱལ་པོ་རིམ་བྱོན་གྱི་མཛད་རྣམ་ཚུ་བལྟ་བཅུག་སྟེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་དགོ། 

• མི་དབང་རིམ་བྱོན་ཚུ་གི་ བཟང་ཚང་བཀོད་རིས་བཟོ་སྟེ་ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ གོ་བ་སྤྲོད་དགོ། 

• མཛད་རྣམ་ཚུ་ དུས་ཚོད་བཀོད་རིས་བཟོ་སྟེ་ ཤོག་ཁྲམ་གུ་བྲིས་ཞིན་ན་ སློབ་ཁང་གི་གྱང་གུ་སྦྱར་བཅུག་དགོ། 

• སློབ་ཕྲུག་ནང་རྡོག་ ཆ་བསྡོམས་འབད་ སྡེ་སྲིད་དང་ རྒྱལཔོ་རིམ་བྱོན་གྱི་ཆབ་སྲིད་བསྐྱང་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ གྲོས་

བསྟུན་འབད་དེ་ དམངས་ཁར་ གསལ་བཤད་འབད་དགོ། 

ཐབས་ལམ་གཞན། 

• རྒྱལ་པོ་རིམ་བྱོན་གྱི་ རྒྱབ་རྟེན་གྱི་འབྲེལ་ལམ་ཚུ་བྱིན་ཏེ་ ཁོང་རང་གིས་ རྒྱལ་པོ་རིམ་བྱོན་གྱི་མཛད་རྣམ་ཚུ་ལྷབ་སྦྱང་

འབད་དགོ། / ས་གནས་ཀྱི་མཁས་མཆོག་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ མཛད་རྣམ་ཚུ་ གྲོས་བསྟུན་

འབད་དེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། 

• གློག་བརྙན་གྱི་ཆ་ཕྲན་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བཏང་སྟེ་ བལྟ་བཅུག་དགོ། དེ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་རང་རྐྱང་འབད་ དོན་

ཚན་ཟིན་ཐོ་བཟོ་སྟེ་ འབྲི་དེབ་ནང་བྲི་དགོ། / གསལ་བཤད་བརྙན་མཐོང་བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་འདི་ སྡེ་ཚན་གྱི་བརྡ་

བརྒྱུད་ནང་བཏང་ཞིནམ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་འཐོབ་ཆོགཔ་བཟོ་ནི་དང་།  ཁྱིམ་ལཱ་ཚུ་ཡང་ འབྲེལ་ལམ་དེ་ཚུ་

བརྒྱུད་དེ་བྱིན་དགོ། 

དབྱེ་ཞིབ། 

• ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་འབད་ཡོད་པའི་ སྦྱོང་ལཱ་དེ་ཚུ་ སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་བཟོ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ 

བསམ་ལན་བྱིན་དགོ། 

• སློབ་ཕྲུག་སྡེ་ཚན་ནང་ རྩོད་བསྡུར་འབད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ དགག་ལན་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་

འབད་ཞིནམ་ལས་ རྒྱུས་ཐོ་བཞག་དགོ། 

• སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་ལཱ་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་ཡང་ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བྱིན་དགོ། 



རིག་གཞུང་།             འབྱུང་རབས།            སློབ་རིམ་༡༠-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 24 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 

• དམ་ཆོས་ལྷུན་གྲུབ། ༢༠༠༨ གོང་ས་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྟོགས་བརྗོད། དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་

བ། ཐིམ་ཕུ། 

• དམ་ཆོས་ལྷུན་གྲུབ། ༢༠༠༨ འབྲུག་རྒྱལ་དང་པའི་རྟོགས་བརྗོད། དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། ཐིམ་ཕུ། 

• དམ་ཆོས་ལྷུན་གྲུབ། ༢༠༠༨ འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པའི་རྟོགས་བརྗོད། དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། ཐིམ་

ཕུ། 

• དམ་ཆོས་ལྷུན་གྲུབ། ༢༠༠༨ འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པའི་རྟོགས་བརྗོད། དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། ཐིམ་

ཕུ། 

• དམ་ཆོས་ལྷུན་གྲུབ། ༢༠༠༨ འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་རྟོགས་བརྗོད། དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། ཐིམ་

ཕུ། 

• དམ་ཆོས་ལྷུན་གྲུབ། ༢༠༠༨ འབྲུག་རྒྱལ་ལྔ་པའི་རྟོགས་བརྗོད། དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། ཐིམ་ཕུ། 

• པདྨ་ནོར་བུ། ༢༠༡༨ མི་སེར་གྱི་རྒྱལ་པོ།  

• ལས་ཚོགས་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། ༢༠༡༥ བཀའ་དྲིན་སེམས་ཀྱི་འོད་སྣང་། སྤུངས་ཐིམ་དགེ་འདུན་

གྲྭ་ཚང་།  

• དམ་ཆོས་ལྷུན་གྲུབ། ༢༠༠༨ ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲག་གི་གོང་འཕེལ། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི། ཕུན་ཚོགས་གླིང་། 

• སློབ་དཔོན་གནག་མདོག། ༡༩༨༦ འབྲུག་དཀར་པོ། རྒྱལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད་ཁང་། ཨིནྡྲ་པྲཱས་ཐ། ནིའུ་དིལླི། 

• དྲག་ཤོས་བླམ་གསང་སྔགས། ༢༠༡༡ འབྲུག་གི་སྨྱོས་རབས། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི། 

• དྲག་ཤོས་ཕུན་ཚོགས་དབང་འདུས། ༢༠༠༧ འབྲུག་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་རབས། རྒྱལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད་ཁང་། 

• རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན། ༢༠༠༥ ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི། 

• བཀྲ་ཤིས་བསྟན་འཛིན། ༢༠༡༩ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་དད་ལྡན་ཐར་པར་འདྲེན་པའི་ལྕགས་

ཀྱུ། རྡོར་གླིང་གཞི་ཚོགས། ཐིམ་ཕུག།   
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སློབ་རིམ་༡༡ 

པ། 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



རིག་གཞུང་།             འབྱུང་རབས།            སློབ་རིམ་༡༠-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 26 

སློབ་རིམ། བཅུ་གཅིག་པ། 

ལེའུ་ཚན་དང་པ། 
 

ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག། 

འབྱུང་རབས་ལུ་མཁས་སྦྱང་འབད་དེ་ འབྲུག་པའི་ངོ་རྟགས་ གནའ་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་ སྦས་གནས་ཀྱི་

སྒྲུབ་བྱེད་ རང་བཙན་གྱི་ཁུངས་ ཆབ་སྲིད་དབུ་རྙེད་ཚུལ་ཧ་གོ་སྟེ་ རང་གཞུང་ལུ་ངེས་ཤེས་འདྲོངས་ཚུགསཔ་

མ་ཚད་ ཞིབ་འཚོལ་དང་གསར་རྩོམ་ཚུ་འབད་ཚུགས། 

དོན་ཚན། རྒྱལ་རབས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད།  

ལས་དོན།  

§ རྒྱལ་རབས་དང་ཆོས་འབྱུང་གཉིས་ཀྱི་ གོ་བ་ཁ་གསལ་སླབ་ཚུགས་དགོ། 

§ རྒྱལ་རབས་དང་ཆོས་འབྱུང་གཉིས་ཀྱི་ ཁྱད་པར་ཕྱེས་ཏེ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ།  

སློབ་སྟན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

• རྒྱལ་རབས་དང་ཆོས་འབྱུང་གཉིས་ཀྱི་གོ་དོན། དེ་གཉིས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་ ཁྱད་པར་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ སྡེ་གྲོགས་ནང་གྲོས་

བསྡུར་འབད་དེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། 

• རྒྱལ་རབས་དང་ཆོས་འབྱུང་གཉིས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཚུ་ རེ་རེ་བཞིན་ བྱང་ཤིང་གུ་བྲིས་ཏེ་ དེ་ཚུ་གི་གོ་བ་བཤད་དགོ། ཡང་ན་ 

མཐོང་ཐོས་མཁོ་ཆས་ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྒྱལ་རབས་དང་ཆོས་འབྱུང་གི་དབྱེ་བ་ཚུ་བརྡ་

སྤྲོད་འབད་དགོ། དེ་ལས་ དེའི་དབྱེ་བ་ཚུ་ འབྲི་དེབ་ནང་ འདྲ་བཤུས་ཕབ་དགོ། 

ཐབས་ལམ་གཞན། 

• བཤུད་བརྙན་བཟོ་སྟེ་ བརྡ་བརྒྱུད་ we chat ,messenger, telegram, Google 

classroom ཚུ་ནང་བཏང་སྟེ་ བརྡ་སྤྲོད་འབད་དགོ། 

• གསལ་བཤད་བརྙན་མཐོང་བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་འདི་ སྡེ་ཚན་གྱི་བརྡ་བརྒྱུད་ནང་བཏང་ཞིནམ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་འཐོབ་

ཆོགཔ་བཟོ་ནི་དང་།  ཁྱིམ་ལཱ་ཚུ་ཡང་ འབྲེལ་ལམ་དེ་ཚུ་བརྒྱུད་དེ་བྱིན་དགོ། 



རིག་གཞུང་།             འབྱུང་རབས།            སློབ་རིམ་༡༠-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 27 

དབྱེ་ཞིབ། 

• འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་བྲིས་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ འཛོལ་བ་ཡོད་པ་ཅིན་ ལོག་

བཅོས་ཁ་རྐྱབ་བཅུག་དགོ། 

• ཁྱིམ་ལཱ་དང་སློབ་ཁང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་གི་ སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཚུ་ བཟོ་སྟེ་ གཞི་བཀོད་བསམ་ལན་འབད་དགོ། 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན།  

§ སློབ་དཔོན་གནག་མདོག། ༡༩༨༦ འབྲུག་དཀར་པོ། རྒྱལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད་ཁང་། ཨིནྡྲ་པྲཱས་ཐ། ནིའུ་དིལླི།

  

§ དྲག་ཤོས་བླམ་གསང་སྔགས། ༢༠༡༡ འབྲུག་གི་སྨྱོས་རབས། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི། 

§ དྲག་ཤོས་ཕུན་ཚོགས་དབང་འདུས། ༢༠༠༧ འབྲུག་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་རབས། རྒྱལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད་ཁང་། 

§ སྐྱབས་རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན། ༢༠༠༥ ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི།  

གཤམ་འཁོད་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ འབྲེལ་ལམ་དེ་ཚུ་གི་ ཐོག་ལས་འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི། 

§ https://www.youtube.com/watch?v=P0CQyU-7jM8  

§ https://www.youtube.com/watch?v=Xi1t917fjT0  

 

 

 

 

 

  



རིག་གཞུང་།             འབྱུང་རབས།            སློབ་རིམ་༡༠-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 28 

དོན་ཚན། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ངོ་རྟགས། 

 

ལས་དོན། 

§ འབྲུག་པའི་ངོ་རྟགས་འདི་ ག་ཅི་དང་ག་ཅི་ར་ཨིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ། 

§ འབྲུག་པའི་ངོ་རྟགས་ཚུ་གི་ བརྡ་དོན་འབྲི་སླབ་འབད་དེ་ ཁུངས་བཀལ་ཚུགས་དགོ། 

§ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ ལམ་སྲོལ་གྱི་སྐོར་ལས་ ཁྱད་པར་ཕྱེས་ཚུགས་དགོ། 

§ འབྲུག་པའི་ངོ་རྟགས་ཚུ་ལུ་ བརྩི་མཐོང་བསྐྱེད་དེ་ ལག་ལེན་དངོས་འཐབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

• མགུ་མང་མཉམ་མཐུད་ཀྱི་གཞི་བཀོད་ཐོག་ རྒྱལ་ཡོངས་ངོ་རྟགས་ཚུ་ ག་ཅི་ར་ཨིན་ན་ གོ་བསྡུར་འབད་ཞིནམ་ལས་ 

གྲོས་བསྟུན་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ དམངས་ཁར་ བཤད་དགོ། 

• དེ་ལས་ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ངོ་རྟགས་ཚུ་གི་ གོ་བ་ཁ་གསལ་བཤད་དགོ།  

• ཡང་ན་ ངོ་རྟགས་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ སྡེ་གྲོགས་རེ་ལུ་དོན་ཚན་རེ་སྤྲོད་དེ་ སྡེ་ཚན་ན་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ཞིནམ་

ལས་སྤྱན་ཞུ་འབད་དགོ།  

• སྡེ་ཚན་གྱི་གསལ་བཤད་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་རང་རང་སོ་སོ་ལུ་ དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་བ་ཚུ་བཟོ་སྟེ་ 

ཁྱིམ་ལཱ་བྱིན་དགོ། 

• འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྟགས་དང་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ངོ་རྟགས་ཚུ་ལུ་ མ་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ ག་དེ་སྦེ་ཡོད་ག་ 

སློབ་ཕྲུག་ནང་རྡོག་རྩོད་བསྡུར་འབད་དགོ། 

• རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྟགས་ཚུ་ ཧ་གོ་ཞིན་ན་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ གྱོན་ཆས་དང་ རྩེད་རིགས་ཚུ་ལུ་ དག་

སྣང་བསྐྱེད་དེ་ ལག་ལེན་དངོས་འཐབ་འབད་ནིའི་སྦྱང་བ་བྱིན་དགོ། (དཔེར་ན་ རྫོང་ཁ་སླབ་པའི་སྐབས་ སྐད་ཡིག་

གཞན་དང་ སླ་བསྲེ་མེད་པ་ ཉག་རྐྱང་སླབ་དགོ་པའི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་སྟོན་དགོ།) 

ཐབས་ལམ་གཞན། 

• མཐོང་ཐོས་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་བཏང་སྟེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་ ཡོངས་

འབྲེལ་ཁ་བྱང་ངོས་འཛིན་འབད་བྱིན་དགོ། 



རིག་གཞུང་།             འབྱུང་རབས།            སློབ་རིམ་༡༠-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 29 

• རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་ཐོ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་དོན་ཚན་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་དགོ། 

• གསལ་བཤད་བརྙན་མཐོང་བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་འདི་ སྡེ་ཚན་གྱི་བརྡ་བརྒྱུད་ནང་བཏང་ཞིནམ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་འཐོབ་

ཆོགཔ་བཟོ་ནི་དང་།  ཁྱིམ་ལཱ་ཚུ་ཡང་ འབྲེལ་ལམ་དེ་ཚུ་བརྒྱུད་དེ་བྱིན་དགོ། 

• གཞན་ཡང་ རང་སོའི་ཕམ། འབྲེལ་ཡོད་མཁས་མཆོག་ཚུ་དང་ རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་ཆ་ཚུ་ལས་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ 

ལས་འགུལ་བྲི་དགོ། 

དབྱེ་ཞིབ། 

• ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་འབད་ཡོད་པའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ དུས་ཚོད། དོན་ཚན། གཙང་སྦྲ། སྒྲིག་བཀོད་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ 

དབྱེ་ཞིབ་མཛད་དགོཔ་དང་། ལན་འཛོལ་བ་ཡོད་མི་ཚུ་ བཅོས་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ལོག་བྲི་བཅུག་དགོ། 

• དོན་ཚན་གྱི་ཐོག་ལུ་ ཚད་གཞི་དང་བཅས་པའི་ལས་འགུལ་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་ཡང་ ཚད་གཞི་དེ་དང་འཁྲིལ་

ཏེ་འབད་དགོ། 

ངོ་སྤྲོད་དང་མཇུག་

བསྡུ། 

གནད་དོན་ཕོག་ཧིང་། ཡིག་སྦྱོར། དུས་ཚོད། རྒྱབ་ཁུངས། 

༢% ༥% ༡% ༡% ༡% 

 ཚད་གཞི་འདི་དཔེ་མཚོན་ཙམ་ཅིག་ཨིན། འོས་བབས་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཚད་གཞི་དང་སྐུགས་ཚུ་   

 བརྗེ་སོར་འབད་རུང་བཏུབ། 

• སྤྱན་ཞུ།   

གོང་གི་ལས་འགུལ་གྱི་དོན་ཚན་ཐོག་ལུ་ སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་སོ་སོ་ཡོད་པའི་ གསལ་བཤད་སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་ཞིནམ་

ལས་ ལེགས་ཆ་ཉེས་ཆ་ཚུ་ དུས་ཐོག་ལུ་ལམ་སྟོན་གནང་དགོ།  

ངོ་སྤྲོད། དོན་ཚན་གོ་རྟོགས། དྭངས་

གསལ། 

རྗོད་སྒྲ། ལུས་ངག་གི་རྣམ་

འགྱུར། 

༡% ༤% ༢% ༢% ༡% 

ཚད་གཞི་འདི་དཔེ་མཚོན་ཙམ་ཅིག་ཨིན། འོས་བབས་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཚད་གཞི་དང་སྐུགས་ཚུ་བརྗེ་སོར་ 

འབད་རུང་བཏུབ།  



རིག་གཞུང་།             འབྱུང་རབས།            སློབ་རིམ་༡༠-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 30 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 

• རྒྱལ་གཟིམ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན། ༡༩༩༩ སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་གི་དེབ་ཐེར་ནོར་བུའི་འཕྲེང་བ།  

• ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས། ༢༠༠༡ ཉེར་མཁོའི་རྣམ་བཤད་སྣང་བ་གསར་པ།  

• ཅང་རྡོ་རྗེ། ༢༠༠༠ འབྲུག་གི་མདའ་རྩེད།  

• རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན། ༢༠༠༨ འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ཀྱི་རྣམ་ཐར། 

• སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། ༢༠༠༡ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་ཐར། 

རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།  

 

 

དོན་ཚན། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ སྔོན་དང་ཕུ་ལས་ར་ རང་དབང་རང་བཙན་ཐོག་ གནས་ཡོད་པའི་ཁུངས། 

ལས་དོན། 

• འབྲུག་གི་གནའ་དུས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཤེས་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་རང་དབང་རང་བཙན་འབད་ཡོད་པའི་ རྒྱུ་མཚན་འབྲི་སླབ་ 

འབད་ཚུགས་དགོ། 

• འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ གཞན་རྒྱལ་ཁབ་ག་གི་འོག་ལུ་ཡང་མེད་པའི་ ཁུངས་དང་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་ བཀོད་

ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

• འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཡང་ན་ ལག་ཤོག་ཟིན་བྲིས་ བྱང་ཤིང་ ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ གནའ་དུས་ཀྱི་ལོ་

རྒྱུས་ཚུ་ གོ་བ་ཁ་གསལ་སྤྲོད་དགོ། དེ་ལས་ དོན་ཚན་འདི་གི་ཐོག་ལུ་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་དགོ། 

• སློབ་ཕྲུག་རང་རྐྱང་འབད་ སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་པའི་ དོན་ཚན་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ལྷག་སྟེ་ གོ་བ་ལེན་དགོ། གོ་

བ་ལེན་ཞིནམ་ལས་ འབྲི་དེབ་ནང་དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་ ལོ་རྒྱུས་ཟིན་བྲིས་བཏབ་སྟེ་ དམངས་ཁར་བཤད་དགོ།  

• སློབ་དེབ་རྐྱངམ་ཅིག་གི་མ་ཚད་པར་ འབྲེལ་ཡོད་དཔེ་དེབ་གཞན་ཚུ་ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་

པའི་ནང་དོན་དང་ དཔེ་དེབ་གཞན་ནང་ལུ་ ཡོད་པའི་ཚིག་དོན་ཚུ་ལུ་ ཁྱད་པར་ག་དེ་སྦེ་ཡོད་ག་ དབྱེ་བ་དཔྱད་དགོ། 



རིག་གཞུང་།             འབྱུང་རབས།            སློབ་རིམ་༡༠-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 31 

• སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ སྦྱོང་ལཱ་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ སློབ་དཔོན་དང་སློབ་ཕྲུག་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ 

དོན་ཚན་དོགས་སེལ་འབད་དགོ། 

• མཐོང་ཐོས་མཁོ་ཆས་ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ གཞན་རྒྱལ་ཁབ་

ག་གི་མངའ་འོག་ཡང་མེན་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་ཁ་གསལ་ སློབ་སྟོན་འབད་བྱིན་དགོ། ཡང་ན་ འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་མཁས་པ་

ཚུ་དང་ འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་  འཚོལ་ཞིབ་འབད་ཐོག་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། 

• དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་སྦྱོང་ལཱ་དང་ ཁྱིམ་ལཱ་ཚུ་འབད་དགོ། 

ཐབས་ལམ་གཞན། 

• མཐོང་ཐོས་མཁོ་ཆས་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་བཏང་ཞིནམ་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ།  

• དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་ ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་ངོས་འཛིན་འབད་བྱིན་དགོ། རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་ཐོ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ 

དོན་ཚན་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། 

• གསལ་བཤད་བརྙན་མཐོང་བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་འདི་ སྡེ་ཚན་གྱི་བརྡ་བརྒྱུད་ནང་བཏང་ཞིནམ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་འཐོབ་

ཆོགཔ་བཟོ་ནི་དང་།  ཁྱིམ་ལཱ་ཚུ་ཡང་ འབྲེལ་ལམ་དེ་ཚུ་བརྒྱུད་དེ་བྱིན་དགོ། 

• ལས་འགུལ་གྱི་དོན་ཚན་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཞིནམ་ལས་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། 

དབྱེ་ཞིབ། 

• འབྲི་རྒྱུགས་ཐོག་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

• སློབ་ཚན་རེ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ དོན་ཚན་ཤེས་མ་ཤེས་བརྟག་དཔྱད་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ འབྲི་

རྒྱུགས་ལེན་དགོ། 

• འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

• འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ ཟིན་བྲིས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་བྲིས་དང་མ་བྲིས། དེ་གི་རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ་

ཚུ་ ལག་ལེན་ འཐབ་དང་མ་འཐབ་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་འོས་འབབ་ལྡན་པའི་སྐུགས་བྱིན་དགོ། 

• རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་ ཁག་ཆེ་བའི་དོན་ཚན་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དེ་ འབྲི་དེབ་ནང་ འོས་འབབ་ལྡནམ་སྦེ་ བྲིས་དང་

མ་བྲི་བའི་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ གཞི་བཀོད་བསམ་ལན་བྱིན་དགོ། 

• ཁྱིམ་ལཱ་དང་སློབ་ཁང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་གི་ སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཚུ་ བཟོ་སྟེ་ འབད་དགོ། 

• དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་ ཚད་གཞི་བཟོ་སྟེ་ ལས་འགུལ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 
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རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན།  

• སློབ་དཔོན་གནག་མདོག། ༡༩༨༦ འབྲུག་དཀར་པོ། རྒྱལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད་ཁང་། ཨིནྡྲ་པྲཱས་ཐ། ནིའུ་དིལླི། 

• སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། ༢༠༠༡ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་ཐར། རྫོང་

ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

• པཎ་ཆེན་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ། ལྷོའི་ཆོས་འབྱུང་འཕྲོ་མཐུད་འཇམ་མགོན་སྨོན་མཐའི་འཕྲེང་བ། 

• རྟ་ལོག་སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན། ༢༠༡༦ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་རྣམ། ཀུན་གསལ་རང་སྐྱོང་ལས་

འཛིན།  

• བཀྲ་ཤིས་བསྟན་འཛིན། ༢༠༡༩ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་དད་ལྡན་ཐར་པར་འདྲེན་པའི་ལྕགས་

ཀྱུ། རྡོར་གླིང་གཞི་ཚོགས། ཐིམ་ཕུག།    

 

 
དོན་ཚན། ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་འབྲུག་ལུ་བྱོན་ཏེ་ གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ བསྟན་པ་དར་ཚུལ། 

ལས་དོན། 

• དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྔ་གོང་ གནའ་དུས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ ག་དེ་

སྦེ་ ཡོདཔ་ཨིན་ན་གི་ བསམ་འཆར་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

• གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་བྱོན་ཞིནམ་ལས་ གསང་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ལས་ གསལ་བཤད་འབད་

ཚུགས་དགོ། 

• འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་སྦས་ཡུལ་ཨིན་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་བཀོད་ཚུགས་དགོ།  

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

• དོན་ཚན་ཐོག་ལུ་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་དེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ ཧེ་མའི་ཤེས་ཚད་ག་དེ་སྦེ་ཡོད་ག་ བརྟག་དཔྱད་འབད་

དགོ། དེ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་རང་རྐྱང་ལུ་ ལག་ཤོག་སྟོངམ་རེ་སྤྲོད་དེ་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གི་མཛད་རྣམ་ གང་

ཤེས་ ཐོ་བཀོད་དེ་ སླ་བསྲེ་ ཆ་བཟུང་གཞི་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ བསམ་འཆར་བརྗེ་སོར་འབད་དགོ།  
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• སློབ་དཔོན་གྱིས་ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཡང་ན་ ལག་ཤོག་ཟིན་བྲིས་ བྱང་ཤིང་ ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ 

གནའ་དུས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ གོ་བ་ཁ་གསལ་སྤྲོད་དགོ། དེ་ལས་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ དོན་ཚན་འདི་གི་ཐོག་ལུ་ དྲི་བ་དྲིས་

ལན་འབད་དེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། 

• ཨོ་རྒྱན༌གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གི་རྣམ་ཐར་དང་འབྲེལ་བའི་ གློག་བརྙན་གྱི་ཆ་ཕྲན་ཚུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དེ་ 

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་བལྟ་བཅུག་དགོ། དེ་ནང་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཁོང་ར་ལུ་ གློག་བརྙན་ཚུ་ནང་ལས་འཐོན་པའི་ ཁག་ཆེ་བའི་ 

གནད་དོན་ཚུ་ཐོ་བཀོད་དེ་ དཔྱད་ཞིབ་འབད་དེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ།  

• མཐོང་ཐོས་མཁོ་ཆས་ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་སྦས་གནས་ཨིན་པའི་ སྒྲུབ་

བྱེད་ཚུ་ ཁ་གསལ་ སློབ་སྟོན་འབད་དགོ། 

• སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ སྦྱོང་ལཱ་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ སློབ་དཔོན་དང་སློབ་ཕྲུག་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ 

དོན་ཚན་དོགས་སེལ་འབད་དགོ། ཡང་ན་ འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་མཁས་པ་ཚུ་དང་ འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་  འཚོལ་ཞིབ་

འབད་དེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། 

• དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་སྦྱོང་ལཱ་དང་ ཁྱིམ་ལཱ་ཚུ་འབད་དགོ། 

ཐབས་ལམ་གཞན། 

• མཐོང་ཐོས་མཁོ་ཆས་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་བཏང་ཞིནམ་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བལྟ་བཅུག་དགོ། 

དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་ ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་ངོས་འཛིན་འབད་བྱིན་དགོ། རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་ཐོ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་དོན་

ཚན་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། 

• སློབ་སྟོན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་དང་ ཡང་ན་ དུས་ཚོད་སོ་སོ་ནང་ གསལ་བཤད་བརྙན་མཐོང་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཕྲུག་སྡེ་

ཚན་བཟོ་སྟེ་ཡོད་པའི་ བརྡ་བརྒྱུད་ནང་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ཐོབ་ཆོགཔ་བཟོ་ནི་དང་། ཁྱིམ་ལཱ་ཚུ་ཡང་ འབྲེལ་ལམ་དེ་ཚུ་

བརྒྱུད་དེ་བྱིན་དགོ། 

• ལས་འགུལ་གྱི་དོན་ཚན་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ལྷབ་སྦྱང་

འབད་དགོ། 

དབྱེ་ཞིབ། 

• འབྲི་རྒྱུགས་ཐོག་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

• སློབ་ཚན་རེ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ དོན་ཚན་ཤེས་མ་ཤེས་བརྟག་དཔྱད་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ འབྲི་
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རྒྱུགས་ལེན་དགོ། 

• འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

• འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ ཟིན་བྲིས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་བྲིས་དང་མ་བྲིས། དེ་གི་རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ་

ཚུ་ ལག་ལེན་ འཐབ་དང་མ་འཐབ་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་འོས་འབབ་ལྡན་པའི་སྐུགས་བྱིན་དགོ། 

• རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་ ཁག་ཆེ་བའི་དོན་ཚན་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དེ་ འབྲི་དེབ་ནང་ འོས་འབབ་ལྡནམ་སྦེ་བྲིས་དང་མ་

བྲི་བའི་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ གཞི་བཀོད་བསམ་ལན་བཀོད་དགོ། 

• ཁྱིམ་ལཱ་དང་སློབ་ཁང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་གི་ སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཚུ་ བཟོ་སྟེ་ འབད་དགོ། 

• དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་ ཚད་གཞི་བཟོ་སྟེ་ ལས་འགུལ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན།  

གཤམ་འཁོད་རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་ཐོ་ལས་འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི། 

• སློབ་དཔོན་གནག་མདོག། ༡༩༨༦ འབྲུག་དཀར་པོ། རྒྱལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད་ཁང་། ཨིནྡྲ་པྲཱས་ཐ། 

ནིའུ་དིལླི། 

• སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། ༢༠༠༡ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་ཐར། རྫོང་

ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།  

• པཎ་ཆེན་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ། ལྷོའི་ཆོས་འབྱུང་འཕྲོ་མཐུད་འཇམ་མགོན་སྨོན་མཐའི་འཕྲེང་བ།  

• གཏེར་བཏོན་ཨོ་རྒྱན་བཟང་པོའི་གཏེར་མ། རྒྱལ་པོ་སིན་དྷ་རཱ་ཛ་གི་རྣམ་ཐར།  

• སློབ་དཔོན་པདྨ་ཚེ་དབང་། ༢༠༠༨ འབྲུག་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ། ཀེ་ཨིམ་ཀྲི།  

གཤམ་འཁོད་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ འབྲེལ་ལམ་དེ་ཚུ་གི་ ཐོག་ལས་འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི། 

• https://www.youtube.com/watch?v=dGEyDmqSyzM 

• https://www.youtube.com/watch?v=WyDdFbTMy1w 
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དོན་ཚན། མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་ཐར། 

 

ལས་དོན། 

• དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་གཞུང་དབུ་རྙེད་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ལས་ ངེས་ཤེས་འདྲོངས་པའི་གསལ་བཤད་

འབད་ཚུགས་དགོ།  

• དོན་ཚན་དེ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ ཞིབ་འཚོལ་དང་ གསར་རྩོམ་འབད་ཚུགས་དགོ།  

 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

• ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ སྐུ་པར་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་སྟོན་ཞིནམ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སྐུ་པར་ཐོག་ དྲི་

བ་དྲིས་ལན་འབད་དེ་ ཞབས་དྲུང་གི་མཛད་རྣམ་ ཐུང་ཀུ་རེ་སླབ་བཅུག་དགོ། 

• ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་ཐར་དང་འབྲེལ་བའི་ གློག་བརྙན་གྱི་ཆ་ཕྲན་ཚུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་

འབད་དེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་བལྟ་བཅུག་དགོ། གློག་བརྙན་ནང་ལས་འཐོན་པའི་ ཁག་ཆེ་བའི་ གནད་དོན་ཚུ་ཐོ་བཀོད་དེ་ 

དཔྱད་ཞིབ་འབད་དགོ། 

• སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ སྦྱོང་ལཱ་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ སློབ་དཔོན་དང་སློབ་ཕྲུག་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ 

དོན་ཚན་དོགས་སེལ་འབད་དགོ། 

• འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཞབས་དྲུང་སྐུ་འཕྲེང་རིམ་བྱོན། རིགས་རྒྱུད་ཀྱི་ཁུངས།  སྐུ་

འཁྲུངས་ཚུལ་དང་ སྐུ་ཡོན་བཞེས་ཚུལ། ཆིབས་ཁ་ལྷོ་ལུ་བསྒྱུར་ཚུལ། ལུང་ཕྱོགས་སོ་སོར་ལུ་འགྲོ་དོན་མཛད་ཚུལ། 

ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་ དགྲའི་ཕྱོགས་ལས་ རྣམ་པར་རྒྱལ་ཚུལ་གྱི་དོན་ཚན་ཚུ་ སློབ་སྟོན་འབད་བྱིན་དགོ། 

• སློབ་ཕྲུག་ནང་རྡོག་ སྡེ་ཚན་ དཔྱ་བགོ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ ཞབས་དྲུང་གི་ངོ་བསྒང་ལུ་བཞེངས་ཡོད་པའི་ རྫོང་གཞིས་

ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་དགོ། 

• ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གི་ ངོ་བསྒང་ལུ་ བཙུགས་གནང་པའི་ ཆོས་སྲིད་ཀྱི་གཞུང་དང་ དེང་སང་ 

དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་སྐབས་ཀྱི་གཞུང་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ལེགས་བསྒྱུར་གྱི་ཁྱད་པར་ཕྱེས་ཏེ་ གསལ་བཤད་འབད་

དགོ།  
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• ཡང་ན་ ལས་འགུལ་ཆུང་བ་ཅིག་སྤྲོད་དེ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། 

• ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གི་བརྒྱུད་པ་འདི་ ཆོས་སྲིད་སྡེ་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་མ་འཛིན་པར་ སྲས་བརྒྱུད་ཀྱིས་འཛིན་ཏེ་ཡོད་པ་

ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནང་སྟངས་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ བྱུང་འབྱུངམ་འོང་ག་ དེའི་སྐོར་ལས་བསམ་འཆར་ཚུ་བཀོད་བཅུག་

དགོ། 

• དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་སྦྱོང་ལཱ་དང་ ཁྱིམ་ལཱ་ཚུ་འབད་དེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། 

 

ཐབས་ལམ་གཞན། 

• མཐོང་ཐོས་མཁོ་ཆས་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་བཏང་ཞིནམ་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་དགོ།   

• དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་ ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་ངོས་འཛིན་འབད་བྱིན་དགོ།  

• རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་ཐོ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་དོན་ཚན་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། 

• གསལ་བཤད་བརྙན་མཐོང་བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་འདི་ སྡེ་ཚན་གྱི་བརྡ་བརྒྱུད་ནང་བཏང་ཞིནམ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་འཐོབ་

ཆོགཔ་བཟོ་ནི་དང་།  ཁྱིམ་ལཱ་ཚུ་ཡང་ འབྲེལ་ལམ་དེ་ཚུ་བརྒྱུད་དེ་བྱིན་དགོ། 

• ལས་འགུལ་གྱི་དོན་ཚན་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ཞིནམ་ལས་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། 

 

དབྱེ་ཞིབ། 

• འབྲི་རྒྱུགས་ཐོག་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

• སློབ་ཚན་རེ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ དོན་ཚན་ཤེས་མ་ཤེས་བརྟག་དཔྱད་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ འབྲི་རྒྱུགས

 ་ལེན་དགོ། 

• འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

• འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ ཟིན་བྲིས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་བྲིས་དང་མ་བྲིས། དེ་གི་རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ་ཚུ་ ལག་

ལེན་ འཐབ་དང་མ་འཐབ་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་འོས་འབབ་ལྡན་པའི་སྐུགས་བྱིན་དགོ། 

• རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་ ཁག་ཆེ་བའི་དོན་ཚན་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དེ་ འབྲི་དེབ་ནང་ འོས་འབབ་ལྡནམ་སྦེ་བྲིས་དང་མ་

བྲིས་བའི་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ གཞི་བཀོད་བསམ་ལན་བཀོད་དགོ། 

• ཁྱིམ་ལཱ་དང་སློབ་ཁང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་གི་ སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཚུ་ བཟོ་སྟེ་སྐུགས་བྱིན་དགོ། 
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• དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་ ཚད་གཞི་བཟོ་སྟེ་ ལས་འགུལ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན།  

• གཙང་མཁན་ཆེན་འཇམ་དབྱངས་དཔལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ། ༡༩༧༤ དཔལ་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་

རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་ཐར་ཆོས་ཀྱི་སྤྲིན་ཆེན་པོའི་དབྱངས།  

• དཔལ་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་ཐར་རྒྱ་མཚོའི་སྙིང་པོ་རྒྱས་བསྡུས། རྗེ་དགེ་

འདུན་རིན་ཆེན།  

• སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། ༢༠༠༡ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་ཐར། རྫོང་

ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།  

• སློབ་དཔོན་གནག་མདོག། ༡༩༨༦ འབྲུག་དཀར་པོ། རྒྱལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད་ཁང་། ཨིནྡྲ་པྲཱས་ཐ། ནིའུ་དིལླི། 

• སྐྱབས་རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན། ༢༠༠༥ ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི།  

• འབྲུག་དཀར་པོ། སློབ་དཔོན་ནག་མདོག། ༡༩༨༦ 

• ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་། རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན། ༢༠༠༥ 

• པཎ་ཆེན་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ། ལྷོའི་ཆོས་འབྱུང་འཕྲོ་མཐུད་འཇམ་མགོན་སྨོན་མཐའི་འཕྲེང་བ། 

• སློབ་དཔོན་པདྨ་ཚེ་དབང་། ༢༠༠༨ འབྲུག་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ། ཀེ་ཨིམ་ཀྲི།  

གཤམ་འཁོད་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ འབྲེལ་ལམ་དེ་ཚུ་གི་ ཐོག་ལས་འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི། 

ཞབས་དྲུང་གི་མཛད་རྣམ་གྱི་ གློག་བརྙན་ཆ་ཕྲན། 

• https://www.youtube.com/results?search_query=zhabdrung+zeynam 

• https://www.youtube.com/watch?v=ZKrbYbrpgqE 

• https://www.youtube.com/watch?v=Xctz35Ls62E 

• https://www.youtube.com/watch?v=42GF7ClEJic 

• https://www.youtube.com/watch?v=9-em21t4rj4 
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སློབ་རིམ་༡༢ པ། 
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སློབ་རིམ། བཅུ་གཉིས་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག། 

འབྱུང་རབས་ལུ་སྦྱང་བརྩོན་འབད་དེ་ སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་ཀྱི་ ཕྱག་རྗེས་དང་ བསྟན་སྲིད་སྐྱོང་ཐངས་ དེ་ལས་

རྒྱལ་པོ་རིམ་བྱོན་ཚུ་གིས་ ཆབ་སྲིད་སྐྱོང་ཐངས་ཚུ རྩད་དཔྱད་དང་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་ གསར་རྩོམ་

འབད་ཚུགས། 

 

ལེའུ་ཚན། སྡེ་སྲིད་རིམ་བྱོན། སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་ཚུ་གིས་ བསྟན་སྲིད་བསྐྱངས་ཚུལ། 

དོན་ཚན། སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་ དང་པ་ གཉིས་པ་ གསུམ་པ་དང་ བཞི་པ།  

 

ལས་དོན།  

§ བསྟན་པ་བར་དར་ སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ ཧ་གོ་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ སྔོན་བྱོན་རྒྱལ་བ་གོང་མའི་

ཕྱག་རྗེས་བཟང་པོ་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

§ སྡེ་སྲིད་དང་པ་ལས་བཞི་པ་ཚུན་གྱི་ བསྟན་སྲིད་བསྐྱངས་ཚུལ་ཚུ་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་བཤད་ཚུགས་དགོ། 

 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

• སྡེ་སྲིད་ཀྱི་དོན་ཚན་ ངོ་སྤྲོད་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཆོས་སྲིད་ཀྱི་གཞུང་དབུ་རྙེད་ཚུལ་གྱི་དོན་ཚན་འདི་ 

དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་དགོ། 

• སློབ་ཕྲུག་ནང་རྡོག་ཆ་བསྡོམས་བཅུག་ཞིན་ན་ སྡེ་སྲིད་ཀྱི་རིང་ལུགས་འདི་ ག་དེ་སྦེ་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ 

ཤོག་ཐང་གུ་ བསམ་བཀོད་འབད་དེ་ དམངས་ཁར་བསམ་འཆར་བཤད་བཅུག་དགོ། 

• དེ་ལས་སློབ་དཔོན་གྱིས་ མཐོང་ཐོས་མཁོ་ཆས་ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ སྡེ་སྲིད་ཚུ་གི་ 

མཛད་རྣམ་བཅུད་བསྡུས་ཏེ སློབ་སྟོན་འབད་བྱིན་དགོ། 
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• སློབ་ཕྲུག་རང་རྐྱང་འབད་ སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་པའི་ སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ མཛད་རྣམ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ལྷག་སྟེ་ གོ་བ་

ལེན་ཞིན་ན་ འབྲི་དེབ་ནང་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ཟིན་བྲིས་བཏབ་དགོ། 

• སློབ་དཔོན་གྱིས་ རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་དཔེ་ཆ་གཞན་སྤྲོད་དེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་སྡེ་གྲོགས་ ༣ དང་༤ ནང་ བཟོ་

ཞིནམ་ལས་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཤད་དང་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ གཞི་བཀོད་ཐབས་ལམ་ཐོག་ སློབ་ཕྲུག་

ཁོང་ར་གིས་ དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་བརྡ་དོན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། 

• ཡང་ན་ འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་མཁས་པ་ཚུ་དང་ འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་  འཚོལ་ཞིབ་འབད་ཐོག་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། 

• དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་སྦྱོང་ལཱ་དང་ ཁྱིམ་ལཱ་ཚུ་འབད་དགོ། ཡང་ན་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ 

མཐོང་གཟུགས་སྟོན་ཆས་ཚུ་གི་ཐོག་ སྡེ་སྲིད་ཀྱི་མཛད་རྣམ་ཚུ་བལྟ་བཅུག་སྟེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། 

• སློབ་ཚན་རེ་མཇུག་བསྡུཝ་དང་  སྡེ་སྲིད་གི་ མཛད་རྣམ་རེའུ་མིག་བཟོ་དགོ། དཔེར་ན། 

 

སྡེ་སྲིད་ཀྱི་མཚན། འཁྲུངས་ལོ། ཁྲི་ཁར་ཕེབས་ལོ། དགོངས་ཞུ་ལོ། མཛད་རྗེས་གཙོ་བོ། 

དབུ་མཛད་བསྟན་འཛིན་འབྲུག་རྒྱས། སྤྱི་ལོ་༡༥༩༡། སྤྱི་ལོ་༡༦༥༡-༡༦༥༦། སྤྱི་ལོ་༡༦༥༦། ༡ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་མཛད་གནང་བ། 

༢ རྫོང་ཆེན་དང་ རྫོང་ཕྲན་མང་པོ་བཏབ་གནང་། 

 

༼དྲན་གསོ། རེའུ་མིག་འདི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གཞན་ཡང་བཟོ་སྟེ་བྲི་དགོ།༽ 

 

ཐབས་ལམ་གཞན། 

• མཐོང་ཐོས་མཁོ་ཆས་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་བཏང་སྟེ་ ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་བལྟ་བཅུག་དགོ། དོན་ཚན་དང་

འབྲེལ་བའི་ ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་ངོས་འཛིན་འབད་བྱིན་དགོ། རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན་ དཔེ་ཐོ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ 

དོན་ཚན་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། 

• གསལ་བཤད་བརྙན་མཐོང་བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་འདི་ སྡེ་ཚན་གྱི་བརྡ་བརྒྱུད་ནང་བཏང་ཞིནམ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་འཐོབ་

ཆོགཔ་བཟོ་ནི་དང་།  ཁྱིམ་ལཱ་ཚུ་ཡང་ འབྲེལ་ལམ་དེ་ཚུ་བརྒྱུད་དེ་བྱིན་དགོ། 

• ལས་འགུལ་གྱི་དོན་ཚན་ཚུ་ངོས་འཛིན་ཞིན་ན་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་སྤྲོད་དེ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། 

 



རིག་གཞུང་།             འབྱུང་རབས།            སློབ་རིམ་༡༠-༡༢ པ། 
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དབྱེ་ཞིབ། 

• འབྲི་རྒྱུགས་ཐོག་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

• སློབ་ཚན་རེ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ དོན་ཚན་ཤེས་མ་ཤེས་བརྟག་དཔྱད་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ འབྲི་

རྒྱུགས་ལེན་དགོ། 

• འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

• འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ གཙོ་བོ་ དཔེ་མཚོན་གྱི་མཛད་རྣམ་ རེའུ་མིག་ནང་ ལོ་ཚིགས་དང་ བྱས་རྗེས་

ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་བྲིས་དང་མ་བྲིས། དེ་གི་རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན།་དཔེ་དེབ་ཚུ་ ལག་ལེན་ འཐབ་དང་མ་འཐབ་ཀྱི་དབྱེ་

ཞིབ་འབད་དེ་ སྐུགས་བྱིན་དགོ། 

• རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན་དཔེ་ཆ་ན་ལས་ ཁག་ཆེ་བའི་དོན་ཚན་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དེ་ འབྲི་དེབ་ནང་ འོས་འབབ་ལྡནམ་སྦེ་

བྲིས་དང་མ་བྲི་བའི་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ གཞི་བཀོད་བསམ་ལན་བཀོད་དགོ། 

• ཁྱིམ་ལཱ་དང་སློབ་ཁང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་གི་ སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཚུ་ བཟོ་དགོ། 

• དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་ ཚད་གཞི་བཟོ་སྟེ་ ལས་འགུལ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན།།  

§ སློབ་དཔོན་གནག་མདོག། ༡༩༨༦ འབྲུག་དཀར་པོ། རྒྱལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད་ཁང་། ཨིནྡྲ་པྲཱས་ཐ། ནིའུ་དིལླི། 

§ དྲག་ཤོས་བླམ་གསང་སྔགས། ༢༠༡༡ འབྲུག་གི་སྨྱོས་རབས། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི། 

§ དྲག་ཤོས་ཕུན་ཚོགས་དབང་འདུས། ༢༠༠༧ འབྲུག་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་རབས། རྒྱལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད་ཁང་། 

§  སྐྱབས་རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན། ༢༠༠༥ ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི། 

གཤམ་འཁོད་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ འབྲེལ་ལམ་དེ་ཚུ་གི་ ཐོག་ལས་འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི། 

§ https://www.youtube.com/watch?v=P0CQyU-7jM8  

§ https://www.youtube.com/watch?v=Xi1t917fjT0  

  



རིག་གཞུང་།             འབྱུང་རབས།            སློབ་རིམ་༡༠-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 42 

དོན་ཚན། སྡེ་སྲིད་ང་གཅིག་པ་ མི་རྗེ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ རྒྱལ་སྲིད་བསྐྱངས་ཚུལ། 

ལས་དོན།  

• སྡེ་སྲིད་གོང་མ་ཚུ་ལས་རིམ་བཞིན་ མི་རྗེ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ཚུན་ལུ་ ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགྱུར་བ་ག་དེ་སྦེ་

འགྱོ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ དཔྱད་ཞིབ་འབད་དེ་ ཁྱད་པར་སླབ་ཚུགས་དགོ། 

• ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ མཛད་བྱ་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

• མི་རྗེ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ མཛད་བྱ་ཚུ་ལུ་བསམ་ཞིབ་འབད་དེ་ རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཕྱག་ཞུ་ནིའི་ སེམས་

ཤུགས་བསྐྱེད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

• མི་རྗེ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ སྐུ་པར་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་སྟོན་ཞིན་ན་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སྐུ་པར་འདི་ ག་གི་

ཨིན་ན་ ངོ་ཤེས་ག་མི་ཤེས་ དེ་ལས་ དེའི་ཐོག་ལུ་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་སྟེ་ བསམ་འཆར་བཀོད་དེ་ བསམ་ལན་

བྱིན་དགོ།  

• རིགས་རྒྱུད་ཀྱི་ཁུངས།  སྐུ་འཁྲུངས་ཚུལ། སྐུ་ཡོན་བཞེས་ཚུལ། སྐུ་ན་ཕྲ་བའི་མཛད་བྱ། ནང་འཁྲུག་འབྱུང་ཚུལ། 

ལུང་ཕྱོགས་ཁག་གི་ ཁོ་ཆེ་དཔོན་ཆེ་ཚུ་ཚར་བཅད་དེ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ ཆོས་སྲིད་གདུགས་དཀར་གཅིག་གི་

མངའ་འོག་ལུ་བསྡུ་ཚུལ་ཚུ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ དམངས་ཁར་བསམ་འཆར་བཤད་དགོ།  

• འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ སྐུ་འཁྲུངས་ཚུལ། སྐུ་ཡོན་བཞེས་ཚུལ། སྐུ་ན་ཕྲ་བའི་མཛད་བྱ།  

ལུང་ཕྱོགས་ཁག་གི་ ཁོ་ཆེ་དཔོན་ཆེ་ཚུ་ཚར་བཅད་དེ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ ལུང་གཅིག་གི་མངའ་འོག་ལུ་བསྡུ་ཚུལ་

གྱི་ དོན་ཚན་ཚུ་ གོ་བ་ཁ་གསལ་བཤད་དགོ། 

• མི་རྗེ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གིས་ རིགས་རྒྱུད་ཀྱི་ཁུངས་ བཟའ་ཚང་བཀོད་རིས་ བཟོ་ཐོག་ གོ་བ་སྤྲོད་

དགོ། དེ་ལས་ རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་བའི་སྐབས་ རྒྱབ་ཁབ་ནང་ལུ་ ལུང་ཕྱོགས་ཀྱི་ དཔོན་རིགས་ཚུ་གིས་ གོ་གནས་ 

ཧབ་ཐོབ་རྐྱབ་སྟེ་ སྡོད་པའི་གནས་སྟངས་ཚུ་ ཤོག་བྱང་རེའུ་མིག་གི་ཐོག་ལས་ གསལ་སྟོན་འབད་ཞིན་ན་ གོ་བ་

སྤྲོད་དགོ། 

• སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་གཞི་བཀོད་ཐོག་ མི་རྗེ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྐབས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ 

ག་ཅི་བཟུམ་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན་ན་གི་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་པའི་མཐའ་མར། སློབ་ཕྲུག་སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་འབད་ སྡེ་སྲིད་གོང་མ་



རིག་གཞུང་།             འབྱུང་རབས།            སློབ་རིམ་༡༠-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 43 

ཚུ་ལས་རིམ་བཞིན་ མི་རྗེ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ཚུན་ལུ་ ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགྱུར་བ་ག་དེ་སྦེ་འགྱོ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ བསམ་

བཀོད་འབད་དགོ། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ སྡེ་ཚན་སོ་སོའི་འཐུས་མི་རེ་གིས་ རང་སོའི་དོན་ཚན་གྱི་གསལ་བཤད་འབད་

དགོ།  

• སྡེ་ཚན་གྱི་གསལ་བཤད་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་རང་རང་སོ་སོ་ལུ་ དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་བ་ཚུ་བཟོ་སྟེ་ 

ཁྱིམ་ལཱ་བྱིན་དགོ། 

ཐབསལམ་གཞན་ཡང་། 

• མཐོང་ཐོས་མཁོ་ཆས་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་བཏང་ཞིནམ་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་དགོ།  

• དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་ ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་ངོས་འཛིན་འབད་བྱིན་དགོ། རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན་དཔེ་ཐོ་ཚུ་ ལག་ལེན་

འཐབ་སྟེ་དོན་ཚན་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། 

• གསལ་བཤད་བརྙན་མཐོང་བཟོ་ཡོད་མི་འདི་ སྡེ་ཚན་བརྡ་བརྒྱུད་ནང་ཐོབ་ཆོགཔ་བཟོ་ནི་དང་།  ཁྱིམ་ལཱ་ཚུ་ཡང་ 

འབྲེལ་ལམ་དེ་ཚུ་བརྒྱུད་དེ་བྱིན་དགོ། 

དབྱེ་ཞིབ། 

• སྤྱིར་བཏང་ཁྱིམ་ལཱ་དབྱེ་ཞིབ།  

ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་འབད་ཡོད་པའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ དུས་ཚོད། དོན་ཚན། གཙང་སྦྲ། སྒྲིག་བཀོད་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་

སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་མཛད་དགོཔ་དང་། ལན་འཛོལ་བ་ཡོད་མི་ཚུ་ བཅོས་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ལོག་བྲི་བཅུག་ནི། 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 

• དྲག་ཤོས་བླམ་གསང་སྔགས། ༢༠༡༡ འབྲུག་གི་སྨྱོས་རབས། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི། 

• དྲག་ཤོས་ཕུན་ཚོགས་དབང་འདུས། ༢༠༠༧ འབྲུག་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་རབས། རྒྱལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད་ཁང་། 

• སྐར་མ་ཕུན་ཚོགས། ༢༠༡༥ གཏེར་བཏོན་པདྨ་གླིང་པའི་རྣམ་ཐར།  

• དམ་ཆོས་ལྷུན་གྲུབ། ༢༠༠༨ གོང་ས་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྟོགས་བརྗོད། དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་

འཇུག་ལྟེ་བ། ཐིམ་ཕུ། 

 

  



རིག་གཞུང་།             འབྱུང་རབས།            སློབ་རིམ་༡༠-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 44 

ལེའུ་ཚན། རྒྱལཔོ་རིམ་བྱོན། རྒྱལ་པོ་རིམ་བྱོན་ཚུ་གིས་ ཆབ་སྲིད་བསྐྱངས་ཚུལ། 

དོན་ཚན། འབྲུག་རྒྱལ་དང་པ་ གཉིས་པ་ གསུམ་པ་ བཞི་པ་དང་ལྔ་པ། 

 

ལས་དོན། 

• འབྲུག་རྒྱལ་དང་པ་ གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ལྔ་པ་ཚུན་གྱིས་ 

རྒྱལ་སྲིད་བསྐྱངས་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ཞིནམ་ལས་ རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཕྱག་ཞུ་ནིའི་སེམས་

ཤུགས་ བསྐྱེད་ཚུགས་དགོ། 

• སྡེ་སྲིད་དང་ རྒྱལཔོ་རིམ་བྱོན་གྱི་ཆབ་སྲིད་བསྐྱང་ཐངས་ཀྱི་ ཁྱད་པར་ཕྱེས་ཚུགས་དགོ།  

• དོན་ཚན་དེ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ ཞིབ་འཚོལ་དང་གསར་རྩོམ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

• འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀྱི་རིང་ལུགས་དབུ་རྙེད་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ལས་ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ གོ་

བ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་དགོ། 

• མི་དབང་རིམ་བྱོན་ཚུ་གི་ བཟང་ཚང་བཀོད་རིས་བཟོ་སྟེ་ གོ་བ་སྤྲོད་དགོ། ཡང་ན་ མཛད་རྣམ་ཚུ་ དུས་ཚོད་བཀོད་

རིས་བཟོ་སྟེ་ ཤོག་ཁྲམ་གུ་བྲིས་ཞིན་ན་ སློབ་ཁང་གི་གྱང་གུ་སྦྱར་བཅུག་དགོ། 

• སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ དོན་ཚན་སྤྱན་ཞུ་འབད་དགོ། མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་དང་པ་ལས་ ལྔ་པ་ཚུན་གྱི་དོན་ཚན་ཚུ་ སློབ་

ཕྲུག་ནང་རྡོག་ བགོ་བཤའ་རྐྱབ་སྟེ་སྤྲོད་ཞིན་ན་ དཔེ་མཛོད/འབྲེལ་ཡོད་སློབ་དཔོན/རྒྱལ་རབས་མཁས་མཆོག་ཚུ་དང་ 

འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ སྤྱན་ཞུ་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་དགོ། 

• ཡང་ན་ སློབ་ཚན་རེ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ མཛད་རྣམ་རེའུ་མིག་བཟོ་དགོ། དཔེར་ན་་་ 

མཚན། འཁྲུངས་ལོ། ཁྲི༌ཐོག་ཕེབས་ལོ། གོ་གནས་རིམ་པ་བཞེས་ཚུལ། མཛད་རྗེས་གཙོ་བོ། 

འབྲུག་རྒྱལ་དང་པ་  

གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག། 

༡༨༦༢ ༡༩༠༧ ༡༩༡༨  

ཀྲོང་གསར་མགྲོན་གཉེར།  

ཤེས་རིག་ལམ་ལུགས། 

འབྲུག་གི་དམག་སྡེ།  

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བསྟན་སྲིད། 
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• སྡེ་སྲིད་དང་རྒྱལཔོ་རིམ་བྱོན་གྱི་ཆབ་སྲིད་བསྐྱང་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ དཔུང་ཆ་འབད་ གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་ ལྷབ་སྦྱང་

འབད་དགོ། 

• རྒྱལ་བརྒྱུད་གོང་མ་ཚུ་གི་སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་མི་འགན་ཁུར་ཡོད་མི་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ ག་དེ་སྦེ༌སྐྱོང་སྐྱོངམ་འོང་

ག་དང་། མ་འོངས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བསྟན་སྲིད་ཀྱི་དོན་ ཕྱག་ལཱ་ག་ཅི་ར་མཛད་དགོཔ་འདུག་ག་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བསམ་

འཆར་གྱི་གསར་རྩོམ་ཐུང་ཀུ་རེ་འབད་དགོ། 

 

ཐབས་ལམ་གཞན། 

• རྒྱལ་པོ་རིམ་བྱོན་གྱི་ རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་ སྦྲེལ་ལམ་ཚུ་བྱིན་ཏེ་ ཁོང་རང་གིས་ རྒྱལ་པོ་རིམ་བྱོན་གྱི་གྱི་མཛད་

རྣམ་ཚུ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། 

• ས་གནས་ཀྱི་མཁས་མཆོག་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ མཛད་རྣམ་ཚུ་ གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་ ལྷབ་སྦྱང་

འབད་དགོ། 

• གློག་བརྙན་གྱི་ཆ་ཕྲན་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བཏང་སྟེ་ བལྟ་བཅུག་དགོ། དེ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་རང་རྐྱང་འབད་ དོན་

ཚན་ཟིན་ཐོག་བཟོ་སྟེ་ འབྲི་དེབ་ནང་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ གསལ་བཤད་བརྙན་མཐོང་བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་འདི་ སྡེ་ཚན་གྱི་

བརྡ་བརྒྱུད་ནང་བཏང་ཞིནམ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་འཐོབ་ཆོགཔ་བཟོ་ནི་དང་།  ཁྱིམ་ལཱ་ཚུ་ཡང་ འབྲེལ་ལམ་དེ་ཚུ་

བརྒྱུད་དེ་བྱིན་དགོ། 

• ལས་འགུལ་གྱི་ ཚད་གཞི་ཚུ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཕྲུག་རང་རྐྱང་འབད་ ལས་འགུལ་གྱི་དོན་ཚན་ཐོག་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་

དེ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ།  

དབྱེ་ཞིབ།  

• ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་འབད་ཡོད་པའི་ སྦྱོང་ལཱ་དེ་ཚུ་ སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་བཟོ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ བསམ་

ལེན་བྱིན་དགོ། 

• ལས་འགུལ།  

• དོན་ཚན་གྱི་ཐོག་ལུ་ ཚད་གཞི་དང་བཅས་པའི་ལས་འགུལ་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་ཡང་ ཚད་གཞི་དེ་དང་འཁྲིལ་
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ཏེ་འབད་དགོ། 

སྐབས་དོན་གྱི་ལས་འགུལ་འདི་ལུ་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་དོན་ཚན་ཚུ་ མཐུན་སྒྲིག་ཡོད་མེད། 

ངོ་སྤྲོད་དང་

མཇུག་བསྡུ། 

གནད་དོན་

ཕོག་ཧིང་། 

ཡིག་སྦྱོར། དུས་ཚོད། གཙང་སྦྲ། འབྲི་བཀོད། རྒྱབ་ཁུངས། 

༢% ༦% ༢% ༢% ༡% ༡% ༡% 

ཚད་གཞི་འདི་དཔེ་མཚོན་ཙམ་ཅིག་ཨིན། འོས་བབས་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཚད་གཞི་དང་སྐུགས་ཚུ་བརྗེ་སོར་འབད་རུང་བཏུབ།  

• སྤྱན་ཞུ།   

• གོང་གི་ལས་འགུལ་གྱི་དོན་ཚན་ཐོག་ལུ་ སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་སོ་སོ་ཡོད་པའི་ གསལ་བཤད་སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་

ཞིནམ་ལས་ ལེགས་ཆ་ཉེས་ཆ་ཚུ་ དུས་ཐོག་ལུ་ལམ་སྟོན་གནང་དགོ།  
ངོ་སྤྲོད། དོན་ཚན་གོ་རྟོགས། དྭངས་

གསལ། 

རྗོད་སྒྲ། ལུས་ངག་གི་རྣམ་

འགྱུར། 

༡% ༤% ༢% ༢% ༡% 

ཚད་གཞི་འདི་དཔེ་མཚོན་ཙམ་ཅིག་ཨིན། འོས་བབས་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཚད་གཞི་དང་སྐུགས་ཚུ་བརྗེ་སོར་འབད་རུང་བཏུབ།  

• ཁྱིམ་ལཱ།  

• ཁྱིམ་ལཱ་གི་སྐུགས་འདི་ སྤྲོ་བའི་ཐོག་ལས་ ལཱ་འབད་དང་མ་འབད། གཙང་སྦྲ། སྒྲིག་བཀོད་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ 

དབྱེ་ཞིབ་འབད་བ་ཅིན་ ག་ར་གིས་བཅའ་མར་གཏོགས་ཚུགས་པའི་ཁེ་ཕན་ཡོད། དེ་མེན་པར་ དོན་ཚན་ལུ་གཙོ་བོར་

སྟོན་ཏེ་འབད་བ་ཅིན་ རང་གིས་མ་འབད་བར་ ཤེས་མི་ཅིག་ལུ་འབད་བཅུག་གི་ཉེན་ཁ་ཡོད། 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན།།  

• དམ་ཆོས་ལྷུན་གྲུབ། ༢༠༠༨ གོང་ས་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྟོགས་བརྗོད།     དཔལ་འབྲུག་

ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། ཐིམ་ཕུ། 

• དམ་ཆོས་ལྷུན་གྲུབ། ༢༠༠༨ འབྲུག་རྒྱལ་དང་པའི་རྟོགས་བརྗོད།          དཔལ་འབྲུག་

ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། ཐིམ་ཕུ། 

• དམ་ཆོས་ལྷུན་གྲུབ། ༢༠༠༨ འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པའི་རྟོགས་བརྗོད།         དཔལ་འབྲུག་

ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། ཐིམ་ཕུ། 



རིག་གཞུང་།             འབྱུང་རབས།            སློབ་རིམ་༡༠-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 47 

• དམ་ཆོས་ལྷུན་གྲུབ། ༢༠༠༨ འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པའི་རྟོགས་བརྗོད།         དཔལ་འབྲུག་

ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། ཐིམ་ཕུ། 

• དམ་ཆོས་ལྷུན་གྲུབ། ༢༠༠༨ འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་རྟོགས་བརྗོད།          དཔལ་འབྲུག་

ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། ཐིམ་ཕུ། 

• དམ་ཆོས་ལྷུན་གྲུབ། ༢༠༠༨ འབྲུག་རྒྱལ་ལྔ་པའི་རྟོགས་བརྗོད།          དཔལ་འབྲུག་

ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། ཐིམ་ཕུ། 

• པདྨ་ནོར་བུ། ༢༠༡༨ མི་སེར་གྱི་རྒྱལ་པོ།  

• ལས་ཚོགས་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། ༢༠༡༥ ཆོས་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བཀའ་དྲིན་སེམས་ཀྱི་འོད་

སྣང་། སྤུངས་ཐིམ་དགེ་འདུན་གྲྭ་ཚང་།  

 

 

 

 

 

 

 

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 



རིག་གཞུང་།          སྒྲིག་ལམ།             སློབ་རིམ་༡༡-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 48 

རྩ་གཞུང་ལེགས་བཅོས་ལྟེ་བ། 

  



རིག་གཞུང་།          སྒྲིག་ལམ།             སློབ་རིམ་༡༡-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 49 

སློབ་རིམ་༡༡ པ། 
 

རྒྱུན་སྲོལ་གསར་པའི་རྩ་གཞུང་། 

 

 

 

 

 

 

 

  



རིག་གཞུང་།          སྒྲིག་ལམ།             སློབ་རིམ་༡༡-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 50 

སློབ་ཚན། སྒྲིག་ལམ་གྱི་ཁུངས་དོན་དང་ བརྩི་མཐོང་། 
 

རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ། 

སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་གི་ཤེས་ཡོན་དང་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་རིག་རྩལ་ཚུ་མཁས་སྦྱང་འབད་དེ་ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་

སྒྲིག་ལམ་ཚུ་ མི་ཚེའི་གནས་སྟངས་ན་ ཡུལ་དུས་དང་བསྟུན་ལག་ལེན་དངོས་འཐབ་འབད་དེ་ རང་ལུགས་ལམ་སྲོལ་

བཟང་པོ་འདི་ཚུ་ མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་འབད་དེ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ཚུགས། 

 

དོན་ཚན། སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་དང་ ལམ་སྲོལ། རྒྱལ་ཡོངས་གྱོན་ཆས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་ དབྱེ་བ། 

ལས་དོན།  

§ སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་ ཁག་ཆེ་བའི་ཁུངས་དོན་ཚུ་ དག་ཏོག་ཏོ་འབད་བཤད་ཚུགས་དགོ། 

§ སྒྲིག་ལམ་དང་ འབྲུག་གི་ལམ་སྲོལ་གཉིས་ཀྱི་ ཁྱད་པར་ཕྱེས་ཚུགས་དགོ། 

§ རྒྱལ་ཡོངས་གྱོན་ཆས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་ ཚོགས་ལྷམ། ཟོམ་ལྷམ་གྱི་འཐོབ་ལམ་ དབྱེ་བ་ཚུ་ 

  ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་ སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་ ཁག་ཆེ་བའི་ཁུངས་དོན་སྐོར་ལས་ ཟུར་གནས་གཞི་བཀོད་ལག་

ལེན་འཐབ་སྟེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཁོང་རའི་བསམ་འཆར་བཤད་བཅུག་དགོ།  

§ དོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་བའི་ཟིན་བྲིས་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཁོང་རང་གིས་ འབྱུང་ཁུངས་དང་ཁྱད་པར་ཚུ་

དོགས་བསལ་འབད་དེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་དགོ།  

§ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ཆ་གཟུང་བསམ་བཀོད་ཐོག་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་གྱོན་ཆས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་ ཚོགས་ལྷམ་དང་ 

ཟོམ་ལྷམ་གྱི་འཐོབ་ལམ་ དབྱེ་བ་ཚུ་ག་ཅི་བཟུམ་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ གྲོས་བསྡུར་འབད་བཅུག་དགོ།  

§ དེ་ལས་སློབ་ཕྲུག་ཁོང་རའི་དང་འདོད་ལྟར་ གྲོས་བསྟུན་འབད་ཡོད་མི་འདི་དམངས་ཁར་བཤད་བཅུག་སྟེ་ 

བཏུབ་མ་བཏུབ་ཀྱི་ བསམ་ལན་བྱིན་དགོ།  



རིག་གཞུང་།          སྒྲིག་ལམ།             སློབ་རིམ་༡༡-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 51 

ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་་་ 

§ སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་ ཁག་ཆེ་བའི་ཁུངས་དོན། སྒྲིག་ལམ་དང་ འབྲུག་གི་ལམ་སྲོལ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ 

དེ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་གྱོན་ཆས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་ ཚོགས་ལྷམ་དང་ ཟོམ་ལྷམ་གྱི་འཐོབ་ལམ་ དེ་ལས་ 

དབྱེ་བ་ཚུའི་སྐོར་ལས་ གློག་ཐོག་བཤུད་བརྙན་བཟོ་སྟེ་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ དཔེར་ན། wechat, 

Telegram, Messenger, Twitter, Google  classroom, ལ་སོགས་པ་དང་ 

གཞན་ཡང་ འགྲུལ་འཕྲིན་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལུ་  ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་ནི།  

§ གནད་དོན་དེ་ཚུ་གུ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་བརྡ་དོན་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ བློ་ཚིག་སྒྲ་གཟུང་དང་སྦྲག་ ཚིག་

བྲིས་ཐོག་ལུ་ཡང་བྲི་བཅུག་དགོ། 

དབྱེ་ཞིབ།  

§ ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ རྒྱུས་ཐོ་བཞག་དགོ། 

§ ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་འབད་ཡོད་པའི་སྦྱོང་ལཱ་དེ་ཚུ་ སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་བཟོ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ 

བསམ་ལན་བྱིན་དགོ། 

§ ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་འབད་ཡོད་པའི་སྦྱོང་ལཱ་དེ་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལེགས་ཉེས་ཀྱི་བསམ་ལན་བྱིན་

དགོ། 

རྒྱབ་རྟེན། 

§ རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷ། སྤྱོད་འཇུག།  

§ རྒྱལ་གཟིམ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན། ༡༩༩༩ སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་གི་དེབ་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ།  

§  འཇིགས་མེད་འོད་ཟེར། སྒྲིག་ལམ་གཙོ་འཛིན་འོག་མ།༢༠༡༤ ཉེར་མཁོ་བའི་སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་  

 ཕྱོགས་དེབ།  
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དོན་ཚན། ཡིད་ཀྱི་སྒྲིག་ལམ། 

 

ལས་དོན།  

§ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལས་ ཡིད་ཀྱི་སྒྲིག་ལམ་གཙོ་ཆེ་བའི་ཁུངས་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་། 

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཡིད་ཀྱི་ཟུངས་ཐུབ་ ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན་ན་    འོས་འབབ་

ལྡན་པའི་བརྡ་དོན་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ གསལ་བཤད་འབད་དགོ།  

§ ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་ག་ཅི་ནང་འབད་རུང་ འབྱིད་སྐོར་རྐྱབ་མ་བཏུབ་པའི་ཁུངས་དོན་ཚུ་ སློབ་ཕྲུག་ཁོང་རའི་

ཉམས་མྱོང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གནད་དོན་ཚུ་ཐོ་བཀོད་བཅུག་དགོ།  

§ རང་སེམས་མཐེབ་སོར་གངམ་འདི་ བདག་འཛིན་འབད་ཚུགསཔ་དང་མ་ཚུགསཔ་གཉིས་ཀྱི་   ཁྱད་པར་

ལས་བརྟེན་པའི་ མི་ཚེ་ནང་ལུ་སྟབས་བདེ་སྡུག་ཚུ་ ག་དེ་འབད་ར་འབྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་

ལུ་འཚོལ་ཞིབ་འབད་བཅུག་སྟེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་དགོ། 

ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་་་ 

§ ལུས་ངག་ཡིད་ཀྱི་སྒྲིག་ལམ་སྐོར་ལས་ རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ་དང་ འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོམ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ འདྲི་

བ་དྲི་ལན་འབད་དེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་དགོ། མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ དཔེར་ན། wechat, 

Telegram, Messenger, Twitter, Google  classroom, ལ་སོགས་པ་དང་ 

གཞན་ཡང་ འགྲུལ་འཕྲིན་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་དགོ།  

§ གནད་དོན་དེ་ཚུ་གུ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་བརྡ་དོན་ཚུ་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་བཅུག་དགོ། 

 

དབྱེ་ཞིབ།  

§ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལས་ ཡིད་ཀྱི་སྒྲིག་ལམ་གཙོ་ཆེ་བའི ཁུངས་དང་དགོས་པ་ཤེས་མ་ཤེས་ འདྲི་བ་དྲི་

ལན་འབད་དགོ། 



རིག་གཞུང་།          སྒྲིག་ལམ།             སློབ་རིམ་༡༡-༡༢ པ། 
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§ ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་འབད་ཡོད་པའི་སྦྱོང་ལཱ་དེ་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལེགས་ཉེས་ཀྱི་བསམ་ལན་བྱིན་

དགོ། 

རྒྱབ་རྟེན།  

§ སྤྱོད་འཇུག། རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷ། 

§ སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་གི་དེབ་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ། རྒྱལ་གཟིམ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན། ༡༩༩༩ 

§  ཉེར་མཁོ་བའི་སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་ཕྱོགས་དེབ། འཇིགས་མེད་འོད་ཟེར།         

 སྒྲིག་ལམ་གཙོ་འཛིན་འོག་མ། ༢༠༡༤ 

 

 

དོན་ཚན། བཀབ་ནེ་དང་རགས་ཅུང་། 

ལས་དོན།  

§ བཀབ་ནེ་དང་རགས་ཅུང་གི་དབྱེ་བ་དང་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

§ བཀབ་ནེ་དང་རགས་ཅུང་གི་ བཀབ་ཐངས་རིམ་པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལུས་སྦྱོང་ཐོག་ལུ་འགྲེམ་སྟོན་ 

 འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།   

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་ བཀབ་ནེ་དང་རགས་ཅུང་གི་འབྱུང་ཁངས་ དབྱེ་བ་ཚུའི་སྐོར་ལས་ ངོ་སྤྲོད་འབད་ནི་དང་ 

བཀབ་ཐངས་རིམ་པ་ཚུ་དཔེ་སྟོན་འབད་དེ་བྱིན་དགོ། དེ་ལས་  

§ སློབ་ཕྲུག་ཁོང་ར་གིས་འབད་ བཀབ་ཐངས་རིམ་པ་ཚུ་དཔུང་ཆ་ནང་ལུ་ གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་སྦྱང་བ་འབད་

བཅུག་དགོ།  

§ བཀབ་ནེ་དང་རགས་ཅུང་བཀབ་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ བཤུད་བརྙན་ནང་ལུ་པར་དང་ གློག་བརྙན་གྱི་ཆ་ཕྲན་ཚུ་

བཙུགས་ཏེ་ སློབ་སྟོན་འབད་དགོ།  



རིག་གཞུང་།          སྒྲིག་ལམ།             སློབ་རིམ་༡༡-༡༢ པ། 
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§ ཐུན་ཚན་དཔྱ་བགོ་རྐྱབ་སྟེ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ལུས་སྦྱོང་སྦྱང་བ་ཚུ་ཡང་ འབད་བཅུག་

དགོ། 

ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་་་  

§ བཀབ་ནེ་དང་རགས་ཅུང་གི་དབྱེ་བ་དང་ བཀབ་ཐངས་སྐོར་ལས་ བཤུད་བརྙན་བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་ཚུ་ གློག་བརྙན་

གྱི་ཆ་ཕྲན་བམ་ཚན་འབད་དེ་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ དཔེར་ན། ༼wechat, Telegram, 

Messenger, Twitter, Google classroom, Zoom༽ ལ་སོགས་པའི་མཐུན་རྐྱེན་

ཐོག་ལུ་བཏང་སྟེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་དགོ། གནད་དོན་དེ་ཚུ་གུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ཁུངས་དོན་ཚུ་  

བྲི་བཅུག་དགོ།  

§ སྒྲིག་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་ཤེས་ཡོན་ཡོད་མི་ ས་གནས་ནང་གི་རྒན་ཤོས་ཚུ་དང་ འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ལྷབ་

སྦྱང་འབད་བཅུག་དགོ། 

དབྱེ་ཞིབ།  

§ བཀབ་ནེ་དང་རགས་ཅུང་གི་འབྱུང་ཁུངས་ དེ་ལས་ དབྱེ་བ་ཚུ་ཤེས་མ་ཤེས་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་

དགོ། 

§ བཀབ་ནེ་དང་ ར་ཅུང་བཀབ་ཐངས་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་མ་ཚུགས་ སྡེ་ཚན་ནང་

ལུ་ ལུས་སྦྱོང་འགྲན་བསྡུར་འབད་དེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ།  

རྒྱབ་རྟེན།   

§ རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷ། སྤྱོད་འཇུག།  

§ རྒྱལ་གཟིམ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན། ༡༩༩༩ སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་གི་དེབ་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ།  

§  འཇིགས་མེད་འོད་ཟེར། སྒྲིག་ལམ་གཙོ་འཛིན་འོག་མ།༢༠༡༤ ཉེར་མཁོ་བའི་སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་  

 ཕྱོགས་དེབ།  
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སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 55 

དོན་ཚན། ཕྱག་དབང་གཅར་ཞུའི་དབྱེ་བ། 

 

ལས་དོན།  

§ ཕྱག་དབང་གཅར་ཞུའི་དབྱེ་བ་དང་ འཐོབ་ཐངས་ཚུ་ ལག་ལེན་དངོས་འཐབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

§ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་བགོ་སྟེ་ ཕྱག་དབང་གཅར་ཞུའི་དབྱེ་བ་ཚུ་ ངོ་སྤྲོད་འབད་བཅུག་དགོ། 

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཁོང་གིས་ངོ་སྤྲོད་འབད་དེ་ཡོད་མི་གུ་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ཁུངས་ཚུ་སྦྲག་སྟེ་ སློབ་

སྟོན་འབད་དགོ།  

§ ཕྱག་དབང་གཅར་ཞུ་འབད་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ བཤུད་བརྙན་ནང་ལུ་པར་དང་ གློག་བརྙན་གྱི་ཆ་ཕྲན་ཚུ་

བཙུགས་ཏེ་ སློབ་སྟོན་འབད་དགོ།  

§ ཐུན་ཚན་དཔྱ་བགོ་རྐྱབ་སྟེ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ལུས་སྦྱོང་སྦྱང་བ་ཚུ་ཡང་ འབད་བཅུག་

དགོ། 

ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་་་  

§ ཕྱག་དབང་གཅར་ཞུའི་སྐོར་ལས་ བཤུད་བརྙན་བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་ཚུ་ གློག་བརྙན་གྱི་ཆ་ཕྲན་བམ་ཚན་འབད་དེ་ 

མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ དཔེར་ན། ༼wechat, Telegram, Messenger, Twitter, 

Google classroom, Zoom༽ ལ་སོགས་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཐོག་ལུ་བཏང་སྟེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་

བཅུག་དགོ།  

§ གནད་དོན་དེ་ཚུ་གུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ཁུངས་དོན་ཚུ་ བྲི་བཅུག་དགོ། སྒྲིག་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་ཤེས་ཡོན་

ཡོད་མི་ ས་གནས་ནང་གི་རྒན་ཤོས་ཚུ་དང་ འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་དགོ། 

དབྱེ་ཞིབ། 

§ ཕྱག་དབང་གཅར་ཞུའི་དབྱེ་བ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཤེས་མ་ཤེས་ ལུས་སྦྱོང་འབད་བཅུག་སྟེ་དབྱེ་ཞིབ་

འབད་བཅུག་དགོ། 



རིག་གཞུང་།          སྒྲིག་ལམ།             སློབ་རིམ་༡༡-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 56 

§ ཕྱག་དབང་གཅར་ཞུ་འབད་ཐངས་ཚུ་ དུས་ད་བསྟུན་ཏེ་ལེགས་འགྱུར་འོང་དགོ་པའི་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་

འཆར་སྣང་ཚུ་ དཔྱད་པ་བཏང་བཅུག་དགོ། 

§ ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་འབད་ཡོད་པའི་སྦྱོང་ལཱ་དེ་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལེགས་ཉེས་ཀྱི་བསམ་ལན་བྱིན་

དགོ། 

རྒྱབ་རྟེན།  

§ རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷ། སྤྱོད་འཇུག།  

§ རྒྱལ་གཟིམ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན། ༡༩༩༩ སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་གི་དེབ་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ།  

§  འཇིགས་མེད་འོད་ཟེར། སྒྲིག་ལམ་གཙོ་འཛིན་འོག་མ།༢༠༡༤ ཉེར་མཁོ་བའི་སྒྲིག་ལམ་རྣམ་   

 གཞག་ཕྱོགས་དེབ།  

 

 

དོན་ཚན། བསྔོ་ཞུའི་རིམ་པ། 

ལས་དོན།  

§ བསྔོ་ཞུའི་རིམ་པ་ ལག་ལེན་དངོས་འཐབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་ བསྔོ་ཞུ་རིམ་པ་ཚུའི་སྐོར་ལས་ པར་དང་ཚིག་སྦྲག་སྟེ་བཤུད་བརྙན་ནང་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ 

སློབ་སྟོན་འབད་དགོ།  

§ དོན་ཚན་དང་མཐུན་པའི་ གནད་དོན་ཐོག་ལུ་ གློག་བརྙན་ཐུང་ཀུ་རེ་བཟོ་སྟེ་ ཨ་ལུ་ཚུ་ལུ་བལྟ་བཅུག་དགོ 

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྡེ་གྲོགས་ནང་འབད་ བསྔོ་ཞུའི་སྐོར་ལས་ཚབ་རྩེད་ཐོག་ལུ་ སྦྱང་བ་འབད་བཅུག་དགོ།  

ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་་་  

§ བསྔོ་ཞུའི་སྐོར་ལས་ བཤུད་བརྙན་བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་ཚུ་ གློག་བརྙན་གྱི་ཆ་ཕྲན་བམ་ཚན་འབད་དེ་ མི་སྡེ་བརྡ་



རིག་གཞུང་།          སྒྲིག་ལམ།             སློབ་རིམ་༡༡-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 57 

བརྒྱུད་ དཔེར་ན། ༼wechat, Telegram, Messenger, Twitter, Google 

classroom, Zoom༽ ལ་སོགས་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཐོག་ལུ་བཏང་སྟེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་དགོ།  

§ གནད་དོན་དེ་ཚུ་གུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ཁུངས་དོན་ཚུ་ བྲི་བཅུག་དགོ། སྒྲིག་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་ཤེས་ཡོན་

ཡོད་མི་ ས་གནས་ནང་གི་རྒན་ཤོས་ཚུ་དང་ འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་ བཅུག་དགོ། 

དབྱེ་ཞིབ། 

§ བསྔོ་ཞུའི་འཐོབ་ལམ་ཚུ་ ཡུལ་དུས་དང་བསྟུན་འཕུལ་ཐངས་ཀྱི་རིམ་པ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཤེས་མ་ཤེས་ 

ལུས་སྦྱོང་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་བཅུག་དགོ། 

§ ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་ལུས་སྦྱོང་ཐོག་ལུ་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་རྒྱུས་ཐོ་བཞག་དགོ། 

རྒྱབ་རྟེན།  

§ རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷ། སྤྱོད་འཇུག།  

§ རྒྱལ་གཟིམ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན། ༡༩༩༩ སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་གི་དེབ་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ།  

§  འཇིགས་མེད་འོད་ཟེར། སྒྲིག་ལམ་གཙོ་འཛིན་འོག་མ།༢༠༡༤ ཉེར་མཁོ་བའི་སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་  

 ཕྱོགས་དེབ།  

 

 

དོན་ཚན། ཆོས་ཕྱོགས་སྐོར།  

ལས་དོན།  

§ མཆོད་བཤམ་དགོ་པའི་ཁུངས་དོན་ལྷབ་སྟེ་ བརྩི་མཐོང་བསྐྱེད་ཚུགས་དགོ། 

§ མཆོད་ཆས་ཀྱི་རིགས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་སླབ་ཚུགས་དགོ། 

§ ཁ་ཐུན་དགེ་སྦྱོར་ལུ་བརྩོན་དགོཔ་དང་ དར་ཤིང་འཕྱར་དགོ་པའི་ཁུངས་དོན་        

 འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 



རིག་གཞུང་།          སྒྲིག་ལམ།             སློབ་རིམ་༡༡-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 58 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་ མཆོད་གཤམ་རབ་འབྲིང་ཐ་གསུམ་དང་འབྲེལ་བའི་པར་/གློག་བརྙན་གྱི་ཆ་ཕྲན་ཚུའི་ཐོག་ལུ་ 

ཁུངས་དོན་ཚུ་བཤད་དེ་ བརྩི་མཐོང་བསྐྱེད་ཚུགས་པའི་སློབ་སྟོན་འབད་དགོ།  

§ དོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་བའི་ཟིན་བྲིས་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ས་གནས་ཀྱི་ རྫོང་གཞིས། ལྷ་ཁང་དང་ 

དགོན་སྡེ་ཚུ་ན་ བལྟ་སྐོར་ལས་རིམ་བཟོ་སྟེ་ དངོས་འཐབ་འབད་དེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་དགོ། སློབ་

ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ མོས་མཐུན་གཞི་གདན་གཞི་བཀོད་ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་སྟེ་ མཆོད་གཤམ། མཆོད་ཆས། ཁ་

ཐུན་དགེ་སྦྱོར་དང་ དར་ཤིང་འཕྱར་དགོ་པའི་ཁུངས་དོན་ཚུ་ དམངས་ཁར་བཤད་བཅུག་དགོ།  

ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་་་ 

§ མཆོད་གཤམ། མཆོད་ཆས། ཁ་ཐུན་དགེ་སྦྱོར་དང་ དར་ཤིང་འཕྱར་དགོ་པའི་ཁུངས་དོན་ཚུའི་སྐོར་ལས་ 

རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ་དང་ འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོམ་/ཡོངས་འབྲེལ་མཐུན་རྐྱེན་ཚུའི་ཐོག་ལུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ 

ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་དགོ།  

§ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ དཔེར་ན། wechat, Telegram, Messenger, Twitter, 

Google  classroom, ལ་སོགས་པ་དང་ གཞན་ཡང་ འཐབ་ཐོག་ལུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་

བཅུག་ནི། གནད་དོན་དེ་ཚུ་གུ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་བརྡ་དོན་ཚུ་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་བཅུག་དགོ། 

དབྱེ་ཞིབ། 

§ མཆོད་གཤམ། མཆོད་ཆས། ཁ་ཐུན་དགེ་སྦྱོར་དང་ དར་ཤིང་འཕྱར་དགོ་པའི་ཁུངས་དོན་ཚུ་ ཤེས་མ་ཤེས་

སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཏེ་   དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

§ ཆོས་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱབ་ཁུངས་དང་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་བརྡ་དོན་ཚུ་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་བཅུག་སྟེ་ 

དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

རྒྱབ་རྟེན།  

§ རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷ། སྤྱོད་འཇུག།  

§ རྒྱལ་གཟིམ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན། ༡༩༩༩ སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་གི་དེབ་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ།  



རིག་གཞུང་།          སྒྲིག་ལམ།             སློབ་རིམ་༡༡-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 59 

§  འཇིགས་མེད་འོད་ཟེར། སྒྲིག་ལམ་གཙོ་འཛིན་འོག་མ། ༢༠༡༤ ཉེར་མཁོ་བའི་སྒྲིག་ལམ་      

 རྣམ་གཞག་ཕྱོགས་དེབ།  

 

 

དོན་ཚན། བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། 

ལས་དོན།  

§ བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཁུངས་དང་ དེའི་རིམ་པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 

§ མར་ཆང་གི་ཁུངས་དང་དགོས་པ། མར་ཆང་ཕུལ་ཐངས་དང་བསྡུ་ཐངས་ཚུ་ འཛོལ་བ་མེད་པར་འབད་ 

  ཚུགས་དགོ། 

§ ཐུགས་སྨོན་དར་ཤིང་གི་ ཁུངས་དོན་ཚུ་དག་ཏོག་ཏོ་འབད་བཀལ་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་ བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཁུངས་དང་ མར་ཆང་ཕུལ་ནི་དང་བསྡུ་ཐངས་ དེ་ལས་ 

ཐུགས་སྨོན་དར་ཤིང་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་བཤད་པ་རྐྱབ་བྱིན་དགོ།  

§ བཞུགས་གྲལ་དྲང་ཐངས། མར་ཆང་ཕུལ་ནི་དང་བསྡུ་ཐངས་གི་ཁུངས་དོན་སྐོར་ལས་ རིག་བསྡུར་བརྗེ་སོར་ཐོག་

ལུ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ།  

§ དར་ཤིང་འཕྱར་དགོ་པའི་ཁུངས་དོན་སྐོར་ལས་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་བརྡ་དོན་ཚུ་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དེ་ དམངས་

ཁར་བཤད་བཅུག་དགོ།  

ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་་་ 

§ བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཁུངས་དང་ མར་ཆང་ཕུལ་ཐངས་དང་བསྡུ་ཐངས་ དེའི་རིམ་པ་དང་དར་ཤིང་

འཕྱར་དགོ་པའི་ཁུངས་དོན་ཚུའི་སྐོར་ལས་ རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ་དང་ འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོམ་/ཡོངས་འབྲེལ་མཐུན་

རྐྱེན་ཚུའི་ཐོག་ལུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་དགོ།  



རིག་གཞུང་།          སྒྲིག་ལམ།             སློབ་རིམ་༡༡-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 60 

§ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ དཔེར་ན། wechat, Telegram, Messenger, Twitter, 

Google  classroom, ལ་སོགས་པ་དང་ གཞན་ཡང་ དུས་དང་མཐུན་པའི་ཐབས་ལམ་ཚུའི་

ཐོག་ལས་ བརྡ་དོན་ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་དགོ། 

དབྱེ་ཞིབ། 

§ བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཁུངས། མར་ཆང་ཕུལ་ནི་དང་བསྡུ་ཐངས་ཀྱི་རིམ་པ་ དེ་ལས་ དར་ཤིང་

འཕྱར་དགོ་པའི་ཁུངས་ཚུ་ ཤེས་མ་ཤེས་ཀྱི་དོན་ལུ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཏེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

§ བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཁུངས། མར་ཆང་ཕུལ་ནི་དང་བསྡུ་ཐངས་ཀྱི་རིམ་པ་ དེ་ལས་ དར་ཤིང་

འཕྱར་དགོ་པའི་ཁུངས་དོན་ཚུ་ བསྡུ་སྒྲིག་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

རྒྱབ་རྟེན།  

§ རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷ། སྤྱོད་འཇུག།  

§ རྒྱལ་གཟིམ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན། ༡༩༩༩ སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་གི་དེབ་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ།  

§  འཇིགས་མེད་འོད་ཟེར། སྒྲིག་ལམ་གཙོ་འཛིན་འོག་མ།༢༠༡༤ ཉེར་མཁོ་བའི་སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་  

 ཕྱོགས་དེབ།  

  



རིག་གཞུང་།          སྒྲིག་ལམ།             སློབ་རིམ་༡༡-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 61 

དོན་ཚན། རབ་གནས་རྟེན་འབྲེལ། 

 

ལས་དོན།  

§ རབ་གནས་དང་ འགོ་འབྱེད་རྟེན་འབྲེལ་འབད་དགོ་པའི་ཁུངས་དོན་ཚུ་ ཁ་གསལ་འབད་འབྲི་སླབ་ 

  འབད་ཚུགས་དགོ།  

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

§ རབ་གནས་དང་ འགོ་འབྱེད་རྟེན་འབྲེལ་འབད་དགོ་པའི་ཁུངས་དོན་སྐོར་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཁོང་ར་ནང་རྡོག་འདྲི་

བ་དྲི་ལན་འབད་བཅུག་དགོ།  

§ དོན་ཚན་དང་མཐུན་པའི་རྒྱབ་རྟེན་ཀི་དེབ་དང་ རབ་གནས་དང་ འགོ་འབྱེད་རྟེན་འབྲེལ་སྐོར་ལས་ གློག་བརྙན་

གྱི་ཆ་ཕྲན་ཚུ་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དེ་ སློབ་སྟོན་འབདཝ་ད་ ཁུངས་དོན་ཚུ་ཡང་གཅིག་ཁར་སློབ་སྟོན་འབད་དགོ།  

ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་་་ 

§ རབ་གནས་དང་ འགོ་འབྱེད་རྟེན་འབྲེལ་འབད་དགོ་པའི་ཁུངས་དོན་ཚུའི་སྐོར་ལས་ ལྷན་དེབ་ཡོངས་འབྲེལ་

/མཐུན་རྐྱེན་ཚུའི་ཐོག་ལུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་དགོ།  མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ 

དཔེར་ན། wechat, Telegram, Messenger, Twitter, Google  

classroom, ལ་སོགས་པ་དང་ གཞན་ཡང་ དུས་དང་མཐུན་པའི་ཐབས་ལམ་ཚུའི་ཐོག་ལས་ བརྡ་

དོན་ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་དགོ། 

དབྱེ་ཞིབ། 

§ རབ་གནས་དང་ འགོ་འབྱེད་རྟེན་འབྲེལ་འབད་དགོ་པའི་ཁུངས་དོན་ཚུའི་སྐོར་ལས་ ཤེས་མ་ཤེས་ཀྱི་དོན་ལུ་ 

སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་/འབྲི་དེབ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

§ རབ་གནས་དང་ འགོ་འབྱེད་རྟེན་འབྲེལ་འབད་དགོ་པའི་ཁུངས་དོན་ཚུའི་སྐོར་ལས་ བསྡུ་སྒྲིག་འབད་བཅུག་

སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ།  

 



རིག་གཞུང་།          སྒྲིག་ལམ།             སློབ་རིམ་༡༡-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 62 

རྒྱབ་རྟེན།  

§ རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷ། སྤྱོད་འཇུག།  

§ རྒྱལ་གཟིམ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན། ༡༩༩༩ སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་གི་དེབ་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ།  

§  འཇིགས་མེད་འོད་ཟེར། སྒྲིག་ལམ་གཙོ་འཛིན་འོག་མ།༢༠༡༤ ཉེར་མཁོ་བའི་སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་  

 ཕྱོགས་དེབ།  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



རིག་གཞུང་།          སྒྲིག་ལམ།             སློབ་རིམ་༡༡-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 63 

སློབ་རིམ་༡༢ པ། 
 

 

 

 

 

  



རིག་གཞུང་།          སྒྲིག་ལམ།             སློབ་རིམ་༡༡-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 64 

སློབ་ཚན། སྒྲིག་ལམ་གྱི་ཁུངས་དོན་དང་ བརྩི་མཐོང་། 
 

རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ། 

བརྗོད་བྱ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་བསླབ་པ་གཙོ་བོར་བཏོན་པ་ འདུལ་བའི་སྡེ་སྣོད་ལུགས་སྲོལ་དང་ སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་ལས་དར་

བའི་ རང་ལུགས་སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་ལུ་བརྟེན་པའི་ བཟའ་བཅའ་འགྲོ་གསུམ་དང་ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་ཀུན་

སྤྱོད་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 

 

དོན་ཚན། འབྲུག་པའི་བྱ་སྤྱོད། ༼ཐ་དམ་ཚིག། ལས་རྒྱུ་འབྲས།༽  

ལས་དོན།  

§ འབྲུག་པའི་བྱ་སྤྱོད་བཟང་པོ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

§ ལཱ་གཡོག་གི་གནས་སྟངས་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ནང་འབད་རུང་ ཐ་དམ་ཚིག་དང་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་ 

  བསྟེན་ཏེ་ འབད་ཚུགས་དགོ། 

§ རང་གཞན་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ཕན་པའི་ རང་ཚོར་ཐོག་ལུ་འགན་འཁྲི་འབག་སྟེ་ ལཱ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་ འབྲུག་པའི་བྱ་སྤྱོད་བཟང་པོའི་སྐོར་ལས་ བརྡ་དོན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་བཅུག་སྟེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་

གིས་བཤུད་བརྙན་ཐོག་ལུ་ བཤད་པ་རྐྱབ་བཅུག་དགོ།  

§ དོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་བའི་ཟིན་བྲིས་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཁོང་རང་གིས་ དབྱེ་བ་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་དག་བཅོས་

འབད་དེ་ སློབ་ཁང་ནང་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་བཅུག་དགོ།  

§ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ཆ་གཟུང་བསམ་བཀོད་ཐོག་ལུ་ སྒྲིག་ལམ་ལུ་བརྟེན་པ་ཅིན་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་དང་ཐ་དམ་ཚིག་བསྟེན་ནི་

ལུ་ ཕན་པ་ག་ཅི་ར་ཡོད་ག་ གྲོས་བསྡུར་འབད་བཅུག་དགོ།  

§ སློབ་ཕྲུག་ཁོང་རའི་དང་འདོད་ལྟར་ གྲོས་བསྟུན་འབད་ཡོད་མི་འདི་དམངས་ཁར་བཤད་བཅུག་སྟེ་ བཏུབ་མ་བཏུབ་



རིག་གཞུང་།          སྒྲིག་ལམ།             སློབ་རིམ་༡༡-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 65 

ཀྱི་ བསམ་ལན་བྱིན་དགོ།  

ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་་་ 

§ འབྲུག་པའི་བྱ་སྤྱོད། ༼ཐ་དམ་ཚིག། ལས་རྒྱུ་འབྲས།༽ གི་སྐོར་ལས་ གློག་ཐོག་བཤུད་བརྙན་བཟོ་སྟེ་ 

མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ དཔེར་ན། wechat, Telegram, Messenger, Twitter, 

Google  classroom, ལ་སོགས་པ་དང་ གཞན་ཡང་ འགྲུལ་འཕྲིན་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལུ་ 

ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་ནི།  

§ གནད་དོན་དེ་ཚུ་གུ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་བརྡ་དོན་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ བློ་ཚིག་སྒྲ་གཟུང་དང་སྦྲག་ ཚིག་

བྲིས་ཐོག་ལུ་ཡང་བྲི་བཅུག་དགོ། 

དབྱེ་ཞིབ།  

§ ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ རྒྱུས་ཐོ་བཞག་དགོ། 

§ ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་འབད་ཡོད་པའི་སྦྱོང་ལཱ་དེ་ཚུ་ སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་བཟོ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ 

བསམ་ལན་བྱིན་དགོ། 

§ སྒྲ་བཟུང་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ བློ་ཚིག་དང་ ཚིག་བྲིས་གཅིག་ཁར་སྒྲིག་མ་སྒྲིག་ དམངས་ཁར་ཉན་བཅུག་

སྟེ་ བསམ་ལན་བཀོད་དེ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ།  

རྒྱབ་རྟེན། 

§ རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷ། སྤྱོད་འཇུག།  

§ རྒྱལ་གཟིམ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན། ༡༩༩༩ སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་གི་དེབ་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ།  

§  འཇིགས་མེད་འོད་ཟེར། སྒྲིག་ལམ་གཙོ་འཛིན་འོག་མ།༢༠༡༤ ཉེར་མཁོ་བའི་སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་  

 ཕྱོགས་དེབ།  

 

  



རིག་གཞུང་།          སྒྲིག་ལམ།             སློབ་རིམ་༡༡-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 66 

དོན་ཚན། ལུས་ངག་གི་སྒྲིག་ལམ། 

 

ལས་དོན།  

§ ལུས་ཀྱི་སྒྲིག་ལམ་ལས་ འགྲོ་བ་སྡོད་ལུགས་ཀྱི་སྒྲིག་ལམ་ཚུ་ ལག་ལེན་དངོས་འཐབ་འབད་ 

  ཚུགས་དགོ། 

§ རྫོང་གཞིས་ཉེ་འདབས་ལུ་ འབད་ཆོག་པའི་སྒྲིག་ལམ་ཚུ་ གཞན་ལུ་བཤད་ནི་དང་ རང་གིས་ཡང་ལག་ལེན་

འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

§ བཟའ་བ་ཟས་ཀྱི་སྒྲིག་ལམ་ བཅའ་བ་འབད་གཞག་བཅའ་གཞག་གི་སྒྲིག་ལམ་ཚུ་ དབྱེ་བ་སོ་སོར་ཕྱེས་ཏེ་ 

འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

  

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་། 

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་གཙོ་བོར་བཏོན་ཐངས་འདི་ རང་གི་ལུས་ངག་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ 

འབད་བཏུབ་པའི་ལཱ་དང་ ཕན་པའི་ལཱ་ཚུ་མ་གཏོགས། འབད་མ་རུང་བའི་ལཱ་དང་ གནོད་པའི་ལཱ་ཚུ་ 

རྩ་ལས་མ་འབད་མི་འདི་ལུ་སླབ་ཨིན། ལུས་ངག་གཉིས་ཀྱིས་ དགེ་སྡིག་གི་སྤང་བླང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 

འབད་མ་རུང་བའི་ལཱ་གི་རིགས་ག་ར་སྤངས་ཏེ་ བཟང་པོའི་ལཱ་ཚུ་འབད་དགོ་་པའི་སྐོར་ལས་ གསལ་

བཤད་འབད་དེ་བྱིན་དགོ།  

§ དོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་བའི་ཟིན་བྲིས་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ཉེ་འདབ་ཀྱི་ རྫོང་གཞིངས། ལྷ་

ཁང་དང་ དགོན་སྡེ་ཚུ་ན་ བལྟ་སྐོར་ལས་རིམ་བཟོ་སྟེ་ དངོས་འཐབ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་དགོ། 

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ཆ་གཟུང་འབད་དེ་ བཟའ་བ་ཟས་ཀྱི་སྒྲིག་ལམ་ བཅའ་བ་འབད་གཞག་བཅའ་གཞག་

གི་སྒྲིག་ལམ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་བཅུག་སྟེ་ དམངས་ཁར་བཤད་པ་བཅུག་དགོ།  

§ སྒྲིག་ལམ་མཁས་མཆོག་ཚུ་ སྐུ་མགྲོན་འབད་ཞུ་སྟེ་ བཟའ་བཅའ་འགྲོ་གསུམ་དང་འབྲེལ་བའི་ལུས་

སྦྱོང་གི་སྦྱང་བ་དངོས་འཐབ་འབད་བཅུག་དགོ།  



རིག་གཞུང་།          སྒྲིག་ལམ།             སློབ་རིམ་༡༡-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 67 

ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་་་ 

§ ཕྱི་ལུས་ངག་གི་སྒྲིག་ལམ་སྐོར་ལས་ རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ་དང་ འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོམ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ འདྲི་བ་

དྲི་ལན་འབད་དེ་ རྣམ་གཞག་ཚུའི་སྐོར་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་དགོ།  

§ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ དཔེར་ན། wechat, Telegram, Messenger, Twitter, 

Google  classroom, ལ་སོགས་པ་དང་ གཞན་ཡང་ འགྲུལ་འཕྲིན་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལུ་ 

ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་དགོ།  

§ གནད་དོན་དེ་ཚུ་གུ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་བརྡ་དོན་ཚུ་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་བཅུག་དགོ། 

དབྱེ་ཞིབ།  

§ བཟའ་བཅའ་འགྲོ་གསུམ་ཚུ་གི་ ཁུངས་དང་དགོས་པ་ཤེས་མ་ཤེས་ དྲི་བ་དྲི་ལན་འབད་དགོ། 

§ ལུས་ངག་གི་སྒྲིག་ལམ་གཉིས་ལས་ ག་དེ་གཙོ་ཆེཝ་ཨིན་ན་བཤད་པ་རྐྱབ་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་

དགོ།  

§ དབྱེ་ཚད་གཞི་བཞག་ཐོག་ལུ་ ལུས་སྦྱོང་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྐུགས་བྱིན་དགོ། 

§ ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་འབད་ཡོད་པའི་སྦྱོང་ལཱ་དེ་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལེགས་ཉེས་ཀྱི་བསམ་ལན་བྱིན་

དགོ། 

རྒྱབ་རྟེན།  

§ རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷ། སྤྱོད་འཇུག།  

§ རྒྱལ་གཟིམ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན། ༡༩༩༩ སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་གི་དེབ་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ།  

§  འཇིགས་མེད་འོད་ཟེར། སྒྲིག་ལམ་གཙོ་འཛིན་འོག་མ།༢༠༡༤ ཉེར་མཁོ་བའི་སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་ཕྱོགས་དེབ།  

 

  



རིག་གཞུང་།          སྒྲིག་ལམ།             སློབ་རིམ་༡༡-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 68 

དོན་ཚན། གཉེན་སྦྱོར་གྱི་ལམ་ལུགས་དང་ སྐྱེ་སྟོན་གྱི་རིམ་པ།  

ལས་དོན།  

§ གཉེན་སྦྱོར་གྱི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འཐོབ་ཐངས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

§ སྐྱེ་སྟོན་གྱི་རིམ་པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྩིས་སྲུང་འབད་དགོ་པའི་དགོས་པ་ཚུ་འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

§ སྐྱེ་སྟོན་རྒྱས་འབྲིང་སྡུད་གསུམ་གྱི་ བྱ་ལུགས་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་འབད་དབྱེ་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་ དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་ཟིན་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་བྱིན་ནི་ དེ་ལས་ ཨ་ལུ་ཁོང་རའི་

ནང་རྡོག་ལུ་ ནང་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་འཁྲབ་སྲུང་ཐུང་ཀུ་རེ་བཟོ་བཅུག་སྟེ་ སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་འབད་ དམངས་

ཁར་སྤྱན་འབུལ་འབད་བཅུག་དགོ།  

§ སྐྱེ་སྟོན་གྱི་རིམ་ཚུའི་སྐོར་ལས་ སློབ་དཔོན་རང་གིས་ གློག་བརྙན་གྱི་ཆ་ཕྲན་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ནང་ལུ་སྟོན་

ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་རིམ་པ་འདི་ཚུ་ཐོ་བཀོད་བཅུག་སྟེ་ ཟིན་བྲིས་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་རིམ་

པ་དང་ གློག་བརྙན་ནང་ཐོན་ཡོད་པའི་རིམ་པ་ཚུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་དགོ། 

ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་་་ 

§ གཉེན་སྦྱོར་གྱི་ལམ་ལུགས་དང་ སྐྱེ་སྟོན་གྱི་རིམ་པ་ཚུ་ གློག་ཐོག་བཤུད་བརྙན་བཟོ་སྟེ་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ 

དཔེར་ན། wechat, Telegram, Messenger, Twitter, Google  

classroom, ལ་སོགས་པ་ མཐུན་རྐྱེན་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།  

§ དོགས་སེལ་དོན་ལུ་འགྲུལ་འཕྲིན་/ཡོངས་འབྲེལ་སྤྱོད་དེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་དགོ།  

§ གཉེན་སྦྱོར་དང་ སྐྱེ་སྟོན་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ནང་ སློབ་ཕྲུག་ཁོང་ར་བཅའ་མར་གཏོགས་ཏེ་ ལས་རིམ་ཚུ་འགོ་

འདྲེན་འཐབ་ནི་ནང་ལུ་ བློ་སྤོབས་བསྐྱེད་བཅུག་དགོ། 

དབྱེ་ཞིབ།  

§ གཉེན་སྦྱོར་དང་སྐྱེ་སྟོན་གྱི་རིམ་པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བརྩི་སྲུང་འབད་དགོ་པའི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་ཤེས་མ་

ཤེས་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་དགོ། 



རིག་གཞུང་།          སྒྲིག་ལམ།             སློབ་རིམ་༡༡-༡༢ པ། 
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§ སྐྱེ་སྟོན་རྒྱས་འབྲིང་སྡུད་གསུམ་འབད་ རྩིས་སྲོལ་ཡོད་པའི་རྒྱབ་ཁུངས་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་དེ་འབད་བཅུག་སྟེ་ 

དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ།  

§ ལས་འགུལ་ཚུ་ཚད་གཞི་བཞག་ཐོག་ལུ་ ཚིག་འཐོབ་ལམ་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྐུགས་བྱིན་དགོ། 

རྒྱབ་རྟེན།   

§ རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷ། སྤྱོད་འཇུག།  

§ རྒྱལ་གཟིམ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན། ༡༩༩༩ སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་གི་དེབ་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ།  

§  འཇིགས་མེད་འོད་ཟེར། སྒྲིག་ལམ་གཙོ་འཛིན་འོག་མ།༢༠༡༤ ཉེར་མཁོ་བའི་སྒྲིག་ལམ་རྣམ་  

 གཞག་ཕྱོགས་དེབ།  

 

 

དོན་ཚན། ཟོང་ཆས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་ སྒྲིག་ཐངས། ཕྱག་དབང་གཅར་ཞུའི་དབྱེ་བ། 

ལས་དོན།  

§ ཟོང་ཆས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་ འགོ་རིམ་སྒྲིག་ཐངས་ཚུ་ ཆ་ཚངམ་འབད་སྟོན་ཚུགས་དགོ།  

§ ཕྱག་དབང་གཅར་ཞུའི་དབྱེ་བ་ཚུ་ ལག་ལེན་དངོས་འཐབ་ཐོག་ལུ་ དཔེ་སྟོན་འབད་ཚུགས། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཟོང་ཆས་ཀྱི་དབྱེ་བ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ ངོ་སྤྲོད་འབད་ནི་དང་ སྒྲིག་ཐངས་ཀྱི་རིམ་པ་ཚུ་དཔེ་

སྟོན་འབད་དེ་བྱིན་དགོ།  

§ སློབ་ཕྲུག་ཁོང་ར་གིས་འབད་ ཟོང་ཆས་སྒྲིག་ནི་དང་ བཏང་ཐངས་ཚུ་སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་

སྦྱང་བ་འབད་བཅུག་དགོ།  

§ ཕྱག་དབང་གཅར་ཞུ་འབད་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ བཤུད་བརྙན་ནང་ལུ་པར་དང་ གློག་བརྙན་གྱི་ཆ་ཕྲན་ཚུ་

བཙུགས་ཏེ་ སློབ་སྟོན་འབད་དགོ།  

§ ཐུན་ཚན་དཔྱ་བགོ་རྐྱབ་སྟེ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ལུས་སྦྱོང་སྦྱང་བ་ཚུ་ཡང་འབད་བཅུག་དགོ། 



རིག་གཞུང་།          སྒྲིག་ལམ།             སློབ་རིམ་༡༡-༡༢ པ། 
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ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་་་  

§ ཟོང་ཆས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་ འགོ་རིམ་སྒྲིག་ཐངས་ དེ་ལས་ ཕྱག་དབང་གཅར་ཞུའི་སྐོར་ལས་ བཤུད་བརྙན་བཟོ་

སྟེ་ཡོད་མི་ཚུ་ གློག་བརྙན་གྱི་ཆ་ཕྲན་བམ་ཚན་འབད་དེ་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ དཔེར་ན། ༼wechat, 

Telegram, Messenger, Twitter, Google classroom, Zoom༽ ལ་

སོགས་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཐོག་ལུ་བཏང་སྟེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་དགོ།  

§ གནད་དོན་དེ་ཚུ་གུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ཁུངས་དོན་ཚུ་ བྲི་བཅུག་དགོ།  

§ སྒྲིག་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་ཤེས་ཡོན་ཡོད་མི་ ས་གནས་ནང་གི་རྒན་ཤོས་ཚུ་དང་ འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ལྷབ་

སྦྱང་འབད་བཅུག་དགོ། 

དབྱེ་ཞིབ། 

§ ཟོང་ཆས་ཡུལ་དུས་དང་བསྟུན་ཏེ་སྒྲིག་ཐངས་དང་ ཕུལ་ཐངས་ཀྱི་རིམ་པ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཤེས་མ་ཤེས་ 

ལུས་སྦྱོང་འབད་བཅུག་སྟེ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བཅུག་དགོ། 

§ ཕྱག་དབང་གཅར་ཞུ་འབད་ཐངས་ཚུ་ དུས་ད་བསྟུན་ཏེ་ལེགས་འགྱུར་འོང་དགོ་པའི་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་

འཆར་སྣང་ཚུ་ དཔྱད་པ་བཏང་བཅུག་དགོ། 

§ ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་འབད་ཡོད་པའི་སྦྱོང་ལཱ་དེ་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལེགས་ཉེས་ཀྱི་བསམ་ལན་བྱིན་

དགོ། 

རྒྱབ་རྟེན།  

§ རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷ། སྤྱོད་འཇུག།  

§ རྒྱལ་གཟིམ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན། ༡༩༩༩ སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་གི་དེབ་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ།  

§  འཇིགས་མེད་འོད་ཟེར། སྒྲིག་ལམ་གཙོ་འཛིན་འོག་མ།༢༠༡༤ ཉེར་མཁོ་བའི་སྒྲིག་ལམ་རྣམ་ 

 གཞག་ཕྱོགས་དེབ།  



རིག་གཞུང་།          སྒྲིག་ལམ།             སློབ་རིམ་༡༡-༡༢ པ། 
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དོན་ཚན། བསུ་བ་གསེར་སྦྲེང་དང་ འཆིབ་གྲལ། གོ་གནས་གསར་བསྐོས་ཀྱི་ དར་གྱི་འཐོབ་ལམ། 

ལས་དོན།  

§ བསུ་བ་གསེར་སྦྲེང་དང་ འཆིབ་གྲལ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་འབྲི་སླབ་         

  འབད་ཚུགས་དགོ། 

§ གསེར་སྦྲེང་དང་འཆིབ་གྲལ་གྱི་གོ་རིམ་ རབ་འབྲིང་ཐ་གསུམ་འབད་ བསྒྲིག་ཚུགས་དགོ། 

§ གོ་གནས་གསར་བསྐོས་ཀྱི་ འཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དར་གྱི་དབྱེ་བ་སོ་སོར་ཕྱེས་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་ བསུ་བ་གསེར་སྦྲེང་དང་ འཆིབ་གྲལ། གོ་གནས་གསར་བསྐོས་ཀྱི་ དར་གྱི་འཐོབ་ལམ་

ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ངོ་སྤྲོད་འབད་ནི་དང་ བསུ་བ་གསེར་སྦྲེང་སྒྲིག་ཐངས་དང་ འཆིབ་གྲལ་བཙར་ཐངས། དར་

གྱི་འཐོབ་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ཚུ་ དཔེ་སྟོན་འབད་དེ་བྱིན་དགོ།  

§ སློབ་ཕྲུག་ཁོང་ར་གིས་འབད་ བསུ་བ་གསེར་སྦྲེང་དང་ འཆིབ་གྲལ། གོ་གནས་གསར་བསྐོས་ཀྱི་ དར་གྱི་

འཐོབ་ལམ་ཚུ་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་སྦྱང་བ་འབད་བཅུག་དགོ།  

§ བསུ་བ་གསེར་སྦྲེང་དང་ འཆིབ་གྲལ། གོ་གནས་གསར་བསྐོས་ཀྱི་ དར་གྱི་འཐོབ་ལམ་སྐོར་ལས་ བཤུད་

བརྙན་ནང་ལུ་པར་དང་ གློག་བརྙན་གྱི་ཆ་ཕྲན་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ སློབ་སྟོན་འབད་དགོ།  

§ ཐུན་ཚན་དཔྱ་བགོ་རྐྱབ་སྟེ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ལུས་སྦྱོང་གི་སྦྱང་བ་ཚུ་ཡང་ འབད་བཅུག་

དགོ། 

ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་་་  

§ བསུ་བ་གསེར་སྦྲེང་དང་ འཆིབ་གྲལ། གོ་གནས་གསར་བསྐོས་སྐབས་ དར་གྱི་འཐོབ་ལམ་སྐོར་ལས་ བཤུད་

བརྙན་བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་ཚུ་ གློག་བརྙན་གྱི་ཆ་ཕྲན་བམ་ཚན་འབད་དེ་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ དཔེར་ན། 

༼wechat, Telegram, Messenger, Twitter, Google classroom, 

Zoom༽ ལ་སོགས་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཐོག་ལུ་བཏང་སྟེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་དགོ།  

§ གནད་དོན་དེ་ཚུ་གུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ཁུངས་དོན་ཚུ་ བྲི་བཅུག་དགོ།  



རིག་གཞུང་།          སྒྲིག་ལམ།             སློབ་རིམ་༡༡-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 72 

§ སྒྲིག་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་ཤེས་ཡོན་ཡོད་མི་ ས་གནས་ནང་གི་རྒན་ཤོས་ཚུ་དང་ འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ལྷབ་

སྦྱང་འབད་བཅུག་དགོ། 

 

དབྱེ་ཞིབ། 

§ བསུ་བ་གསེར་སྦྲེང་དང་ འཆིབ་གྲལ། གོ་གནས་གསར་བསྐོས་སྐབས་ དར་གྱི་འཐོབ་ལམ་ཚུ་ ཡུལ་དུས་

དང་བསྟུན་སྒྲིག་ཐངས་ཀྱི་རིམ་པ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཤེས་མ་ཤེས་ ལུས་སྦྱོང་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་

ཞིབ་འབད་བཅུག་དགོ། 

§ རང་ལུགས་འབྲུག་པའི་ལམ་སྲོལ་ནང་ལུ་ བསུ་བ་གསེར་སྦྲེང་དང་ འཆིབ་གྲལ། གོ་གནས་གསར་བསྐོས་

སྐབས་ དར་གྱི་འཐོབ་ལམ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ འདྲི་བ་དྲི་ལན་འབད་དགོ། 

§ ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་ལུས་སྦྱོང་ཐོག་ལུ་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་རྒྱུས་ཐོ་བཞག་དགོ། 

རྒྱབ་རྟེན།  

§ རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷ། སྤྱོད་འཇུག།  

§ རྒྱལ་གཟིམ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན། ༡༩༩༩ སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་གི་དེབ་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ།  

§  འཇིགས་མེད་འོད་ཟེར། སྒྲིག་ལམ་གཙོ་འཛིན་འོག་མ།༢༠༡༤  

ཉེར་མཁོ་བའི་སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་ཕྱོགས་དེབ། 



རིག་གཞུང་།            སྙན་ཆ།             སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 



རིག་གཞུང་།            སྙན་ཆ།             སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 74 

སློབ་རིམ་༩ པ། 

ལེའུ་ཚན། གླུ་གཞས་ཀྱི་ཁུངས་དོན་དང་ རིག་རྩལ། 

དོན་ཚན། གཞུང་སྒྲ། འབོད་སྒྲ། རིག་གསར།  

 

རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ། 

§ གཞུང་སྒྲ་དང་ འབོད་སྒྲ་འཇམ་སམ་ཚུ་གི་སྦྱང་བ་ཐོབ་སྟེ་ གདངས་དང་ ལེའུ་བསྒྱུར་ཚུགས། 

ལས་དོན།  

§ གཞུང་སྒྲ་དང་ འབོད་སྒྲ་འཇམ་སམ་ཚུ་ ལེའུ་བསྒྱུར་ཏེ་ རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 

§ གླུ་ཚིག་ཚུ་བློ་ལུ་གཟུང་སྟེ་ གདངས་དབྱངས་དང་བཅསཔ་འབད་ འཐེན་ཚུགས་དགོ། 

§ གླུ་གཞས་ཚུ་གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་སློབ་ཁང་ནང་ལུ་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གཅིག་ཁར་སྡོད་དེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ སློབ་སྟོན་

ཐབས་ཤེས་ཡང་ གཞུང་སྒྲ་དང་འབོད་སྒྲ་གི་མཐོང་ཐོས་མཁོ་ཆས་ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ལག་ལེན་

འཐབ་སྟེ་ བལྟ་བཅུག་དགོ། གཞུང་སྒྲ་དང་འབོད་སྒྲ་གཉིས་ཀྱི་ཚིག་གདངས་དང་ལེའུ་ཚུ་ལུ་  ཁྱད་པར་ག་

དེ་སྦེ་འདུག་ག་ སློབ་ཕྲུག་ནང་རྡོག་གོ་བསྡུར་འབད་དེ་ དབྱེ་བ་དཔྱད་བཅུག་དགོ།  

§ སློབ་དེབ་ནང་ཚུད་ཡོད་པའི་གཞུང་སྒྲ་དང་ འབོད་སྒྲའི་གླུ་གཞས་ཀྱི་ ཚིག་དང་གདངས་ཚུ་ སློབ་དཔོན་སྐད་

ཧན་ཏོང་ཏོ་ཡོད་མི་ཨིན་པ་ཅིན་ སློབ་དཔོན་གྱིས་འཐེན་ཏེ་དཔེ་སྟོན་འབད་བྱིན་ནི། དེ་མེན་པ་ཅིན་ སློབ་

ཕྲུག་འཐེན་ཤེས་མི་ཚུ་ལུ་འཐེན་བཅུག་དགོ། 



རིག་གཞུང་།            སྙན་ཆ།             སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 75 

§ གླུ་གཞས་ཀྱི་ཚིག་ཚུ་ སློབ་ཕྲུག་ནང་རྡོག་ སྡེ་གྲོགས་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་གོ་བ་ལེན་

བཅུག་དགོ། ཚིག་གི་གོ་བ་ཧ་མ་གོ་མི་ཚུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ དོགས་བསལ་འབད་བྱིན་དགོ། ཡང་ན་ 

ཚིག་མཛོད་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཚིག་གི་གོ་བ་ལེན་བཅུག་དགོ།  ཚིག་གི་གོ་བ་ཚུ་ལེན་ཞིནམ་ལས་ ཚིག་

ཚུ་ སློབ་ཕྲུག་རང་རྐྱང་འབད་ བློ་ལུ་གཟུང་བཅུག་དགོ།   

ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་་་ 

§ གཞུང་སྒྲ། རྒྱ་བཟའ་བོད་ལ་མི་འགྲོ། ཆོས་ཀྱི་རྩ་བ་མི་བཙུགས་དང་ གཡུས་བཟང་འབྲུག་གི་རི་ལ།) 

འབོད་སྒྲ། ༼དགུང་སྔོན་བཀྲིས་གཡང་ཆགས། ཤར་རི་རྩེ་ནས་བྱོན་པ། ཚེས་ཆེན་བཅོ་ལྔའི་ཟླ་བ།) གླུ་

གཞས་དེ་ཚུ་ མཐོང་ཐོས་མཁོ་ཆས་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་བཏང་སྟེ་  ཨ་ལུ་ཚུ་ལུ་

བལྟ་བཅུག་དགོ།  

§ གླུ་གཞས་དེ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བལྟ་བཅུག་དགོ།  

§ རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་ཐོ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་དོན་ཚན་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་

དགོ།  

§ དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་བ་ཚུ་བཟོ་སྟེ་ ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ལན་བྲི་བཅུག་དགོ།  

§ གླུ་གཞས་ཚུ་སྒྲ་གཟུང་འབད་དེ་ སྦྱང་བ་འབད་བཅུག་དགོ།  

§ ཕམ་ཚུ་གིས་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་དེ་ ཚིག་ཚུ་དབྱེ་བ་དཔྱད་ནི་དང་ གོ་བ་ལེན་ཐངས་ དེ་ལས་ བློ་ལུ་

གཟུང་བཅུག་དགོ། 

 

དབྱེ་ཞིབ།  

§ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་འཁྲིལ་ཏེ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

     དཔེར་ན།  
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ལུས་སྦྱོང་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་སྐུགས་ཚད།  

ལེའུ་བསྒྱུར་ཐངས།  ༦% ནང་དོན།  ༤% སྙན་ཆ་བསྐྲོག་ཐངས། ༡༠% 

གདོང་གི་རྣམ་འགྱུར།  ༡% རྗོད་ཚིག ༡% སྙན་ཆའི་ཐིག་ཚད།  ༢% 

ལུས་ཀྱི་སྒེག་ཉམས། ༣% ཚིག་གི་གོ་རིམ།  ༡% སྙན་ཆ་བསྐྲོག་ཐངས།  ༤% 

ལེའུ་གི་གོ་རིམ། ༢% སྐད་ཀྱི་མཉེན་ཁུག ༢% གླུ་གཞས་དང་འཁྲིལ་མ་འཁྲིལ།  ༢% 

    སྙན་ཆ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས།  ༢% 

བསྡོམས།  ༦% བསྡོམས།  ༤% བསྡོམས།  ༡༠% 

དྲན་གསོ། དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་སྐུགས་ཚད་འདི་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་གཞན་ཡང་བཟོ་དགོཔ་ཨིན། 

 

§ ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་གླུ་གཞས་ཀྱི་ཚིག་དང་ ལེའུ་བསྒྱུར་ཐངས་ཚུ་ རྒྱུས་ཐོ་བཞག་དགོ། 

§ ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་འབད་ཡོད་པའི་ སྦྱོང་ལཱ་དེ་ཚུ་ སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་བཟོ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ 

བསམ་ལན་བྱིན་དགོ། 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན།  

§ ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས། (༢༠༠༨) གླུ་དེབ་བློ་གསར་ལམ་སྟོན། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་ལས་སྡེ།  

§ རྒྱལ་གཞུང་ཟློས་གར་སློབ་སྦྱོང་ལྟེ་བ། (༢༠༡༦) འབྲུག་གི་གཞུང་སྒྲའི་ལམ་སྟོན།  

§ https://www.youtube.com/watch?v=SK6eU5UXhjM 

§ https://rec.gov.bt 
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དོན་ཚན། སྙན་ཆ། 

 

ལས་དོན།  

§ གཞུང་སྒྲ་དང་ འབོད་སྒྲ་འཇམ་སམ་ཚུ་ དབྱངས་ཅན་བསྐྲོག་སྟེ༌ འཐེན༌ཚུགས༌དགོ། 

§ དབྱངས་ཅན་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་ དབྱངས་ཅན་བསྐྲོག་ཐངས་ ག་དེ་སྦེ་ཨིན་ན་ རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས་ལུ་རྒྱབ་རྟེན་འབད་

ཞིནམ་ལས་ དབྱངས་ཅན་འཁྲོལ་ཡང་ལྷོད་གསུམ་གྱི་སྒོ་ལས་བསྐྲོག་ཐངས་ཚུ་ སློབ་སྟོན་འབད་དགོ།  

§ སྒྲ་ཐག་ངོས་འཛིན་འབད་ནི། དཔེ་མཛོད/འབྲེལ་ཡོད་སློབ་དཔོན/སྙན་ཆའི་མཁས་མཆོག་ཚུ་དང་ འབྲེལ་བ་

འཐབ་སྟེ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་དགོ།  

§ གླུ་གཞས་དང་གཅིག་ཁར་ དབྱངས་ཅན་བསྐྲོག་ཐངས་ཀྱི་སྦྱང་བ་བྱིན་དགོ། 

ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་་་ 

§ སྙན་ཆ་དབྱངས་ཅན་དང་འབྲེལ་བའི་ རྒྱབ་རྟེན་གྱི་སྦྲེལ་ལམ་ཚུ་བྱིན་ཏེ་ ཁོང་རང་གིས་ དབྱངས་ཅན་རིག་

རྩལ་ཤེས་ཡོན་ཚུ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ།  

§ ས་གནས་ཀྱི་མཁས་མཆོག་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ སྙན་ཆ་དབྱངས་ཅན་གྱི་ཁུངས་དོན་དང་ 

སྒྲ་ཐག་ངོས་འཛིན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། 

དབྱེ་ཞིབ།  

§ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་འཁྲིལ་ཏེ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

     དཔེར་ན།  
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སྙན་ཆ་བསྐྲོག་ཐངས། ༢༠% 

སྙན་ཆའི་ཐིག་ཚད།  ༢% 

སྙན་ཆ་བསྐྲོག་ཐངས།  ༨% 

གླུ་གཞས་དང་འཁྲིལ་མ་འཁྲིལ།  ༤% 

སྙན་ཆ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས།  ༦% 

བསྡོམས།  ༢༠% 

 

§ ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་ཀྱི་དབྱངས་རྟགས་ཤེས་མ་ཤེས་ བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ནི། 

§ ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་འབད་ཡོད་པའི་ སྦྱོང་ལཱ་དེ་ཚུ་ སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་བཟོ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ 

བསམ་ལེན་བྱིན་དགོ། 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན།  

§ ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས། (༢༠༠༨) གླུ་དེབ་བློ་གསར་ལམ་སྟོན། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་ལས་སྡེ།  

§ རྒྱལ་གཞུང་ཟློས་གར་སློབ་སྦྱོང་ལྟེ་བ། (༢༠༡༦) འབྲུག་གི་གཞུང་སྒྲའི་ལམ་སྟོན།  

§ https://www.youtube.com/watch?v=SK6eU5UXhjM 

§ https://rec.gov.bt 

§ https://www.facebook.com/100024888464226/videos/pcb.8502730

12478973/850272859145655 
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དོན་ཚན། ལྷ་དང་ལྷ་མིན་གཉིས་དམག་འཁྲུག་ལང་དགོ་པའི་རྒྱུ། དབྱངས་ཀྱི་གོ་དོན་དང་ སྒྲ་དང་དབྱངས་ཀྱི་

ཁྱད་པར། 

 

ལས་དོན།  

§ དབྱངས་ཀྱི་གོ་དོན་དང་ དབྱེ་བ་ཚུ་འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

§ སྒྲ་དང་ དབྱངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཕྱེས་ཚུགས་དགོ། 

§ ལྷ་དང་ལྷ་མིན་གཉིས་དམག་འཁྲུག་ལང་དགོ་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚུ་བཤད་ཚུགས་དགོ། 

 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

§ ལྷ་དང་ལྷ་མིན་གཉིས་དམག་འཁྲུག་ལང་དགོ་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་བཤད་བྱིན་ཏེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ 

སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་འབད་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་ནི། 

§ དགུང་སྔོན་བཀྲིས་གཡང་ཆགས་ཀྱི་དབྱངས་རྟགས་བྱང་ཤིང་གུ་/པར་བཏབ་སྟེ་ ཨོ་ལུ་ཚུ་ལུ་བྱིན་ཞིནམ་

ལས་ ཕན་ཚུན་ཉམས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ དབྱངས་རྟགས་ཚུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་ནི།  

§ དབྱངས་རྟགས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཧེ་མ་ར་ སློབ་དཔོན་གྱིས་སྟོན་ཏེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ལད་སྲོད་རྐྱབ་སྟེ་ 

ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི།  

§ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སླ་སྲེ་ཆ་གཟུང་བརྗེ་སོར་གཞི་བཀོད་ཐོག་ལུ་ དབྱངས་ཅན་སྒྲ་རྟགས་ཚུ་སླབ་བཅུག་ནི། 
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སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 80 

 

ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་་་ 

§ དབྱངས་རྟགས་སྐོར་ལས་ གློག་ཐོག་བཤུད་བརྙན་བཟོ་སྟེ་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ དཔེར་ན། wechat, 

Telegram, Messenger, Twitter, Google  classroom, ལ་སོགས་པ་དང་ 

གཞན་ཡང་ འགྲུལ་འཕྲིན་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་དགོ། 

དབྱེ་ཞིབ།  

§ དབྱངས་རྟགས་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་མ་ཚུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ དྲི་བ་དྲི་ལན་འབད་ནི། 

§ དབྱངས་རྟགས་ངོས་འཛིན་ལྷབ་སྦྱང་གི་དོན་ལུ་ དུས་ཚོད། དོན་ཚན། བཀོད་རྒྱ། དོགས་སེལ་ཚུ་ དབྱེ་

དཔྱད་ཐོ་བཞག་སྟེ་འབད་ནི།  

§ ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་འབད་ཡོད་པའི་ སྦྱོང་ལཱ་དེ་ཚུ་ སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་བཟོ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ 

བསམ་ལེན་བྱིན་ནི། 

 

དགུང་སྔོན་བཀྲིས་གཡང་ཆགས་ཀྱི་དབྱངས་རྟགས། 

 

དབྱངས་

རྟགས། 

རེ རེ་ མི་ མི ལ ལ སོ སོ མི སོ ལ དོ ལ ལ ལ དོ 

སོ སོ ལ དོ ལ ལ སོ མི རེ རེ རེ མི     

ལ ལ སོ མི ལ ལ ལ སོ མི མི དོ རེ     

མི ལ སོ སོ མི དོ རེ དོ ལ ལ ལ      

དྲན་གསོ། གོང་གི་དབྱངས་རྟགས་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ལུ་ རིག་ལམ་བཏང་སྟེ་ དབྱངས་རྟགས་གཞན་ཡང་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། 



རིག་གཞུང་།            སྙན་ཆ།             སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 81 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན།  

§ ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས། (༢༠༠༨) གླུ་དེབ་བློ་གསར་ལམ་སྟོན། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་ལས་སྡེ།  

§ རྒྱལ་གཞུང་ཟློས་གར་སློབ་སྦྱོང་ལྟེ་བ། (༢༠༡༦) འབྲུག་གི་གཞུང་སྒྲའི་ལམ་སྟོན།  

§ https://www.youtube.com/watch?v=SK6eU5UXhjM 

§ https://rec.gov.bt 

 

 

དོན་ཚན། ལེའུ་བསྒྱུར་ནི། 

ལས་དོན།  

§ གཞུང་སྒྲ། འབོད་སྒྲ་དང་ རིག་གསར་གྱི་གླུ་གཞས་ཚུ་ ལེའུ་འཇམ་སམ་ཐོག་ལུ་ རྐྱབ་ཚུགས༌དགོ། 

§ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ གླུ་གཞས་ཀྱི་ལེའུ་གསར་བཟོ་འབད་དེ་ རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་ ལེའུ་བསྒྱུར་ཐངས་ཀྱི་གཞི་རྟེན་རིག་རྩལ་ཚུ་སྟོན་ནི། དཔེར་ན། ལག་པའི་ཕྱག་རྒྱ། རྐང་

པའི་སྟངས་སྟབས། གདོང་གི་དགའ་འཛུམ། མིག་ཏོག་གི་འཛུམ་མདངས། མཆུ་ལད་རྐྱབ་ཐངས། ལུས་ཀྱི་

འགྱུར་ཁུགས་ཚུ་ དཔེ་སྟོན་འབད་དགོ།  

§ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས རང་ལུགས་གླུ་གཞས་ཀྱི་ལེའུ་བསྒྱུར་ཐངས་སྐོར་ལས་ བལྟ་བཅུག་དགོ།  

§ དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་མཁས་མཆོག་ཚུ་ སྐུ་མགྲོན་འབད་འབོ་སྟེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ།  

§ རིག་གསར་གྱི་གླུ་གཞས་ཚུ་ དེང་སང་གི་སྙན་ཆའི་འགྲོ་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རང་དང་ སློབ་ཕྲུག་གཅིག་ཁར་

འབད་ལེའུ་བསྒྱུར་ཏེ་རྐྱབ་བཅུག་དགོ། 



རིག་གཞུང་།            སྙན་ཆ།             སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 82 

 དབྱེ་ཞིབ།  

§ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་འཁྲིལ་ཏེ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

ལེའུ་བསྒྱུར་ཐངས།  ༢༠% 

གདོང་གི་རྣམ་འགྱུར།  ༥% 

ལག་པའི་ཕྱག་རྒྱ།  ༥% 

ལུས་ཀྱི་སྒེག་ཉམས།  ༦% 

ལེའུ་གི་གོ་རིམ།  ༤% 

བསྡོམས།  ༢༠% 

དྲན་གསོ། དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་སྐུགས་ཚད་འདི་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་གཞན་ཡང་བཟོ་དགོཔ་ཨིན། 

§ ལེའུ་གི་མཁས་མཆོག་གིས་ལམ་སྟོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྦྱང་བ་ཚུད་དེ་ཡོད་མེད་ཚུ་ བལྟ་རྟོག་དང་ལེགས་

བཅོས་འབད་ནི། 

 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན།  

§ ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས། (༢༠༠༨) གླུ་དེབ་བློ་གསར་ལམ་སྟོན། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་ལས་སྡེ།  

§ རྒྱལ་གཞུང་ཟློས་གར་སློབ་སྦྱོང་ལྟེ་བ། (༢༠༡༦) འབྲུག་གི་གཞུང་སྒྲའི་ལམ་སྟོན།  

§ https://www.youtube.com/watch?v=SK6eU5UXhjM 

§ https://rec.gov.bt 

 

 

 



རིག་གཞུང་།            སྙན་ཆ།             སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 83 

སློབ་རིམ་༡༠ པ། 
རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ། 

§ ཞབས་ཁྲའི་འབྱུང་ཁུངས་དང་ དེའི་ཕན་ཡོན་ཚུ་ཤེས་ཏེ་ རང་ལུགས་ཀྱི་གླུ་གཞས་དང་ སྙན་ཆ་ལུ་བརྩི་མཐོང་

བསྐྱེད་ཞིནམ་ལས་ མི་ཚེ་གནས་སྟངས་ནང་ལུ་ ལག་ལེན་དངོས་འཐབ་འབད་དེ་ ཉམས་པ་སོར་ཁྱུད་དང་ མི་

ཉམས་གོང་འཕེལ་གཏང་ཚུགས། 

 

དོན་ཚན། འཇིག་རྟེན་མི་ཡུལ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་དར་ཚུལ། 

ལས་དོན།  

§ འཇིག་རྟེན་མི་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་ གླུ་གཞས་ཀྱི་རིམ་པ་དར་ཚུལ་སྐོར་ལས་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

§ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་ གླུ་གཞས་ཀྱི་རིམ་པ་དར་ཚུལ་སྐོར་ལས་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་ཚུགས་

དགོ། 

§ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ གླུ་གཞས་ཀྱི་རིམ་པ་དར་ཚུལ་སྐོར་ལས་ ཁུངས་དོན་ཚུ་བཤད་ཚུགས་དགོ། 

 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་། (5 E’s Learning Cycle) 

§ འབྲེལ་གཏོགས།  

འཇིག་རྟེན་མི་ཡུལ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ གླུ་གཞས་དར་ཚུལ་སྐོར་ལས་ སློབ་དཔོན་གྱིས་བརྡ་

སྟོན་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཁོང་རང་གིས་འབད་ འབྲེལ་ཡོད་སློབ་དཔོན། སློབ་གྲྭའི་དཔེ་མཛོད་དང་ 

གློག་རིག་དཔེ་མཛོད་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི།  

   



རིག་གཞུང་།            སྙན་ཆ།             སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 84 

§ འཚོལ་ཞིབ།  

     དཔེ་མཛོད་ནང་ལས་ཁུངས་གཏུག་གི་ཀི་དེབ་ཚུ་ དཔེ་སློབ་འབད་དགོ། 

§ བཤད་པ།  

མོས་མཐུན་གཞི་གདན་གཞི་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་བཤད་པ་རྐྱབ་ནི། 

§ རྒྱས་བཤད།  

སྡེ་གྲོགས་ཐོག་ལས་ གློག་ཐོག་སྤྱན་ཞུ་ ཡང་ན་ ཤོག་བྱང་གི་ཐོག་ལས་འབད་དགོ། 

§ དབྱེ་དཔྱད།  

སློབ་དཔོན་དང་ སློབ་ཕྲུག་གཉིས་ཀྱིས་བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ སློབ་ཕྲུག་ཁོང་རའི་གནས་ཚད་

ནང་ལུ་ ཧ་གོ་སྟེ་ཡོད་མེདཔ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དགོ།  

 

དབྱེ་ཞིབ།  

§ རང་ཉིད་དབྱེ་ཞིབ། 

§ སླ་སྲེ་ཆ་གཟུང་བརྗེ་སོར། 

§ རྟགས་རིལ་བསྒྱུར་ནི། 

§  

རྒྱབ་རྟེན།  

§ གླུ་དེབ་བློ་གསར་ལམ་སྟོན། ཀུན་བཟང་ཕྲིས། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་ལས་སྡེ། ༢༠༠༨ 

§ འབྲུག་གི་གཞུང་སྒྲའི་ལམ་སྟོན། རྒྱལ་གཞུང་ཟློས་གར་སློབ་སྦྱོང་ལྟེ་བ། ༢༠༡༦ 

§ འབྲུག་གི་སྐྱ་རེངས་དང་ སྔོན་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས། འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་། ༢༠༡༧ 

§ https://rec.gov.bt 

 



རིག་གཞུང་།            སྙན་ཆ།             སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 85 

དོན་ཚན། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གླུ་གཞས་ཡར་རྒྱས། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་གླུ་གཞས་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་

ཀྱི་གླུ་གཞས་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར། 

ལས་དོན།  

§ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཧེ་མ་ལས་ ད་ལྟོའི་བར་ན་གླུ་གཞས་ཚུ་ ཡར་རྒྱས་ག་དེ་སྦེ་འགྱོ་ཡི་ག་ བཤད་

ཚུགས་དགོ། 

§ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གླུ་གཞས་ཚུ་གི་ཁྱད་པར་ཕྱེས་ཏེ་ ཁུངས་བཀལ་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

§ ཟིན་བྲིས་སྤྲོད་དེ་ རང་རྐྱང་ཐོག་ལུ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི། 

§ མགུ་མང་མཉམ་མཐུད་གཞི་བཀོད་ཐོག་ལུ་ གླུ་གཞས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཕྱེས་བཅུག་ནི། 

§ དཔེ་མཛོད/འབྲེལ་ཡོད་སློབ་དཔོན་ཚུ་དང་ འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི། 

§ གླུ་གཞས་ཚུ་ མ་འོངས་ཡུན་བརྟན་བཞག་ནིའི་དོན་ལུ་ ཐབས་ལམ་གསརཔ་སྟོན་ནི།  

དབྱེ་ཞིབ།  

§ རིག་བསྡུར་བརྗེ་སོར་གཞི་བཀོད་ཐོག། 

§ རྩོད་བསྡུར་ཐོག་ལས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

§ ཕན་ཚུན་ནང་དོག་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

རྒྱབ་རྟེན།  

§ གླུ་དེབ་བློ་གསར་ལམ་སྟོན། ཀུན་བཟང་ཕྲིས། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་ལས་སྡེ། ༢༠༠༨ 

§ འབྲུག་གི་གཞུང་སྒྲའི་ལམ་སྟོན། རྒྱལ་གཞུང་ཟློས་གར་སློབ་སྦྱོང་ལྟེ་བ། ༢༠༡༦ 

§ འབྲུག་གི་སྐྱ་རེངས་དང་ སྔོན་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས། འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་། ༢༠༡༧ 

§ https://rec.gov.bt 



རིག་གཞུང་།            སྙན་ཆ།             སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 86 

དོན་ཚན། གླུ་གཞས་ཡུལ་དུས་དང་བསྟུན་ཏེ་རྐྱབ་དགོ་པའི་སྐོར། 

ལས་དོན།  

§ གླུ་གཞས་ཚུ་ ཡུལ་དུས་དང་བསྟུན་ཏེ་ རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 

§ གླུ་གཞས་ཚུ་ ཡུལ་དུས་དང་བསྟུན་ཏེ་ རྐྱབ་ཤེས་པའི་ཕན་པ་དང་ མ་ཤེས་པའི་གནོད་པ་ཚུ་འབྲི་སླབ་འབད་

ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

§ ཕན་ཚུན་ཉམས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི། 

§ ཕན་གནོད་ཚུའི་སྐོར་ལས་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ནི། 

§ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་གཞི་ཐོག་ལུ་འབད་ནི།        

དབྱེ་ཞིབ།  

§ སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ གོ་བསྡུར་འབད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི།  

§ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ནི། 

§ འདྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་དེ་ དོགས་བསལ་འབད་ནི། 

རྒྱབ་རྟེན།  

§ གླུ་དེབ་བློ་གསར་ལམ་སྟོན། ཀུན་བཟང་ཕྲིས། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་ལས་སྡེ། ༢༠༠༨ 

§ འབྲུག་གི་གཞུང་སྒྲའི་ལམ་སྟོན། རྒྱལ་གཞུང་ཟློས་གར་སློབ་སྦྱོང་ལྟེ་བ། ༢༠༡༦ 

§ འབྲུག་གི་སྐྱ་རེངས་དང་ སྔོན་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས། འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་། ༢༠༡༧ 

§ བཤད་མཛོད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ། དོན་དམ་སྨྲ་བའི་སེངྒེ་། ༡༩༧༦ 

§ https://rec.gov.bt 

 



རིག་གཞུང་།            སྙན་ཆ།             སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 87 

དོན་ཚན། གླུ་གཞས་ཀྱི་དགོས་པ་དང་ ཕན་ཡོན། 

ལས་དོན།  

§ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ གླུ་གཞས་ཀྱི་དགོས་པ་ཚུ་ ཁ་གསལ་འབད་བཀོད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་། (ལག་ལེན་དངོས་འཐབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ) 

§ ལེའུ་བསྒྱུར་ཐངས་ཀྱི་ གཞི་རྟེན་རིག་རྩལ་ཚུ་སྟོན་ནི། 

§ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས རང་ལུགས་གླུ་གཞས་ཀྱི་ལེའུ་བསྒྱུར་ཐངས་སྐོར་ལས་ བལྟ་བཅུག་ནི། 

§ དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་མཁས་མཆོག་ཚུ་ སྐུ་མགྲོན་འབད་འབོ་སྟེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི། 

§ རིག་གསར་གྱི་གླུ་གཞས་ཚུ་ དེང་སང་གི་སྙན་ཆའི་འགྲོ་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལེའུ་བསྒྱུར་རྐྱབ་ནི། 

དབྱེ་ཞིབ།  

§ དབྱེ་ཚད་བཟོ་སྟེ་འབད་ནི། 

§ ལེའུ་གྱི་འགྱུར་ཁུགས་ཚུ་ སྙན་ཆ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཡོདཔ་མེདཔ་རྒྱུགས་ལེན་ནི། 

§ ཕན་ཚུན་ནང་དོག་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

§ ལེའུ་གི་མཁས་མཆོག་འབོ་སྟེ་ བལྟ་རྟོག་དང་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི། 

རྒྱབ་རྟེན།  

§ གླུ་དེབ་བློ་གསར་ལམ་སྟོན། ཀུན་བཟང་ཕྲིས། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་ལས་སྡེ། ༢༠༠༨ 

§ འབྲུག་གི་གཞུང་སྒྲའི་ལམ་སྟོན། རྒྱལ་གཞུང་ཟློས་གར་སློབ་སྦྱོང་ལྟེ་བ། ༢༠༡༦ 

§ https://www.youtube.com/watch?v=SK6eU5UXhjM 

§ https://rec.gov.bt 
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དོན་ཚན། ལེའུ་བསྒྱུར་ནི། 

ལས་དོན།  

§ གཞུང་སྒྲ། འབོད་སྒྲ་དང་ རིག་གསར་གྱི་གླུ་གཞས་ཚུ་ ལེའུ་འཇམ་སམ་ཐོག་ལུ་ རྐྱབ་ཚུགས༌དགོ། 

§ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ གླུ་གཞས་ཀྱི་ལེའུ་གསར་བཟོ་འབད་དེ་ རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་ ལེའུ་བསྒྱུར་ཐངས་ཀྱི་གཞི་རྟེན་རིག་རྩལ་ཚུ་སྟོན་ནི། དཔེར་ན། ལག་པའི་ཕྱག་རྒྱ། རྐང་

པའི་སྟངས་སྟབས། གདོང་གི་དགའ་འཛུམ། མིག་ཏོག་གི་འཛུམ་མདངས། མཆུ་ལད་རྐྱབ་ཐངས། ལུས་ཀྱི་

འགྱུར་ཁུགས་ཚུ་ དཔེ་སྟོན་འབད་དེ་བྱིན་ནི།  

§ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས རང་ལུགས་གླུ་གཞས་ཀྱི་ལེའུ་བསྒྱུར་ཐངས་སྐོར་ལས་ བལྟ་བཅུག་ནི། དོན་ཚན་དང་

འབྲེལ་བའི་མཁས་མཆོག་ཚུ་ སྐུ་མགྲོན་འབད་འབོ་སྟེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི།  

§ རིག་གསར་གྱི་གླུ་གཞས་ཚུ་ དེང་སང་གི་སྙན་ཆའི་འགྲོ་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རང་དང་ སློབ་ཕྲུག་གཅིག་ཁར་

འབད་ལེའུ་བསྒྱུར་ཏེ་རྐྱབ་ནི།  

དབྱེ་ཞིབ།  

§ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་འཁྲིལ་ཏེ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

ལེའུ་བསྒྱུར་ཐངས།  ༢༠% 

གདོང་གི་རྣམ་འགྱུར།  ༥% 

ལག་པའི་ཕྱག་རྒྱ།  ༥% 

ལུས་ཀྱི་སྒེག་ཉམས།  ༦% 

ལེའུ་གི་གོ་རིམ།  ༤% 

བསྡོམས།  ༢༠% 

དྲན་གསོ། དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་སྐུགས་ཚད་འདི་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་གཞན་ཡང་བཟོ་དགོཔ་ཨིན། 



རིག་གཞུང་།            སྙན་ཆ།             སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 
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§ ལེའུ་གི་མཁས་མཆོག་གིས་ལམ་སྟོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྦྱང་བ་ཚུད་དེ་ཡོད་མེད་ཚུ་ བལྟ་རྟོག་དང་ལེགས་བཅོས་

འབད་ནི། 

རྒྱབ་རྟེན།   

§ ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས། (༢༠༠༨) གླུ་དེབ་བློ་གསར་ལམ་སྟོན། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་ལས་སྡེ།  

§ རྒྱལ་གཞུང་ཟློས་གར་སློབ་སྦྱོང་ལྟེ་བ། (༢༠༡༦) འབྲུག་གི་གཞུང་སྒྲའི་ལམ་སྟོན།  

§ https://www.youtube.com/watch?v=SK6eU5UXhjM 

§ https://rec.gov.bt 

 

 

དོན་ཚན། སྙན་ཆ། 

ལས་དོན།  

§ གཞུང་སྒྲ་དང་ འབོད་སྒྲ་གཉིས་ དབྱངས་ཅན་དང་ སྒྲ་སྙན་བསྐྲོག་སྟེ༌འཐེན༌ཚུགས༌དགོ། 

§ གླིངམ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ གླུ་གཞས་ཚུ་བཙུགས་འཐེན་ཚུགས་དགོ། 

§ རིག་གསར་གླུ་གཞས་ཚུ་ སྒྲ་སྙན་དང་དབྱངས་ཅན་ དེ་ལས་ གླིངམ་དང་གཅིག་ཁར་སྒྲིག་སྟེ་ འཐེན་ཚུགས་

དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་ གླིངམ་འཕུ་ཐངས་ ག་དེ་སྦེ་ཨིན་ན་ ཆོས་ཚན་དཔེ་དེབ་ལུ་རྒྱབ་རྟེན་འབད་ཞིནམ་ལས་ 

གླིངམ་དོ་རེ་མི་ཕ་སོ་ལ་ཐི་ཟེར་ དབྱངས་ཀྱི་ངེས་པ་བདུན་ཚུ་ རིམ་པ་བཞིན་འབྱུང་དོ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་སློབ་

སྟོན་འབད་དགོ།  

§ གླིངམ་གི་དོང་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་འཕུ་ཐངས་ཚུ་ དཔེ་སྟོན་ཐོག་ལས་ལད་སྲོད་རྐྱབ་སྟེ་འཕུ་བཅུག་དགོ།  
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§ དཔེ་མཛོད/འབྲེལ་ཡོད་སློབ་དཔོན/སྙན་ཆའི་མཁས་མཆོག་ཚུ་དང་ འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་

དགོ།  

§ གླུ་གཞས་དང་གཅིག་ཁར་ གླིངམ་འཕུ་ཐངས་ཀྱི་སྦྱང་བ་བྱིན་དགོ།  

ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་་་ 

• སྙན་ཆ་གླིངམ་དང་འབྲེལ་བའི་ རྒྱབ་རྟེན་གྱི་སྦྲེལ་ལམ་ཚུ་བྱིན་ཏེ་ ཁོང་རང་གིས་ གླིངམ་གི་རིག་རྩལ་ཤེས་

ཡོན་ཚུ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ།  

• ས་གནས་ཀྱི་མཁས་མཆོག་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ སྙན་ཆ་གླིངམ་གི་ཁུངས་དོན་དང་ གླིངམ་

གི་དོང་ངོས་འཛིན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། 

དབྱེ་ཞིབ།  

§ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་འཁྲིལ་ཏེ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

     དཔེར་ན།  

སྙན་ཆ་བསྐྲོག་ཐངས། ༢༠% 

སྙན་ཆའི་ཐིག་ཚད།  ༢% 

སྙན་ཆ་བསྐྲོག་ཐངས།  ༨% 

གླུ་གཞས་དང་འཁྲིལ་མ་འཁྲིལ།  ༤% 

སྙན་ཆ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས།  ༦% 

བསྡོམས།  ༢༠% 

 

§ ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་ཀྱི་དབྱངས་རྟགས་ཤེས་མ་ཤེས་ བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ནི། 

§ ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་འབད་ཡོད་པའི་ སྦྱོང་ལཱ་དེ་ཚུ་ སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་བཟོ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ 

བསམ་ལེན་བྱིན་དགོ། 
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རྒྱབ་རྟེན།  

§ ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས། (༢༠༠༨) གླུ་དེབ་བློ་གསར་ལམ་སྟོན། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་ལས་སྡེ།  

§ རྒྱལ་གཞུང་ཟློས་གར་སློབ་སྦྱོང་ལྟེ་བ། (༢༠༡༦) འབྲུག་གི་གཞུང་སྒྲའི་ལམ་སྟོན།  

§ https://rec.gov.bt 

§ https://www.youtube.com/watch?v=ni9lo9e6ymQ 
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སློབ་རིམ་༡༡ པ། 

ལེའུ་ཚན། གླུ་གཞས་ཀྱི་ཁུངས་དོན་དང་ རིག་རྩལ་ཐོབ་ནི། 

དོན་ཚན། གཞུང་སྒྲ། འབོད་སྒྲ། རིག་གསར། 

 

རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ། 

གླུ་གཞས་ཀྱི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་ཤེས་ཏེ་ རང་ལུགས་ཀྱི་གླུ་གཞས་དང་ སྙན་ཆ་ཚུ་ལུ་བརྩི་མཐོང་     བསྐྱེད་

ཚུགས། ཞབས་ཁྲའི་དབྱེ་བ་དང་མཐུནམ་འབད་ གླུ་ཚིག་བརྩམ་པའི་སྐབས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ཤེས་ཞིནམ་ལས་ གསར་

རྩོམ་འབད་དེ་ སྙན་ཆ་དང་གཅིག་ཁར་སྒྲིག་སྦེ་ འཐེན་ཚུགས་པའི་ཁར་ ལེའུ་ཡང་བསྒྱུར་ཚུགས།  

ལས་དོན།  

§ གླུ་གཞས་འགོ་དང་པ་འབྱུང་ཚུལ་དང་ གླུ་གཞས་ཀྱི་རྩ་བ་འབྱུང་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ལས་བྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

§ ལྷ་དང་མི་གཉིས་ཀྱི་གླུ་གཞས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཡོད་ཚུལ་ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 

§ གླུ་རིགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་དར་ཚུལ་དང་ གླུ་གཞས་དབྱེ་བ་སོ་སོར་གྱེས་ཚུལ་སྐོར་བཤད་ཚུགས་དགོ། 

§ གླུ་གཞས་འཇིག་རྟེན་མི་ཡུལ་ལུ་ རིམ་པར་དར་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ལས་ ཁུངས་བཀལ་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་ གླུ་གཞས་འགོ་དང་པ་འབྱུང་ཚུལ་དང་ གླུ་གཞས་ཀྱི་རྩ་བ་འབྱུང་ཚུལ་སྐོར་ལས་ རྩ་ཚིག་

གི་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ནི་ དེའི་ཤུལ་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་འབད་གོ་དོན་འབྲི་སླབ་འབད་བཅུག་

དགོ།  

§ གླུ་རིགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་དར་ཚུལ་དང་ གླུ་གཞས་དབྱེ་བ་སོ་སོར་གྱེས་ཚུལ་གྱི་ཟིན་བྲིས་སྤྲོད་དེ་ ཆ་གཟུང་ 

གཞི་བཀོད་ཐོག་ལུ་ བཤད་པ་རྐྱབ་བཅུག་དགོ། མོས་མཐུན་གཞི་གདན་གཞི་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ འཇིག་

རྟེན་མི་ཡུལ་ལུ་ རིམ་པར་དར་ཚུལ་སྐོར་ལས་ ཁུངས་བཀལ་བཅུག་དགོ།  
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ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་་་ 

§ གླུ་གཞས་འགོ་དང་པ་འབྱུང་ཚུལ་དང་ གླུ་གཞས་ཀྱི་རྩ་བ་འབྱུང་ཚུལ།  གླུ་རིགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་དར་

ཚུལ་དང་ གླུ་གཞས་དབྱེ་བ་སོ་སོར་གྱེས་ཚུལ། འཇིག་རྟེན་མི་ཡུལ་ལུ་ རིམ་པར་དར་ཚུལ་སྐོར་ལས་ 

གློག་ཐོག་བཤུད་བརྙན་བཟོ་སྟེ་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ དཔེར་ན། wechat, Telegram, 

Messenger, Twitter, Google  classroom, ལ་སོགས་པ་དང་ གཞན་ཡང་ 

འགྲུལ་འཕྲིན་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་ནི།  

§ གནད་དོན་དེ་ཚུ་གུ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་ནང་དོན་དང་ བརྡ་དོན་ཚུ་ཕྱོགས་སྒྲིག་འབད་བཅུག་དགོ། 

དབྱེ་ཞིབ།  

§ གླུ་གཞས་ཀྱི་འབྱུང་ཚུལ་དང་ རིམ་པར་དར་ཚུལ་སྐོར་ལས་ དབྱེ་ཚད་གཞི་བཞག་ཐོག་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

§ ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ རྒྱུས་ཐོ་བཞག་ནི། 

§ ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་འབད་ཡོད་པའི་ སྦྱོང་ལཱ་དེ་ཚུ་ སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་བཟོ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ 

བསམ་ལན་བྱིན་དགོ། 

རྒྱབ་རྟེན།  

§ ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས། (༢༠༠༨) གླུ་དེབ་བློ་གསར་ལམ་སྟོན། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་ལས་སྡེ།  

§ རྒྱལ་གཞུང་ཟློས་གར་སློབ་སྦྱོང་ལྟེ་བ། (༢༠༡༦) འབྲུག་གི་གཞུང་སྒྲའི་ལམ་སྟོན།  

§ དོན་དམ་སྨྲ་བའི་སེངྒེ་། (༡༩༧༦) བཤད་མཛོད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ། 

§ དོན་དམ་སྨྲ་བའི་སེངྒེ་། (༡༩༧༦) ཤེས་མཛོད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ། 

§ བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན། ༼བོངསི༽ ༢༠༡༨ རིག་གསར་བརྩམ་ཐངས། 
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དོན་ཚན། དབྱངས་ཀྱི་གོ་དོན། གླུ་གཞས་རྩོམ་པའི་སྐབས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། འབྲུག་པའི་གླུ་གཞས་དང་ རྒྱལ་

ཁབ་གཞན་གྱི་གླུ་གཞས་གདངས་དབྱངས་ཀྱི་ཁྱད་པར། 
 

ལས་དོན།  

§ དབྱངས་ཀྱི་གོ་དོན་དང་ དབྱེ་བ་ཚུ་ཕྱེ་ཚུགས་དགོ། 

§ གླུ་གཞས་རྩོམ་པའི་སྐབས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་བྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ།  

§ འབྲུག་པའི་གླུ་གཞས་དང་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་གླུ་གཞས་གདངས་དབྱངས་ཀྱི་ ཁྱད་པར་ཕྱེ་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་། 

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་ དབྱངས་ཀྱི་ངེས་པ་བདུན། ༡༽ དྲུག་སྐྱེས། ༢༽ དྲང་སྲོང་། ༣༽ ས་འཛིན། ༤༽ 

བར་མ། ༥༽ ལྔ་ལྡན། ༦༽ བློ་གསལ། ༧༽ འཁོར་ཉན། ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ དོ་རེ་མི་ཕ་དང་

གཅིག་ཁར་སྒྲིག་སྟེ་ ངོས་འཛིན་འབད་བྱིན་དགོ།  

§ གླུ་གཞས་རྩོམ་པའི་སྐབས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ སློབ་ཕྲུག་ཁོང་རང་གིས་དཔེ་མཛོད། སློབ་དཔོན་དང་ ཆ་རོགས་

ཤེས་མི་ཚུ་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ།   

§ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་མགུ་མང་མཉམ་མཐུད་གཞི་བཀོད་ཐོག་ལུ་ གླུ་གཞས་ཀྱི་གདངས་དབྱངས་ཁྱད་པར་ཕྱེས་ཏེ་ 

དམངས་ཁར་བཤད་བཅུག་དགོ།     

ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་་་ 

§ དབྱངས་ཀྱི་གོ་དོན། གླུ་གཞས་རྩོམ་པའི་སྐབས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། འབྲུག་པའི་གླུ་གཞས་དང་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་

གྱི་གླུ་གཞས་གདངས་དབྱངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་སྐོར་ལས་ གློག་ཐོག་བཤུད་བརྙན་བཟོ་སྟེ་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ 

དཔེར་ན། wechat, Telegram, Messenger, Twitter, Google  

classroom, ལ་སོགས་པ་དང་ གཞན་ཡང་ འགྲུལ་འཕྲིན་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལུ་ ལྷབ་སྦྱང་

འབད་བཅུག་ནི། 
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དབྱེ་ཞིབ།  

§ དབྱངས་ཀྱི་གོ་དོན་དང་ དབྱེ་བ་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་མ་ཚུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ དྲི་བ་དྲི་ལན་འབད་དགོ། 

§ འབྲུག་པའི་གླུ་གཞས་དང་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་གླུ་གཞས་གདངས་དབྱངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ དོགས་སེལ་ཐོག་

ལས་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དགོ།  

§ ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་འབད་ཡོད་པའི་ སྦྱོང་ལཱ་དེ་ཚུ་ སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་བཟོ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ 

བསམ་ལན་བྱིན་དགོ། 

རྒྱབ་རྟེན།  

§ ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས། (༢༠༠༨) གླུ་དེབ་བློ་གསར་ལམ་སྟོན། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་ལས་སྡེ།  

§ རྒྱལ་གཞུང་ཟློས་གར་སློབ་སྦྱོང་ལྟེ་བ། (༢༠༡༦) འབྲུག་གི་གཞུང་སྒྲའི་ལམ་སྟོན།  

§ http://acharyasamten.blogspot.com/2015/01/blog-post_23.html 

 

དོན་ཚན། ལེའུ་བསྒྱུར་ནི། 

ལས་དོན།  

§ གཞུང་སྒྲ། འབོད་སྒྲ་དང་ རིག་གསར་གྱི་གླུ་གཞས་ཚུ་ ལེའུ་འཇམ་སམ་ཐོག་ལུ་ རྐྱབ་ཚུགས༌དགོ། 

§ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ གླུ་གཞས་ཀྱི་ལེའུ་གསར་བཟོ་འབད་དེ་ རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་ ལེའུ་བསྒྱུར་ཐངས་ཀྱི་གཞི་རྟེན་རིག་རྩལ་ཚུ་སྟོན་ནི། དཔེར་ན། ལག་པའི་ཕྱག་རྒྱ། རྐང་

པའི་སྟངས་སྟབས། གདོང་གི་དགའ་འཛུམ། མིག་ཏོག་གི་འཛུམ་མདངས། མཆུ་ལད་རྐྱབ་ཐངས། ལུས་ཀྱི་

འགྱུར་ཁུགས་ཚུ་ དཔེ་སྟོན་འབད་དེ་བྱིན་ནི།  
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§ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས རང་ལུགས་གླུ་གཞས་ཀྱི་ལེའུ་བསྒྱུར་ཐངས་སྐོར་ལས་ བལྟ་བཅུག་ནི། དོན་ཚན་དང་

འབྲེལ་བའི་མཁས་མཆོག་ཚུ་ སྐུ་མགྲོན་འབད་འབོ་སྟེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི།  

§ རིག་གསར་གྱི་གླུ་གཞས་ཚུ་ དེང་སང་གི་སྙན་ཆའི་འགྲོ་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རང་དང་ སློབ་ཕྲུག་གཅིག་ཁར་

འབད་ལེའུ་བསྒྱུར་ཏེ་རྐྱབ་ནི། 

དབྱེ་ཞིབ།  

§ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་འཁྲིལ་ཏེ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

ལེའུ་བསྒྱུར་ཐངས།  ༢༠% 

གདོང་གི་རྣམ་འགྱུར།  ༥% 

ལག་པའི་ཕྱག་རྒྱ།  ༥% 

ལུས་ཀྱི་སྒེག་ཉམས།  ༦% 

ལེའུ་གི་གོ་རིམ།  ༤% 

བསྡོམས།  ༢༠% 

དྲན་གསོ། དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་སྐུགས་ཚད་འདི་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་གཞན་ཡང་བཟོ་དགོཔ་ཨིན། 
 

§ ལེའུ་གི་མཁས་མཆོག་གིས་ལམ་སྟོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྦྱང་བ་ཚུད་དེ་ཡོད་མེད་ཚུ་ བལྟ་རྟོག་དང་ལེགས་བཅོས་

འབད་ནི། 

རྒྱབ་རྟེན།   

§ ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས། (༢༠༠༨) གླུ་དེབ་བློ་གསར་ལམ་སྟོན། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་ལས་སྡེ།  

§ རྒྱལ་གཞུང་ཟློས་གར་སློབ་སྦྱོང་ལྟེ་བ། (༢༠༡༦) འབྲུག་གི་གཞུང་སྒྲའི་ལམ་སྟོན།  

§ https://www.youtube.com/watch?v=SK6eU5UXhjM 

§ https://rec.gov.bt 
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དོན་ཚན། སྙན་ཆ། 

 

ལས་དོན།  

§ གཞུང་སྒྲ་དང་ འབོད་སྒྲ་གཉིས་ དབྱངས་ཅན་དང་ དབྱངས་ཅན་བསྐྲོག་སྟེ༌འཐེན༌ཚུགས༌དགོ། 

§ གླིངམ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ གླུ་གཞས་ཚུ་བཙུགས་འཐེན་ཚུགས་དགོ། 

§ རིག་གསར་གླུ་གཞས་ཚུ་ སྒྲ་སྙན་དང་དབྱངས་ཅན་ དེ་ལས་ གླིངམ་དང་གཅིག་ཁར་སྒྲིག་སྟེ་ འཐེན་ཚུགས་

དགོ། 

§ དབྱངས་ཅན་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་ གླིངམ་འཕུ་ཐངས་ ག་དེ་སྦེ་ཨིན་ན་ ཆོས་ཚན་དཔེ་དེབ་ལུ་རྒྱབ་རྟེན་འབད་ཞིནམ་ལས་ 

གླིངམ་དོ་རེ་མི་ཕ་སོ་ལ་ཐི་ཟེར་ དབྱངས་ཀྱི་ངེས་པ་བདུན་ཚུ་ རིམ་པ་བཞིན་འབྱུང་དོ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་སློབ་

སྟོན་འབད་དགོ།  

§ གླིངམ་གི་དོང་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་འཕུ་ཐངས་ཚུ་ དཔེ་སྟོན་ཐོག་ལས་ལད་སྲོད་རྐྱབ་སྟེ་འཕུ་བཅུག་དགོ།  

§ དཔེ་མཛོད/འབྲེལ་ཡོད་སློབ་དཔོན/སྙན་ཆའི་མཁས་མཆོག་ཚུ་དང་ འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་

དགོ།  

§ གླུ་གཞས་དང་གཅིག་ཁར་ གླིངམ་འཕུ་ཐངས་ཀྱི་སྦྱང་བ་བྱིན་དགོ།  

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་ དབྱངས་ཅན་བསྐྲོག་ཐངས་ ག་དེ་སྦེ་ཨིན་ན་ རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས་ལུ་རྒྱབ་རྟེན་འབད་

ཞིནམ་ལས་ དབྱངས་ཅན་འཁྲོལ་ཡང་ལྷོད་གསུམ་གྱི་སྒོ་ལས་བསྐྲོག་ཐངས་ཚུ་ སློབ་སྟོན་འབད་དགོ།  

§ སྒྲ་ཐག་ངོས་འཛིན་འབད་ནི། དཔེ་མཛོད/འབྲེལ་ཡོད་སློབ་དཔོན/སྙན་ཆའི་མཁས་མཆོག་ཚུ་དང་ འབྲེལ་བ་

འཐབ་སྟེ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་དགོ།  
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§ གླུ་གཞས་དང་གཅིག་ཁར་ དབྱངས་ཅན་བསྐྲོག་ཐངས་ཀྱི་སྦྱང་བ་བྱིན་དགོ། 

ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་་་ 

• སྙན་ཆ་གླིངམ་དང་དབྱངས་ཅན་འབྲེལ་བའི་ རྒྱབ་རྟེན་གྱི་སྦྲེལ་ལམ་ཚུ་བྱིན་ཏེ་ ཁོང་རང་གིས་ གླིངམ་གི་རིག་

རྩལ་ཤེས་ཡོན་ཚུ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ།  

• ས་གནས་ཀྱི་མཁས་མཆོག་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ སྙན་ཆ་གླིངམ་གི་ཁུངས་དོན་དང་ གླིངམ་

གི་དོང་ངོས་འཛིན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། 

དབྱེ་ཞིབ།  

§ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་འཁྲིལ་ཏེ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

     དཔེར་ན།  

སྙན་ཆ་བསྐྲོག་ཐངས། ༢༠% 

སྙན་ཆའི་ཐིག་ཚད།  ༢% 

སྙན་ཆ་བསྐྲོག་ཐངས།  ༨% 

གླུ་གཞས་དང་འཁྲིལ་མ་འཁྲིལ།  ༤% 

སྙན་ཆ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས།  ༦% 

བསྡོམས།  ༢༠% 

 

§ ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་ཀྱི་དབྱངས་རྟགས་ཤེས་མ་ཤེས་ བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ནི། 

§ ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་འབད་ཡོད་པའི་ སྦྱོང་ལཱ་དེ་ཚུ་ སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་བཟོ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ 

བསམ་ལེན་བྱིན་དགོ། 

  



རིག་གཞུང་།            སྙན་ཆ།             སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 99 

རྒྱབ་རྟེན།  

§ ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས། (༢༠༠༨) གླུ་དེབ་བློ་གསར་ལམ་སྟོན། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་ལས་སྡེ།  

§ རྒྱལ་གཞུང་ཟློས་གར་སློབ་སྦྱོང་ལྟེ་བ། (༢༠༡༦) འབྲུག་གི་གཞུང་སྒྲའི་ལམ་སྟོན།  

§ https://rec.gov.bt 

§ https://www.youtube.com/watch?v=ni9lo9e6ymQ 
 

  



རིག་གཞུང་།            སྙན་ཆ།             སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 100 

སློབ་རིམ་༡༢ པ།  

ལེའུ་ཚན། གླུ་གཞས་ཀྱི་ཁུངས་དོན་དང་ རིག་རྩལ། 
 

ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག། 

སྙན་ཆའི་ཤེས་ཡོན་ཐོབ་ཞིནམ་ལས་ གཞུང་སྒྲ། འབོད་སྒྲ། རིག་གསར། ཚོགས་གླུ། སྒྲུང་གླུ། མགུར་མ། སྒྲ་

སྙན་ཆོས་གཞས། གཡུས་སྒོ་སོ་སའི་གླུ་གཞས། གཞས་དང་ གཞསམོ་ཚུ་གི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་  དབྱེ་བ་དང་

བཅསཔ་འབད་བཤད་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ གཞས་དང་ གཞསམོ་ཚུ་ ཉམས་པ་སོར་ཆུད་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གྱི་ཐོག་

ལས་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་ལུ་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་ཚུགས། 

 

དོན་ཚན། གཞུང་སྒྲ་དང་ འབོད་སྒྲའི་གོ་དོན། དབྱེ་བ་འབྱུང་ཁུངས་དང་ ཁྱད་པར། 

ལས་དོན།  

§ གཞུང་སྒྲ་དང་ འབོད་སྒྲའི་གོ་དོན་ དབྱེ་བ་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་ བྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

§ བོད་སྒྲ་དང་ འབོད་སྒྲའི་ཁྱད་པར་ཕྱེས་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་ གཞུང་སྒྲ་དང་ འབོད་སྒྲའི་གོ་དོན་ཚུ་ གློག་ཐོག་སྤྱན་ཞུ་/བྱང་ཤིང་ལག་ལེན་འབད་དེ་

སྟོན་དགོ།  

§ དོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་བའི་ཟིན་བྲིས་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཁོང་རང་གིས་ དབྱེ་བ་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་ཞིབ་

འཚོལ་འབད་དེ་ སློབ་ཁང་ནང་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་བཅུག་དགོ།  

§ བོད་སྒྲ་དང་ འབོད་སྒྲ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ར་བཤད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ སློབ་ཕྲུག་སྡེ་གྲོགས་ནང་ 



རིག་གཞུང་།            སྙན་ཆ།             སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 101 

ལུ་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ལུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ།  

ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་་་ 

§ གཞུང་སྒྲ་དང་ འབོད་སྒྲའི་གོ་དོན། དབྱེ་བ་འབྱུང་ཁུངས་ཚའི་སྐོར་ལས་ གློག་ཐོག་བཤུད་བརྙན་བཟོ་སྟེ་ 

མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ དཔེར་ན། wechat, Telegram, Messenger, Twitter, 

Google classroom, ལ་སོགས་པ་དང་ གཞན་ཡང་ འགྲུལ་འཕྲིན་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལུ་ 

ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་ནི། གནད་དོན་དེ་ཚུ་གུ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་ནང་དོན་དང་ བརྡ་དོན་ཚུ་ཕྱོགས་སྒྲིག་

འབད་བཅུག་དགོ། 

དབྱེ་ཞིབ།  

§ གཞུང་སྒྲ་དང་ འབོད་སྒྲའི་གོ་དོན། དབྱེ་བ་འབྱུང་ཁུངས་དང་ ཁྱད་པར་སྐོར་ལས་ དབྱེ་ཚད་གཞི་བཞག་

ཐོག་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

§ ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ རྒྱུས་ཐོ་བཞག་དགོ། 

§ ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་འབད་ཡོད་པའི་ སྦྱོང་ལཱ་དེ་ཚུ་ སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་བཟོ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ 

བསམ་ལན་བྱིན་དགོ། 

རྒྱབ་རྟེན།  

§ ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས། (༢༠༠༨) གླུ་དེབ་བློ་གསར་ལམ་སྟོན། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་ལས་སྡེ།  

§ རྒྱལ་གཞུང་ཟློས་གར་སློབ་སྦྱོང་ལྟེ་བ། (༢༠༡༦) འབྲུག་གི་གཞུང་སྒྲའི་ལམ་སྟོན།  

§ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་། (༢༠༡༧)འབྲུག་གི་སྐྱ་རེངས་དང་ སྔོན་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས། 

§ དོན་དམ་སྨྲ་བའི་སེངྒེ་། (༡༩༧༦) བཤད་མཛོད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ། 

§  བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན། ༼བོངསི༽ ༢༠༡༨ རིག་གསར་བརྩམ་ཐངས། 

§  ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པོ།༢༠༡༣ ཆོས་རྗེ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ངོ་མཚར་དད་པའི་རླབས་ཕྲེང་། 



རིག་གཞུང་།            སྙན་ཆ།             སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 102 

དོན་ཚན། ཚོགས་གླུ། མགུར་མ། སྒྲུང་གླུ། གཞས་དང་ གཞསམོ་ཚུ་གི་ ཁུངས་དང་དགོས་པ། 

ལས་དོན།  

§ ཚོགས་གླུའི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་བཤད་ཚུགས་དགོ།  

§ གཞས་དང་གཞས་མོ་གི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་བྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

§ གཞས་རིགས་བཞི་ལས་ གང་རུང་གཅིག་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།  

§ སྒྲུང་གླུ་དང་མགུར་མའི་སྐོར་ལས་བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།  

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་། 

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཚོགས་གླུ། མགུར་མ། སྒྲུང་གླུ། གཞས་དང་ གཞསམོ་ཚུ་གི་ ཁུངས་དང་དགོས་པ་ཚུ་ 

འབྲེལ་ཡོད་སྐུ་མགྲོན་ཞུ་ནི་/བྱང་ཤིང་ལག་ལེན་འབད་དེ་སྟོན་དགོ།  

§ དོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་བའི་ཟིན་བྲིས་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཁོང་རང་གིས་ ཁུངས་དང་དགོས་པ་ཚུ་ཞིབ་

འཚོལ་འབད་དེ་ སློབ་ཁང་ནང་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་བཅུག་དགོ།  

§ གཞས་དང་ གཞསམོ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ར་བཤད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ སློབ་ཕྲུག་ཆ་གཟུང་ནང་

ལུ་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ལུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ།  

§ གཞས་ཀྱི་ལེའུ་ཤེས་མི་ ས་གནས་ནང་གི་མཁས་མཆོག་ཅིག་ཞུ་སྟེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་

དགོ། 

ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་་་ 

§ ཚོགས་གླུ། མགུར་མ། སྒྲུང་གླུ། གཞས་དང་ གཞསམོ་ཚུ་གི་ཁུངས་དང་དགོས་པའི་སྐོར་ལས་ གློག་

ཐོག་བཤུད་བརྙན་བཟོ་སྟེ་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ དཔེར་ན། wechat, Telegram, 
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Messenger, Twitter, Google  classroom, ལ་སོགས་པ་དང་ གཞན་ཡང་ 

འགྲུལ་འཕྲིན་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་དགོ།  

§ གནད་དོན་དེ་ཚུ་གུ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་ནང་དོན་དང་ བརྡ་དོན་ཚུ་ཕྱོགས་སྒྲིག་འབད་བཅུག་དགོ། 

དབྱེ་ཞིབ།  

§ ཚོགས་གླུ། མགུར་མ། སྒྲུང་གླུ། གཞས་དང་ གཞསམོ་ཚུ་གི་ ཁུངས་དང་དགོས་པ་ཤེས་མ་ཤེས་ དྲི་

བ་དྲི་ལན་འབད་དགོ། 

§ གཞས་དང་ གཞསམོ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཚུ་ དོགས་སེལ་ཐོག་ལས་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དགོ།  

§ དབྱེ་ཚད་གཞི་བཞག་ཐོག་ལུ་ གཞས་ཀྱི་ལེའུ་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྐུགས་བྱིན་དགོ། 

§ ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་འབད་ཡོད་པའི་ སྦྱོང་ལཱ་དེ་ཚུ་ སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་བཟོ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ 

བསམ་ལན་བྱིན་དགོ། 

 

རྒྱབ་རྟེན།  

§ ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས། (༢༠༠༨) གླུ་དེབ་བློ་གསར་ལམ་སྟོན། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་ལས་སྡེ།  

§ རྒྱལ་གཞུང་ཟློས་གར་སློབ་སྦྱོང་ལྟེ་བ། (༢༠༡༦) འབྲུག་གི་གཞུང་སྒྲའི་ལམ་སྟོན།  

§ https://www.youtube.com/watch?v=dEousy4BTYk 

§ https://www.youtube.com/watch?v=w50i3JRmmH0 
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ལས་དོན།  

§ རྒྱལ་གླུའི་སྐོར་ལས་བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 

§ མཛའ་གླུ་དང་སྐྱོ་གླུ་ སྒྲ་གླུ་ཚུ་གི་གོ་དོན་བཤད་ཚུགས་དགོ།  

§ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གླུ་ཚིག་གསར་རྩོམ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་ གཡུས་སྒོ་སོ་སོའི་གླུ་གཞས། (དུང་བསམ་པའི་ཁོ་རེད། ཧཱ་པའི་ཨའུ་ས། ལ་ཡ་པའི་

ཨའུ་ལེགས། རྩ་མང་པའི་ཨ་ལོ། དར་དཀར་ནའི་ཤམ་ཤ་རྡོ་ལེགས། སྒང་ཟུར་པའི་ཕྱྭ། བུམ་ཐང་པའི་ཨ་

ལྕེ་ལྷ་མོ། མེ་རག་སག་སྟེང་པའི་ཨ་ལྕོ་ལྷ་མོ།) དང་ རྒྱལ་གླུ། མཛའ་གླུ། སྐྱོ་གླུ། སྒྲ་གླུ་ཚུའི་ 

ཁུངས་དང་དགོས་པ་ཚུ་ འབྲེལ་ཡོད་སྐུ་མགྲོན་ཞུ་ནི་/བྱང་ཤིང་ ལག་ལེན་འབད་དེ་སྟོན་དགོ།  

§ དོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་བའི་ཟིན་བྲིས་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཁོང་རང་གིས་ ཁུངས་དང་དགོས་པ་ཚུ་ཞིབ་

འཚོལ་འབད་དེ་ སློབ་ཁང་ནང་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་བཅུག་དགོ།  

§ གཡུས་སྒོ་སོ་སོའི་གླུ་གཞས་ཚུ་ལས་གང་རུང་ཅིག་གི་གདངས་དབྱངས་རང་གིས་དཔེ་སྟོན་འབད་དེ་ སློབ་ཕྲུག་

ལུ་ལད་སྲོད་རྐྱབ་བཅུག་སྟེ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ།  

§ གླུ་དེ་ཚུ་གི་གདངས་ཤེས་མི་ ས་གནས་ནང་གི་མཁས་མཆོག་ཅིག་ཞུ་སྟེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་

བཅུག་དགོ།  

§ གླུ་ཚིག་གསར་རྩོམ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ནང་པའི་རྩོམ་གཞུང་གི་ཐབས་ལམ་ དཔེར་ན། ཚིག་འབྲུ་ཆ་དང་ཡ་

གི་འགྲོ་སྟངས། དེ་ལས་ སྙན་ངག་གི་རྒྱན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་རྐྱབ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ ཟིན་བྲིས་ཚུ་

བཟོ་སྟེ་ རང་དང་སློབ་ཕྲུག་གཅིག་ཁར་འབད་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ།  
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ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་་་ 

§ གཡུས་སྒོ་སོ་སོའི་གླུ་གཞས། (དུང་བསམ་པའི་ཁོ་རེད། ཧཱ་པའི་ཨའུ་ས། ལ་ཡ་པའི་ཨའུ་ལེགས། རྩ་

མང་པའི་ཨ་ལོ། དར་དཀར་ནའི་ཤམ་ཤ་རྡོ་ལེགས། སྒང་ཟུར་པའི་ཕྱྭ། བུམ་ཐང་པའི་ཨ་ལྕེ་ལྷ་མོ། མེ་

རག་སག་སྟེང་པའི་ཨ་ལྕོ་ལྷ་མོ།) དང་ རྒྱལ་གླུ། མཛའ་གླུ། སྐྱོ་གླུ། སྒྲ་གླུ་ཚུའི་སྐོར་ལས་ ཡོངས་

འབྲེལ་ཁ་བྱང་(Youtub)ཚུ་སྤྲོད་ནི་དང་ གློག་ཐོག་བཤུད་བརྙན་བཟོ་སྟེ་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ དཔེར་ན། 

wechat, Telegram, Messenger, Twitter, Google  classroom, 

ལ་སོགས་པ་དང་ གཞན་ཡང་ འགྲུལ་འཕྲིན་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་དགོ།  

§ གནད་དོན་དེ་ཚུ་གུ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་པའི་ གླུ་ཚིག་ཚུ་ཕྱོགས་སྒྲིག་འབད་བཅུག་

དགོ། 

དབྱེ་ཞིབ།  

§ གཡུས་སྒོ་སོ་སོའི་གླུ་གཞས། རྒྱལ་གླུ། མཛའ་གླུ། སྐྱོ་གླུ། སྒྲ་གླུ་ཚུ་གི་ ཁུངས་དང་དགོས་པ་ཤེས་མ་

ཤེས་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་དགོ། 

§ གླུ་ཚིག་གསར་རྩོམ་འབད་དེ་ཡོད་མི་གུ་  རང་དང་ སློབ་ཕྲུག་ཆ་རོགས་ཚུ་གིས་ བསམ་ལན་བཀོད་དེ་

དབྱེ་དཔྱད་འབད་དགོ།  

§ ལས་འགུལ་ཚུ་ཚད་གཞི་བཞག་ཐོག་ལུ་ ཚིག་འཐོབ་ལམ་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྐུགས་བྱིན་དགོ། 

རྒྱབ་རྟེན།   

§ ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས། (༢༠༠༨) གླུ་དེབ་བློ་གསར་ལམ་སྟོན། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་ལས་སྡེ།  

§ རྒྱལ་གཞུང་ཟློས་གར་སློབ་སྦྱོང་ལྟེ་བ། (༢༠༡༦) འབྲུག་གི་གཞུང་སྒྲའི་ལམ་སྟོན།  

§ https://rec.gov.bt 

§ རིག་གསར་བརྩམ་ཐངས། བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན། ༼བོངསི༽ ༢༠༡༨ 

§ http://acharyasamten.blogspot.com/2015/01/blog-post_23.html 
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དོན་ཚན། གླུ་གཞས་ཡུལ་དུས་དང་བསྟུན་རྐྱབ་ནི་དང་ གླུ་གཞས་རྩོམ་པའི་སྐབས་ཚིག་རྒྱན་གྱི་སྐྱོན་སྤང་

དགོཔ།  
 

ལས་དོན།  

§ གླུ་གཞས་ཡུལ་དུས་དང་བསྟུན་རྐྱབ་དགོཔ། གླུ་གཞས་རྐྱབ་ཆོགཔ་དང་མ་ཆོག་པའི་སྐོར་ལས་    

  བྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ།  

§ གླུ་གཞས་རྐྱབ་པའི་སྐབས་དང་ ཚིག་གསར་རྩོམ་འབདཝ་ད་ སྤང་དགོ་པའི་སྐྱོན་ཚུ་ ངོས་འཛིན་  

  འབད་ཚུགས་དགོ།  

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་ གླུ་གཞས་ཀྱི་རྩ་ཚིག་ཚུ་ གློག་ཐོག་/བྱང་ཤིང་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་བཤད་པ་རྐྱབ་བྱིན་དགོ།  

§ གླུ་གཞས་ཚུ་ ཡུལ་དུས་དང་མཐུན་ཏེ་རྐྱབ་ཤེས་པ་ཅིན་ དེའི་ཕན་ཡོན་དང་ མ་ཤེས་པ་ཅིན་གནོད་པ་ཚུ་ ག་

ཅི་བཟུམ་ར་འབྱུང་ནི་ཨིན་ན་ཚུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། དཔེར་ན། འབྲུག་པའི་གློག་བརྙན་༼ར་ཐོ་རྣམ་

རྒྱས།༽ ནང་གི་ མཐོང་སྣང་འདི་བལྟ་བཅུག་དགོ།  

§ དོན་ཚན་དེའི་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་ སློབ་ཁང་ནང་ལུ་གསལ་བཤད་འབད་བཅུག་དགོ། ཡུལ་

དུས་དང་བསྟུན་ཏེ་རྐྱབ་ཤེསཔ་དང་ མ་ཤེས་པའི་ཁྱད་པར་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ར་བཤད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ སློབ་

ཕྲུག་སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ལུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ།  

§ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གླུ་ཚིག་གསར་རྩོམ་འབད་བའི་སྐབས་སུ་ ཚིག་གཞི་དང་བསྟུན་པའི་སྤང་དགོ་

པའི་སྐྱོན་ཚུ་སྟོན་དགོ། དཔེར་ན། སྦྱོར་བ་འགའ་ལ་ངག་རིག་རྣམས། །་་་ཟེར་བའི་སྐོར་ལས་ གླུ་དེབ་བློ་

གསར་ལམ་སྟོན་ཤོག་གྲངས་༥༣ ནང་ལུ་ དཔེ་སློབ་འབད་དེ་སྟོན་དགོ། 
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ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་་་ 

§ གླུ་གཞས་ཡུལ་དུས་དང་བསྟུན་རྐྱབ་ནི་དང་ གླུ་གཞས་རྩོམ་པའི་སྐབས་ཚིག་རྒྱན་གྱི་སྐྱོན་སྤང་དགོ་པའི་སྐོར་

ལས་ གློག་ཐོག་བཤུད་བརྙན་བཟོ་སྟེ་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ དཔེར་ན། wechat, Telegram, 

Messenger, Twitter, Google  classroom, ལ་སོགས་པ་དང་ གཞན་ཡང་ 

འགྲུལ་འཕྲིན་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་ནི། གནད་དོན་དེ་ཚུ་གུ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་

དེ་ནང་དོན་དང་ བརྡ་དོན་ཚུ་གློག་ཐུང་ཅིག་བཟོ་བཅུག་དགོ། 

དབྱེ་ཞིབ། 

§ གླུ་གཞས་ཡུལ་དུས་དང་བསྟུན་རྐྱབ་ནི་དང་ གླུ་གཞས་རྩོམ་པའི་སྐབས་ཚིག་རྒྱན་གྱི་སྐྱོན་སྤང་དགོཔ་ཚུ་གི་ 

ཁུངས་དང་དགོས་པ་ཤེས་མ་ཤེས་ འདྲི་བ་དྲི་ལན་འབད་དགོ། 

§ གླུ་ཚིག་གསར་རྩོམ་འབད་དེ་ཡོད་མི་གུ་  རང་དང་ སློབ་ཕྲུག་གཅིག་ཁར་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ།  

§ ཁྱིམ་ལཱ་ཚུ་ཚད་གཞི་བཞག་ཐོག་ལུ་ ཚིག་གི་སྡེབ་སྦྱོར་དང་ངལ་གསོའི་འཐོབ་ལམ་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་ཡོད་མེད་

དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྐུགས་བྱིན་དགོ། 

 

རྒྱབ་རྟེན།  

§ ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས། (༢༠༠༨) གླུ་དེབ་བློ་གསར་ལམ་སྟོན། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་ལས་སྡེ།  

§ རྒྱལ་གཞུང་ཟློས་གར་སློབ་སྦྱོང་ལྟེ་བ། (༢༠༡༦) འབྲུག་གི་གཞུང་སྒྲའི་ལམ་སྟོན།  

§ https://rec.gov.bt 

§ སྙན་ངག་མེ་ལོང་མའི་འགྲེལ་པ། བཀྲིས་བསྟན་འཛིན། ༢༠༢༠ 
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དོན་ཚན། བཀྲིས་ལེགས་སྤེལ།  

ལས་དོན།  

§ བཀྲ་ཤིས་ལེགས་སྤེལ་གྱི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་སླབ་ཚུགས་དགོ། 

§ གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་པའི་བཀྲ་ཤིས་ལེགས་སྤེལ་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཕྱེས་ཏེ་ རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།  

§ བཀྲ་ཤིས་ལེགས་སྤེལ་གྱི་ཚིག་གསར་རྩོམ་འབད་ཚུགས་དགོ།  

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

§ བཀྲ་ཤིས་ལེགས་སྤེལ་གྱི་སྐོར་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་སྡེ་ཚན་བཟོ་སྟེ་ སློབ་གྲྭའི་

དཔེ་མཛོད་ཁང་ནང་འགྱོ་སྟེ་འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ འབྲེལ་ཡོད་སློབ་དཔོན་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ཞིབ་

འཚོལ་འབད་ཞིནམ་ལས་དམངས་ཁར་སྤྱན་འབུལ་ཞུ་བཅུག་དགོ།  

§ སྤྱན་ཞུ་འབད་མི་ཚུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་ཚུ་དུས་ཐོག་ལུ་བྱིན་དགོ།  

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་ལམ་སྟོན་འབད་དེ་ བཀྲིས་ལེགས་སྤེལ་གྱི་ཚིག་ཚུ་ཡུལ་དུས་དང་བསྟུན་སྒྱུར་བཅོས་གཏང་

ཐངས་ཚུ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཀྲིས་ལེགས་སྤེལ་གྱི་གླུ་ཚིག་གསར་རྩོམ་

འབད་ཐངས་ཀྱི་ ཐབས་ཤེས་ཚུ་སློབ་དཔོན་གྱིས་ལམ་སྟོན་འབད་དགོ།  

§ བཀྲིས་ལེགས་སྤེལ་གྱི་ལེའུ་དང་ གདངས་དབྱངས་ཀྱི་ཐོབ་ཐངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལུས་སྦྱོང་གཅིག་ཁར་སློབ་

སྟོན་འབད་དགོ། 

ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་་་ 

§ བཀྲིས་ལེགས་སྤེལ་གྱི་ལེའུ་དང་ གདངས་དབྱངས་སྐོར་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཁོང་རང་གིས་ གློག་བརྙན་ཐུང་ཀུ་རེ་

བཟོ་ནི་ དེ་ལས་ གླུ་ཚིག་ཚུ་གི་གོ་དོན་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་སྟེ་ སྒྲ་གཟུང་འབད་ཞིནམ་ན་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ 

དཔེར་ན། wechat, Telegram, Messenger, Twitter, Google  

classroom, ལ་སོགས་པའི་ཐོག་ལུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ བཅུག་དགོ།  
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དབྱེ་ཞིབ། 

§ བཀྲིས་ལེགས་སྤེལ་གྱི་ལེའུ་གི་ ཁུངས་དང་དགོས་པ་ཤེས་མ་ཤེས་ འདྲི་བ་དྲི་ལན་འབད་དགོ། 

§ བཀྲིས་ལེགས་སྤེལ་གྱི་གདངས་དབྱངས་ཚུ་  འགྱུར་ཁུགས་ཀྱི་དབྱེ་ཚད་དང་བསྟུན་ཏེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་

དགོ།  

§ ཚིག་གི་སྡེབ་སྦྱོར་དང་ ངལ་གསོའི་འཐོབ་ལམ་གྱི་ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་སྐུགས་བྱིན་

དགོ། 

རྒྱབ་རྟེན།  

§ ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས། (༢༠༠༨) གླུ་དེབ་བློ་གསར་ལམ་སྟོན། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་ལས་སྡེ།  

§ རྒྱལ་གཞུང་ཟློས་གར་སློབ་སྦྱོང་ལྟེ་བ། (༢༠༡༦) འབྲུག་གི་གཞུང་སྒྲའི་ལམ་སྟོན།  

§ https://rec.gov.bt 

§ བཀྲིས་བསྟན་འཛིན། ༢༠༢༠སྙན་ངག་མེ་ལོང་མའི་འགྲེལ་པ། 

§ རྒྱལ་གཞུང་ཟློས་གར་སློབ་སྦྱོང་ལྟེ་བ། (༢༠༡༦) གླུ་དེབ་གཞོན་པའི་དགའ་སྟོན། 

 

 

དོན་ཚན། ལས་གཞས། ༼གླང་བསྐུལ། སོ་ནམ་ལཱ། ལོ་ལེགས་བགྱང་ནི། སྤར་གཞས། ཐགས་གཞས།  

ཆང་གཞས།༽ 
 

ལས་དོན།  

§ མདའ་ཁ་སློག་ནི་དང་ མདའ་འཆམ་གྱི་ཁྱད་པར་ཕྱེ་ཚུགས་དགོ།  

§ གླང་བསྐུལ། སོ་ནམ་ལཱ། ལོ་ལེགས་བགྱང་ནི། སྤར་གཞས། ཐགས་གཞས། ཆང་གཞས་ཚུ་ 

  གི་གོ་དོན་དང་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འཐེན་ཚུགས་དགོ།  
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སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

§ ལས་གཞས་ ༼གླང་བསྐུལ། སོ་ནམ་ལཱ། ལོ་ལེགས་བགྱང་ནི། སྤར་གཞས། ཐགས་གཞས། ཆང་

གཞས།༽ སྐོར་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གོང་གི་དོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་སྡེ་ཚན་བཟོ་

སྟེ་ སློབ་གྲྭའི་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནང་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་བཅུག་ནི་དང་ འབྲེལ་ཡོད་སློབ་དཔོན་ཚུ་དང་འབྲེལ་

བ་འཐབ་སྟེ་ དམངས་ཁར་སྤྱན་འབུལ་ཞུ་བཅུག་དགོ།  

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་ཚུ་དུས་ཐོག་ལུ་བྱིན་དགོ། སློབ་དཔོན་གྱིས་ལམ་སྟོན་འབད་

དེ་ ལས་གཞས་ཀྱི་ཚིག་ཚུ་ ཡུལ་དུས་དང་བསྟུན་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཚུ་སྟོན་དགོ།  

§ ལས་གཞས་ཀྱི་ལེའུ་དང་ གདངས་དབྱངས་འཐེན་ཐངས་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་(youtube) ལག་ལེན་འཐབ་

སྟེ་སློབ་སྟོན་འབད་དགོ། 

ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་་་ 

§ ལས་གཞས་ ༼གླང་བསྐུལ། སོ་ནམ་ལཱ། ལོ་ལེགས་བགྱང་ནི། སྤར་གཞས། ཐགས་གཞས། ཆང་

གཞས།༽ ཚུ་ སློབ་ཕྲུག་ཁོང་རང་གིས་ གློག་བརྙན་ཐུང་ཀུ་རེ་བཟོ་ནི་ དེ་ལས་ གླུ་ཚིག་ཚུ་གི་གོ་དོན་

འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་སྟེ་ སྒྲ་གཟུང་འབད་ཞིནམ་ན་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ དཔེར་ན། wechat, 

Telegram, Messenger, Twitter, Google  classroom, ལ་སོགས་པའི་ཐོག་

ལུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་དགོ།  

དབྱེ་ཞིབ། 

§ སྤྱན་ཞུའི་ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དབྱེ་ཞིབ་ཐོག་ལུ་སྐུགས་བྱིན་དགོ། 

§ ལས་གཞས་ཀྱི་ཚིག་དང་ གདངས་དབྱངས་ཚུ་ ཚུན་མཐུན་ཡོད་མེད་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ།  

§ ལས་གཞས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ལེགས་ཤོམ་འབད་ ཤེས་མ་ཤེས་ཀྱི་བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་

དགོ། 
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རྒྱབ་རྟེན།  

§ ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས། (༢༠༠༨) གླུ་དེབ་བློ་གསར་ལམ་སྟོན། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་ལས་སྡེ།  

§ རྒྱལ་གཞུང་ཟློས་གར་སློབ་སྦྱོང་ལྟེ་བ། (༢༠༡༦) འབྲུག་གི་གཞུང་སྒྲའི་ལམ་སྟོན།  

§ https://rec.gov.bt 

§ བཀྲིས་བསྟན་འཛིན། (༢༠༢༠) སྙན་ངག་མེ་ལོང་མའི་འགྲེལ་པ། 

§ རྒྱལ་གཞུང་ཟློས་གར་སློབ་སྦྱོང་ལྟེ་བ། (༢༠༡༦) གླུ་དེབ་གཞོན་པའི་དགའ་སྟོན། 

 

 

དོན་ཚན། སྙན་ཆ་(སྒྲ་སྙན། གླིངམ། དབྱངས་ཅན། པྱི་ཝང་། འབྱུང་ཚུལ། བཟོ་རྣམ། དབྱེ་བ། སྒྲ་ཐག།       

སྒྲ་སྒྲིག་ཐངས། ཚུ་གི་གོ་དོན།  

ལས་དོན།  

§ སྙན་ཆ་(སྒྲ་སྙན། གླིངམ། དབྱངས་ཅན། པྱི་ཝང་། འབྱུང་ཚུལ། བཟོ་རྣམ། དབྱེ་བ། སྒྲ་ཐག། སྒྲ་

སྒྲིག་ཐངས་ཚུ་གི་གོ་དོན་བྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

§ སྙན་ཆ་(སྒྲ་སྙན། གླིངམ། དབྱངས་ཅན། པྱི་ཝང་། འབྱུང་ཚུལ། བཟོ་རྣམ། དབྱེ་བ། སྒྲ་ཐག། སྒྲ་

སྒྲིག་ཐངས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་གོང་གི་དོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་སྡེ་ཚན་

བཟོ་སྟེ་ སློབ་གྲྭའི་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནང་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་བཅུག་ནི་དང་ འབྲེལ་ཡོད་སློབ་དཔོན་ཚུ་དང་

འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ དམངས་ཁར་སྤྱན་འབུལ་ཞུ་བཅུག་དགོ། སྤྱན་འབུལ་ཞུ་མི་ཚུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ 

དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་ཚུ་དུས་ཐོག་ལུ་བྱིན་དགོ།  



རིག་གཞུང་།            སྙན་ཆ།             སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 
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§ སློབ་དཔོན་གྱིས་ལམ་སྟོན་འབད་དེ་ སྙན་ཆ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་སྟོན་དགོ། སྙན་ཆ་དེ་ཚུ་ ག་དེ་འབད་

བསྐྲོག་ནི་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་(youtube) དང་ རྒྱལ་གཞུང་འཆམ་དང་ཟློས་གར་སློབ་སྦྱོང་

ལྟེ་བའི་ ལག་དེབ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་སློབ་སྟོན་འབད་དགོ། 

ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་་་ 

§ སྙན་ཆ་ (སྒྲ་སྙན། གླིངམ། དབྱངས་ཅན། པྱི་ཝང་། འབྱུང་ཚུལ། བཟོ་རྣམ། དབྱེ་བ། སྒྲ་ཐག། སྒྲ་

སྒྲིག་ཐངས་ཚུ་གི་ཟིན་འབྲི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ་གི་ ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་ནང་ལུ་དང་ མི་

སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ དཔེར་ན། wechat, Telegram, Messenger, Twitter, 

Google  classroom, ལ་སོགས་པའི་ཐོག་ལུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་དགོ།  

དབྱེ་ཞིབ། 

§ སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་བཟོ་སྟེ་ སྤྱན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་འདི་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་དགོ།  

§ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

§ སྙན་ཆ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་དགོ། 

རྒྱབ་རྟེན།  

§ ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས། (༢༠༠༨) གླུ་དེབ་བློ་གསར་ལམ་སྟོན། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་ལས་སྡེ།  

§ རྒྱལ་གཞུང་ཟློས་གར་སློབ་སྦྱོང་ལྟེ་བ། (༢༠༡༦) འབྲུག་གི་གཞུང་སྒྲའི་ལམ་སྟོན།  

§ https://rec.gov.bt 

§ བཀྲིས་བསྟན་འཛིན། (༢༠༢༠) སྙན་ངག་མེ་ལོང་མའི་འགྲེལ་པ། 

§ རྒྱལ་གཞུང་ཟློས་གར་སློབ་སྦྱོང་ལྟེ་བ། (༢༠༡༦) གླུ་དེབ་གཞོན་པའི་དགའ་སྟོན། 
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དོན་ཚན། ལེའུ་བསྒྱུར་ནི། 

ལས་དོན།  

§ གཞུང་སྒྲ། འབོད་སྒྲ་དང་ རིག་གསར་གྱི་གླུ་གཞས་ཚུ་ རང་སྟོབས་ཐོག་ལུ་ལེའུ་བསྒྱུར་ཚུགས༌དགོ། 

§ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ གླུ་གཞས་ཀྱི་ལེའུ་གསར་བཟོ་འབད་དེ་ རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 
 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་ ལེའུ་བསྒྱུར་ཐངས་ཀྱི་གཞི་རྟེན་རིག་རྩལ་ཚུ་སྟོན་ནི། དཔེར་ན། ལག་པའི་ཕྱག་རྒྱ། རྐང་

པའི་སྟངས་སྟབས། གདོང་གི་དགའ་འཛུམ། མིག་ཏོག་གི་འཛུམ་མདངས། མཆུ་ལད་རྐྱབ་ཐངས། ལུས་ཀྱི་

འགྱུར་ཁུགས་ཚུ་ དཔེ་སྟོན་འབད་དེ་བྱིན་ནི།  

§ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས རང་ལུགས་གླུ་གཞས་ཀྱི་ལེའུ་བསྒྱུར་ཐངས་སྐོར་ལས་ བལྟ་བཅུག་ནི།  

§ དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་མཁས་མཆོག་ཚུ་ སྐུ་མགྲོན་འབད་འབོ་སྟེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི། རིག་གསར་གྱི་གླུ་

གཞས་ཚུ་ དེང་སང་གི་སྙན་ཆའི་འགྲོ་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རང་དང་ སློབ་ཕྲུག་གཅིག་ཁར་འབད་ལེའུ་

བསྒྱུར་ཏེ་རྐྱབ་ནི། 

དབྱེ་ཞིབ།  

§ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་འཁྲིལ་ཏེ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

ལེའུ་བསྒྱུར་ཐངས།  ༢༠% 

གདོང་གི་རྣམ་འགྱུར།  ༥% 

ལག་པའི་ཕྱག་རྒྱ།  ༥% 

ལུས་ཀྱི་སྒེག་ཉམས།  ༦% 

ལེའུ་གི་གོ་རིམ།  ༤% 

བསྡོམས།  ༢༠% 

དྲན་གསོ། དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་སྐུགས་ཚད་འདི་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་གཞན་ཡང་བཟོ་དགོཔ་ཨིན། 
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§ ལེའུ་གི་མཁས་མཆོག་གིས་ལམ་སྟོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྦྱང་བ་ཚུད་དེ་ཡོད་མེད་ཚུ་ བལྟ་རྟོག་དང་ ལེགས་བཅོས་

འབད་ནི། 

རྒྱབ་རྟེན།   

§ ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས། (༢༠༠༨) གླུ་དེབ་བློ་གསར་ལམ་སྟོན། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་ལས་སྡེ།  

§ རྒྱལ་གཞུང་ཟློས་གར་སློབ་སྦྱོང་ལྟེ་བ། (༢༠༡༦) འབྲུག་གི་གཞུང་སྒྲའི་ལམ་སྟོན།  

§ https://www.youtube.com/watch?v=SK6eU5UXhjM 

§ https://rec.gov.bt 

 

དོན་ཚན། སྙན་ཆ། 

ལས་དོན།  

§ གཞུང་སྒྲ་དང་ འབོད་སྒྲ་དང་རིག་གསར་ཚུ་ སྙན་ཆ་སྒྲ་སྙན་དང་ པྱི་ཝང་བསྐྲོག་སྟེ༌ འཐེན༌ཚུགས༌དགོ། 

§ གླིངམ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ གླུ་གཞས་ཚུ་བཙུགས་འཐེན་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་ པྱི་ཝང་དང་སྒྲ་སྙན་བསྐྲོག་ཐངས་ ག་དེ་སྦེ་ཨིན་ན་ ཆོས་ཚན་དཔེ་དེབ་ལུ་རྒྱབ་རྟེན་འབད་

ཞིནམ་ལས་ དོ་རེ་མི་ཕ་སོ་ལ་ཐི་ཟེར་ དབྱངས་ཀྱི་ངེས་པ་བདུན་ཚུ་ རིམ་པ་བཞིན་འབྱུང་དོ་ཡོད་པའི་སྐོར་

ལས་སློབ་སྟོན་འབད་དགོ།  

§ པྱི་ཝང་གི་སྒྲ་ཐག་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བསྐྲོག་ཐངས་ཚུ་ དཔེ་སྟོན་ཐོག་ལས་ལད་སྲོལ་རྐྱབ་སྟེ་བསྐྲོག་བཅུག་

དགོ། དཔེ་མཛོད/འབྲེལ་ཡོད་སློབ་དཔོན/སྙན་ཆའི་མཁས་མཆོག་ཚུ་དང་ འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ལྷབ་སྦྱང་

འབད་བཅུག་དགོ།  

§ གླུ་གཞས་དང་གཅིག་ཁར་ པྱི་ཝང་དང་སྒྲ་སྙན་བསྐྲོག་ཐངས་ཀྱི་སྦྱང་བ་བྱིན་དགོ།  
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ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་་་ 

§ སྙན་ཆ་པྱི་ཝང་དང་སྒྲ་སྙན་འབྲེལ་བའི་ རྒྱབ་རྟེན་གྱི་སྦྲེལ་ལམ་ཚུ་བྱིན་ཏེ་ ཁོང་རང་གིས་ པྱི་ཝང་གི་རིག་

རྩལ་ཤེས་ཡོན་ཚུ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། དེ་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་མཁས་མཆོག་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་

འཐབ་སྟེ་ སྙན་ཆ་པྱི་ཝང་གི་ཁུངས་དོན་དང་ པྱི་ཝང་གི་སྒྲ་ཐག་ངོས་འཛིན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ འཚོལ་ཞིབ་

འབད་དེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ།  

དབྱེ་ཞིབ།  

§ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་འཁྲིལ་ཏེ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

     དཔེར་ན།  

སྙན་ཆ་བསྐྲོག་ཐངས། ༢༠% 

སྙན་ཆའི་ཐིག་ཚད།  ༢% 

སྙན་ཆ་བསྐྲོག་ཐངས།  ༨% 

གླུ་གཞས་དང་འཁྲིལ་མ་འཁྲིལ།  ༤% 

སྙན་ཆ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས།  ༦% 

བསྡོམས།  ༢༠% 
 

§ ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་ཀྱི་དབྱངས་རྟགས་ཤེས་མ་ཤེས་ བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ནི། 

§ ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་འབད་ཡོད་པའི་ སྦྱོང་ལཱ་དེ་ཚུ་ སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་བཟོ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ 

བསམ་ལེན་བྱིན་དགོ། 

རྒྱབ་རྟེན།  

§ ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས། (༢༠༠༨) གླུ་དེབ་བློ་གསར་ལམ་སྟོན། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་ལས་སྡེ།  

§ རྒྱལ་གཞུང་ཟློས་གར་སློབ་སྦྱོང་ལྟེ་བ། (༢༠༡༦) འབྲུག་གི་གཞུང་སྒྲའི་ལམ་སྟོན།  

§ https://rec.gov.bt 

§ https://www.youtube.com/watch?v=ni9lo9e6ymQ 
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དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 

རྩ་གཞུང་ལེགས་བཅོས་ལྟེ་བ། 

རྒྱུན་སྲོལ་གསར་པའི་རྩ་གཞུང་། 
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སློབ་རིམ་༩ པ། 
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སློབ་རིམ་དགུ་པའི་ལྷ་འབྲི། 

ལེའུ་ཚན། ལྷ་འབྲི། 
 

ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

རི་མོ་གི་འབྱུང་ཁུངས། ལུག་མགོ། པ་ཏྲའི་རིགས། སེའུ་མེ་ཏོག་རྒྱས་བསྡུས། སྤྲིན་རིས། གཡུང་དྲུང་དང་ མཐོང་

གསལ་མེ་ཏོག། འདོད་ཡོན་ལྔའི་གོ་དོན་དང་རི་མོ་ཚུ་བྲི་ཚུགས་པའི་ཁར། ཚོན་སྦྱོར་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རི་མོ་དང་ཚོན་

གཏང་ནིའི་རིག་རྩལ་ཡར་བསྐྱེད་བཏང་ཚུགས།  

 

དོན་ཚན། རི་མོའི་འབྱུང་ཁུངས།  

ལས་དོན།  

§ འཛམ་གླིང་ནང་ རི་མོ་འགོ་དང་པ་འབྱུང་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ལས་ དཔྱད་པ་བཏང་སྟེ་བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།  

§ དབང་ཕྱུག་གི་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་ག་ཅི་ར་ཨིན་ན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ཁུངས་བྲི་ཚུགས་དགོ།  

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

• སྤྱིར་བཏང་རི་མོ་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཆོས་ཚན་སློབ་དཔོན་ ཡང་ན་ རི་མོའི་སྐོར་ལས་ཤེས་མི་སློབ་

དཔོན་ཚུ་དང་ འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་བརྡ་དོན་ཚུ་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དགོ།  

• རི་མོ་གི་འབྱུང་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བའི་དཔེ་དེབ་ཚུ་ དཔེ་མཛོད་ ཡང་ན་ འབྲེལ་ཡོད་སློབ་དཔོན་ཚུ་ལས་རྒྱབ་

སྐྱོར་ལེན་ཏེ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ།  

• འཕར་གཟུགས་སྟོན་ཆས་ ཡང་ན་ ཤོག་ཐང་གི་ཐོག་ལས་སྤྱན་ཞུ་འབད་དགོ།  

• སློབ་དཔོན་གྱིས་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་གནང་མི་དེ་ཚུ་ ཕན་ཚུན་བསམ་འཆར་བརྗེ་སོར་ཐོག་ལུ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ།  

• དྲི་བའི་རིག་རྩལ་མ་འདྲ་བའི་ཐོག་ལས་ ཁྱིམ་ལཱ ཡང་ན་ སློབ་ཁང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བྱིན་དགོ།  

• སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ཁོང་ར་གི་གནས་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དྲི་བའི་ལན་ཚུ་བྲིས་ཞིནམ་ལས་ཕུལ་དགོ།  

• དྲི་བའི་རིག་རྩལ། དབྱེ་ཞིབ། ༢སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ གྲོས་བསྡུར་ཐབས་ཤེས། ༣རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་ 
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• དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ སྣ་ཚོགས་ལམ་སྲོལ། ༤ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ འོས་ལྡན་ཐག་གཅད་ནི།  

ཐབས་ལམ་གཞན།   

• སྤྱིར་བཏང་རི་མོ་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ལྷབ་ནི་དང་། 

སློབ་དེབ་ནང་བཀོད་ཡོད་མི་ཚུ་ལས་བལྟ་སྟེ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ།   

• རི་མོ་གི་འབྱུང་ཁུངས་སྐོར་ལས་ཤེས་མི་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དགོ།  

• སློབ་དཔོན་གྱིས་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་གང་རུང་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མཐོང་ཐོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་སློབ་སྟོན་

འབད་ནི་དང་ དྲི་བའི་རིག་རྩལ་མ་འདྲ་བའི་ཐོག་ལས་ བསྐྱལ་དགོ།  

• སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ཁོང་ར་གི་གནས་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་དྲི་བའི་ལན་ཚུ་བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་

ཐོག་ལས་ལོག་བསྐྱལ་དགོ།  

དབྱེ་ཞིབ།  

§ སྡེ་གྲོགས་ནང་ དོན་ཚན་ཐོག་ལུ་རྩོད་བསྡུར་འབད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ཁུངས་གཟང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དབྱེ་

ཞིབ་འབད་དགོ། 

§ བརྗོད་དོན་ཆ་ཚང་ཡོད་མེད་ རྗོད་སྒྲ་དག་གསལ་དང་ མགྱོགས་ལྷོད་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་   ངག་

རྒྱུགས་ལེན་དགོ།  

§ རི་མོའི་འབྱུང་ཁུངས་སྐོར་ལས་ སྐུགས་ཚད་བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཞིན་ན་རྒྱུས་ཐོ་

བཞག་དགོ།  

§ དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ ལེགས་བཅོས་ཀྱི་བསམ་ལན་བཀོད་དེ་ ལོག་བྲི་དགོ། 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན།  

§ མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས། ༢༠༠༣ འབྲུག་གི་བཟོ་རིག་བཅུ་གསུམ་གྱི་རྣམ་བཤད་མཁས་པའི་དགའ་

སྟོན།  

§ ཀུན་བཟང་ཕྲིས། ༢༠༠༡ ཉེར་མཁོའི་རྣམ་བཤད་སྣང་བ་གསར་པ།  

§ བཟོ་གནས་སྐྲ་རྩེའི་ཆུ་ཐིགས། ༡༩༩༤ དཀོན་མཆོག་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ།  
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ལེའུ་ཚན། རི་མོ།  

དོན་ཚན། ལུག་མགོ་དང་པ་གཉིས་པ། པ་ཏྲ་དང་པ་ལས་གྱེན་སྒྲིལ་ཧྲིལམོ་ཚུན་གྱི་སྐོར། 

 

ལས་དོན། 

§ རི་མོའི་འབྲི་བཀོད་མིག་ཁར་མཛེས་ཏོག་ཏོ་དང་ སེམས་ཁར་འབབ་ཏོག་ཏོ་འབད་བྲི་ཚུགས་དགོ། 

§ རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ མགྱོགས་དྲགས་འབད་བྲི་ཚུགས་དགོ།  

§ རི་མོ་ཚུ་ སྤུས་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ཁར་ ཞུན་དག་ཏོག་ཏོ་འབད་བྲི་ཚུགས་དགོ 

§ པ་ཏྲ་གི་རི་མོ་ཚུ་ རང་སོའི་འཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཡོག་བཀོལ་ཚུགས་དགོ། 

§ ལུག་མགོ་དང་ པ་ཏྲ་གི་ཁྱད་པར་ཕྱེས་ཚུགས་དགོ།  

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

• བྱང་ཤིང་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རི་མོ་བཀལ་ཐངས་ཚུ་སྟོན་དགོ།  

• རི་མོ་པར་བརྩམ་ཐངས་དང་ རི་མོ་བཀལ་ཐངས་ཚུ་ གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སློབ་སྟོན་འབད་དགོ། 

• ལུག་མགོ་དང་ པ་ཏྲ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ བྲི་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ག་ཅི་འདུག་ག་ གོ་བསྡུར་འབད་དེ་ དབྱེ་བ་

དཔྱད་དགོ།  

• ལག་རྩལ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་དེབ་ནང་ཚུད་ཡོད་པའི་ རི་མོའི་དཔེ་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་གང་མང་བྲི་

དགོ།  

• རི་མོའི་བཅད་རྐྱབ་ཐངས་ཚུ་དཔྱེ་སྟོན་འབད་ཞིནམ་ལས་ རི་མོ་རེ་རེ་བཞིན་ལུ་བཅད་རྐྱབ་དགོ། 

• སྡེ་གྲོགས་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ རི་མོ་བྲི་ཐངས་ཀྱི་གྲོས་བསྡུར་འབད་དགོ།   

• གོ་དོན་དང་འགྲེལ་བཤད་ཚུ་ ཐད་ཏོག་ཏོ་ཡོད་མེད་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ བསམ་ལན་བྱིན་

དགོ།  

• དཔྱེ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ག་དེ་མང་མང་སྦྱང་བ་འབད་དགོ།  
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ལུག་མགོ་དང་ པ་ཏྲའི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ།  

• ཚངས་ཐིག་འཐེན་ནི། 

• འཕྲེད་ཐིག་འཐེན་ནི། 

• ལུག་མགོ་དང་པ་ཏྲའི་རྐང་གི་འཁྱིལ་པར་བརྩམ་ནི།  

• རྐང་གི་འཁྱིལ་གུ་ མགུ་ཏོ་གི་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཡིག་ཀྲེག་གིས་ རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

• ཞུན་དག་འབད་བྲི་ནི།  

• བཅད་རྐྱབ་ནི།  

ཐབས་ལམ་ཐབས་ལམ་ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་། 

• རི་མོ་པར་བརྩམ་ཐངས་དང་ རི་མོ་བཀལ་ཐངས་ཀྱི་གོ་རིམ་ཚུ་ སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་ དཔེ་རིས་དང་འཁྲིལ་

ཏེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ།  

• སློབ་དཔོན་གྱིས་ རི་མོ་བཀལ་ཐངས་ཀྱི་ བརྙན་ཐུང་རེ་བཟོ་སྟེ་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ བསྐྱལ་སྦེ་ 

སྦྱང་བ་འབད་དགོ།  

• ལུག་མགོ་དང་ པ་ཏྲ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ བྲི་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ག་ཅི་འདུག་ག་ དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་བྲི་དགོ། 

• ལག་རྩལ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་དེབ་ནང་ཚུད་ཡོད་པའི་ རི་མོའི་དཔེ་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་གང་མང་བྲི་

དགོ།  

• གོ་དོན་དང་འགྲེལ་བཤད་ཚུ་ ཐད་ཏོག་ཏོ་ཡོད་མེད་ དབྱེ་བ་དཔྱད་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་

ལས་ སློབ་དཔོན་ལུ་བསྐྱལ་དགོ།  

• རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་ཐོ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ དོན་ཚན་ཚུ་འཚོལ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ།  

• དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་བ་ཚུ་བཟོ་སྟེ་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་བསྐྱལ་ཞིནམ་ལས་ ལན་བྲི་དགོ།  

• ཕམ་ཚུ་གིས་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་དེ་ སྦྱང་བ་ག་དེ་དྲག་དྲག་བྱིན་ཐབས་འབད་དགོ།  
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• ༡དྲི་བའི་རིག་རྩལ་དབྱེ་དཔྱད། ༢སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ གྲོས་བསྡུར་ཐབས་ཤེས། ༣རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་

དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ སྣ་ཚོགས་ལམ་སྲོལ། ༤ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ འོས་ལྡན་ཐག་གཅད་ནི།  

དབྱེ་ཞིབ། 

§ རི་མོ་པར་བརྩམ་ཐངས་དང་ རི་མོ་བཀལ་ཐངས་ཚུ་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ ཚད་གཞི་བཟོ་སྟེ   འབྲི་

རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

§ རི་མོ་གི་པར་བརྩམ་ཐངས་དང་ རི་མོ་བཀལ་ཐངས་ཚུ་ ཕོག་མ་ཕོག་དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ བསམ་ལན་ བཀོད་ནི། 

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་དུས་ཐོག་ལུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་ཚུ་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་བྱིན་ནི། 

§ ཁྱིམ་ལཱ་དང་སློབ་ཁང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་བཟོ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  

སློབ་སྦྱོང་མཁོ་ཆས།  

• པ་ཏྲའི་རིགས་ཀྱི་ཁུངས་དོན་ཡིག་ཆ།  

• རི་མོའི་དཔེ་རིས།  

• དབྱིབས་རྩིས་རིག་པའི་སྒྲོམ།  

• པི་སི། 

• གཞོག་ཆས།  

• ཤོག་ཀུ།  

• ཡིག་ཀྲེག།  

• སྣག་རྩི།  

• བཅད་པྱིར། 

• རི་མོའི་འབྲི་དེབ།  

• ནང་སྦྱོང་འབྲི་དེབ།  
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དོན་ཚན། ནོར་འཛིན་པ་ཏྲ། ཚེས་བརྒྱད་པ་ཏྲ། ཁྱམས་ཀྱི་པ་ཏྲ། མེ་རིས་པ་ཏྲ།  

 

ལས་དོན།  

• པ་ཏྲ་ཚུ་ཚུལ་དང་མཐུནམ་འབད་བྲི་ཚུགས་དགོ།  

• ནོར་འཛིན་པ་ཏྲ་དང་ གྱེན་སྒྲིལ་ཧྲིལ་མོའི་ཁྱད་པར་ཕྱེས་ཚུགས་དགོ། 

• པ་ཏྲ་ཚུ་ རང་སོའི་ཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་ པ་ཏྲ་གི་པར་བརྩམ་ཐངས་ཀྱི་གོ་རིམ་ཚུ་ སློབ་སྟོན་འབད་དགོ།  

§ བྱང་ཤིང་ ཡང་ན་ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རི་མོ་བཀལ་ཐངས་ཚུ་སྟོན་དགོ། 

§ པ་ཏྲ་ཚུ་གི་བར་ན་ཁྱད་པར་ག་ཅི་འདུག་ག་ མགུ་མང་མཉམ་མཐུད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ བཅུད་

བཏོན་ཏེ་བྲི་དགོ།   

§ ལག་པའི་མཉེན་ཁུག་ཚུད་ནིའི་དོན་ལུ་ དཔེ་དེབ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ རི་མོ་ཚུ་ལུ་དཔྱེ་བལྟ་སྟེ་ ག་དེ་མང་

མང་བྲི་དགོ།  

§ པ་ཏྲ་གི་རི་མོ་དེ་ཚུ་ ག་ཏེ་ལུ་རྐྱབ་པ་ཅིན་ འཇའ་ཆི་ཆི་མཐོང་ནི་མས་ག་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ ཁུངས་བཀལ་

དགོ།  

§ ཚེས་བརྒྱད་པ་ཏྲ་དང་ ཁྱམས་ཀྱི་པ་ཏྲ་གཉིས་ ག་ཏེ་ལུ་རྐྱབ་པ་ཅིན་ འོས་འབབ་འདུག་ག་ཤེས་ནིའི་དོན་ལུ་ 

གོ་བསྡུར་འབད་དེ་ བསམ་འཆར་བཀོད་དགོ།  

§ མེ་རི་པ་ཏྲ་འདི་ དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཕྱི་ཁར་ བྲི་དགོ་པའི་ཁུངས་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ཁུངས་བྲི་དགོ།  

§ རི་མོའི་ནང་ལས་ དང་པ་ར་ ལུག་མགོ་དང་ པ་ཏྲ་ལས་འགོ་བཙུགས་པའི་ཁུངས་ཚུ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་

བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ སློབ་དཔོན་གྱིས་བསམ་ལན་བྱིན་དགོ།  

§ དྲི་བའི་རིག་རྩལ་ དབྱེ་ཞིབ། ༢ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ དཔྱེ་སྟོན་ཐབས་ཤེས། ༣ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་

སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ སྣ་ཚོགས་ལམ་སྲོལ། ༤ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས།  
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པ་ཏྲའི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ། 

§ ཚངས་ཐིག་འཐེན་ནི། 

§ འཕྲེད་ཐིག་འཐེན་ནི། 

§ པ་ཏྲའི་རྐང་གི་འཁྱིལ་ པར་བརྩམ་ནི།  

§ རྐང་གི་འཁྱིལ་གུ་ མགུ་ཏོ་གི་པར་བརྩམ་ནི།  

§ ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

§ ཞུན་དག་འབད་བྲི་ནི།  

§ བཅད་རྐྱབ་ནི།  

ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་་་ 

§ བརྙན་ཐུང་བཟོ་སྟེ་ པ་ཏྲ་པར་བརྩམ་ཐངས་ཀྱི་གོ་རིམ་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་བསྐྱལ་ཏེ་ སྦྱང་བ་

འབད་དགོ།  

§ རི་མོ་པར་བརྩམ་ཐངས་དང་ རི་མོ་བཀལ་ཐངས་ཚུ་ གོ་རིམ་ཚུ་ སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་དཔེ་རིས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

བྲི་ཚུགས་དགོ།  

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་ རི་མོ་བཀལ་ཐངས་ཀྱི་བརྙན་ཐུང་རེ་བཟོ་སྟེ་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་བསྐྱལ་ཞིན་ན་

སྦྱང་བ་འབད་དགོ།  

§ པ་ཏྲ་ཚུ་གི་བར་ན་ཁྱད་པར་ཕྱེས་ཏེ་ དབྱེ་བ་དཔྱད་ཞིན་ན་ ཁུངས་བཀལ་ཚུགས་དགོ།   

§ རི་མོ་གི་བཟོ་རྣམ་ ལེགས་ཤོམ་འཐོན་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་དེབ་ནང་ཚུད་ཡོད་པའི་ རི་མོའི་དཔེ་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ 

གང་མང་བྲི་དགོ།  

§ གོ་དོན་དང་འགྲེལ་བཤད་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་བཟོ་སྟེ་ སྦྱང་བ་འབད་དགོ།  

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་ པ་ཏྲའི་རི་མོ་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་བ་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་བསྐྱལ་ཏེ་ དུས་ཐོག་ལུ་

དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ བསམ་ལན་ཚུ་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་བྱིན་དགོ།  
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§ རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་ཐོ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་དོན་ཚན་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་

དགོ།  

§ ཕམ་ཚུ་གིས་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་དེ་ སྦྱང་བ་ག་དེ་དྲག་དྲག་བྱིན་ཐབས་འབད་དགོ།  

§ པ་ཏྲ་ཚུ་གི་བར་ན་ ཁྱད་པར་ག་ཅི་འདུག་ག་ རང་རྐྱང་འབད་ བཅུད་བཏོན་ཏེ་གསལ་བཤད་འབད་དགོ།  

ལག་པའི་མཉེན་ཁུག་ཚུད་ནིའི་དོན་ལུ་ དཔེ་དེབ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་རི་མོ་ཚུ་ལུ་ དཔྱེ་བལྟ་སྟེ་ ག་དེ་མང་

མང་བྲི་དགོ།  

§ དྲི་བའི་རིག་རྩལ་ དབྱེ་ཞིབ། ༢ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ དཔྱེ་སྟོན་ཐབས་ཤེས། ༣ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་

སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ སྣ་ཚོགས་ལམ་སྲོལ། ༤ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས། 

དབྱེ་ཞིབ། 

§ རི་མོ་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཉིན་བསྟར་བཞིན་དུ་རྒྱུགས་ལེན་ནི།  

§ རི་མོ་བཀལ་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚུལ་ལྡན་ཐོག་ འགྱོ་མ་འགྱོ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ ལེགས་

བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

སློབ་སྦྱོང་མཁོ་ཆས།  

• པ་ཏྲའི་རིགས་ཀྱི་ཁུངས་དོན་ཡིག་ཆ།  

• རི་མོའི་དཔེ་རིས།  

• དབྱིབས་རྩིས་རིག་པའི་སྒྲོམ།  

• པི་སི། 

• གཞོག་ཆས།  

• ཤོག་ཀུ།  

• ཡིག་ཀྲེག།  

• སྣག་རྩི།  

• བཅད་པྱིར། 
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• རི་མོའི་འབྲི་དེབ།  

• ནང་སྦྱོང་འབྲི་དེབ།  

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 

§ ཁྱིམ་ཚོན་དང་པ། ཡེ་ཤེས་རྣམ་རྒྱལ། ཐིམ་ཕུག་བཟོ་རིག་བཅུ་གསུམ་སྤེལ་ཁང་། ༢༠༡༥  

 

 

དོན་ཚན། སེའུ་མེ་ཏོག་རྒྱས་བསྡུས། མཐོང་གསལ་མེ་ཏོག། སྤྲིན་རིས། མེ་ཏོག་གི་འདབ་མ་དང་སྦུབ་ཅུང་།   

ལས་དོན།  

§ མེ་ཏོག་ཚུ་གི་གོ་དོན་དང་ དགོས་པ་ཁ་གསལ་འབད་ བཤད་ཚུགས་དགོ། 

§ སེའུ་མེ་ཏོག་དང་ མཐོང་གསལ་མེ་ཏོག་གི་ཁྱད་པར་ ཕྱེས་ཚུགས་དགོ། 

§ མེ་ཏོག་དེ་ཚུ་ སྐབས་ཐོབ་དང་བསྟུན་ཏེ་ རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 

§ སྤྲིན་རིས་ཚུ་ ཚུལ་དང་མཐུནམ་འབད་ བྲི་ཚུགས་དགོ།  

§ མེ་ཏོག་གི་སྦུབ་ཅུང་དང་ འདབ་མའི་རིགས་ཚུ་ རྒྱས་བསྡུས་ཕྱེས་ཏེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 

§ མེ་ཏོག་ཆ་ཚང་ཅིག་བྲིས་ཏེ་ བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

§ སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་མེ་ཏོག་དང་ སྤྲིན་རིས་ཀྱི་རི་མོ་དེ་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་ཞིནམ་ལས་ རང་སོའི་རྣམ་དཔྱོད་

ཀྱི་ཐོག་ལས་ རིག་རྩལ་མ་འདྲཝ་ཚུ་བཏོན་ཏེ་བྲི་དགོ།  

§ མེ་ཏོག་གི་པར་བརྩམ་ཐངས་ཀྱི་ གོ་རིམ་ཚུ་བྱང་ཤིང་ ཡང་ན་ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་གྱི་ཐོག་ལས་ 

སློབ་སྟོན་འབད་དགོ།  

§ བྱང་ཤིང་ ཡང་ན་ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མེ་ཏོག་གི་རིགས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ངོས་

འཛིན་འབད་དགོ།  
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§ སེའུ་མེ་ཏོག་དང་ མཐོང་གསལ་མེ་ཏོག་ཚུ་ ཕྱེད་ཀ་འབད་ བཀོད་ཐངས་ཤེས་ཚུགས་དགོ།  

§ བལྟ་བཤལ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ རི་མོ་གི་ཁྱད་པར་ཕྱེས་ཏེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ།  

§ རི་མོ་བྲི་ནི་ལུ་གོམས་ཆ་ཚུད་ནིའི་དོན་ལུ་ དཔེ་དེབ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ རི་མོ་ཚུ་ལུ་དཔྱེ་བལྟ་སྟེ་ ག་དེ་མང་

མང་བྲི་དགོ།  

§ སྤྲིན་རིས་ཚུ་ག་ཏེ་ལུ་རྐྱབ་པ་ཅིན་ འཇའ་ཆི་ཆི་མཐོང་ནི་མས་ག་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ ཁུངས་བཀལ་དགོ།  

§ སེའུ་མེ་ཏོག་འདི་ བྲི་ཐངས་རྒྱས་བསྡུས་ ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ཤེས་ནིའི་དོན་ལུ་ སྡེ་ཚན་ནང་གྲོས་

བསྡུར་འབད་དེ་གསལ་བཤད་འབད་དགོ།  

§ ཁྱིམ་ཚོན་བཏང་གཏངམ་གི་རྩ་བར་འཁྱིད་ཞིནམ་ལས་ རང་གིས་ལྷབ་མི་དེ་དང་ འདྲ་མི་འདྲ་བལྟ་སྟེ་ ལེགས་

བཅོས་ཀྱི་བསམ་འཆར་བཀོད་བཅུག་སྦེ་ བསམ་ལན་བྱིན་དགོ།   

§ ཉེར་མཁོའི་ཅ་ཆས་ཚུ་གུ་ བཟོ་བཀོད་མ་འདྲ་བའི་རི་མོ་ཚུ་རྐྱབ་དགོ།   

§ སྔར་སྲོལ་གཞི་བཞག་ཐོག་ དེང་སང་བཟོ་བཀོད་ཚུ་བཟོ་ནིའི་ལམ་སྟོན་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ སྡེ་གྲོགས་ནང་

འགྲེམས་སྟོན་འབད་དགོ།  

§ དྲི་བའི་རིག་རྩལ་ དབྱེ་ཞིབ། ༢ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ དཔྱེ་སྟོན་ཐབས་ཤེས། ༣ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་

སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ སྣ་ཚོགས་ལམ་སྲོལ། ༤ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས།  

 

སེའུ་མེ་ཏོག་དང་མཐོང་གསལ་མེ་ཏོག་གི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ། 

§ ཚངས་ཐིག་འཐེན་ནི། 

§ འཕྲེད་ཐིག་འཐེན་ནི། 

§ ཕྱི་ཁའི་སྒོར་ཐིག་པར་བརྩམ་ནི། ཡང་ན་ ནང་གི་པད་འདབ་པར་བརྩམ་ནི། 

§ ནང་ན་གི་སྒོར་ཐིག་པར་བརྩམ་ནི། ཡང་ན་ ཕྱི་ཁའི་པད་འདབ་པར་བརྩམ་ནི།  
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§ ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

§ ཞུན་དག་འབད་བྲི་ནི།  

§ བཅད་རྐྱབ་ནི།  

སྤྲིན་རིས་ཀྱི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ། 

• ཚངས་ཐིག་འཐེན་ནི། 

• འཕྲེད་ཐིག་འཐེན་ནི། 

• སྦུག་གི་སྤྲིན་རིས་མགུ་བཞི་མ་པར་བརྩམ་ནི།  

• དེ་ལས་སྤྲིན་རིས་ཀྱི་རྣམ་པ་དང་བསྟུན་ཏེ་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

• ཞུན་དག་འབད་བྲི་ནི།  

• བཅད་རྐྱབ་ནི།  

མེ་ཏོག་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ། 

• ཚངས་ཐིག་འཐེན་ནི། 

• འཕྲེད་ཐིག་འཐེན་ནི། 

• ནང་གི་པད་འདབ་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཕྱིའི་པད་འདབ་པར་བརྩམ་ནི། 

• མེ་ཏོག་གི་རྐང་པར་བརྩམ་ནི། 

• འདབ་མ་གི་པར་བརྩམ་ནི། 

• ལུག་མགོ་དང་སྦུབ་ཅུང་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

• ཞུན་དག་འབད་བྲི་ནི།  

• བཅད་རྐྱབ་ནི།  
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ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་་་ 

§ སློབ་ཕྲུག་ཁོང་རང་གིས་ སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་མེ་ཏོག་དང་སྤྲིན་རིས་ཀྱི་ རི་མོ་དེ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་ཞིནམ་

ལས་ རང་སོའི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་རིག་རྩལ་མ་འདྲཝ་ཚུ་བཏོན་ཏེ་བྲི་དགོ། 

§ མེ་ཏོག་གི་པར་བརྩམ་ཐངས་ཀྱི་ གོ་རིམ་ཚུ་དཔེ་བལྟ་སྟེ་ བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་སློབ་

དཔོན་ལུ་རྒྱུགས་ཕུལ་དགོ། 

རི་མོ་བྲི་ནི་ལུ་གོམས་ཆ་ཚུད་ནིའི་དོན་ལུ་ དཔེ་དེབ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་རི་མོ་ཚུ་ལུ་དཔྱེ་བལྟ་སྟེ་ ག་དེ་མང་མང་བྲི་དགོ།  

§ སྤྲིན་རིས་ཚུ་ག་ཏེ་ལུ་རྐྱབ་པ་ཅིན་ འཇའ་ཆི་ཆི་མཐོང་ནི་མས་ག་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ ཁུངས་བཀལ་དགོ། 

§ ཁྱིམ་ཚོན་བཏང་གཏངམ་གི་རྩ་བར་འགྱོ་ཞིནམ་ལས་ རང་གིས་ལྷབ་མི་དེ་དང་འདྲ་མི་འདྲ་བལྟ་སྟེ་ ལེགས་ཆ་

ཚུ་ལེན་ཏེ་ བསམ་འཆར་བཀོད་དགོ།   

§ དྲི་བའི་རིག་རྩལ་ གསར་རྩོམ། ༢ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ལས་འགུལ་ཐབས་ཤེས། ༣ རྒྱལ་ཡོངས་

དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ ཤེས་ཡོན་ཀུན་ཚང་། ༤ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ དཀའ་ངལ་སེལ་

ཐབས།  

དབྱེ་ཞིབ།  

§ དུས་ཐོག་ལུ་ རི་མོའི་དཔེ་མ་བལྟ་བར་བྲི་བཅུག་སྟེ་  དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  

§ དོན་ཚན་ཧ་གོ་ག་མ་གོ་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་ཐོག་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  

§ རི་མོའི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་བཏུབ་མ་བཏུབ་བལྟ་སྟེ་ མོས་མཐུན་ཐོག་ལུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

§ ཉིན་བསྟར་བཞིན་དུ་ འབྲི་དེབ་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  

སློབ་སྦྱོང་མཁོ་ཆས།  

• མེ་ཏོག་དང་སྤྲིན་རིས་ཀྱི་ཁུངས་དོན་ཡིག་ཆ།  

• རི་མོའི་དཔེ་རིས།  
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• དབྱིབས་རྩིས་རིག་པའི་སྒྲོམ།  

• པི་སི། 

• གཞོག་ཆས།  

• ཤོག་ཀུ།  

• ཡིག་ཀྲེག།  

• སྣག་རྩི།  

• བཅད་པྱིར། 

• རི་མོའི་འབྲི་དེབ།  

• ནང་སྦྱོང་འབྲི་དེབ།  

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན།  

§ མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས། ༢༠༠༣ འབྲུག་གི་བཟོ་རིག་བཅུ་གསུམ་གྱི་རྣམ་བཤད་མཁས་པའི་དགའ་

སྟོན།  

§ བླམ་སྐལ་བཟང་ཆོས་འཕེལ། ༢༠༠༢ བཟོ་རིག་བཅུ་གསུམ་གྱི་སློབ་སྦྱོང་ལམ་སྟོན་ལག་དེབ།  

§ ཁྱིམ་ཚོན་དང་པ། ཡེ་ཤེས་རྣམ་རྒྱལ། ཐིམ་ཕུག་བཟོ་རིག་བཅུ་གསུམ་སྤེལ་ཁང་། ༢༠༡༥ 
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ལེའུ་ཚན། འདོད་ཡོན་ལྔའི་སྐོར།  

དོན་ཚན། འདོད་ཡོན་ལྔའི་གོ་དོན་དང་ འདོད་ཡོན་ལྔ་འགོ་ཐོག་དར་ཚུལ་སྐོར།  

ལས་དོན།  

§ འདོད་ཡོན་ལྔ་མ་འཛོལ་བར་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ། 

§ འདོད་ཡོན་ལྔ་འགོ་ཐོག་དར་ཚུལ་སྐོར་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ།  

§ འདོད་ཡོན་ལྔ་གི་དགོས་པ་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ ཁུངས་བཀལ་ཚུགས་དགོ། 

§ འདོད་ཡོན་ལྔ་གི་རི་མོ་ཚུ་ ག་ཏེ་ལུ་བྲི་དགོཔ་ཨིན་ན་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

• སློབ་དཔོན་གྱིས་འདོད་ཡོན་ལྔའི་གོ་དོན་ཚུ་ཁ་གསལ་འབད་བཤད་དེ་བྱིན་དགོ།  

• འདོད་ཡོན་ལྔའི་གོ་དོན་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་ རང་ཚིག་ནང་བཤད་པ་རྐྱབ་དགོ།  

• འདོད་ཡོན་ལྔཔོ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ར་དར་ཡི་ག་རྟོགས་ཏེ་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་བསམ་འཆར་བཀོད་སྦེ་ བཅུད་

བཏོན་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ཐག་གཅད་དགོ།  

• འདོད་ཡོན་ལྔའི་མིང་ཚུ་གོ་རིམ་འབད་བྲི་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ གོ་རིམ་དེ་སྦེ་བཞག་དགོ་པའི་ཁུངས་འཚོལ་ཞིབ་

འབད་དེ་སྤྱན་འབུལ་ཞུ་དགོ།  

• དྲི་བའི་རིག་རྩལ་ དབྱེ་ཞིབ། ༢ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ དཔྱེ་སྟོན་ཐབས་ཤེས། ༣ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་

སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ སྣ་ཚོགས་ལམ་སྲོལ། ༤ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས།  

ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་་་ 

• སློབ་ཕྲུག་ཁོང་རང་གིས་་འདོད་ཡོན་ལྔའི་གོ་དོན་ཚུ་དཔེ་དེབ་ནང་བལྟ་སྟེ་ལྷབ་ཞིནམ་ལས་གོ་བ་ལེན་དགོ།  

• འདོད་ཡོན་ལྔའི་གོ་དོན་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་ རང་ཚིག་ནང་བཤད་པ་རྐྱབ་དགོ།  

• འདོད་ཡོན་ལྔཔོ་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ར་དར་ཡི་ག་རྟོགས་ཏེ་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་བསམ་འཆར་བཀོད་དེ་བཅུད་བཏོན་ 

ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་སློབ་དཔོན་ལུ་ཕུལ་དགོ།  
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• སློབ་དཔོན་གྱིས་འདོད་ཡོན་ལྔའི་མིང་ཚུ་གོ་རིམ་འབད་བྲི་དགོ་པའི་དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་བཀོད་ཞིནམ་

ལས་ གོ་རིམ་དེ་སྦེ་བཞག་དགོ་པའི་ཁུངས་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ལོག་བཀལ་དགོ།  

• དྲི་བའི་རིག་རྩལ་ གོ་རྟོགས་དང་དབྱེ་དཔྱད། ༢ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ལས་འགུལ་ཐབས་ཤེས། ༣ རྒྱལ་

ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ ཤེས་ཡོན་ཀུན་ཚང་། ༤ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ རང་ཤེས་རིག་

རྩལ་དང་ རིག་པའི་རྣམ་དཔྱོད།  

དབྱེ་ཞིབ།  

§ དབྱེ་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྤྱན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་སྐུགས་བྱིན་དགོ། 

§ ཁོང་གི་ལན་ཚུ་ ཨིན་མིན་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་དགོ།  

§ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ཞིབ་འཚོལ་འབད་ཡོད་མི་དེ་ བརྗེ་སོར་འབད་ཞིནམ་ལས་བསམ་འཆར་བཀོད་བཅུག་པའི་ཤུལ་

ལུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ཐག་གཅད་གནང་དགོ།  

§ ཆ་ཚད་དང་ལྡནམ་འབད་བྲིས་ཡོད་མེད་བལྟ་སྟེ་ བཅོ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་བསམ་ལན་བྱིན་དགོ།  

སློབ་སྦྱོང་མཁོ་ཆས།  

• འདོད་ཡོན་ལྔའི་སྐོར་ལས་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ཁུངས་དོན་ཡིག་ཆ།  

• རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 

• ནང་སྦྱོང་འབྲི་དེབ།  

• སྨྱུག་གུ། 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན།  

§ ཉེར་མཁོའི་རྣམ་བཤད་སྣང་བ་གསར་པ། སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས། ༢༠༠༡ 

§ བོད་གངས་ཅན་པའི་སྲོལ་གོམས་གཤིས་ལུགས། ག་ཟི་ནུབ་པ་བསྟན་འཛིན་དོན་ཡོད།     དཔར་

སྐྲུན་ ༢༠༡༤ 

§ ཁྱིམ་ཚོན་དང་པ། ཡེ་ཤེས་རྣམ་རྒྱལ། ཐིམ་ཕུག་བཟོ་རིག་བཅུ་གསུམ་སྤེལ་ཁང་། ༢༠༡༥ 



རིག་གཞུང་།            ལྷ་འབྲི།             སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 133 

ལེའུ་ཚན། འདོད་ཡོན་ལྔ་ལས་གཟུགས་མཛེས་པ།   

དོན་ཚན། གཟུགས་མཛེས་པའི་མཆོད་པ་མཚོན་བྱེད་མེ་ལོང་གི་བཤད་པ་དང་། གཟུགས་མཛེས་པའི་མཆོད་པ་

ཕུལ་བའི་ཕན་ཡོན།  རི་མོ་བྲི་ཐངས།  

ལས་དོན།  

§ གཟུགས་མཛེས་པའི་གོ་དོན་དང་བརྡ་དོན་ཚུ་བྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

§ མེ་ལོང་གི་རི་མོ་ བཟོ་དབྱིབས་ག་བཟུམ་ར་ཨིན་རུང་ ལེགས་མགྱོགས་དག་གསུམ་གྱི་སྒོ་ལས་བྲི་ཚུགས་

དགོ།  

§ གཟུགས་མཛེས་པའི་དཔེ་འབད་མེ་ལོང་བྲི་དགོ་པའི་ཁུངས་བཀལ་ཚུགས་དགོ།  

§ གཟུགས་མཛེས་པའི་མཆོདཔ་ཕུལ་བ་ཅིན་ཕན་ཡོན་ག་ཅི་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན་སླབ་ཚུགས་དགོ། 

§ གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་ཕན་ཡོན་གྱི་ཁྱད་པར་ཕྱེ་ཚུགས་དགོ།   

§ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

§ འདོད་ཡོན་ལྔ་ལས་གཟུགས་མཛེས་པའི་གོ་དོན་དང་ བརྡ་དོན་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་བཤད་པ་རྐྱབ་དགོ།  

§ མེ་ལོང་གི་བཟོ་རྣམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་བྲི་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ཁོང་རང་ནང་རྡོག་ག་བསྡུར་འབད་དེ་ག་དྲག་བལྟ་དགོ།  

§ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ གཟུགས་མཛེས་པའི་དཔེ་མེ་ལོང་མེན་པར་གཞན་བྲི་རུང་བཏུབ་ག་མི་

བཏུབ་ཁུངས་བཀལ་དགོ།  

§ གཟུགས་མཛེས་པའི་མཆོདཔ་ཕུལ་བ་ཅིན་ཕན་ཡོན་ག་ཅི་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན་གི་སྐོར་ལས་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་

སྤྱན་འབུལ་ཞུ་དགོ།  

§ མཛེས་པའི་དཔེ་ལེ་ཤ་ཡོད་རུང་ འདོད་ཡོན་ལྔའི་གྲས་སུ་མེ་ལོང་འདི་ར་བྲི་དགོ་པའི་ཁུངས་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ 

སྡེ་ཚན་ནང་སྤྱན་འབུལ་ཞུ་དགོ།  

§ དྲི་བའི་རིག་རྩལ་ དབྱེ་ཞིབ། ༢ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ རིག་བསྡུར་ཐབས་ཤེས། ༣ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་

སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ ཤེས་ཡོན་ཀུན་ཚང་། ༤ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ ནང་མཐུན་འབྲེལ་བ།  
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འདོད་ཡོན་ལྔའི་ནང་ལས་མེ་ལོང་གི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ། 

• ཚངས་ཐིག་འཐེན་ནི། 

• འཕྲེད་ཐིག་འཐེན་ནི། 

• མེ་ལོང་གི་སྒོར་ཐིག་པར་བརྩམ་ནི།  

• པད་འདབ་པར་བརྩམ་ནི།  

• དར་དཔྱངས་པར་བརྩམ་ནི། 

• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

• ཞུན་དག་འབད་བྲི་ནི།  

• བཅད་རྐྱབ་ནི།  

དབྱེ་ཞིབ།  

§ ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་བྲིས་ཡོད་མི་རི་མོ་ལུ་ སྐྱོན་ཡོན་གྱི་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ ལོག་ཅི་ར་བྲི་བཅུག་ནི། 

§ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ལག་ཤོག་རེ་རེ་སྤྲོད་དེ་ མེ་ལོང་གི་རི་མོ་ འབྲི་ཤེས་མི་ཤེས་ འབྲི་རྒྱུགས་ལེན་ནི། 

§ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ དོན་ཚན་གུ་ག་བསྡུར་འབད་ཡོད་མི་འདི་ དཔྱད་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི།  

 

སློབ་སྦྱོང་མཁོ་ཆས།  

• གཟུགས་མཛེས་པའི་དཔེ་མེ་ལོང་བྲི་དགོ་པའི་ཁུངས་དོན་ཡིག་ཆ།  

• རི་མོའི་དཔེ་རིས།  

• དབྱིབས་རྩིས་རིག་པའི་སྒྲོམ།  

• པི་སི། 

• གཞོག་ཆས།  

• ཤོག་ཀུ།  

• ཡིག་ཀྲེག།  
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• སྣག་རྩི།  

• བཅད་པྱིར། 

• རི་མོའི་འབྲི་དེབ།  

• ནང་སྦྱོང་འབྲི་དེབ།  

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན།  

§ སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས། ༢༠༠༡ ཉེར་མཁོའི་རྣམ་བཤད་སྣང་བ་གསར་པ།  

§ ག་ཟི་ནུབ་པ་བསྟན་འཛིན་དོན་ཡོད། ༢༠༡༤ བོད་གངས་ཅན་པའི་སྲོལ་གོམས་གཤིས་ལུགས།  

དཔར་སྐྲུན། 
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ལེའུ་ཚན། འདོད་ཡོན་ལྔ་ལས་སྒྲ་སྙན་པ།   

དོན་ཚན། སྒྲ་སྙན་པའི་མཆོད་པ་མཚོན་བྱེད་རོལ་མོ ཡང་ན་ སྒྲ་སྙན་གྱི་བཤད་པ་དང་། སྒྲ་སྙན་པའི་མཆོད་པ་

ཕུལ་བའི་ཕན་ཡོན།  རི་མོ་བྲི་ཐངས།  

 

ལས་དོན།  

§ སྒྲ་སྙན་པ་ཟེར་མི་འདི་ག་བཟུམ་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན་ན་བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།  

§ རོལམོ་དང་སྒྲ་སྙན་ གླིངམ་ལ་སོགས་པ་སྒྲ་སྙན་པ་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་རི་མོ་ག་བཟུམ་ར་བྲི་རུང་    ཐིག་ཚད་

དང་ལྡན་པའི་ཁར་མཛེས་ཏོག་ཏོ་འབད་བྲི་ཚུགས་དགོ།  

§ སྒྲ་སྙན་པའི་མཆོདཔ་ཕུལ་བའི་ཕན་ཡོན་གྱི་སྐོར་ལས་གསལ་བཤད་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

§ སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་ སྒྲའི་མཆོད་པའི་གོ་དོན་དང་བརྡ་དོན་ཚུ་སློབ་ཕྲུག་ཁོང་ར་ལུ་ལྷག་སྟེ་གོ་བ་ལེན་བཅུག་

ཞིནམ་ལས་ བཅུད་དོན་སླབ་དགོ།  

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་སྒྲ་སྙན་པའི་རི་མོ་ཚུ་དཔེ་རི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་དང་ གཞན་ཡང་ ཡོངས་འབྲེལ་དང་རི་མོའི་

དཔེ་དེབ་གཞན་ཚུ་ལས་བལྟ་སྟེ་ བཟོ་རྣམ་མ་འདྲཝ་གི་ཐོག་ལས་ མཛེས་ཆ་དང་ལྡནམ་འབད་བྲི་ནིའི་དོན་ལུ་ 

ལམ་སྟོན་འབད་དགོ།  

§ སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་ལུ་སྒྲ་སྙན་པའི་མཆོད་པ་ཕུལ་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་ཏེ་ ལག་ལེན་

དངོས་འཐབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ སྒྲའི་མཆོད་པ་ཕུལ་བ་ཅིན་ག་དེ་སྦེ་ཕུལ་ནི་ཨིན་ན་ ༡,༢,༣ འབྲི་ཤོག་གི་ཐོག་

ལས་བཀོད་དེ་ བསམ་འཆར་བཤད་དགོ།  

§ སྒྲའི་མཆོདཔ་ཕུལ་བའི་ཕན་ཡོན་ཚུ་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྤྱན་འབུལ་ཞུ་དགོ།   
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§ དྲི་བའི་རིག་རྩལ་ དྲན་ཤེས་དང་ལག་ལེན། ༢ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ དཔྱེ་སྟོན་ཐབས་ཤེས། ༣ རྒྱལ་

ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ དུས་ཚོད་ལག་ལེན་། ༤ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ རང་ཤེས་རིག་

རྩལ་དང་དོན་སྨིན་བརྡ་སྤྲོད།  

འདོད་ཡོན་ལྔའི་ནང་ལས་རོལ་མོ ཡང་ན་ སྒྲ་སྙན་གྱི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ། 

§ ཚངས་ཐིག་འཐེན་ནི། 

§ འཕྲེད་ཐིག་འཐེན་ནི། 

§ རོལ་མོའི་སྒོར་ཐིག་པར་བརྩམ་ནི། ཡང་ན་ སྒྲ་སྙན་གྱི་གཟར་རུ ཡང་ན་ ཝ་ ཡང་ན་ བྲེ་སྒོར་ཐིག་

འཐེན་ནི།  

§ རོལ་མོའི་ཐགཔ་པར་བརྩམ་ནི། ཡང་ན་ སྒྲ་སྙན་གྱི་མདའ་པར་བརྩམ་ནི།  

§ རོལ་མོའི་དར་དཔྱངས་པར་བརྩམ་ནི། ཡང་ན་ སྒྲ་སྙན་གྱི་མགུ་ཏོ་པར་བརྩམ་ནི། 

§ རོལ་མོའི་པད་འདབ་པར་བརྩམ་ནི། ཡང་ན་ སྒྲ་སྙན་གྱི་སྒ་པར་བརྩམ་ནི། 

§ སྒྲ་སྙན་གྱི་སྒྲ་ཐག་དང་སྒྲ་ཤིང་པར་བརྩམ་ནི། 

§ སྒྲ་སྙན་གྱི་དར་དཔྱངས་པར་བརྩམ་ནི།  

§ སྒྲ་སྙན་གྱི་པད་གདན་པར་བརྩམ་ནི།  

§ ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

§ ཞུན་དག་འབད་བྲི་ནི།  

§ བཅད་རྐྱབ་ནི།  

 

ཐབས་ལམ་ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་།  

§ སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་ སྒྲའི་མཆོད་པའི་གོ་དོན་དང་བརྡ་དོན་ཚུ་སློབ་ཕྲུག་ཁོང་ར་གིས་ལྷག་སྟེ་གོ་བ་ལེན་ཞིནམ་

ལས་ བཅུད་དོན་སྟོན་དགོ།  
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§ སྒྲ་སྙན་པའི་རི་མོ་ཚུ་དཔེ་རི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་དང་ གཞན་ཡང་ ཡོངས་འབྲེལ་དང་རི་མོའི་དཔེ་དེབ་གཞན་

ཚུ་ལས་བལྟ་སྟེ་ བཟོ་རྣམ་མ་འདྲཝ་གི་ཐོག་ལས་ མཛེས་ཆ་དང་ལྡནམ་འབད་བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་འབད་དགོ།  

§ སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་ལུ་སྒྲ་སྙན་པའི་མཆོད་པ་ཕུལ་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་ཏེ་ ལག་ལེན་

དངོས་འཐབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ སྒྲའི་མཆོད་པ་ཕུལ་བ་ཅིན་ག་དེ་སྦེ་ཕུལ་ནི་ཨིན་ན་གི་སྐོར་ལས་བཅུད་བཏོན་སྟེ་

བྲིས་ཞིནམ་ལས་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་སློབ་དཔོན་ལུ་ཕུལ་དགོ།  

§ སྒྲའི་མཆོདཔ་ཕུལ་བའི་ཕན་ཡོན་ཚུ་ཉེ་འདབས་ལུ་ཡོད་མི་ བཟོ་རིག་པ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་འཚོལ་ཞིབ་

འབད་ཞིནམ་ལས་ སློབ་དཔོན་ལུ་ཕུལ་དགོ།   

§ དྲི་བའི་རིག་རྩལ་ དྲན་ཤེས་དང་ལག་ལེན། ༢ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ དཔྱེ་སྟོན་ཐབས་ཤེས། ༣ རྒྱལ་

ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ དུས་ཚོད་ལག་ལེན་། ༤ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ རང་ཤེས་

རིག་རྩལ་དང་དོན་སྨིན་བརྡ་སྤྲོད། 

དབྱེ་ཞིབ། 

§ སྒྲ་སྙན་སྐོར་ལས་བཤད་ཡོད་མི་ཚུ་ འཛོལ་བ་ཡོད་མེད་དབྱེ་དཔྱད་དེ་ བསམ་ལན་འབད་ནི། 

§ འོས་ལྡན་གྱི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་སྟེ་ སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ སྐུགས་བྱིན་ནི། 

§ སྤྱན་ཞུ་གི་སྐུགས་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འོས་ལྡན་གྱི་སྐུགས་བྱིན་ནི། 

 

སློབ་སྦྱོང་མཁོ་ཆས།  

• སྒྲ་སྙན་པའི་དཔེ་སྒྲ་སྙན ཡང་ན་ རོལ་མོ་བྲི་དགོ་པའི་ཁུངས་དོན་ཡིག་ཆ།  

• རི་མོའི་དཔེ་རིས།  

• དབྱིབས་རྩིས་རིག་པའི་སྒྲོམ།  

• པི་སི། 

• གཞོག་ཆས།  

• ཤོག་ཀུ།  
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• ཡིག་ཀྲེག།  

• སྣག་རྩི།  

• བཅད་པྱིར། 

• རི་མོའི་འབྲི་དེབ།  

• ནང་སྦྱོང་འབྲི་དེབ།  

 

ལེའུ་ཚན། འདོད་ཡོན་ལྔ་ལས་དྲི་ཞིམ་པ།   

དོན་ཚན།  

དྲི་ཞིམ་པའི་མཆོད་པ་མཚོན་བྱེད་དུང་ཆུ ཡང་ན་  སྤོས་ཀྱི་བཤད་པ་དང་། དྲི་ཞིམ་པའི་མཆོད་པ་ཕུལ་བའི་ཕན་ཡོན།  

རི་མོ་བྲི་ཐངས།  

 

ལས་དོན།  

• དྲི་གི་གོ་དོན་དང་དབྱེ་བ་ཚུ་ཕྱེས་ཏེ་བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།  

• དྲིའི་མཆོད་པ་མཚོད་བྱེད་ཀྱི་རི་མོ་ག་ཅི་ར་བྲི་རུང་ མཛེས་ཆ་དང་ལྡནམ་འབད་བྲི་ཚུགས་དགོ།  

• དྲི་ཞིམ་པའི་མཆོདཔ་ཕུལ་བ་ཅིན་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་ཕན་ཡོན་ག་ཅི་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཁུངས་བཀལ་

ཚུགས་དགོ། 

 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

§ དྲི་ཞིམ་པའི་རི་མོའི་བརྡ་མཚོན་དང་བཤད་པ་ཚུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ལམ་སྟོན་འབད་དེ་ ལྷག་སྟེ་གོ་བ་ལེན་

བཅུག་ཞིནམ་ལས་ དམངས་ཁར་གསལ་བཤད་འབད་དགོ།  

§ དུང་ཆུ་དང་སྤོས་ལ་སོགས་པ་དྲི་ཞིམ་པ་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་རི་མོ་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ པར་བརྩམ་ཐངས་ལས་འགོ་

བཟུང་ སློབ་དཔོན་རིམ་པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བྲི་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ དུས་ཐོག་ལུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ།  
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§ དྲི་ཞིམ་པ་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་རི་མོ་ཚུ་ དཔེ་རི་བཟུམ་འབད་བྲི་མ་ཚུགས་ཚུན་ཚོད་སྦྱང་བ་འབད་དགོ།  

§ རི་མོ་ཚུ་གུ་བཅད་རྐྱབ་སྟེ་ཞུན་དག་ཏོག་ཏོ་འབད་བྲི་དགོ།  

§ དྲི་ཞིམ་པའི་མཆོདཔ་ཕུལ་བ་ཅིན་ཕན་ཡོན་ག་ཅི་ར་ཡོད་ག་ དཔུང་ཆ་གཟུང་སྟེ་གྲོས་བསྡུར་འབད་ཞིནམ་ལས་ 

དམངས་ཁར་གསལ་བཤད་འབད་དགོ།   

§ དྲི་བའི་རིག་རྩལ་ དྲན་ཤེས་དང་ལག་ལེན། ༢ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ དཔྱེ་སྟོན་ཐབས་ཤེས། ༣ རྒྱལ་

ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ དུས་ཚོད་ལག་ལེན་། ༤ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ རང་ཤེས་

རིག་རྩལ་དང་དོན་སྨིན་བརྡ་སྤྲོད།  

འདོད་ཡོན་ལྔའི་ནང་ལས་དུང་ཆུ ཡང་ན་ སྤོས་ཀྱི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ། 

§ ཚངས་ཐིག་འཐེན་ནི། 

§ འཕྲེད་ཐིག་འཐེན་ནི། 

§ དུང་དཀར་གྱི་འཁྱིལ་གྱི་རི་མོ་གསུམ་པར་བརྩམ་ནི། ཡང་ན་ སྤོས་ཆག་པར་བརྩམ་ནི།  

§ དུང་དཀར་གྱི་བཤང་པར་བརྩམ་ནི། ཡང་ན་ སྤོས་ཀྱི་དུ་པ་པར་བརྩམ་ནི།  

§ དུང་དཀར་གྱི་དུང་ཆུ་པར་བརྩམ་ནི། 

§ དར་དཔྱངས་པར་བརྩམ་ནི།  

§ པད་གདན་པར་བརྩམ་ནི།  

§ ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

§ ཞུན་དག་འབད་བྲི་ནི།  

§ བཅད་རྐྱབ་ནི།  

ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་།  

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་དྲིའི་མཆོད་པའི་གོ་དོན་ཚུ་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་སློབ་སྟོན་འབད་དགོ།  

§ སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་ དྲིའི་མཆོད་པའི་གོ་དོན་དང་བརྡ་དོན་ཚུ་སློབ་ཕྲུག་ཁོང་ར་གིས་ལྷག་སྟེ་གོ་བ་ལེན་དགོ།  



རིག་གཞུང་།            ལྷ་འབྲི།             སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 
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§ སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་དྲིའི་མཆོད་པའི་དཔེ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དྲིའི་མཆོདཔ་འབད་ཕུལ་བཏུབ་མི་གཞན་ཚུ་

ཡང་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་སློབ་དཔོན་ལུ་ བཏུབ་མི་བཏུབ་ཀྱི་

བསམ་ལན་ཞུ་ནིའི་དོན་ལུ་ཕུལ་དགོ།  

§ དྲི་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་རི་མོ་ཚུ་ དཔེ་བལྟ་སྟེ་ག་དེ་མང་མང་བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་འབད་དགོ།  

§ རང་གིས་བྲིས་ཡོད་མི་རི་མོ་གུ་བཅད་ཚུ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་རང་གི་སློབ་དཔོན་ལུ་ 

ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ཕུལ་གཏང་དགོ།   

§ ཡུལ་གོང་མ་ཚུ་ལུ་དྲི་ཞིམ་པའི་མཆོད་པ་ཕུལ་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་ཏེ་ ལག་ལེན་དངོས་འཐབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ 

དུས་རྒྱུན་རང་གི་མཆོད་བཤམ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ནང་ སྤོས་དང་བསང་རྫས་ལ་སོགས་པ་མ་ཆད་པར་གཏང་ནིའི་

གོམས་འདྲིས་ཚུད་དགོ།  

§ དྲིའི་མཆོད་པ་ཕུལ་བ་ཅིན་ག་དེ་སྦེ་ཕུལ་ནི་ཨིན་ན་གི་སྐོར་ལས་བཅུད་བཏོན་སྟེ་བྲིས་ཞིནམ་ལས་ཡོངས་འབྲེལ་

ཐོག་ལས་སློབ་དཔོན་ལུ་ཕུལ་དགོ།  

§ དྲི་བའི་རིག་རྩལ་ དྲན་ཤེས་དང་ལག་ལེན། ༢ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ དཔྱེ་སྟོན་ཐབས་ཤེས། ༣ རྒྱལ་

ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ དུས་ཚོད་ལག་ལེན། ༤ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ རང་ཤེས་རིག་

རྩལ་དང་ཚོར་ཤུགས་དང་ལེན། 

 

དབྱེ་ཞིབ། 

§ དྲི་ཞིམ་པའི་སྐོར་ལས་བཤད་ཡོད་མི་ཚུ་ འཛོལ་བ་ཡོད་མེད་དབྱེ་དཔྱད་དེ་ བསམ་ལན་འབད་ནི། 

§ འོས་ལྡན་གྱི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་སྟེ་ སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ སྐུགས་བྱིན་ནི། 

§ སྤྱན་ཞུ་གི་སྐུགས་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འོས་ལྡན་གྱི་སྐུགས་བྱིན་ནི། 

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་ དབྱེ་ཞིབ་མཛད་དེ་བསམ་ལན་ཚུ་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་དུས་ཐོག་ལུ་བྱིན་ནི། 

• དྲི་ཞིམ་པའི་དཔེ་དུང་ཆུ ཡང་ན་ སྤོས་བྲི་དགོ་པའི་ཁུངས་དོན་ཡིག་ཆ།  

• རི་མོའི་དཔེ་རིས།  



རིག་གཞུང་།            ལྷ་འབྲི།             སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 142 

• དབྱིབས་རྩིས་རིག་པའི་སྒྲོམ།  

• པི་སི། 

• གཞོག་ཆས།  

• ཤོག་ཀུ།  

• ཡིག་ཀྲེག།  

• སྣག་རྩི།  

• བཅད་པྱིར། 

• རི་མོའི་འབྲི་དེབ།  

• ནང་སྦྱོང་འབྲི་དེབ།  

 

 

 

 

 

 

  



རིག་གཞུང་།            ལྷ་འབྲི།             སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 143 

ལེའུ་ཚན། འདོད་ཡོན་ལྔ་ལས་རོམངར་བ།   

དོན་ཚན། རོ་མངར་བའི་མཆོད་པ་མཚོན་བྱེད་ཤིང་ཐོག་གི་བཤད་པ་དང་། རོ་མངར་བའི་མཆོད་པ་ཕུལ་བའི་ཕན་

ཡོན། རི་མོ་བྲི་ཐངས།  

ལས་དོན།  

• རོའི་དོན་དག་དང་ནང་གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཚུ་ཕྱེས་ཏེ་བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།  

• རོའི་མཆོད་པ་མཚོད་བྱེད་ཀྱི་རི་མོ་གི་རིགས་ག་བཟུམ་འབད་བྲི་དགོ་རུང་ མཛེས་ཆ་དང་ལྡནམ་འབད་བྲི་ཚུགས་

དགོ།  

• རོའི་མཆོད་པ་ཕུལ་དགོ་པའི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་གཞན་ལུ་གོ་བརྡ་སྤྲོད་ཚུགས་དགོ།  

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

§ རོ་མངར་བའི་རི་མོའི་གོ་དོན་ཚུ་སློབ་ཕྲུག་ཁོང་རང་གིས་སྡེ་ཚན་ནང་ སློབ་སྡེ་སྤེལ་ལྷ་གི་ཐོག་ལས་ སྦྱོང་ལཱ་

འབད་ཞིནམ་ལས་ སློབ་དཔོན་ལུ་ཕུལ་ནི ཡང་ན་ བཤད་པ་རྐྱབ་དགོ།  

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་ རང་སོའི་རིག་རྩལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རོའི་རི་མོ་མ་འདྲཝ་ཚུ་བྲི་ནིའི་ལམ་སྟོན་འབད་དགོ།  

§ རི་མོ་མཛེས་ཆ་དང་ལྡནམ་མ་འགྱོ་ཚུན་གྱི་རིང་སྦྱང་བ་འབད་དགོ།  

§ རོའི་མཆོདཔ་ཕུལ་བའི་ཕན་ཡོན་ སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་རྐྱངམ་ཅིག་གིས་མ་དོ་བར་ གཞན་ཡང་ ག་ཅི་ར་འོང་

ནི་མས་ག་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་དམངས་ཁར་སྤྱན་འབུལ་ཞུ་དགོ།  

§ དྲི་བའི་རིག་རྩལ་ གོ་རྟོགས་དང་ལག་ལེན། ༢ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ གྲོས་བསྡུར་ཐབས་ཤེས། ༣ 

རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ ཤེས་རིག། ༤ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ ནང་མཐུན་

འབྲེལ་བ།  

འདོད་ཡོན་ལྔའི་ནང་ལས་ཤིང་འབྲས ཡང་ན་ ཞལ་ཟས་ཀྱི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ། 

§ ཚངས་ཐིག་འཐེན་ནི། 

§ འཕྲེད་ཐིག་འཐེན་ནི། 
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§ པད་སྡེར ཡང་ན་ གཞོངམ་གི་པར་བརྩམ་ནི།  

§ ཤིང་ཐོག་མ་འདྲ་བའི་པར་བརྩམ་ནི། ཡང་ན་ ཞལ་ཟས་ཀྱི་པར་བརྩམ་ནི། 

§ སྦུག་གི་ཀོང་ཙེ་གི་པར་བརྩམ་ནི། ཡང་ན་ དཀར་རྒྱན་གྱི་པར་བརྩམ་ནི། 

§ འདབ་མ་གི་པར་བརྩམ་ནི།  

§ དར་དཔྱངས་པར་བརྩམ་ནི།  

§ པད་གདན་པར་བརྩམ་ནི།  

§ ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

§ ཞུན་དག་འབད་བྲི་ནི།  

§ བཅད་རྐྱབ་ནི། 

ཐབས་ལམ་ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་།  

§ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་སློབ་སྟོན་འབད་དགོ།  

§ སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་ རོའི་མཆོད་པའི་གོ་དོན་དང་བརྡ་དོན་ཚུ་སློབ་ཕྲུག་ཁོང་ར་གིས་ལྷག་སྟེ་གོ་བ་ལེན་དགོ།  

§ སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་རོའི་མཆོད་པའི་དཔེ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དྲིའི་མཆོདཔ་འབད་ཕུལ་བཏུབ་མི་གཞན་ཚུ་

ཡང་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་སློབ་དཔོན་ལུ་ བཏུབ་མི་བཏུབ་ཀྱི་

བསམ་ལན་ཞུ་ནིའི་དོན་ལུ་ཕུལ་དགོ།  

§ རོ་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་རི་མོ་ཚུ་ དཔེ་བལྟ་སྟེ་ག་དེ་མང་མང་བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་འབད་དགོ།  

§ རང་གིས་བྲིས་ཡོད་མི་རི་མོ་གུ་བཅད་ཚུ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་རང་གི་སློབ་དཔོན་ལུ་ 

ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ཕུལ་གཏང་དགོ།    

§ རོའི་མཆོད་པ་ཕུལ་བ་ཅིན་ག་དེ་སྦེ་ཕུལ་ནི་ཨིན་ན་གི་སྐོར་ལས་བཅུད་བཏོན་སྟེ་བྲིས་ཞིནམ་ལས་ཡོངས་འབྲེལ་

ཐོག་ལས་སློབ་དཔོན་ལུ་ཕུལ་དགོ།  
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§ དྲི་བའི་རིག་རྩལ་ དྲན་ཤེས་དང་ལག་ལེན། ༢ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ལས་འགུལ་ཐབས་ཤེས། ༣ 

རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ དུས་ཚོད་ལག་ལེན། ༤ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ རང་

ཤེས་རིག་རྩལ། 

དབྱེ་ཞིབ།  

§ རོ་མངར་བའི་སྐོར་ལས་བཤད་ཡོད་མི་ཚུ་ འཛོལ་བ་ཡོད་མེད་དབྱེ་དཔྱད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

§ འོས་ལྡན་གྱི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་སྟེ་ སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ སྐུགས་བྱིན་ནི། 

§ སྤྱན་ཞུ་གི་སྐུགས་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འོས་ལྡན་གྱི་སྐུགས་བྱིན་ནི། 

 

སློབ་སྦྱོང་མཁོ་ཆས།  

• རོ་མངར་བའི་དཔེ་ཤིང་འབྲས ཡང་ན་ ཞལ་ཟས་བྲི་དགོ་པའི་ཁུངས་དོན་ཡིག་ཆ།  

• རི་མོའི་དཔེ་རིས།  

• དབྱིབས་རྩིས་རིག་པའི་སྒྲོམ།  

• པི་སི། 

• གཞོག་ཆས།  

• ཤོག་ཀུ།  

• ཡིག་ཀྲེག།  

• སྣག་རྩི། 

• བཅད་པྱིར། 

• རི་མོའི་འབྲི་དེབ།  

• ནང་སྦྱོང་འབྲི་དེབ།  
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ལེའུ་ཚན། འདོད་ཡོན་ལྔ་ལས་རེག་བྱ་འཇམ་པ།   

དོན་ཚན། རེག་བྱའི་མཆོད་པ་མཚོན་བྱེད་དར་དཔྱང་གི་བཤད་པ་དང་། རེག་བྱའི་མཆོད་པ་ཕུལ་བའི་ཕན་ཡོན།  

རི་མོ་བྲི་ཐངས།  

 

ལས་དོན།  

• རེག་བྱའི་གོ་དོན་ཚུ་ཤེས་ཏེ་ གཞན་ལུ་བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།  

• རེག་བྱའི་རི་མོ་གི་བཟོ་དབྱིབས་ག་བཟུམ་ར་བྲི་དགོ་རུང་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་བྲི་ཚུགས་དགོ།  

• རེག་བྱའི་མཆོད་པ་ཕུལ་དགོ་པའི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་གཞན་ལུ་གོ་བརྡ་སྤྲོད་ཚུགས་དགོ།  

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

§ རེག་བྱའི་རི་མོ་གི་བརྡ་དོན་ཚུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ གསལ་བཤད་འབད་དགོ།  

§ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་རེག་བྱའི་དཔེ་ག་ཅི་ར་ཡོད་ག་འཚོལ་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ དམངས་ཁར་གསལ་བཤད་འབད་དགོ།  

§ བརྡ་དོན་ཚུ་ཧ་གོ་ག་མ་གོ་བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ དྲི་བ་ཚུ་བཀོད་དགོ།  

§ དར་དཔྱང་གི་མཉེན་ཁུག་བཙུགས་ཐངས་ཚུ་ སྦྱང་བ་ལེགས་ཤོམ་མ་ཚུད་ཚུན་གྱི་རིང་ ལོག་ཅི་ར་བྲི་དགོ། 

§  རེག་བྱའི་མཆོདཔ་ཕུལ་བའི་ཕན་ཡོན་ཚུ་ འབྲེལ་ཡོད་སློབ་དཔོན་དང་ གཞན་ཡང་ ་མཁས་མཆོག་ཚུ་དང་

འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ སྤྱན་འབུལ་ཞུ་དགོ།  

§ དྲི་བའི་རིག་རྩལ་ ལག་ལེན་དང་དབྱེ་ཞིབ། ༢ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ གྲོས་བསྡུར་ཐབས་ཤེས། ༣ རྒྱལ་

ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ དུས་ཚོད་ལག་ལེན། ༤ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ ནང་མཐུན་

འབྲེལ་བ།  

འདོད་ཡོན་ལྔའི་ནང་ལས་དར་དཔྱངས་ཀྱི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ། 

§ ཚངས་ཐིག་འཐེན་ནི། 

§ འཕྲེད་ཐིག་འཐེན་ནི། 
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§ སྦུག་གི་མདུད་ཕོད་པར་བརྩམ་ནི། 

§ སྟེང་གི་དར་དཔྱངས་གཡས་གཡོན་གཉིས་པར་བརྩམ་ནི། 

§ འོག་གི་དར་དཔྱངས་གཡས་གཡོན་གཉིས་པར་བརྩམ་ནི། 

§ ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

§ ཞུན་དག་འབད་བྲི་ནི།  

§ བཅད་རྐྱབ་ནི།  

ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་།  

§ རེག་བྱའི་རི་མོ་གི་བརྡ་དོན་ཚུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ བརྙན་ཐུང་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་

བསྐྱལ་དགོ།  

§ སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་བརྡ་དོན་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། 

§ སློབ་ཕྲུག་ཁོང་རང་གིས་རེག་བྱའི་དཔེ་ག་ཅི་ར་ཡོད་ག་འཚོལ་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ཟིན་བྲིས་བཏབ་བཞག་དགོ།  

§ བརྡ་དོན་ཚུ་ཧ་གོ་ག་མ་གོ་བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་དྲི་བ་བསྐྱལ་ནི་དང་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ དྲི་བའི་

ལན་ཚུ་དུས་ཐོག་ལུ་བྲིས་ཏེ་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ཕུལ་དགོ།   

§ དར་དཔྱང་གི་མཉེན་ཁུག་བཙུགས་ཐངས་ཚུ་ སྦྱང་བ་ལེགས་ཤོམ་མ་ཚུད་ཚུན་གྱི་རིང་ ལོག་ཅི་ར་བྲི་དགོ།  

§ རེག་བྱའི་མཆོདཔ་ཕུལ་བའི་ཕན་ཡོན་ཚུ་ འབྲེལ་ཡོད་སློབ་དཔོན་དང་ གཞན་ཡང་ ་མཁས་མཆོག་ཚུ་དང་

འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ སློབ་དཔོན་ལུ་ཕུལ་དགོ། 

§  དྲི་བའི་རིག་རྩལ་ ལག་ལེན་དང་དབྱེ་ཞིབ། ༢ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ གྲོས་བསྡུར་ཐབས་ཤེས། ༣ 

རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ དུས་ཚོད་ལག་ལེན། ༤ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ ནང་མཐུན་

འབྲེལ་བ།  

དབྱེ་ཞིབ།  

§ ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་བྲིས་ཡོད་མི་རི་མོ་ལུ་ སྐྱོན་ཡོན་གྱི་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ ལོག་ཅི་ར་བྲི་བཅུག་ནི། 

§ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ལག་ཤོག་རེ་རེ་སྤྲོད་དེ་ མེ་ལོང་གི་རི་མོ་ འབྲི་ཤེས་མི་ཤེས་ འབྲི་རྒྱུགས་ལེན་ནི། 



རིག་གཞུང་།            ལྷ་འབྲི།             སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 
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§ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ དོན་ཚན་གུ་ག་བསྡུར་འབད་ཡོད་མི་འདི་ དཔྱད་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི།  

སློབ་སྦྱོང་མཁོ་ཆས།  

• པ་ཏྲའི་རིགས་ཀྱི་ཁུངས་དོན་ཡིག་ཆ།  

• རི་མོའི་དཔེ་རིས།  

• དབྱིབས་རྩིས་རིག་པའི་སྒྲོམ།  

• པི་སི། 

• གཞོག་ཆས།  

• ཤོག་ཀུ།  

• ཡིག་ཀྲེག།  

• རི་མོའི་འབྲི་དེབ།  

• ནང་སྦྱོང་འབྲི་དེབ།  

• བཅད་པྱིར།  

• སྣག་རྩི། 

 

 

ལེའུ་ཚན། འདོད་ཡོན་ལྔ་ལུ་ཆགས་པའི་ཉེས་དམིགས།   

 

དོན་ཚན། འདོད་ཡོན་ལྔ་རེ་རེ་བཞིན་ལུ་ཆགས་པའི་ཉེས་དམིགས། འདོད་ཡོན་ལྔ་གཅིག་ཁར་བྲི་ཐངས།  

 

ལས་དོན།  

• འདོད་ཡོན་ལྔ་རེ་རེ་བཞིན་ལུ་ཆགས་པའི་ཉེས་དམིགས་ཚུ་ཤེས་ཚུགས་དགོ།  

• འདོད་ཡོན་ལྔ་ལུ་སེམས་ཆགས་ནི་སྤང་ནིའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་བཏོན་ཚུགས་དགོ། 



རིག་གཞུང་།            ལྷ་འབྲི།             སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 
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• འདོད་ཡོན་ལྔ་གཅིག་ཁར་བྲི་ཐངས་ཚུ་ཤེས་ཏེ་ལག་ལེན་དངོས་འཐབ་འབད་ཚུགས་དགོ།  

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

§ འདོད་ཡོན་ལྔའི་ཉེས་དམིགས་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་བཤད་པ་ཚུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་གསལ་བཤད་འབད་ཞིནམ་ལས་ 

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་སྡེ་ཚན་བཟོ་སྟེ་ བཅུད་དོན་བྲི་དགོ།  

§ ཉེས་དམིགས་ཀྱི་དཔེ་ཚུ་འོས་ལྡན་འདུག་ག་ མིན་འདུག་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་དམངས་ཁར་སྤྱན་འབུལ་ཞུ་

དགོ།  

§ འདོད་ཡོན་ལྔ་གཅིག་ཁར་ཡོད་མི་རི་མོ་ཚུ་ དཔེ་བཟུམ་འབད་བྲི་མ་ཚུགས་ཚུན་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་ཅི་ར་སྦྱང་བ་འབད་

དགོ།  

§ འདོད་ཡོན་ལྔའི་རི་མོ་གཅིག་ཁར་བྲི་ཐངས་འདི་ དཔེ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་གིས་མ་དོ་བའི་བྲི་ཐངས་གཞན་ཡང་

འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ།  

§ གཞན་ཡང་ ་མཁས་མཆོག་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ སྤྱན་འབུལ་ཞུ་

དགོ།  

§ དྲི་བའི་རིག་རྩལ་ ལག་ལེན་དང་དབྱེ་ཞིབ། ༢ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ གྲོས་བསྡུར་ཐབས་ཤེས། ༣ 

རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ དུས་ཚོད་ལག་ལེན། ༤ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ ནང་

མཐུན་འབྲེལ་བ།  

ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་།  

§ འདོད་ཡོན་ལྔའི་ཉེས་དམིགས་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་བཤད་པ་དཔེ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་ཚུ་ སློབ་ཕྲུག་ཁོང་རང་གིས་ལྷག་

ཞིནམ་ལས་ བཅུད་དོན་བྲི་དགོ།  

§ ཉེས་དམིགས་ཀྱི་དཔེ་ཚུ་འོས་ལྡན་འདུག་ག་ མིན་འདུག་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ཟིན་བྲིས་བཏབ་དགོ། འདོད་

ཡོན་ལྔ་གཅིག་ཁར་ཡོད་མི་རི་མོ་ཚུ་ དཔེ་བཟུམ་འབད་བྲི་མ་ཚུགས་ཚུན་ ག་དེ་མང་མང་བྲི་དགོ། 

§ འདོད་ཡོན་ལྔའི་རི་མོ་གཅིག་ཁར་བྲི་ཐངས་འདི་ དཔེ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་གིས་མ་དོ་བའི་བྲི་ཐངས་གཞན་ཡང་

འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ།  



རིག་གཞུང་།            ལྷ་འབྲི།             སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 
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§ གཞན་ཡང་ ་མཁས་མཆོག་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་

ཐོག་ལས་སློབ་དཔོན་ཕུལ་དགོ།  

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་ ལས་འགུལ་དང་ཁྱིམ་ལཱ་ཚུ་དུས་ཐོག་ལུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་དང་བཅསཔ་འབད་

ལོག་བསྐྱལ་དགོ།  

§ དྲི་བའི་རིག་རྩལ་ ལག་ལེན་དང་དབྱེ་ཞིབ། ༢ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ གྲོས་བསྡུར་ཐབས་ཤེས། ༣ རྒྱལ་

ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ དུས་ཚོད་ལག་ལེན། ༤ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ ནང་མཐུན་

འབྲེལ་བ།  

དབྱེ་ཞིབ།  

§ འདོད་ཡོན་ལྔ་ལུ་ཆགས་པའི་ཉེས་དམིགས་སྐོར་ལས་ བཤད་པ་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་དཔྱད་དེ་ བསམ་ལན་

འབད་དགོ། 

§ འོས་ལྡན་གྱི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་སྟེ་ སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ སྐུགས་བྱིན་དགོ། 

§ སྤྱན་ཞུ་གི་སྐུགས་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འོས་ལྡན་གྱི་སྐུགས་བྱིན་དགོ། 

 

 

སློབ་སྦྱོང་མཁོ་ཆས།  

• འདོད་ཡོན་ལྔའི་ཉེས་དམིགས་ཀྱི་ཁུངས་དོན་ཡིག་ཆ།  

• རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 

• ནང་སྦྱོང་འབྲི་དེབ།  

• སྨྱུག་གུ། 
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ལེའུ་ཚན། ཚོན་སྦྱོར་ཐངས་དང་བཏུལ་ཐངས། ཚོན་གཏང་ཐངས།   

དོན་ཚན། རས་ཤིང་བཟོ་ཐངས། ཚོན་གྱི་ངོས་འཛིན། ཚོན་སྦྱོར་ཐངས། ཚོན་བཏུལ་ཐངས། རས་གཞི་བཟོ་

ཐངས། ཚོན་གཏང་ནིའི་ལག་ཆ་ངོས་འཛིན།  

 

ལས་དོན།  

• རས་ཤིང་བཟོ་ཐངས་ཀྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་ཤེས་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

• ཚོན་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ།  

• ཚོན་ཚུ་སླ་བསྲེས་ཏེ་སྦྱོར་ཚུགས་དགོ།  

• ཚོན་སུམ་མདངས་རྐྱབ་སྟེ་གཏང་ཚུགས་དགོ།  

• པྱིར་དང་ཕག་ཟེ་གི་རིགས་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་མིང་དང་སྦྲགས་ཏེ་བྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ།  

• གོང་གི་རི་མོ་ཚུ་གུ་ཚོན་གྱི་ཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གཏང་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་རས་ཤིང་བཟོ་ཐངས་དང་སྤྲིང་ཐངས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ དཔྱེ་སྟོན་འབད་དེ་ སྦྱང་བ་བྱིན་ཚར་

བའི་ཤུལ་ལུ་ ཨ་ལུ་ཁོང་རང་ལུ་སྦྱང་བ་འབད་དགོ།  

§ བཏུལ་ཤིང་བཟོ་ཐངས་ཀྱི་སྦྱང་བ་བྱིན་དགོ།  

§ ཚོན་གྱི་ངོ་སྤྲོད་ཚུ་ རེ་རེ་བཞིན་འབད་དེ་བྱིན་དགོ།  

§ ཚོན་སྦྱོར་ཐངས་ཚུ་ དངོས་སུ་འབད་བསླབ་སྟོན་འབད་དེ་སྦྱང་བ་བྱིན་དགོ།  

§ མདངས་པྱིར་དང་བཅད་པྱིར་ལ་སོགས་པའི་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ རི་མོ་ཆེ་ཆུང་དང་བསྟུན་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་

ཐངས་སྟོན་བྱིན་དགོ།  

§ རས་གཞི་གུ་ཀ་ར་གཏང་ཐངས་དང་ དར་ཤུད་རྐྱབ་ཐངས་ཚུ་ ལམ་སྟོན་འབད་དེ་སྦྱང་བ་འབད་དགོ། 

§ རི་མོ་ཚུ་གུ་རང་སོའི་ཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚོན་སུམ་མདངས་རྐྱབ་སྟེ་གཏང་དགོ།  
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§ ཁྱིམ་དང་མཆོད་བཤམ་ལ་སོགས་པ་ཚོན་བཏང་ཡོད་མི་ཚུ་བལྟ་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ རིག་པ་གསརཔ་ལེན་ཏེ་ 

སྦྱང་བ་འབད་དགོ།  

§ དྲི་བའི་རིག་རྩལ་ ལག་ལེན་དང་དབྱེ་ཞིབ། ༢ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ གྲོས་བསྡུར་ཐབས་ཤེས། ༣ 

རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ དུས་ཚོད་ལག་ལེན། ༤ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ ནང་

མཐུན་འབྲེལ་བ།  

རས་གཞི་བཅའ་སྒྲིག་གི་བྱ་རིམ།  

• རས་ཤིང་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ནི། 

• རས་ཤིང་གུ་ལས་ཁ་ཤ་གི་ཚད་ལེན་ནི།  

• ཁ་ཤ་གི་མཐའམ་བཙེམ་ནི།  

• ཁ་ཤ་སྐུདཔ་དང་བཏབ་ལྕགས་གང་རུང་གིས་རས་ཤིང་གི་སྦྲགས་སྤྲིང་ནི།  

• ཀ་ར་གཏང་སྟེ་བསྐམ་བཅུག་ནི།  

• བརྡར་དཔྱད་རྐྱབ་ནི།  

ས་ཚོན་སྦྱོར་ཐངས་ཀྱི་བྱ་རིམ།  

• ས་ཚོན་ལེགས་ཤོམ་འབད་ཕྱེ་བསྒྲལ་ནི། 

• ཉུང་མཐའ་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་གཅིག་གི་རིང་ཆུ་ནང་སྦང་བཞག་ནི། 

• ཚོན་གྱི་ཁ་ལུ་ཡོད་པའི་ཆུ་དེ་འགྲོས་ཀྱིས་འབད་བཙག་གཏང་ནི།  

• བཏུལ་ཤིང་གིས་མ་བཏུབ་བཏུབ་འབད་བཏུལ་ནི།  

• སྤྱིན་བླུགས་ཞིནམ་ལས་བཏུལ་ནི།  

• སྤྱིན་ཆུ་བླུགས་ཏེ་གར་ལྷ ཡང་ན་ བསྐ་སླ་བཟོ་ནི།  

• ཚོན་གྱི་ཁ་དོག་བཟོ་ནི།  

• སྐྱ་ཚོན་བཟོ་ནི།  
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བཟང་ཚོན་སྦྱོར་ཐངས་ཀྱི་བྱ་རིམ།  

• ཚོན་སྦྱོར་སའི་ཧོན་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ནི། 

• བཏུལ་ཤིང་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ནི།  

• ཚོན་ཚུ་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཧོད་ནང་བླུག་ནི།  

• ཆུ་ཨ་ཙི་བླུགས་ཞིནམ་ལས་ཞག་ཞག་ར་བཏུལ་ནི།  

• སྤྱིན་བླུགས་ཏེ་གར་ལྷ ཡང་ན་ བསྐ་སླ་བཟོ་ནི། 

• ཚོན་གྱི་ཁ་དོག་བཟོ་ནི།  

• སྐྱ་ཚོན་བཟོ་ནི།  

• དྲན་གསོ། སྤྱིར་བཏང་ཚོན་ག་ར་ནང་ཆུ་བླུགས་ཏེ་བཏུལ་བཏུབ་རུང་ བཟང་ཚོན་ལི་ཁྲི་དང་དམརཔོ་དེ་ལས་

སྣག་རྩི་ཚུ་ནང་ ཆུ་བླུགས་ཏེ་བཏུལ་ནི་དེ་ལཱ་ཁག་པའི་གཞི་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ལེགས་ཤོམ་འབད་བཏུལ་མི་

ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་ སྤྱིན་བླུགས་ཏེ་བཏུལ་ཞིནམ་ལས་ཆུ་བླུགས་སྦེ་གར་ལྷ ཡང་ན་ བསྐ་སླ་བཟོ་དགོཔ་

ཨིན།  

ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་། 

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་བརྙན་ཐུང་བཟོ་སྟེ་ ཚོན་གྱི་ངོ་སྤྲོད་དང་ སྦྱོར་ཐངས་ རེ་རེ་བཞིན་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་

བསྐྱལ་དགོ།  

§ བརྙན་ཐུང་གི་ཐོག་ལས་རས་གཞི་བཟོ་ཐངས་ཚུ་དཔྱེ་སྟོན་འབད་དེ་ ཨ་ལུ་ཁོང་རང་ལུ་སྦྱང་བ་འབད་དགོ།  

§ མདངས་པྱིར་དང་བཅད་པྱིར་ལ་སོགས་པའི་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ རི་མོ་ཆེ་ཆུང་དང་བསྟུན་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་

ཐངས་སྟོན་བྱིན་དགོ།  

§ རས་གཞི་གུ་ཀ་ར་གཏང་ཐངས་དང་ དར་ཤུད་རྐྱབ་ཐངས་ཚུ་ ལམ་སྟོན་འབད་དེ་སྦྱང་བ་འབད་དགོ། རི་མོ་ཚུ་

གུ་རང་སོའི་ཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚོན་སུམ་མདངས་རྐྱབ་སྟེ་གཏང་དགོ།  

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་ བཏུབ་མི་བཏུབ་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བལྟ་སྟེ་ བསམ་ལན་དུས་ཐོག་ལུ་གནང་ཞིནམ་ལས་བཅོ་ཁ་

རྐྱབ་གནང་དགོ།  
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§ ཁྱིམ་དང་མཆོད་བཤམ་ལ་སོགས་པ་ཚོན་བཏང་ཡོད་མི་ཚུ་བལྟ་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ རིག་པ་གསརཔ་ལེན་ཏེ་ 

སྦྱང་བ་འབད་དགོ།  

§ ༼དྲན་གསོ༽ གོང་གི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་སློབ་དཔོན་གྱིས་ཐབས་ཤེས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་བརྙན་ཐུང་བཟོ་སྟེ་བཀྲམ་

ནི་དང་ མཐོང་ཐོས་ཀྱི་མཁོ་ཆས་ཚུ་བཟོ་སྟེ་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་གཏང་སྟེ་སྦྱང་བ་འབད་དགོཔ་ཨིན།   

§ དྲི་བའི་རིག་རྩལ་ ལག་ལེན་དང་དབྱེ་ཞིབ། ༢ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ གྲོས་བསྡུར་ཐབས་ཤེས། ༣ རྒྱལ་

ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ དུས་ཚོད་ལག་ལེན། ༤ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ ནང་མཐུན་

འབྲེལ་བ།  

དབྱེ་ཞིབ།  

§ ཚོན་ཚུ་སླ་བསྲེས་ཏེ་སྦྱོར་ཐངས་ཚུ་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ ཚད་གཞི་བཟོ་སྟེ   འབྲི་རྒྱུགས་ལེན་ཏེ་དབྱེ་

ཞིབ་འབད་ནི། 

§ ཚོན་སྦྱོར་ཐངས་ ཕོག་མ་ཕོག་དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ བསམ་ལན་ བཀོད་ནི། 

§ ཁྱིམ་ལཱ་དང་སློབ་ཁང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་བཟོ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  

སློབ་སྦྱོང་མཁོ་ཆས།  

• རས་ཤིང་། ཡང་ན་ ཤོག་དཀར་དང་འབྲུག་ཤོག་གང་རུང་།  

• ཁ་ཤ། 

• སྐུདཔ ཡང་ན་ བཏབ་ལྕགས། 

• ཀ་ར་བླུགས་སྣོད།  

• ཀ་ར་དང་སྤྱིན།  

• ཕག་ཟེ།  

• བརྡར་དཔྱད་ཨེན་ཏ། 

• བརྡར་དཔྱད་རྐྱབ་ནིའི་རྡོ། 

• རི་མོའི་དཔེ་རིས།  
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• དབྱིབས་རྩིས་རིག་པའི་སྒྲོམ།  

• པི་སི། 

• གཞོག་ཆས།  

• ཤོག་ཀུ།  

• ཡིག་ཀྲེག།  

• པྱིར་གྱི་རིགས།  

• ཚོན་གྱི་རིགས།  

སྤྱིར་བཏང་དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས།  

དབྱེ་ཞིབ་འདི་ སྟོན་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་སློབ་སྦྱོང་གི་གྲུབ་འབྲས་དང་། སྦྱོང་ལཱ། ལས་འགུལ། དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ། 

ལཱ་གི་རིག་རྩལ་འགྲུམ་སྟོན། རྒྱུས་ཐོ་དང་ དཔེ་སྣོད། ངག་རྒྱུགས་དང་འབྲི་རྒྱུགས་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ལེན་ནི་ཨིན།  

 

སློབ་སྦྱོང་མཁོ་ཆས་ཀྱི་རིགས། 

ཤོག་ཀུ། པི་སི། གཞོག་ཆས། ཡིག་ཀྲེག། དབྱིབས་རྩིས་རིག་པའི་སྒྲོམ། སྨྱུག་གུ། སྣག་རྩི། བཅད་པྱིར། རི་

མོའི་འབྲི་དེབ། ནང་སྦྱོང་འབྲི་དེབ། རས་ཤིང་། ཁ་ཤ། སྐུདཔ ཡང་ན་ བཀབ་ལྕགས། བརྡར་དཔྱད་ཨེན་ཏ། 

བརྡར་དཔྱད་རྡོ། ས་ཀ་ར། ཀོ་སྤྱིན། རྒྱ་སྤྱིན། ཚོན་གྱི་རིགས། ཚོན་སྦྱོར་སའི་ཧོད་ཆེ་ཆུང་སྣ་ཚོགས། ཕག་ཟེ་ཆེ་ཆུང་

མ་འདྲཝ། བྱུགས་པྱིར་ཆེ་ཆུང་སྣ་ཚོགས། མདངས་པྱིར་ཆེ་ཆུང་མ་འདྲཝ་ཚུ་དགོཔ་ཨིན།  
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སློབ་རིམ་༡༠ པ། 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



རིག་གཞུང་།            ལྷ་འབྲི།             སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 157 

ལྷ་བྲིས། སློབ་རིམ་བཅུ་པ།  

ལེའུ་ཚན། རི་མོ།  
 

ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག། 

སློབ་དེབ་འདི་ནང་ཡོད་པའི་རི་མོའི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་ ཕན་ཡོན་དང་བཅསཔ་འབད་ཤེས་ཏེ་ རང་ལུགས་ལྷ་བྲིས་ཀྱི་ལཱ་

ལུ་སྤྲོ་བའི་ཐོག་ལས་ མི་ཚེ་རང་མགོ་རང་འདྲོང་བཟོ་ནིའི་སེམས་ཤུགས་འཐོབ་ཚུགས་པའི་ཁར་ རི་མོ་རེ་རེ་བཞིན་རང་

སྟོབས་ཀྱིས་བྲིས་ཏེ་ ཚོན་སྦྱོར་ཚུ་ཡང་ཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གཏང་ཚུགསཔ་ལས་ བདག་གཞན་གཉིས་ལུ་ཕན་

ཐོགས་ཚུགས།  

 

 

དོན་ཚན། གཡུང་དྲུང་གི་རྣམ་བཤད། ཕྲ་ཚོམ་གྱི་མེ་ཏོག། དར་དཔྱང་གི་རིགས།   

ལས་དོན།  

§ གཡུང་དྲུང་གི་གོ་དོན་དང་ དགོས་པ་ཚུ་འའབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ།  

§ གཡུང་དྲུང་གི་རི་མོ་འདི་ ནམ? ག་ཏེ་ལུ? ལག་ལེན་འཐབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ཁུངས་བཀལ་ཚུགས་

དགོ། 

§ གཡུང་དྲུང་གི་རི་མོ་ དཔེ་མ་བལྟ་བར་ལེགས་ཤོམ་འབད་འབྲི་ཚུགས་དགོ། 

§ ཕྲ་ཚོམ་དང་ དར་དཔྱངས་རྒྱས་བསྡུས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ མཉེན་ཁུག་དང་ལྡནམ་འབད་བྲི་ཚུགས་དགོ།  

§ ཕྲ་ཚོམ་དང་ དར་དཔྱང་ཚུ་ཡུལ་དང་བསྟུན་ཏེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

• གཡུང་དྲུང་དང་ཕྲ་ཚོམ་གྱི་གོ་དོན་དང་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ སློབ་དཔོན་ཚུ་/ཡང་ན་རི་མོའི་སྐོར་ལས་ཤེས་

མི་ལྷ་བྲིས་་པའི་སློབ་དཔོན་ཚུ་དང་ འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དགོ།  
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• གཡུང་དྲུང་གི་འབྱུང་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ་ཚུ་ དཔེ་མཛོད་དང་འབྲེལ་ཡོད་སློབ་དཔོན་ཚུ་ལས་

འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ།  

• ཁུངས་དོན་ཚུ་འཕར་གཟུགས་སྟོན་ཆས་/ཡང་ན་ ཤོག་བྱང་གི་ཐོག་ལས་སྤྱན་ཞུ་འབད་དགོ།  

• སློབ་དཔོན་གྱིས་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་གནང་མི་དེ་ཚུ་ སློབ་ཕྲུག་ཁོང་རའི་གནས་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གོ་བ་ག་དེ་སྦེ་

ལེན་ཡོད་ག་ ཕན་ཚུན་བསམ་འཆར་བརྗེ་སོར་གྱི་ཐོག་ལས་འབད་ནི། ཡང་ན། སྤྱན་ཞུ་འབད་ཚར་བའི་

ཤུལ་ལུ་ དྲི་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ཁོང་རང་ནང་དོག་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དགོ།  

• སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་གོ་བ་ག་དེ་སྦེ་ལེན་ཡོད་ག་ བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་བ་ཚུ་རིག་རྩལ་མ་

འདྲ་བའི་ཐོག་ལས་ ཁྱིམ་ལཱ/སློབ་ཁང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བྱིན་དགོ།  

• སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ཁོང་ར་གི་གནས་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་དྲི་བའི་ལན་ཚུ་བྲིས་ཞིནམ་ལས་ དུས་ཐོག་ལུ་ཕུལ་

དགོ།  

• གཡུང་དྲུང་གི་རི་མོ་མ་འདྲཝ་ཚུ་འཚོལ་ཏེ་བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་ག་དེ་མང་མང་འབད་དགོ།  

གཡུང་དྲུང་གི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ།  

• གྱེན་ཐིག་བཅུ་ཐམ་འཐེན་ནི།  

• འཕྲེད་ཐིག་བཅུ་ཐམ་འཐེན་ནི།  

• གཡུང་དྲུང་གི་པར་བརྩམ་ནི། 

• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

• ཞུན་དག་འབད་བྲི་ནི། 

• བཅད་རྐྱབ་ནི།  

ཕྲ་ཚོམ་གྱི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ།  

• ཚངས་ཐིག་རྐྱབ་ནི། 

• འཕྲེད་ཐིག་འཐེན་ནི། 

• ཚད་བཀལ་ནི། 
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• སྒོར་ཐིག་ཕྱི་ནང་གཉིས་འབད་སྒོར་ནི།  

• ཕྱི་ཁའི་པདྨའི་སྒོར་ཐིག་འཐེན་ནི།  

• ཕྲ་ཚོམ་ཆེ་ཆུང་དང་པ་ གཉིས་པ་ གསུམ་པ་ བཞི་པ་འབད་རིམ་པ་བཞིན་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

• ཞུན་དག་འབད་བྲི་ནི།  

ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་། 

• གཡུང་དྲུང་གི་གོ་དོན་དང་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ལྷབ་

ནི་དང་། སློབ་དེབ་ནང་བཀོད་ཡོད་མི་ཚུ་ལས་བལྟ་སྟེ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ།   

• གཡུང་དྲུང་གི་གོ་དོན་དང་འབྱུང་ཁུངས་སྐོར་ལས་ཤེས་མི་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དགོ།  

• ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་གང་རུང་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མཐོང་ཐོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་སློབ་སྟོན་འབད་དགོ།   

• སློབ་དཔོན་གྱིས་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་གནང་མི་དེ་ཚུ་ སློབ་ཕྲུག་ཁོང་རའི་གནས་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གོ་བ་ག་དེ་སྦེ་

ལེན་ཡོད་ག་ བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་བ་ཚུ་རིག་རྩལ་མ་འདྲ་བའི་ཐོག་ལས་ བསྐྱལ་དགོ།  

• སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ཁོང་ར་གི་གནས་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་དྲི་བའི་ལན་ཚུ་བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་

ཐོག་ལས་སླར་ལོག་བསྐྱལ་དགོ།  

• གཡུང་དྲུང་དང་ཕྲ་ཚོམ་གྱི་རི་མོ་ཚུ་ག་དེ་མངམ་བྲིས་ཏེ་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་སློབ་དཔོན་ལུ་ཕུལ་དགོ།  

དབྱེ་ཞིབ།  

§ གཡུང་དྲུང་དང་ཕྲ་ཚོམ་གྱི་གོ་དོན་ཚུ་ ངག་རྒྱུག་ལེན་ཏེ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  

§ གཡུང་དྲུང་དང་ཕྲ་ཚོམ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་ འབྲི་རྒྱུགས་ལེན་ཏེ་རྒྱུས་ཐོ་བཞག་ནི།  

§ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་བྲིས་ཏེ་ཡོད་པའི་རི་མོ་ཚུ་ འགྲེམ་སྟོན་ཐོག་ལུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
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སློབ་སྦྱོང་མཁོ་ཆས།  

• པ་ཏྲའི་རིགས་ཀྱི་ཁུངས་དོན་ཡིག་ཆ།  

• རི་མོའི་དཔེ་རིས།  

• དབྱིབས་རྩིས་རིག་པའི་སྒྲོམ།  

• པི་སི། 

• གཞོག་ཆས།  

• ཤོག་ཀུ།  

• ཡིག་ཀྲེག།  

• སྣག་རྩི།  

• བཅད་པྱིར། 

• རི་མོའི་འབྲི་དེབ།  

• ནང་སྦྱོང་འབྲི་དེབ།  

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན།  

§ ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས། ༢༠༠༡ ཉེར་མཁོའི་རྣམ་བཤད་སྣང་བ་གསར་པ།  

§ ག་ཟི་ནུབ་པ་བསྟན་འཛིན་དོན་ཡོད། དཔར་སྐྲུན་ ༢༠༡༤བོད་གངས་ཅན་པའི་སྲོལ་གོམས་གཤིས་ལུགས།  
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ལེའུ་ཚན།  བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ཀྱི་སྐོར།  

དོན་ཚན། བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ཀྱི་གོ་དོན། འབྱུང་ཁུངས། བེད་སྤྱོད་གཏང་སའི་ཡུལ། བཀྲ་ཤིས་རྟགས་

བརྒྱད་བྲི་བའི་ཕན་ཡོན།   

ལས་དོན། 

§ བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ཀྱི་གོ་དོན་དང་ འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

§ བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ ག་ཏེ་ལུ་ བེད་སྤྱོད་འབད་དགོཔ་ཨིན་ན་ལྷབ་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་

དགོ།  

§ བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ཀྱི་ཕན་ཡོན་ ག་ཅི་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཤེས་ཏེ་ ཁུངས་བཀལ་ཚུགས་དགོ།  

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

• སློབ་དཔོན་གྱིས་ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ ཡང་ན་ བྱང་ཤིང་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མཐོང་ཐོས་ཀྱི་སྒོ་

ལས་གོ་དོན་གསལ་བཤད་འབད་བྱིན་དགོ།  

• སྡེ་གྲོགས་བསྡོམ་ཞིནམ་ལས་ ཁུངས་དང་དགོས་པ་ཚུ་ལུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བཅུད་བཏོན་ཡོད་མི་ཚུ་དམངས་

ཁར་སྤྱན་འབུལ་ཞུ་དགོ།   

• རིག་རྩལ་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ སློབ་གྲྭའི་དཔེ་མཛོད་ཁང་དང་ འབྲེལ་ཡོད་སློབ་དཔོན་ཚུ་ལུ་དྲི་བ་དྲིས་ལན་

འབད་དེ་ ཟིན་བྲིས་བཏབ་ཞིནམ་ལས་སློབ་དཔོན་ལུ་ཕུལ་དགོ།  

• སློབ་དཔོན་གྱིས་ཁུངས་དོན་ཚུལ་དང་མཐུན་མི་མཐུན་བལྟ་སྟེ་ བསམ་ལན་ཚུ་དུས་ཐོག་ལུ་གནང་དགོ།  

ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་། 

• སློབ་དཔོན་གྱིས་མཐོང་ཐོས་ཀྱི་མཁོ་ཆས་བཟོ་སྟེ་གོ་དོན་གསལ་བཤད་འབད་མི་དེ་ཡོངས་འབྲེལ་ཀྱི་ཐོག་ལས་

བསྐྱལ་ཏེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་ནི།   

• ཁུངས་དང་དགོས་པ་ཚུ་ལུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བཅུད་བཏོན་ཞིནམ་ལས་ཟིན་བྲིས་བཏབ་བཞག་དགོ། 
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• རིག་རྩལ་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཉེ་འདབས་ལུ་ལྷ་བྲིས་པ་/ཡང་ན་ རི་མོའི་སྐོར་ལས་རྒྱུས་ཆ་ཡོད་མི་ཚུ་དང་

དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་དེ་ ཟིན་བྲིས་བཏབ་ཞིནམ་ལས་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་སློབ་དཔོན་ལུ་ཕུལ་དགོ།  

• སློབ་དཔོན་གྱིས་ཁུངས་དོན་ཚུལ་དང་མཐུན་མི་མཐུན་བལྟ་སྟེ་ བསམ་ལན་ཚུ་དུས་ཐོག་ལུ་གནང་དགོ།   

• ༡དྲི་བའི་རིག་རྩལ་དབྱེ་དཔྱད། ༢སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ གྲོས་བསྡུར་ཐབས་ཤེས། ༣རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་

དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ སྣ་ཚོགས་ལམ་སྲོལ། ༤ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ འོས་ལྡན་ཐག་གཅད་ནི།  

དབྱེ་ཞིབ།  

§ བཀྲིས་རྟགས་བརྒྱད་ཀྱི་སྐོར་ལས་བཤད་ཡོད་མི་ཚུ་ འཛོལ་བ་ཡོད་མེད་དབྱེ་དཔྱད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

§ འོས་ལྡན་གྱི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་སྟེ་ སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ སྐུགས་བྱིན་ནི། 

§ སྤྱན་ཞུ་གི་སྐུགས་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འོས་ལྡན་གྱི་སྐུགས་བྱིན་ནི། 

 

སློབ་སྦྱོང་མཁོ་ཆས།  

• བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ཀྱི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ/ཡིག་ཆ།  

• རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 

• འབྲི་དེབ།  

• སྨྱུག་གུ། 

• འཕར་གཟུགས་སྟོན་ཆས། 

 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན།  

§ ཉེར་མཁོའི་རྣམ་བཤད་སྣང་བ་གསར་པ། ༢༠༠༡ 
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ལེའུ་ཚན། རི་མོ།: བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད།  

དོན་ཚན། གདུགས། གསེར་ཉ། བུམ་པ། མེ་ཏོག་པདྨ།  

 

ལས་དོན།  

• གདུགས་ཀྱི་བཤད་པ་དང་ ཕན་ཡོན་ཚུ་བྲི་ཚུགས་དགོ།  

• གདུགས་ཀྱི་རི་མོ་དར་དཔྱངས་དང་བཅསཔ་འབད་བྲི་ཚུགས་དགོ།  

• གསེར་ཉ་གི་དགོས་པ་དང་ཕན་ཡོན་ཚུ་བཤད་ཚུགས་དགོ།  

• གསེར་ཉ་གི་རི་མོ་རྒྱས་བསྡུས་རན་པ་ཅིག་བྲི་ཚུགས་དགོ།  

• བུམ་པ་གི་བརྡ་དོན་དང་ཕན་ཡོན་ཚུ་གི་ཁུངས་བཀལ་ཚུགས་དགོ། 

• བུམ་པ་གི་རི་མོ་ཚུ་དཔེ་མ་བལྟ་བར་བྲི་ཚུགས་དགོ།  

• མེ་ཏོག་པདྨ་གི་དགོས་པ་དང་ཕན་ཡོན་གྱི་སྐོར་ལས་རྟོགས་ཚུགས་དགོ།  

• མེ་ཏོག་པདྨ་གི་རི་མོ་ཚུ་བཟོ་རྣམ་མ་འདྲཝ་འབད་བྲི་ཚུགས་དགོ།  

• གོང་གི་རི་མོ་དེ་ཚུ་གུ་བཅད་ཚུ་ཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 

• སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

§ གདུགས་ཀྱི་དགོས་དོན་དང་ཕན་ཡོན་ཚུ་སློབ་དཔོན་གྱིས་བཤད་བྱིན་པའི་ཤུལ་ལུ་ གདུགས་འདི་དབུ་ལུ་སྤུབས་

དགོ་པའི་ཁུངས་ཚུ་དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་བྲི་དགོ།  

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་གདུགས་ཀྱི་སྤར་བརྩམ་ཐངས་ཀྱི་གོ་རིམ་ཚུ་སློབ་སྟོན་འབད་དགོ། བྱང་ཤིང་/འཕར་གཟུགས་

སྟོན་འཕྲུལ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རི་མོ་བཀལ་ཐངས་ཚུ་སྟོན་དགོ།  

§ ལག་པའི་མཉེན་ཁུག་ཚུད་ནིའི་དོན་ལུ་ དཔེ་དེབ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་རི་མོ་ཚུ་ལུ་དཔྱེ་བལྟ་སྟེ་ ག་དེ་མང་མང་

བྲི་དགོ།  
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§ གདུགས་དང་གསེར་ཉ་ བུམ་པ་དང་པདྨ་གི་རི་མོ་དེ་ཚུ་ག་ཏེ་ལུ་རྐྱབ་པ་ཅིན་འཇའ་ཆི་ཆི་མཐོང་ནི་མས་ག་དབྱེ་

ཞིབ་འབད་དེ་ ཁུངས་བཀལ་དགོ།  

§ རི་མོ་དེ་ཚུ་ ག་ཏེ་ལུ་རྐྱབ་པ་ཅིན་ འོས་འབབ་འདུག་ག་ ཤེས་ནིའི་དོན་ལུ་ གོ་བསྡུར་འབད་དེ་བཅུད་དོན་

བཤད་དགོ། 

§ སྤྱན་ལུ་ཉ་བྲི་དགོ་པའི་ཁུངས་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ།  

§ རི་མོའི་ནང་ལས་ དང་པ་ གདུགས་ལས་འགོ་བཙུགས་དགོ་པའི་ཁུངས་ཚུ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་

ལས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ སློབ་དཔོན་གྱིས་བསམ་ལན་བྱིན་དགོ།   

§ དྲི་བའི་རིག་རྩལ་ དབྱེ་ཞིབ། ༢ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ དཔྱེ་སྟོན་ཐབས་ཤེས། ༣ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་

སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ སྣ་ཚོགས་ལམ་སྲོལ། ༤ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས།  

བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ལས་གདུགས་ཀྱི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ།  

• ཚངས་ཐིག་དང་འཕྲེད་ཐིག་འཐེན་ནི།  

• ཁོངས་ཀ་པར་བརྩམ་ནི། 

• ཟུར་ཁ་གི་པ་ཏྲ་པར་བརྩམ་ནི། 

• འཇའ་རིས་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཕྱེ་ཕུར་དང་བ་དན་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཤམ་བུ་དང་ཡུ་བ་པར་བརྩམ་ནི།  

• དར་དཔྱངས་པར་བརྩམ་ནི།  

• པད་གདན་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི། 

• ཞུན་དག་འབད་བྲི་ནི།  

• བཅད་རྐྱབ་ནི། 
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གསེར་ཉ་གི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ།  

• ཚངས་ཐིག་འཐེན་ནི།  

• གསེར་ཉའི་དབྱིབས་པར་བརྩམ་ནི།  

• གསེར་ཉའི་མགུ་ཏོ་དང་གཟུགས་ གཤོགཔ་དང་གློགཔ་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་པར་བརྩམ་ནི།  

• དར་དཔྱངས་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཆུ་རིས་པར་བརྩམ་ནི། 

• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི། 

• ཞུན་དག་འབད་དེ་བྲི་ནི། 

• བཅད་རྐྱབ་ནི།  

བུམ་པ་གི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ།  

• ཚངས་ཐིག་འཐེན་ནི།  

• བུམ་པའི་བཟོ་དབྱིབས་པར་བརྩམ་ནི།  

• ནོར་ཏོག་དང་ མེ་རི་ པདྨ་ཚུ་པར་བརྩམ་ནི། 

• བུམ་པའི་ཁ་དང་མགྲིན་པ་ ལྟོ་བ་དང་ ཞབས་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་པར་བརྩམ་ནི།  

• པདྨའི་གདན་པར་བརྩམ་ནི།  

• དར་དཔྱངས་པར་བརྩམ་ནི། 

• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

• ཞུན་དག་འབད་བྲི་ནི།  

• བཅད་རྐྱབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ནི། 

པདྨ་གི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ།  

• ནང་ན་གི་པད་འདབ་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཕྱི་ཁའི་པད་འདབ་པར་བརྩམ་ནི།  
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• མེ་ཏོག་གི་རྐང་པར་བརྩམ་ནི།  

• ལོ་འདབ་པར་བརྩམ་ནི།  

• གུ་ལི/ལུག་མགོ་དང་སྦུབ་ཅུང་གི་པར་བརྩམ་ནི། 

• པད་གདན་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

• ཞུན་དག་འབད་བྲི་ནི།  

• བཅད་རྐྱབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ནི།  

ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་། 

§ གདུགས་ལ་སོགས་པའི་ དགོས་དོན་དང་ཕན་ཡོན་ཚུ་ སློབ་དེབ་ནང་ལས་བལྟ་སྟེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། 

§ གདུགས་འདི་ དབུ་ལུ་སྤུབས་དགོ་པའི་ཁུངས་ཚུ་ དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་བྲི་དགོ།  

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་གདུགས་དང་གསེར་ཉ་ བུམ་པ་དང་ པདྨ་ཚུ་གི་སྤར་བརྩམ་ཐངས་ཀྱི་ གོ་རིམ་ཚུ་བརྙན་ཐུང་

བཟོ་སྟེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་བསྐྱལ་སྦེ་ལྷབ་དགོ།  

§ ལག་པའི་མཉེན་ཁུག་ཚུད་ནིའི་དོན་ལུ་ དཔེ་དེབ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ རི་མོ་ཚུ་ལུ་དཔྱེ་བལྟ་སྟེ་ ག་དེ་མང་

མང་བྲི་དགོ།  

§ གདུགས་དང་གསེར་ཉ་ བུམ་པ་དང་པདྨ་གི་རི་མོ་དེ་ཚུ་ ག་ཏེ་ལུ་རྐྱབ་པ་ཅིན་ འཇའ་ཆི་ཆི་མཐོང་ནི་མས་ག་ 

དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ།  

§ སྤྱན་ལུ་ཉ་བྲི་དགོ་པའི་ཁུངས་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དགོ།  

§ རི་མོའི་ནང་ལས་དང་པ་ གདུགས་ལས་འགོ་བཙུགས་དགོ་པའི་ཁུངས་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་

འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ སློབ་དཔོན་ལུ་ཕུལ་དགོ། 
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§ དྲི་བའི་རིག་རྩལ་ དབྱེ་ཞིབ། ༢ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ དཔྱེ་སྟོན་ཐབས་ཤེས། ༣ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་

སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ སྣ་ཚོགས་ལམ་སྲོལ། ༤ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས།  

དབྱེ་ཞིབ། 

§ རེག་བྱའི་སྐོར་ལས་བཤད་ཡོད་མི་ཚུ་ འཛོལ་བ་ཡོད་མེད་དབྱེ་དཔྱད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

§ སློབ་ཕྲུག་ནང་རྡོག་རི་མོ་བརྗེ་སོར་འབདབཅུག་སྟེ་ སྐྱོན་ཡོན་ཚུ་བསམ་ལན་ཐོག་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

§ སློབ་ཕྲུག་རེ་རེ་བཞིན་འབོ་སྟེ་ སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  

སློབ་སྦྱོང་མཁོ་ཆས།  

• བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ཀྱི་ཁུངས་དོན་ཡིག་ཆ།  

• རི་མོའི་དཔེ་རིས།  

• དབྱིབས་རྩིས་རིག་པའི་སྒྲོམ།  

• པི་སི། 

• གཞོག་ཆས།  

• ཤོག་ཀུ།  

• ཡིག་ཀྲེག།  

• སྣག་རྩི།  

• བཅད་པྱིར། 

• རི་མོའི་འབྲི་དེབ།  

• ནང་སྦྱོང་འབྲི་དེབ།  
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ལེའུ་ཚན། རི་མོ།: བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད།  

དོན་ཚན། དུང་དཀར། དཔལ་བེའུ། རྒྱལ་མཚན། འཁོར་ལོ།  

 

ལས་དོན།  

§ དུང་དཀར་གྱི་དགོས་པ་དང་ཕན་ཡོན་ཚུ་ཁ་གསལ་འབད་བཤད་ཚུགས་དགོ། 

§ དུང་དཀར་གྱི་རི་མོ་དར་དཔྱང་དང་བཅསཔ་འབད་བྲི་ཚུགས་དགོ།  

§ དཔལ་བེའུ་གི་བརྡ་དོན་དང་ཕན་ཡོན་ཚུ་འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ།  

§ དཔལ་བེའུ་གི་རི་མོ་ཚུ་དཔེ་མ་བལྟ་བར་བྲི་ཚུགས་དགོ།  

§ རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་བཤད་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས།  

§ རྒྱལ་མཚན་གྱི་རི་མོ་དར་དཔྱང་འབྲིང་ཙམ་དང་གཅིག་ཁར་བྲི་ཚུགས་དགོ།  

§ འཁོར་ལོ་གི་བརྡ་བཤད་དང་ཕན་ཡོན་ཚུ་བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།  

§ འཁོར་ལོ་གི་རི་མོ་རྒྱས་བསྡུས་ཕྱེས་ཏེ་བྲི་ཚུགས་དགོ།  

§ གོང་གི་རི་མོ་བཞིཔོ་ཆ་ར་ སྤུས་ཚད་དང་ལྡནམ་འབད་བཅད་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།  

§ བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ཀྱི་རི་མོ་ཚུ་གུ་ཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཚོན་གཏང་ཚུགས་དགོ།  

§ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

§ སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་དུང་དཀར་དང་དཔལ་བེའུ་ རྒྱལ་མཚན་དང་འཁོར་ལོའི་རི་མོ་དེ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་ཞིནམ་

ལས་ རང་སོའི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་རིག་རྩལ་མ་འདྲཝ་ཚུ་བཏོན་ཏེ་ མ་འདྲཝ་མ་འདྲཝ་འབད་བྲི་དགོ།  

§ གོང་གི་རི་མོ་ཚུ་བྱང་ཤིང་ ཡང་ན་ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ བྲི་ཐངས་མ་འདྲཝ་ཡོད་

མི་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་དགོ། 

§ བལྟ་བཤལ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རི་མོའི་་ཁྱད་པར་ཕྱེ་དགོ། 
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§ རི་མོ་བྲི་ནི་ལུ་གོམས་ཆ་ཚུད་ནིའི་དོན་ལུ་ དཔེ་དེབ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་རི་མོ་ཚུ་ལུ་དཔྱེ་བལྟ་སྟེ་ ག་དེ་མང་མང་

བྲི་དགོ།  

§ རི་མོ་ཚུ་ག་ཏེ་ལུ་རྐྱབ་པ་ཅིན་འཇའ་ཆི་ཆི་མཐོང་ནི་མས་ག་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ ཁུངས་བཀལ་དགོ།   

§ བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ཚོན་བཏང་གཏངམ་གི་རྩ་བར་འཁྱིད་ཞིནམ་ལས་ རང་གིས་ལྷབ་མི་དེ་དང་འདྲ་མི་འདྲ་

བལྟ་སྟེ་ ལེགས་བཅོས་ཀྱི་བསམ་འཆར་བཀོད་བཅུག་སྦེ་ བསམ་ལན་དུས་ཐོག་ལུ་བྱིན་དགོ།   

§ ཉེར་མཁོའི་ཅ་ཆས་ཚུ་གུ་བཟོ་བཀོད་མ་འདྲ་བའི་རི་མོ་ཚུ་རྐྱབ་སྟེ་ཚོན་གཏང་་དགོ། 

§ སྔར་སྲོལ་གཞི་བཞག་ཐོག་ དེང་རབས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་བཟོ་ནིའི་ལམ་སྟོན་འབད་དེ་ སྡེ་ཚན་ནང་བཟོ་དགོ།  

§ རྟགས་བརྒྱད་བུམ་གཟུགས་ཀྱི་རི་མོ་སྤར་བརྩམ་ཐངས་ལས་འགོ་བཙུགས་དཔེ་བལྟ་སྟེ་བྲི་དགོ།  

§ དྲི་བའི་རིག་རྩལ་ དབྱེ་ཞིབ། ༢ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ དཔྱེ་སྟོན་ཐབས་ཤེས། ༣ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་

སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ སྣ་ཚོགས་ལམ་སྲོལ། ༤ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས།  

 

དུང་དཀར་གྱི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ། 

• ཚངས་ཐིག་འཐེན་ནི།  

• འཁྱིལ་གྱི་རིམ་པ་གསུམ་པར་བརྩམ་ནི།  

• བཤང་པར་བརྩམ་ནི།  

• པད་གདན་པར་བརྩམ་ནི།  

• དར་དཔྱངས་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

• བཅད་རྐྱབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ནི།  
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དཔལ་བེའུ་གི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ།  

• ཚངས་ཐིག་དང་འཕྲེད་ཐིག་འཐེན་ནི།  

• ཚད་བཀལ་ནི།  

• གསེག་ཐིག་གཡས་གཡོན་ཁ་ཐུག་ ༡༠ དང་ གཡོན་ལས་གཡས་ཁ་ཐུག་ ༡༠ འཐེན་ནི། 

• རི་མོ་པར་བརྩམ་ནི། 

• པད་གདན་དང་དར་དཔྱངས་པར་བརྩམ་ནི། 

• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

• ཞུན་དག་འབད་བྲི་ནི།  

• བཅད་རྐྱབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ནི།  

 

རྒྱལ་མཚན་གྱི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ། 

• ཚངས་ཐིག་དང་འཕྲེད་ཐིག་འཐེན་ནི།  

• ནོར་ཏོག་དང་ཁོངས་ཀ་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཟུར་གྱི་པ་ཏྲའམ/དར་དཔྱངས་པར་བརྩམ་ནི།  

• སྟོད་ཀྱི་འཇའ་རིས་དང་ཕྱེ་ཕུར་པར་བརྩམ་ནི།  

• སྟོད་ཀྱི་ཤམ་བུ་དང་ཐོང་པར་བརྩམ་ནི། 

• སྨད་ཀྱི་འཇའ་རིས་དང་ཤམ་བུ་པར་བརྩམ་ནི། 

• ཡུ་བ་དང་པདྨའི་གདན་པར་བརྩམ་ནི།  

• དར་དཔྱངས་པར་བརྩམ་ནི།  
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• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

• ཞུན་དག་འབད་དེ་བྲི་ནི།  

• བཅད་རྐྱབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ནི། 

འཁོར་ལོའི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ།  

• ཚངས་ཐིག་དང་འཕྲེད་ཐིག་འཐེན་ནི།  

• གསེག་ཐིག་འཐེན་ནི།  

• ཕྱི་ཁའི་མུ་ཁྱུད་དང་ ནང་ན་གི་མུ་ཁྱུད་སྒོར་ནི།  

• རྩིབས་བརྒྱད་པར་བརྩམ་ནི། 

• ལྟེ་བ་གི་དགའ་འཁྱིལ་པར་བརྩམ་ནི།  

• པདྨའི་གདན་དང་དར་དཔྱངས་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

• ཞུན་དག་འབད་དེ་བྲི་ནི།  

• བཅད་རྐྱབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ནི།  

ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་། 

• སློབ་ཕྲུག་ཁོང་རང་གིས་ སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་ བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ཀྱི་ རི་མོ་དེ་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་

ཞིནམ་ལས་ རང་སོའི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ རིག་རྩལ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ བཏོན་ཏེ་བྲི་དགོ།  

• དུང་དཀར་དང་ དཔལ་བེའུ་རྒྱལ་མཚན་དང་འཁོར་ལོ་ཚུ་ སྤར་བརྩམ་ཐངས་ཀྱི་གོ་རིམ་ཚུ་ དཔེ་བལྟ་སྟེ་ བྲི་

ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ སློབ་དཔོན་ལུ་རྒྱུགས་ཕུལ་དགོ།   
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• རི་མོ་བྲི་ནི་ལུ་ གོམས་ཆ་ཚུད་ནིའི་དོན་ལུ་ དཔེ་དེབ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ རི་མོ་ཚུ་ལུ་དཔྱེ་བལྟ་སྟེ་ ག་དེ་

མང་མང་བྲི་དགོ།  

• བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ཀྱི་རི་མོ་ཚུ་ ག་ཏེ་ལུ་རྐྱབ་པ་ཅིན་ འཇའ་ཆི་ཆི་མཐོང་ནི་མས་ག་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ 

ཁུངས་བཀལ་དགོ།  

• ཁྱིམ་ཚོན་བཏང་གཏངམ་གི་རྩ་བར་འགྱོ་ཞིནམ་ལས་ རང་གིས་ལྷབ་མི་དེ་དང་འདྲ་མི་འདྲ་བལྟ་སྟེ་ མ་འདྲཝ་

དང་རྒྱས་ཤིང་རྒྱས་འབད་བྲི་བལྟ་དགོ།  

• རྟགས་བརྒྱད་བུམ་གཟུགས་ཀྱི་རི་མོ་ སྤར་བརྩམ་ཐངས་ལས་འགོ་བཙུགས་ དཔེ་བལྟ་སྟེ་བྲི་དགོ།   དྲི་

བའི་རིག་རྩལ་ གསར་རྩོམ། ༢ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ལས་འགུལ་ཐབས་ཤེས། ༣ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་

སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ ཤེས་ཡོན་ཀུན་ཚང་། ༤ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས།  

དབྱེ་ཞིབ།  

§ དུས་ཐོག་ལུ་དཔེ་མ་བལྟ་བར་བྲི་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  

§ དྲི་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཧ་གོ་ག་མ་གོ་བལྟ་སྟེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི།  

§ ཁོང་གི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་བཏུབ་མ་བཏུབ་བལྟ་སྟེ་ བཅོ་ཁ་རྐྱབ་ནི་ ཡང་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི།  

སློབ་སྦྱོང་མཁོ་ཆས།  

• བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ཀྱི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ/ཡིག་ཆ།  

• རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 

• རི་མོའི་འབྲི་དེབ།  

• སྨྱུག་གུ། 

• པི་སི།  

• ཡིག་ཀྲེག།  

• གཞོག་ཆས།  
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• སྣག་རྩི།  

• བཅད་པྱིར།  

• ནང་སྦྱོང་འབྲི་དེབ། 

• ཐིག་ཤིང་།  

• དབྱིབས་རྩིས་རིག་པའི་སྒྲོམ།  

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན།  

§ འབྲུག་གི་བཟོ་རིག་བཅུ་གསུམ་གྱི་རྣམ་བཤད་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན། མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས། 

༢༠༠༣ 

§ ཉེར་མཁོའི་རྣམ་བཤད་སྣང་བ་གསར་པ། སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས། ༢༠༠༡ 

§ བཟོ་རིག་བཅུ་གསུམ་གྱི་སློབ་སྦྱོང་ལམ་སྟོན་ལག་དེབ། བླམ་སྐལ་བཟང་ཆོས་འཕེལ། ༢༠༠༢ 
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སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 174 

ལེའུ་ཚན། ནོརབུ་ཆ་བདུན།  

དོན་ཚན། ནོརབུ་ཆ་བདུན་གྱི་གོ་དོན། བསེ་ལི་རྭཝ། གླངམོ་ཆེ་མཆེཝ། བྱུ་རུའི་ཤིང་། སེངྒེའི་ལྷ་པ།  

 

ལས་དོན།  

• ནོརབུ་ཆ་བདུན་རེ་རེ་བཞིན་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ འའབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

• ནོརབུ་ཆ་བདུན་གྱི་དགོས་པ་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ཁུངས་བཀལ་ཚུགས་དགོ། 

• ནོརབུ་ཆ་བདུནཔོ་ཚུ་ག་ཏེ་ལུ་བྲི་དགོཔ་ཨིན་ན་ལྷབ་སྟེ་བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 

• བསེ་ལི་རྭཝ། གླངམོ་ཆེ་མཆེཝ། བྱུ་རུའི་ཤིང་། སེངྒེའི་ལྷ་པ་ཚུ་གི་བརྡ་དོན་དང་དགོས་པ་བཤད་ཚུགས་པའི་

ཁར་ རི་མོ་འདི་ཚུ་གུ་དར་དཔྱང་དང་བཅསཔ་འབད་བྲི་ཚུགས་དགོ།  

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

• སློབ་དཔོན་གྱིས་ནོརབུ་ཆ་བདུན་གྱི་གོ་དོན་ཚུ་ཁ་གསལ་འབད་བཤད་དེ་བྱིན་དགོ།  

• ནོརབུ་ཆ་བདུན་ལས་ བསེ་ལི་རྭཝ། གླངམོ་ཆེ་མཆེཝ། བྱུ་རུའི་ཤིང་། སེངྒེའི་ལྷ་པ་ཚུ་གི་གོ་དོན་ཚུ་ཧ་གོཝ་

འབད་གོ་བརྡ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ རང་ཚིག་ནང་བཤད་པ་རྐྱབ་དགོ།  

• དངོས་པོ་མ་འདྲཝ་བདུན་ལུ་ནོརབུ་ཆ་བདུན་ཟེར་སླབ་དགོ་པའི་ཁུངས་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་བསམ་འཆར་

བཀོད་དེ་བཅུད་བཏོན་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ཐག་གཅད་དགོ།  

• ནོརབུ་ཆ་བདུན་གྱི་མིང་ཚུ་གོ་རིམ་འབད་བྲི་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ གོ་རིམ་དེ་སྦེ་བཞག་དགོ་པའི་ཁུངས་འཚོལ་ཞིབ་

འབད་དེ་སྤྱན་འབུལ་ཞུ་དགོ།  

• དྲི་བའི་རིག་རྩལ་ དབྱེ་ཞིབ། ༢ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ དཔྱེ་སྟོན་ཐབས་ཤེས། ༣ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་

སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ སྣ་ཚོགས་ལམ་སྲོལ། ༤ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས།  

བསེ་རུའི་རྭའི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ། 

• ཚངས་ཐིག་འཐེན་ནི།  
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• བསེ་རུའི་རྭ་བའི་རི་མོའི་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཁ་སེར་དང་པད་གདན་གྱི་པར་བརྩམ་ནི།  

• དར་དཔྱངསཔར་བརྩམ་ནི།  

• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

• ཞུན་དག་འབད་དེ་བྲི་ནི།  

• བཅད་རྐྱབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ནི། 

གླངམོ་ཆེ་མཆེ་བའི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ།  

• ཚངས་ཐིག་དང་འཕྲེད་ཐིག་འཐེན་ནི།  

• གླངམོ་ཆེ་མཆེ་བའི་རི་མོ་གི་པར་བརྩམ་ནི། 

• ཁ་སེར་དང་པད་གདན་པར་བརྩམ་ནི། དར་དཔྱངས་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

• བཅད་རྐྱབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ནི། 

བྱུ་རུ་ཤིང་གི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ།  

• ཚངས་ཐིག་དང་འཕྲེད་ཐིག་འཐེན་ནི།  

• བྱུ་རུ་ཤིང་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཁ་སེར་ པད་གདན་དང་ དར་དཔྱངས་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

• བཅད་རྐྱབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ནི།  

 

སེངྒེའི་ལྷ་པ་གི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ།  

• ཚངས་ཐིག་དང་འཕྲེད་ཐིག་འཐེན་ནི།  
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• སེངྒེའི་ལྷ་པ་གི་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཁ་སེར་ པད་གདན་དང་ དར་དཔྱངས་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

• བཅད་རྐྱབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ནི། 

ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་། 

§ སློབ་ཕྲུག་ཁོང་རང་གིས་ ནོརབུ་ཆ་བདུན་གྱི་གོ་དོན་ཚུ་ དཔེ་དེབ་ནང་བལྟ་སྟེ་ལྷབ་ཞིནམ་ལས་ གོ་བ་ལེན་དགོ།  

§ ནོརབུ་ཆ་བདུན་གྱི་གོ་དོན་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་ རང་ཚིག་ནང་བཤད་པ་རྐྱབ་དགོ།  

§ དངོས་པོ་མ་འདྲཝ་བདུན་ལུ་ ནོརབུ་ཆ་བདུན་ཟེར་སླབ་དགོ་པའི་ཁུངས་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ བསམ་

འཆར་བཀོད་དེ་ བཅུད་བཏོན་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ སློབ་དཔོན་ལུ་ཕུལ་དགོ།  

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་ ནོརབུ་ཆ་བདུནཔོ་ཚུ་ གོ་རིམ་འབད་བྲི་དགོ་པའི་དྲི་བ་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་བཀོད་

ཞིནམ་ལས་ གོ་རིམ་དེ་སྦེ་བཞག་དགོ་པའི་ཁུངས་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ལོག་བཀལ་དགོ།  

§ དྲི་བའི་རིག་རྩལ་ གོ་རྟོགས་དང་དབྱེ་དཔྱད། ༢ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ལས་འགུལ་ཐབས་ཤེས། ༣ རྒྱལ་

ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ ཤེས་ཡོན་ཀུན་ཚང་། ༤ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ རང་ཤེས་རིག་

རྩལ་དང་ རིག་པའི་རྣམ་དཔྱོད།  

དབྱེ་ཞིབ།  

§ ནོརབུ་ཆ་བདུན་གྱི་ཁུངས་དོན་ཚུ་ འོས་འབབ་ལྡན་ཏོག་ཏོ་འབད་ཤེས་མ་ཤེས་ དྲི་དཔྱད་འབད་ནི།  

§ ས་གནས་ག་ཏེ་ལུ་ ནོརབུ་ཆ་བདུན་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན་ན་ བརྡ་དོན་ཚུ་འཚོལ་ཞིབ་འབད་བཅུག་སྟེ་ 

དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི།  

§ ཁོང་གིས་བྲིས་ཡོད་པའི་ རི་མོ་ཚུ་བཀལ་ཐངས་དང་བསྟུན་ཡོད་མེད་བལྟ་སྟེ་ བཅོ་ཁ་རྐྱབ་ནི ཡང་ན་ 

བསམ་ལན་བཀོད་ནི། 

 



རིག་གཞུང་།            ལྷ་འབྲི།             སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 
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སློབ་སྦྱོང་མཁོ་ཆས།  

• ནོརབུ་ཆ་བདུན་གྱི་སྐོར་ལས་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ཁུངས་དོན་ཡིག་ཆ།  

• རི་མོའི་དཔེ་རིས།  

• དབྱིབས་རྩིས་རིག་པའི་སྒྲོམ།  

• པི་སི། 

• གཞོག་ཆས།  

• ཤོག་ཀུ།  

• ཡིག་ཀྲེག།  

• སྣག་རྩི།  

• བཅད་པྱིར། 

• རི་མོའི་འབྲི་དེབ།  

• ནང་སྦྱོང་འབྲི་དེབ།  

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན།  

§ འབྲུག་གི་བཟོ་རིག་བཅུ་གསུམ་གྱི་རྣམ་བཤད་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན།  

§ མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས། ༢༠༠༣ 

§ ཉེར་མཁོའི་རྣམ་བཤད་སྣང་བ་གསར་པ། སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས། ༢༠༠༡ 

§ བཟོ་རིག་བཅུ་གསུམ་གྱི་སློབ་སྦྱོང་ལམ་སྟོན་ལག་དེབ། བླམ་སྐལ་བཟང་ཆོས་འཕེལ། ༢༠༠༢ 

 

  



རིག་གཞུང་།            ལྷ་འབྲི།             སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 
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ལེའུ་ཚན། ནོརབུ་ཆ་བདུན།  

དོན་ཚན། ནོརབུ་ཆ་བདུན་ལས་ གསེར་གྱི་གླེགས་ཤིང་། རྒྱལ་པོའི་སྙན་རྒྱན། བཙུན་མོའི་སྙན་རྒྱན། ཚོན་

སྦྱོར།  

ལས་དོན།  

§ གསེར་གྱི་གླེགས་ཤིང་། རྒྱལ་པོའི་སྙན་རྒྱན། བཙུན་མོའི་སྙན་རྒྱན་ཚུ་གི་གོ་དོན་དང་བརྡ་དོན་ཚུ་འབྲི་སླབ་

འབད་ཚུགས་དགོ། 

§ གསེར་གྱི་གླེགས་ཤིང་། རྒྱལ་པོའི་སྙན་རྒྱན། བཙུན་མོའི་སྙན་རྒྱན་རི་མོ་ཚུ་བཟོ་དབྱིབས་ག་བཟུམ་ར་ཨིན་རུང་ 

ལེགས་མགྱོགས་དག་གསུམ་གྱི་སྒོ་ལས་བྲི་ཚུགས་དགོ།  

§ ནོརབུ་ཆ་བདུནམ་ཚུ་ལུ་མིང་གཞན་དང་རི་མོ་བྲི་ཐངས་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་    བྲི་ཚུགས་

དགོ།  

§ ནོརབུ་ཆ་བདུན་གྱི་རི་མོ་ཚུ་ལུ་ཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཚོན་གཏང་ཚུགས་དགོ།  

§ ནོརབུ་ཆ་བདུན་གྱི་དགོས་པ་ཚུ་ཁ་གསལ་འབད་ཤེས་ཏེ་གཞན་ལུ་བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།  

 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

§ ནོརབུ་ཆ་བདུན་ལས་གསེར་གྱི་གླེགས་ཤིང་། རྒྱལ་པོའི་སྙན་རྒྱན། བཙུན་མོའི་སྙན་རྒྱན་ཚུ་གི་གོ་དོན་དང་ བརྡ་

དོན་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་བཤད་པ་རྐྱབ་དགོ།  

§ གོང་གི་རི་མོ་དེ་ཚུ་གི་བཟོ་རྣམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་བྲི་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ཁོང་རང་ནང་རྡོག་ག་བསྡུར་འབད་དེ་ག་དྲག་

བལྟ་དགོ།  

§ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ གགསེར་གྱི་གླེགས་ཤིང་གི་ཚབ་ལུ་གཞན་བྲི་རུང་བཏུབ་ག་མི་བཏུབ་

ཁུངས་བཀལ་དགོ།  



རིག་གཞུང་།            ལྷ་འབྲི།             སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 
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§ ནོརབུ་ཆ་བདུན་གྱི་རི་མོ་ཚུ་རང་གི་ཁྱིམ་དང་ཉེར་མཁོའི་ཅ་ཆས་ཚུ་གུ་བྲི་བ་ཅིན་ཕན་ཡོན་ག་ཅི་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན་གི་

སྐོར་ལས་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་སྤྱན་འབུལ་ཞུ་དགོ།  

§ བསེ་ལིའི་རྭཝ་འདི་ནོརབུ་ཆ་བདུན་གྱི་གྲས་སུ་བཙུགས་དགོ་པའི་ཁུངས་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྡེ་ཚན་ནང་སྤྱན་

འབུལ་ཞུ་དགོ།  

§ གསེར་གྱི་གླེགས་ཤིང་། རྒྱལ་པོའི་སྙན་རྒྱན། བཙུན་མོའི་སྙན་རྒྱན་ཚུ་གི་རི་མོ་བྲིས་ཡོད་མི་དེ་ དབྱེ་ཞིབ་

འབད་དེ་ སྐྱོན་བཏགས་ཞིནམ་ལས་ སྐྱོན་མེདཔ་འབད་བྲི་མ་ཚུགས་ཚུན་ལོག་ཅི་ར་བྲི་དགོ།  

§ ནོརབུ་ཆ་བདུནམ་ཚུ་རས་ཤིང་ ཡང་ན་ ཤོག་ཀུ་གུ་བྲིས་ཞིནམ་ལས་ཚོན་གཏང་དགོ། དྲི་བའི་རིག་རྩལ་ དབྱེ་

ཞིབ། ༢ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ རིག་བསྡུར་ཐབས་ཤེས། ༣ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་

རྩིས་མཐོང་ ཤེས་ཡོན་ཀུན་ཚང་། ༤ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ ནང་མཐུན་འབྲེལ་བ།  

གསེར་གྱི་གླེགས་ཤིང་གི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ། 

• ཚངས་ཐིག་དང་འཕྲེད་ཐིག་འཐེན་ནི།  

• སྒོར་ཐིག་སྒོར་ཞིནམ་ལས་ གསེག་ཐིག་འཐེན་ནི།  

• གསེར་གྱི་གླེགས་ཤིང་གི་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཁ་སེར་ པད་གདན་དང་ དར་དཔྱངས་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

• བཅད་རྐྱབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ནི། 

རྒྱལ་པོའི་སྙན་རྒྱན་གྱི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ།  

• ཚངས་ཐིག་དང་འཕྲེད་ཐིག་འཐེན་ནི།  

• སྒོར་ཐིག་སྒོར་ནི།  

• སྙན་རྒྱན་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཁ་སེར་ པད་གདན་དང་ དར་དཔྱངས་པར་བརྩམ་ནི།  
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• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

• བཅད་རྐྱབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ནི། 

བཙུན་མོའི་སྙན་རྒྱན་གྱི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ།  

• ཚངས་ཐིག་དང་འཕྲེད་ཐིག་འཐེན་ནི།  

• རྣ་རྒྱན་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཁ་སེར་ པད་གདན་དང་ དར་དཔྱངས་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

• བཅད་རྐྱབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ནི། 

ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་། 

§ ནོརབུ་ཆ་བདུན་ལས་གསེར་གྱི་གླེགས་ཤིང་། རྒྱལ་པོའི་སྙན་རྒྱན། བཙུན་མོའི་སྙན་རྒྱན་ཚུ་གི་གོ་དོན་དང་ བརྡ་

དོན་ཚུ་དཔེ་དེབ་ནང་ལས་ལྷབ་སྟེ་བཤད་པ་རྐྱབ་དགོ།  

§ གོང་གི་རི་མོ་དེ་ཚུ་གི་བཟོ་རྣམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་བྲི་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ རང་ཉིད་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ།  གསེར་གྱི་

གླེགས་ཤིང་གི་ཚབ་ལུ་གཞན་བྲི་རུང་བཏུབ་ག་མི་བཏུབ་ཁུངས་བཀལ་དགོ།  

§ ནོརབུ་ཆ་བདུན་གྱི་རི་མོ་ཚུ་རང་གི་ཁྱིམ་དང་ཉེར་མཁོའི་ཅ་ཆས་ཚུ་གུ་བྲི་བ་ཅིན་ཕན་ཡོན་ག་ཅི་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན་གི་

སྐོར་ལས་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དགོ།  

§ བསེ་ལིའི་རྭཝ་འདི་ནོརབུ་ཆ་བདུན་གྱི་གྲས་སུ་བཙུགས་དགོ་པའི་ཁུངས་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་

ལས་སློབ་དཔོན་ལུ་ཕུལ་དགོ།  

§ གསེར་གྱི་གླེགས་ཤིང་། རྒྱལ་པོའི་སྙན་རྒྱན། བཙུན་མོའི་སྙན་རྒྱན་ཚུ་གི་རི་མོ་བྲིས་ཡོད་མི་དེ་ དབྱེ་ཞིབ་

འབད་དེ་ སྐྱོན་བཏགས་ཞིནམ་ལས་ སྐྱོན་མེདཔ་འབད་བྲི་མ་ཚུགས་ཚུན་ལོག་ཅི་ར་ བྲི་དགོ།  

§ ནོརབུ་ཆ་བདུནམ་ཚུ་རས་ཤིང་/ཤོག་ཀུ་གུ་བྲིས་ཞིནམ་ལས་ཚོན་གཏང་དགོ།  
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§ དྲི་བའི་རིག་རྩལ་ དབྱེ་ཞིབ། ༢ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ རིག་བསྡུར་ཐབས་ཤེས། ༣ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་

སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ ཤེས་ཡོན་ཀུན་ཚང་། ༤ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ ནང་མཐུན་འབྲེལ་བ།  

དབྱེ་ཞིབ།  

§ ཁོང་གི་བསམ་འཆར་ཚུ་ཨིན་མིན་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི།  

§ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ཞིབ་འཚོལ་འབད་ཡོད་མི་དེ་ ཕར་ཚུར་བརྗེ་སོར་འབད་ཞིནམ་ལས་བསམ་འཆར་བཀོད་བཅུག་

པའི་རྗེས་སུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ཐག་གཅད་ནི།  

§ ཆ་ཚད་དང་ལྡནམ་འབད་བྲིས་ཡོད་མེད་བལྟ་སྟེ་ བཅོ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་བསམ་ལན་བཀོད་ནི།  

སློབ་སྦྱོང་མཁོ་ཆས།  

• ནོརབུ་ཆ་བདུན་གྱི་སྐོར་ལས་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ཁུངས་དོན་ཡིག་ཆ།  

• རི་མོའི་དཔེ་རིས།  

• དབྱིབས་རྩིས་རིག་པའི་སྒྲོམ།  

• པི་སི། 

• གཞོག་ཆས།  

• ཤོག་ཀུ།  

• ཡིག་ཀྲེག།  

• སྣག་རྩི།  

• བཅད་པྱིར། 

• རི་མོའི་འབྲི་དེབ།  

• ནང་སྦྱོང་འབྲི་དེབ།  

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན།  

§ ཉེར་མཁོའི་རྣམ་བཤད་སྣང་བ་གསར་པ། སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས། ༢༠༠༡ 

§ བོད་གངས་ཅན་པའི་སྲོལ་གོམས་གཤིས་ལུགས། ག་ཟི་ནུབ་པ་བསྟན་འཛིན་དོན་ཡོད། དཔར་སྐྲུན་ ༢༠༡༤ 
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ལེའུ་ཚན། བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད།   

དོན་ཚན། བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ཀྱི་གོ་དོན། འབྱུང་ཁུངས། བེད་སྤྱོད་གཏང་སའི་ཡུལ། ཕན་ཡོན།  

 

ལས་དོན།  

§ བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།  

§ བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ།  

§ བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱདཔ་ཚུ་ ག་ཏེ་ལུ་བེད་སྤྱོད་གཏང་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་རྟོགས་ཚུགས་དགོ།  

§ བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ཀྱི་རི་མོ་བྲི་ནི་དང་ མཆོདཔ་ཕུལ་བའི་ཕན་ཡོན་ཚུ་བྲི་ཚུགས་དགོ།  

§ བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་དང་རྫས་བརྒྱད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཕྱེས་ཚུགས་དགོ།  

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

§ སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་ བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ཀྱི་གོ་དོན་དང་བརྡ་དོན་ཚུ་སློབ་ཕྲུག་ཁོང་ར་ལུ་ལྷག་སྟེ་གོ་བ་ལེན་

བཅུག་ཞིནམ་ལས་ བཅུད་དོན་སླབ་དགོ།  

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་ བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་བེད་སྤྱོད་གཏང་སའི་ཡུལ་གྱི་སྐོར་ལས་བཤད་པ་

རྐྱབ་པའི་ཤུལ་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་མགུ་མང་མཉམ་མཐུད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ 

བཅུད་དོན་ཚུ་དམངས་ཁར་ སྤྱན་འབུལ་ཞུ་དགོ།  

§ བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱདཔོ་ཚུ་རི་མོ་དང་ ཡང་ན་ དངོས་འབྱོར་ཡིད་སྤྲུལ་གྱི་སྒོ་ལས་ ཡུལ་དམ་པ་ཚུ་ལུ་

མཆོདཔ་ཕུལ་བའི་ཕན་ཡོན་ཚུ་ལུ་བསམ་ཞིབ་འབད་དེ་ ༡,༢,༣ འབྲི་ཤོག་གི་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་ བསམ་

འཆར་བཤད་དགོ།  

§ དྲི་བའི་རིག་རྩལ་ དྲན་ཤེས་དང་ལག་ལེན། ༢ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ དཔྱེ་སྟོན་ཐབས་ཤེས། ༣ རྒྱལ་

ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ དུས་ཚོད་ལག་ལེན་། ༤ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ རང་ཤེས་

རིག་རྩལ་དང་དོན་སྨིན་བརྡ་སྤྲོད།  
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ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་  

§ སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་ བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ཀྱི་གོ་དོན་དང་བརྡ་དོན་ཚུ་སློབ་ཕྲུག་ཁོང་ར་གིས་ལྷག་སྟེ་གོ་བ་ལེན་

ཞིནམ་ལས་ བཅུད་དོན་སྟོན་དགོ།  

§ སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་ བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ཀྱི་གོ་དོན་དང་བརྡ་དོན་ཚུ་སློབ་ཕྲུག་ཁོང་ར་ལུ་ལྷག་སྟེ་གོ་བ་ལེན་

བཅུག་ཞིནམ་ལས་ བཅུད་དོན་བཏོན་དགོ།  

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་ བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་བེད་སྤྱོད་གཏང་སའི་ཡུལ་གྱི་སྐོར་ལས་བཤད་པ་

ཚུ་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་རྐྱབ་པའི་ཤུལ་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཁོང་རང་གིས་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་བཅུག་ཞིནམ་

ལས་ བཅུད་དོན་ཚུ་ཟིན་བྲིས་བཏབ་དགོ།  

§ བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱདཔོ་ཚུ་རི་མོ་དང་/ཡང་ན་དངོས་འབྱོར་ཡིད་སྤྲུལ་གྱི་སྒོ་ལས་ ཡུལ་དམ་པ་ཚུ་ལུ་མཆོདཔ་

ཕུལ་བའི་ཕན་ཡོན་ཚུ་ལུ་བསམ་ཞིབ་འབད་དེ་ ༡,༢,༣ འབྲི་ཤོག་གི་ཐོག་ལུ་བཀོད་དགོ། 

§ བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ཀྱི་མཆོདཔ་ཕུལ་བའི་ཕན་ཡོན་ཚུ་ཉེ་འདབས་ལུ་ཡོད་མི་ བཟོ་རིག་པ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་

འཐབ་སྟེ་འཚོལ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ སློབ་དཔོན་ལུ་ཕུལ་དགོ།   

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་ དབྱེ་ཞིབ་མཛད་དེ་བསམ་ལན་ཚུ་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་དུས་ཐོག་ལུ་བྱིན་དགོ། 

§ དྲི་བའི་རིག་རྩལ་ དྲན་ཤེས་དང་ལག་ལེན། ༢ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ དཔྱེ་སྟོན་ཐབས་ཤེས། ༣ རྒྱལ་

ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ དུས་ཚོད་ལག་ལེན་། ༤ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ རང་ཤེས་

རིག་རྩལ་དང་དོན་སྨིན་བརྡ་སྤྲོད། 

སློབ་སྦྱོང་མཁོ་ཆས།  

• པ་ཏྲའི་རིགས་ཀྱི་ཁུངས་དོན་ཡིག་ཆ།  

• ནང་སྦྱོང་འབྲི་དེབ། 

• སྨྱུག་གུ།  

• ཤོག་ཀུ།  
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དབྱེ་ཞིབ།  

§ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་འབད་ བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ཀྱི་གོ་དོན་ཚུ་ བཤད་པ་རྐྱབ་སྟེ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ།  

§ བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་བཅུག་སྟེ་ སྤྱན་ཞུ་སྦྱོང་ལཱ་ཐོག་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་

འབད་དགོ།  

§ བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ཀྱི་རི་མོ་ཚུ་ ག་ཏེ་ལུ་བེད་སྤྱོད་གཏངམ་ཨིན་ན་དང་ དེའི་ཕན་ཡོན་ཚུ་ག་དེ་འབད་ར་

ཡོདཔ་ཨིན་ན་ དུས་ཐུང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་དགོ།  
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ལེའུ་ཚན། བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད།    

དོན་ཚན། བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ལས། མེ་ལོང་། གི་ཝང་། ཞོ། དུར་བ། 

ལས་དོན།  

§ བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ལས་མེ་ལོང་། གི་ཝང་། ཞོ། དུར་བ་ཚུ་གི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་ཚུ་འབྲི་སླབ་འབད་

ཚུགས་དགོ། 

§ དཔེ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་རི་མོ་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རི་མོ་གི་བཟོ་དབྱིབས་མ་འདྲཝ་ཚུ་བྲི་ཚུགས་དགོ། 

§ བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ཀྱི་མེ་ལོང་དང་ འདོད་ཡོན་ལྔའི་མེ་ལོང་གི་ཁྱད་པར་ཕྱེས་ཚུགས་དགོ། 

§ མེ་ལོང་། གི་ཝང་། ཞོ། དུར་བ་ཚུ་གི་རི་མོ་ ཆ་ཚད་དང་ལྡནམ་འབད་བྲི་ཚུགས་དགོ།  

§ མེ་ལོང་། གི་ཝང་། ཞོ། དུར་བ་ཚུ་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྫས་འབད་བྱིན་གྱིས་རླབས་གནང་དགོ་པའི་ཁུངས་བཀལ་

ཚུགས་དགོ།  

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

§ མེ་ལོང་། གི་ཝང་། ཞོ། དུར་བ་ཚུ་གི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་ཚུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ལམ་སྟོན་འབད་དེ་ 

ལྷག་སྟེ་གོ་བ་ལེན་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ དམངས་ཁར་གསལ་བཤད་འབད་དགོ། མེ་ལོང་། གི་ཝང་། ཞོ། 

དུར་བའི་རི་མོ་གི་ སྤར་བརྩམ་ཐངས་ལས་འགོ་བཟུང་ སློབ་དཔོན་གྱིས་རིམ་པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བྲི་བཅུག་ཞིནམ་

ལས་ དུས་ཐོག་ལུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ།  

§ མེ་ལོང་། གི་ཝང་། ཞོ། དུར་བའི་རི་མོ་ཚུ་ དཔེ་རི་བཟུམ་འབད་བྲི་མ་ཚུགས་ཚུན་ཚོད་སྦྱང་བ་འབད་དགོ།  

§ རི་མོ་ཚུ་གུ་བཅད་རྐྱབ་སྟེ་ཞུན་དག་ཏོག་ཏོ་འབད་བྲི་དགོ།  

§ མེ་ལོང་། གི་ཝང་། ཞོ། དུར་བ་ཚུ་གི་མཆོདཔ་ཕུལ་བ་ཅིན་ཕན་ཡོན་ག་ཅི་ར་ཡོད་ག་ དཔུང་ཆ་གཟུང་སྟེ་

གྲོས་བསྡུར་འབད་ཞིནམ་ལས་ དམངས་ཁར་གསལ་བཤད་འབད་དགོ།   

§ དྲི་བའི་རིག་རྩལ་ དྲན་ཤེས་དང་ལག་ལེན། ༢ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ དཔྱེ་སྟོན་ཐབས་ཤེས། ༣ རྒྱལ་

ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ དུས་ཚོད་ལག་ལེན་། ༤ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ རང་ཤེས་

རིག་རྩལ་དང་དོན་སྨིན་བརྡ་སྤྲོད།  
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བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ལས་མེ་ལོང་གི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ།  

• ཚངས་ཐིག་འཐེན་ནི། 

• སྒོར་ཐིག་སྒོར་ནི།   

• མེ་ལོང་གི་བཟོ་དབྱིབས་པར་བརྩམ་ནི།  

• མེ་ལོང་གི་ཕྱི་ཁའི་པ་ཏྲ་གི་པར་བརྩམ་ནི། 

• པདྨའི་པར་བརྩམ་ནི།  

• དར་དཔྱངས་པར་བརྩམ་ནི།  

• པདྨའི་གདན་གྱི་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

• བཅད་རྐྱབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ནི། 

གྷི་ཝང་གི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ།  

• ཚངས་ཐིག་དང་འཕྲེད་ཐིག་འཐེན་ནི།  

• པད་སྡེར/གཞོངམ་གི་བཟོ་དབྱིབས་པར་བརྩམ་ནི།  

• པད་སྡེར/གཞོངམ་ པར་བརྩམ་ནི།  

• གྷི་ཝང་གི་བཟོ་དབྱིབ་པར་བརྩམ་ནི།  

• དར་དཔྱངས་པར་བརྩམ་ནི།  

• པད་གདན་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

• བཅད་རྐྱབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ནི། 

ཞོའི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ། 

• ཚངས་ཐིག་དང་འཕྲེད་ཐིག་འཐེན་ནི།  

• བཟོ་དབྱིབས་པར་བརྩམ་ནི།  
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• དཀར་ཡོལ་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཞོའི་པར་བརྩམ་ནི།  

• དར་དཔྱངས་ཀྱི་པར་བརྩམ་ནི།  

• པད་གདན་གྱི་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

• བཅད་རྐྱབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ནི།  

རྩྭ་དུར་བའི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ། 

• ཚངས་ཐིག་འཐེན་ནི།  

• རྩྭ་དུར་བའི་བཟོ་དབྱིབས་པར་བརྩམ་ནི།  

• དུར་བའི་ཤིང་པར་བརྩམ་ནི།  

• འདབ་མ་གི་པར་བརྩམ་ནི། 

• དར་དཔྱངས་ཀྱི་པར་བརྩམ་ནི།  

• པད་གདན་གྱི་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

• བཅད་རྐྱབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ནི།  

ཐབས་ལམ་ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་  

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་ མེ་ལོང་། གི་ཝང་། ཞོ། དུར་བ་ཚུ་གི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་ཚུ་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་

སློབ་སྟོན་འབད་དགོ།  

སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་ མེ་ལོང་། གི་ཝང་། ཞོ། དུར་བ་ཚུ་གི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་སློབ་ཕྲུག་ཁོང་ར་གིས་

ལྷག་སྟེ་གོ་བ་ལེན་དགོ།  

§ སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་དྲིའི་མཆོད་པའི་དཔེ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ མེ་ལོང་། གི་ཝང་། ཞོ། དུར་བའི་རི་མོ་གི་

བཟོ་དབྱིབས་ཚུ་མ་འདྲཝ་འབད་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་སློབ་དཔོན་ལུ་ བཏུབ་མི་བཏུབ་ཀྱི་ 
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བསམ་ལན་ཞུ་ནིའི་དོན་ལུ་ཕུལ་དགོ།  

§ མེ་ལོང་། གི་ཝང་། ཞོ། དུར་བའི་རི་མོ་ཚུ་ དཔེ་བལྟ་སྟེ་ག་དེ་མང་མང་བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་འབད་དགོ། 

§ རང་གིས་བྲིས་ཡོད་མི་རི་མོ་གུ་བཅད་ཚུ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་རང་གི་སློབ་དཔོན་ལུ་ 

ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ཕུལ་གཏང་དགོ།   

§ བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ཀྱི་མཆོད་པ་ཕུལ་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་ཏེ་ ལག་ལེན་དངོས་འཐབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ བྲི་

ཚུགས་དགོ།  

§ མེ་ལོང་། གི་ཝང་། ཞོ། དུར་བ་ཚུ་གི་མཆོདཔ་ཕུལ་བ་ཅིན་ག་དེ་སྦེ་ཕུལ་ནི་ཨིན་ན་གི་སྐོར་ལས་བཅུད་བཏོན་

སྟེ་བྲིས་ཞིནམ་ལས་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་སློབ་དཔོན་ལུ་ཕུལ་དགོ།  

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་ དབྱེ་ཞིབ་མཛད་དེ་བསམ་ལན་ཚུ་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་དུས་ཐོག་ལུ་བྱིན་དགོ། 

§ དྲི་བའི་རིག་རྩལ་ དྲན་ཤེས་དང་ལག་ལེན། ༢ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ དཔྱེ་སྟོན་ཐབས་ཤེས། ༣ རྒྱལ་

ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ དུས་ཚོད་ལག་ལེན། ༤ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ རང་ཤེས་རིག་

རྩལ་དང་ཚོར་ཤུགས་དང་ལེན། 

དབྱེ་ཞིབ།  

§ བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ཀྱི་མེ་ལོང་དང་ འདོད་ཡོན་ལྔའི་མེ་ལོང་གི་ཁྱད་པར་སྐོར་ལས་ འདྲི་བ་དྲི་ལན་འབད་

དེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  

§ མེ་ལོང་། གི་ཝང་། ཞོ། དུར་བ་ཚུ་གི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་ཚུ་ ཧ་གོ་ག་མ་གོ་བལྟ་སྟེ་ བསམ་ལན་བྱིན་

ནི། 

§ དཔེ་མ་བལྟ་བར་བྲི་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ དུས་ཐོག་ལུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན།  

§ ཉེར་མཁོའི་རྣམ་བཤད་སྣང་བ་གསར་པ། སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས། ༢༠༠༡ 

§ བོད་གངས་ཅན་པའི་སྲོལ་གོམས་གཤིས་ལུགས། ག་ཟི་ནུབ་པ་བསྟན་འཛིན་དོན་ཡོད། དཔར་སྐྲུན་ ༢༠༡༤ 
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ལེའུ་ཚན། བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད།   

དོན་ཚན། བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ལས་ བིལ་བ། དུང་དཀར། ལི་ཁྲི། ཡུངས་ཀར་ཚུ་གི་ཁུངས་དོན་དང་ རི་

མོ་བྲི་ཐངས།  

ལས་དོན།  

§ བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ལས། བིལ་བ། དུང་དཀར། ལི་ཁྲི། ཡུངས་ཀར་ཚུ་གི་ཁུངས་དོན་ཚུ་གི་བཤད་པ་རྐྱབ་

ཚུགས་དགོ།  

§ བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ལས། བིལ་བ། དུང་དཀར། ལི་ཁྲི། ཡུངས་ཀར་ཚུ་གི་རི་མོ་དཔེ་མ་བལྟ་བར་བྲི་

ཚུགས་དགོ།  

§ བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ཀྱི་དུང་དཀར་དང་ རྫས་བརྒྱད་ཀྱི་དུང་དཀར་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཕྱེ་ཚུགས་དགོ།  

§ བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ཀྱི་རི་མོ་ཚུ་གུ་བཅད་མ་བཏུབ་བཏུབ་འབད་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།  

§ བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ཆ་ཚང་ རི་མོ་བྲིས་ཏེ་ ཚོན་གཏང་ཚུགས་དགོ།  

§ བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ཀྱི་རི་མོ་ཚུ་བཟོ་རྣམ་མ་འདྲ་བའི་ཐོག་ལས་བྲི་ཚུགས་དགོ།  

བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ལས་བིལ་བའི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ།  

• ཚངས་ཐིག་དང་འཕྲེད་ཐིག་འཐེན་ནི།  

• བཟོ་དབྱིབས་པར་བརྩམ་ནི།  

• པད་སྡེར/གཞོངམ་གི་པར་བརྩམ་ནི།  

• བིལ་བའི་པར་བརྩམ་ནི།  

• དར་དཔྱངས་ཀྱི་པར་བརྩམ་ནི།  

• པད་གདན་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི། 

• བཅད་རྐྱབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ནི། 
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སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 190 

དུང་དཀར་གྱི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ།  

• ཚངས་ཐིག་འཐེན་ནི།  

• བཟོ་དབྱིབས་ཀྱི་པར་བརྩམ་ནི།  

• བཤང་པར་བརྩམ་ནི།  

• པད་གདན་པར་བརྩམ་ནི།  

• དར་དཔྱངས་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

• བཅད་རྐྱབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ནི།  

ལི་ཁྲི་གི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ།  

• ཚངས་ཐིག་དང་འཕྲེད་ཐིག་འཐེན་ནི།  

• བཟོ་དབྱིབས་པར་བརྩམ་ནི།  

• པད་སྡེར/གཞོངམ་གི་པར་བརྩམ་ནི། 

• ལི་ཁྲི་གི་པར་བརྩམ་ནི།  

• དར་དཔྱངས་པར་བརྩམ་ནི།  

• པད་གདན་པར་བརྩམ་ནི། 

• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

• བཅད་རྐྱབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ནི།  

ཡུངས་ཀར་གྱི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ།  

• ཚངས་ཐིག་དང་འཕྲེད་ཐིག་འཐེན་ནི། 

• བཟོ་དབྱིབས་པར་བརྩམ་ནི།  

• པད་སྡེར/གཞོངམ་པར་བརྩམ་ནི།  
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• ཡུངས་ཀར་གྱི་པར་བརྩམ་ནི།  

• དར་དཔྱངས་པར་བརྩམ་ནི། 

• པད་གདན་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

• བཅད་རྐྱབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ནི།  

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

§ བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ལས། བིལ་བ། དུང་དཀར། ལི་ཁྲི། ཡུངས་ཀར་ཚུ་གི་ཁུངས་དོན་ཚུ་སློབ་ཕྲུག་ཁོང་

རང་གིས་སྡེ་ཚན་ནང་ སློབ་སྡེ་སྤེལ་ལྷ་གི་ཐོག་ལས་ སྦྱོང་ལཱ་འབད་ཞིནམ་ལས་ སློབ་དཔོན་ལུ་ཕུལ་

ནི/ཡང་ན་བཤད་པ་རྐྱབ་དགོ།  

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་ རང་སོའི་རིག་རྩལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བིལ་བ། དུང་དཀར། ལི་ཁྲི། ཡུངས་ཀར་ཚུ་གི་རི་མོ་

མ་འདྲཝ་ཚུ་བྲི་ནིའི་ལམ་སྟོན་འབད་དགོ།  

§ རི་མོ་མཛེས་ཆ་དང་ལྡནམ་མ་འགྱོ་ཚུན་གྱི་རིང་སྦྱང་བ་འབད་དགོ།  

§ བིལ་བ། དུང་དཀར། ལི་ཁྲི། ཡུངས་ཀར་ཚུ་གི་མཆོད་པ་ཕུལ་བའི་ཕན་ཡོན་སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་རྐྱངམ་ཅིག་

གིས་མ་དོ་བར་ གཞན་ཡང་ ག་ཅི་ར་འོང་ནི་མས་ག་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་དམངས་ཁར་སྤྱན་འབུལ་ཞུ་དགོ།  

§ དྲི་བའི་རིག་རྩལ་ གོ་རྟོགས་དང་ལག་ལེན། ༢ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ གྲོས་བསྡུར་ཐབས་ཤེས། ༣ 

རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ ཤེས་རིག། ༤ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ ནང་མཐུན་

འབྲེལ་བ།  

ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་  

§ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་སློབ་སྟོན་འབད་དགོ།  

§ སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་ བིལ་བ། དུང་དཀར། ལི་ཁྲི། ཡུངས་ཀར་ཚུ་གི་ཁུངས་དོན་ཚུ་སློབ་ཕྲུག་ཁོང་ར་གིས་

ལྷག་སྟེ་གོ་བ་ལེན་དགོ།  
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§ སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་རི་མོའི་དཔེ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ བྲི་ཐངས་མ་འདྲཝ་གཞན་ཡང་ག་ཅི་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ 

འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་སློབ་དཔོན་ལུ་ བཏུབ་མི་བཏུབ་ཀྱི་བསམ་

ལན་ཞུ་ནིའི་དོན་ལུ་ཕུལ་དགོ།  

§ རི་མོ་ཚུ་ དཔེ་བལྟ་སྟེ་ག་དེ་མང་མང་བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་འབད་དགོ།  

§ རང་གིས་བྲིས་ཡོད་མི་རི་མོ་གུ་བཅད་ཚུ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་རང་གི་སློབ་དཔོན་ལུ་ 

ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ཕུལ་གཏང་དགོ།    

§ རྫས་བརྒྱད་ཀྱི་མཆོད་པ་ཕུལ་བ་ཅིན་ག་དེ་སྦེ་ཕུལ་ནི་ཨིན་ན་གི་སྐོར་ལས་བཅུད་བཏོན་སྟེ་བྲིས་ཞིནམ་ལས་

ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་སློབ་དཔོན་ལུ་ཕུལ་དགོ།  

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་ དབྱེ་ཞིབ་མཛད་དེ་བསམ་ལན་ཚུ་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་དུས་ཐོག་ལུ་བྱིན་དགོ། 

§ བཀྲིས་རྫས་བརྒྱད་ཚུ་རས་གཞི་དང་ཤོག་དཀར་ཚུ་གུ་བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཚོན་གྱི་ཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གཏང་

ནིའི་སྦྱང་བ་འབད་དགོ།  

§ དྲི་བའི་རིག་རྩལ་ དྲན་ཤེས་དང་ལག་ལེན། ༢ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ལས་འགུལ་ཐབས་ཤེས། ༣ 

རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ དུས་ཚོད་ལག་ལེན། ༤ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ རང་

ཤེས་རིག་རྩལ། 

དབྱེ་ཞིབ།  

§ བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ཀྱི་དུང་དཀར་དང་ རྫས་བརྒྱད་ཀྱི་དུང་དཀར་ལུ་ཁྱད་པར་སྐོར་ལས་ འདྲི་བ་དྲི་ལན་

འབད་དེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  

§ མེ་ལོང་། གི་ཝང་། ཞོ། དུར་བ་ཚུ་གི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་ཚུ་ ཧ་གོ་ག་མ་གོ་བལྟ་སྟེ་ བསམ་ལན་བྱིན་

ནི། 

§ དཔེ་མ་བལྟ་བར་བྲི་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ དུས་ཐོག་ལུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
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སློབ་སྦྱོང་མཁོ་ཆས།  

• བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ཀྱི་ཁུངས་དོན་ཡིག་ཆ།  

• རི་མོའི་དཔེ་རིས།  

• དབྱིབས་རྩིས་རིག་པའི་སྒྲོམ།  

• པི་སི། 

• གཞོག་ཆས།  

• ཤོག་ཀུ།  

• ཡིག་ཀྲེག།  

• སྣག་རྩི།  

• བཅད་པྱིར། 

• རི་མོའི་འབྲི་དེབ།  

• ནང་སྦྱོང་འབྲི་དེབ།  

 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན།  

§ བོད་ཀྱི་རི་མོ་འབྲི་ཚུལ་དེབ་གསར་ཀུན་ཕན་ཉི་མ། བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་དཔར་ཁང་།  

§ དཔར་སྐྲུན་ལོ་ ༡༩༨༡ 

§ བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་དང་རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་ལ་སྦྱར་བ། རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ།  

§ བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ཀྱི་མཆོད་པ་རྒྱས་པ། ཆོས་གྲགས་ཡེ་ཤེས།  

§ བོད་གངས་ཅན་པའི་སྲོལ་གོམས་གཤིས་ལུགས། ག་ཟི་ནུབ་པ་བསྟན་འཛིན་དོན་ཡོད།  

§ དཔར་སྐྲུན་ ༢༠༡༤ 

§ ཉེར་མཁོའི་རྣམ་བཤད་སྣང་བ་གསར་པ། སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི། ༢༠༠༡ 
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སློབ་རིམ་༡༡ པ། 
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ལྷ་འབྲི། སློབ་རིམ་བཅུ་གཅིག་པ། 

ལེའུ་ཚན། རི་མོ།  
 

ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག། 

སློབ་དེབ་འདི་ནང་ཡོད་པའི་རི་མོའི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་ ཕན་ཡོན་དང་བཅསཔ་འབད་ཤེས་ཏེ་ རང་ལུགས་ལྷ་བྲིས་ཀྱི་ལཱ་

ལུ་སྤྲོ་བའི་ཐོག་ལས་ མི་ཚེ་རང་མགོ་རང་འདྲོང་བཟོ་ནིའི་སེམས་ཤུགས་འཐོབ་ཚུགས་པའི་ཁར་ རི་མོ་རེ་རེ་བཞིན་རང་

སྟོབས་ཀྱིས་བྲིས་ཏེ་ ཚོན་སྦྱོར་ཚུ་ཡང་ཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གཏང་ཚུགསཔ་ལས་ བདག་གཞན་གཉིས་ལུ་ཕན་

ཐོགས་ཚུགས། 

 

 

དོན་ཚན། རི་མོའི་འབྱུང་ཁུངས།   

ལས་དོན།  

§ འཛམ་གླིང་ནང་རི་མོ་འགོ་དང་པ་འབྱུང་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ལས་བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།  

§ དབང་ཕྱུག་གི་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་ག་ཅི་ར་ཨིན་ན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་ཚུགས་དགོ།  

§ རི་མོ་འགོ་དང་པ་བྲིས་མི་འདི་རྒྱལཔོ་འཇིག་ཐུལ་ཨིན་ན་མེན་ན་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

སྤྱིར་བཏང་རི་མོ་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ སློབ་དཔོན་ཚུ་ ཡང་ན་ ཡང་ན་རི་མོའི་སྐོར་ལས་ཤེས་མི་ལྷ་བྲིས་པའི་སློབ་

དཔོན་ཚུ་དང་ འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དགོ 

• རི་མོ་གི་འབྱུང་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ་ཚུ་ དཔེ་མཛོད་དང་འབྲེལ་ཡོད་སློབ་དཔོན་ཚུ་ལས་

འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ།  

• འཕར་གཟུགས་སྟོན་ཆས་ ཡང་ན་ ཤོག་བྱང་གི་ཐོག་ལས་སྤྱན་ཞུ་འབད་དགོ།  



རིག་གཞུང་།            ལྷ་འབྲི།             སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 
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• སློབ་དཔོན་གྱིས་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་གནང་མི་དེ་ཚུ་ སློབ་ཕྲུག་ཁོང་རའི་གནས་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གོ་བ་ག་དེ་སྦེ་

ལེན་ཡོད་ག་ ཕན་ཚུན་བསམ་འཆར་བརྗེ་སོར་གྱི་ཐོག་ལས་འབད་ནི། ཡང་ན། སྤྱན་ཞུ་འབད་ཚར་བའི་

ཤུལ་ལུ་ དྲི་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ཁོང་རང་ནང་དོག་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དགོ།  

• སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་གོ་བ་ག་དེ་སྦེ་ལེན་ཡོད་ག་ བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་བ་ཚུ་རིག་རྩལ་མ་

འདྲ་བའི་ཐོག་ལས་ ཁྱིམ་ལཱ ཡང་ན་ སློབ་ཁང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བྱིན་དགོ། 

• སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ཁོང་ར་གི་གནས་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་དྲི་བའི་ལན་ཚུ་བྲིས་ཞིནམ་ལས་ དུས་ཐོག་ལུ་ཕུལ་

དགོ།  

ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་། 

• སྤྱིར་བཏང་རི་མོ་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ལྷབ་ནི་དང་། 

སློབ་དེབ་ནང་བཀོད་ཡོད་མི་ཚུ་ལས་བལྟ་སྟེ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ།   

• རི་མོ་གི་འབྱུང་ཁུངས་སྐོར་ལས་ཤེས་མི་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དགོ།  

• ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་གང་རུང་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མཐོང་ཐོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་སློབ་སྟོན་འབད་དགོ། 

• སློབ་དཔོན་གྱིས་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་གནང་མི་དེ་ཚུ་ སློབ་ཕྲུག་ཁོང་རའི་གནས་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གོ་བ་ག་དེ་སྦེ་

ལེན་ཡོད་ག་ བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་བ་ཚུ་རིག་རྩལ་མ་འདྲ་བའི་ཐོག་ལས་ བསྐྱལ་དགོ།  

• སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ཁོང་ར་གི་གནས་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་དྲི་བའི་ལན་ཚུ་བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་

ཐོག་ལས་ལོག་བསྐྱལ་དགོ།  

དབྱེ་ཞིབ།  

§ སློབ་ཕྲུག་སྡེ་གྲོགས་ནང་ དོན་ཚན་ཐོག་ལུ་རྩོད་བསྡུར་འབད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ཁུངས་གཟང་དང་ འཁྲིལ་

ཏེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
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§ བརྗོད་དོན ་ཆ ་ཚང ་ཡོད་མེད། རྗོད་སྒྲ་དག་གསལ་དང ་ མགྱོགས་ལྷོད་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་        

ངག་རྒྱུགས་ལེན་ནི།  

§ རི་མོའི་འབྱུང་ཁུངས་སྐོར་ལས་ སྐུགས་ཚད་བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་རྒྱུས་ཐོ་བཞག་

ནི།  

§ དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ ལེགས་བཅོས་ཀྱི་བསམ་ལན་བཀོད་དེ་ ལོག་བྲི་ནི། 

 

སློབ་སྦྱོང་མཁོ་ཆས།  

• རི་མོའི་འབྱུང་གི་ཁུངས་དོན་ཡིག་ཆ། ཡང་ན་ དཔེ་དེབ།  

• ཤོག་ཀུ།  

• ནང་སྦྱོང་འབྲི་དེབ། 

• སྨྱུག་གུ།  
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ལེའུ་ཚན།  བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ཀྱི་སྐོར།  

དོན་ཚན། བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ཀྱི་གོ་དོན། འབྱུང་ཁུངས། བེད་སྤྱོད་གཏང་སའི་ཡུལ། བཀྲ་ཤིས་རྟགས་

བརྒྱད་ བྲི་བའི་ཕན་ཡོན།   

ལས་དོན། 

§ བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ཀྱི་གོ་དོན་དང་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

§ བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱདཔོ་ཚུ་ག་ཏེ་ལུ་བེད་སྤྱོད་གཏང་དགོཔ་ཨིན་ན་ཤེས་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།  

§ བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ཀྱི་ཕན་ཡོན་ག་ཅི་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཤེས་ཏེ་ ཁུངས་བཀལ་ཚུགས་དགོ།  

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

• སློབ་དཔོན་གྱིས་ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ ཡང་ན་ བྱང་ཤིང་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མཐོང་ཐོས་ཀྱི་སྒོ་

ལས་གོ་དོན་གསལ་བཤད་འབད་བྱིན་དགོ།  

• སྡེ་གྲོགས་བསྡོམ་ཞིནམ་ལས་ ཁུངས་དང་དགོས་པ་ཚུ་ལུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བཅུད་བཏོན་ཡོད་མི་ཚུ་དམངས་

ཁར་སྤྱན་འབུལ་ཞུ་དགོ།   

• རིག་རྩལ་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ སློབ་གྲྭའི་དཔེ་མཛོད་ཁང་དང་ འབྲེལ་ཡོད་སློབ་དཔོན་ཚུ་ལུ་དྲི་བ་དྲིས་ལན་

འབད་དེ་ ཟིན་བྲིས་བཏབ་ཞིནམ་ལས་སློབ་དཔོན་ལུ་ཕུལ་དགོ། 

• སློབ་དཔོན་གྱིས་ཁུངས་དོན་ ཚུལ་དང་མཐུན་མི་མཐུན་བལྟ་སྟེ་ བསམ་ལན་ཚུ་དུས་ཐོག་ལུ་གནང་དགོ།  

༡༽ དྲི་བའི་རིག་རྩལ་དབྱེ་དཔྱད། ༢༽ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ གྲོས་བསྡུར་ཐབས་ཤེས། ༣༽ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་

སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ སྣ་ཚོགས་ལམ་སྲོལ། ༤༽ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ འོས་ལྡན་ཐག་གཅད་ནི།  

ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་། 

• སློབ་དཔོན་གྱིས་མཐོང་ཐོས་ཀྱི་མཁོ་ཆས་བཟོ་སྟེ་གོ་དོན་གསལ་བཤད་འབད་མི་དེ་ཡོངས་འབྲེལ་ཀྱི་ཐོག་ལས་

བསྐྱལ་ཏེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ།   

• ཁུངས་དང་དགོས་པ་ཚུ་ལུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བཅུད་བཏོན་ཞིནམ་ལས་ཟིན་བྲིས་བཏབ་བཞག་དགོ།  
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• རིག་རྩལ་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཉེ་འདབས་ལུ་ལྷ་འབྲིཔ་ ཡང་ན་ རི་མོའི་སྐོར་ལས་རྒྱུས་ཆ་ཡོད་མི་ཚུ་དང་

དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་དེ་ ཟིན་བྲིས་བཏབ་ཞིནམ་ལས་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་སློབ་དཔོན་ལུ་ཕུལ་དགོ། 

• སློབ་དཔོན་གྱིས་ཁུངས་དོན་ཚུལ་དང་མཐུན་མི་མཐུན་བལྟ་སྟེ་ བསམ་ལན་ཚུ་དུས་ཐོག་ལུ་གནང་དགོ།  

• ༡ དྲི་བའི་རིག་རྩལ་དབྱེ་དཔྱད། ༢ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ གྲོས་བསྡུར་ཐབས་ཤེས། ༣ རྒྱལ་ཡོངས་

དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ སྣ་ཚོགས་ལམ་སྲོལ། ༤ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ འོས་ལྡན་ཐག་

གཅད་ནི།  

དབྱེ་ཞིབ།  

§ བཀྲིས་རྟགས་བརྒྱད་ཀྱི་སྐོར་ལས་བཤད་ཡོད་མི་ཚུ་ འཛོལ་བ་ཡོད་མེད་དབྱེ་དཔྱད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

§ འོས་ལྡན་གྱི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་སྟེ་ སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ སྐུགས་བྱིན་ནི། 

§ སྤྱན་ཞུ་གི་སྐུགས་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འོས་ལྡན་གྱི་སྐུགས་བྱིན་ནི། 

 

སློབ་སྦྱོང་མཁོ་ཆས།  

• རི་མོའི་འབྱུང་གི་ཁུངས་དོན་ཡིག་ཆ། ཡང་ན་ དཔེ་དེབ།  

• ཤོག་ཀུ།  

• ནང་སྦྱོང་འབྲི་དེབ། 

• སྨྱུག་གུ། 

• འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ།/བྱང་ཤིང་། 
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ལེའུ་ཚན། རི་མོ།: བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད།  

དོན་ཚན། གདུགས། གསེར་ཉ། བུམ་པ། མེ་ཏོག་པདྨ།  

ལས་དོན།  

• གདུགས་ཀྱི་བཤད་པ་དང་ ཕན་ཡོན་ཚུ་བྲི་ཚུགས་དགོ།  

• གདུགས་ཀྱི་རི་མོ་དར་དཔྱངས་དང་བཅསཔ་འབད་བྲི་ཚུགས་དགོ།  

• གསེར་ཉ་གི་དགོས་པ་དང་ཕན་ཡོན་ཚུ་བཤད་ཚུགས་དགོ།  

• གསེར་ཉ་གི་རི་མོ་རྒྱས་བསྡུས་རན་པ་ཅིག་བྲི་ཚུགས་དགོ།  

• བུམ་པ་གི་བརྡ་དོན་དང་ཕན་ཡོན་ཚུ་གི་ཁུངས་བཀལ་ཚུགས་དགོ། 

• བུམ་པ་གི་རི་མོ་ཚུ་དཔེ་མ་བལྟ་བར་བྲི་ཚུགས་དགོ།  

• མེ་ཏོག་པདྨ་གི་དགོས་པ་དང་ཕན་ཡོན་གྱི་སྐོར་ལས་རྟོགས་ཚུགས་དགོ།  

• མེ་ཏོག་པདྨ་གི་རི་མོ་ཚུ་བཟོ་རྣམ་མ་འདྲཝ་འབད་བྲི་ཚུགས་དགོ།  

• གོང་གི་རི་མོ་དེ་ཚུ་གུ་བཅད་ཚུ་ཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

• གདུགས་ཀྱི་དགོས་དོན་དང་ཕན་ཡོན་ཚུ་སློབ་དཔོན་གྱིས་བཤད་བྱིན་པའི་ཤུལ་ལུ་ གདུགས་འདི་དབུ་ལུ་སྤུབས་

དགོ་པའི་ཁུངས་ཚུ་དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་བྲི་དགོ།  

• སློབ་དཔོན་གྱིས་གདུགས་ཀྱི་སྤར་བརྩམ་ཐངས་ཀྱི་གོ་རིམ་ཚུ་སློབ་སྟོན་འབད་དགོ།  

• བྱང་ཤིང་ ཡང་ན་ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རི་མོ་བཀལ་ཐངས་ཚུ་སྟོན་དགོ།  

• ལག་པའི་མཉེན་ཁུག་ཚུད་ནིའི་དོན་ལུ་ དཔེ་དེབ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་རི་མོ་ཚུ་ལུ་དཔྱེ་བལྟ་སྟེ་  ག་དེ་མང་

མང་བྲི་དགོ།  

• གདུགས་དང་གསེར་ཉ་ བུམ་པ་དང་པདྨ་གི་རི་མོ་དེ་ཚུ་ག་ཏེ་ལུ་རྐྱབ་པ་ཅིན་འཇའ་ཆི་ཆི་མཐོང་ནི་མས་ག་དབྱེ་

ཞིབ་འབད་དེ་ ཁུངས་བཀལ་དགོ།  
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• རི་མོ་དེ་ཚུ་ག་ཏེ་ལུ་རྐྱབ་པ་ཅིན་འོས་འབབ་འདུག་ག་ཤེས་ནིའི་དོན་ལུ་གོ་བསྡུར་འབད་དགོ།  

• སྤྱན་ལུ་ཉ་བྲི་དགོ་པའི་ཁུངས་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དགོ།  

• རི་མོའི་ནང་ལས་དང་པ་གདུགས་ལས་འགོ་བཙུགས་དགོ་པའི་ཁུངས་ཚུ་སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

དབྱེ་ཞིབ་འབད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་སློབ་དཔོན་གྱིས་བསམ་ལན་བྱིན་དགོ།   

• དྲི་བའི་རིག་རྩལ་ དབྱེ་ཞིབ། ༢ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ དཔྱེ་སྟོན་ཐབས་ཤེས། ༣ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་

སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ སྣ་ཚོགས་ལམ་སྲོལ། ༤ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས།  

བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ལས་གདུགས་ཀྱི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ།  

• ཚངས་ཐིག་དང་འཕྲེད་ཐིག་འཐེན་ནི།  

• ཁོངས་ཀ་པར་བརྩམ་ནི། 

• ཟུར་ཁ་གི་པ་ཏྲ་པར་བརྩམ་ནི། 

• འཇའ་རིས་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཕྱེ་ཕུར་དང་བ་དན་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཤམ་བུ་དང་ཡུ་བ་པར་བརྩམ་ནི།  

• དར་དཔྱངས་པར་བརྩམ་ནི།  

• པད་གདན་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི། 

• ཞུན་དག་འབད་བྲི་ནི།  

• བཅད་རྐྱབ་ནི། 

གསེར་ཉ་གི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ།  

• ཚངས་ཐིག་འཐེན་ནི།  

• གསེར་ཉའི་དབྱིབས་པར་བརྩམ་ནི།  
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• གསེར་ཉའི་མགུ་ཏོ་དང་གཟུགས་ གཤོགཔ་དང་གློགཔ་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་པར་བརྩམ་ནི།  

• དར་དཔྱངས་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཆུ་རིས་པར་བརྩམ་ནི། 

• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི། 

• ཞུན་དག་འབད་དེ་བྲི་ནི། 

• བཅད་རྐྱབ་ནི།  

བུམ་པ་གི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ།  

• ཚངས་ཐིག་འཐེན་ནི།  

• བུམ་པའི་བཟོ་དབྱིབས་པར་བརྩམ་ནི།  

• ནོར་ཏོག་དང་ མེ་རི་ པདྨ་ཚུ་པར་བརྩམ་ནི། 

• བུམ་པའི་ཁ་དང་མགྲིན་པ་ ལྟོ་བ་དང་ ཞབས་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་པར་བརྩམ་ནི།  

• པདྨའི་གདན་པར་བརྩམ་ནི།  

• དར་དཔྱངས་པར་བརྩམ་ནི། 

• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

• ཞུན་དག་འབད་བྲི་ནི།  

• བཅད་རྐྱབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ནི། 

པདྨ་གི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ།  

• ནང་ན་གི་པད་འདབ་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཕྱི་ཁའི་པད་འདབ་པར་བརྩམ་ནི།  

• མེ་ཏོག་གི་རྐང་པར་བརྩམ་ནི།  

• ལོ་འདབ་པར་བརྩམ་ནི།  

• གུ་ལི ཡང་ན་ ལུག་མགོ་དང་སྦུབ་ཅུང་གི་པར་བརྩམ་ནི། 
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• པད་གདན་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

• ཞུན་དག་འབད་བྲི་ནི།  

• བཅད་རྐྱབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ནི།  

ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་། 

§ གདུགས་ལ་སོགས་པའི་དགོས་དོན་དང་ཕན་ཡོན་ཚུ་སློབ་དེབ་ནང་ལས་བལྟ་སྟེ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། 

§ གདུགས་འདི་དབུ་ལུ་སྤུབས་དགོ་པའི་ཁུངས་ཚུ་དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་བྲི་དགོ།  

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་གདུགས་དང་གསེར་ཉ་ བུམ་པ་དང་ པདྨ་ཚུ་གི་སྤར་བརྩམ་ཐངས་ཀྱི་གོ་རིམ་ཚུ་བརྙན་ཐུང་

བཟོ་སྟེ་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་བསྐྱལ་སྦེ་ལྷབ་དགོ།  

§ ལག་པའི་མཉེན་ཁུག་ཚུད་ནིའི་དོན་ལུ་ དཔེ་དེབ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་རི་མོ་ཚུ་ལུ་དཔྱེ་བལྟ་སྟེ་ ག་དེ་མང་མང་

བྲི་དགོ།  

§ གདུགས་དང་གསེར་ཉ་ བུམ་པ་དང་པདྨ་གི་རི་མོ་དེ་ཚུ་ག་ཏེ་ལུ་རྐྱབ་པ་ཅིན་འཇའ་ཆི་ཆི་མཐོང་ནི་མས་ག་དབྱེ་

ཞིབ་འབད་དགོ། སྤྱན་ལུ་ཉ་བྲི་དགོ་པའི་ཁུངས་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དགོ།  

§ རི་མོའི་ནང་ལས་དང་པ་གདུགས་ལས་འགོ་བཙུགས་དགོ་པའི་ཁུངས་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ཡོངས་

འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་སློབ་དཔོན་ལུ་ཕུལ་དགོ། 

§ དྲི་བའི་རིག་རྩལ་ དབྱེ་ཞིབ། ༢ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ དཔྱེ་སྟོན་ཐབས་ཤེས། ༣ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་

སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ སྣ་ཚོགས་ལམ་སྲོལ། ༤ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས།  

དབྱེ་ཞིབ།  

§ དུས་ཐོག་ལུ་དཔེ་མ་བལྟ་བར་བྲི་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  

§ དྲི་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཧ་གོ་ག་མ་གོ་བལྟ་སྟེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི།  

§ ཁོང་གི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་བཏུབ་མ་བཏུབ་བལྟ་སྟེ་ བཅོ་ཁ་རྐྱབ་ནི་ ཡང་ན་ བསམ་ལན་བཀོད་ནི།  
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སློབ་སྦྱོང་མཁོ་ཆས། 

• བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ཀྱི་ཁུངས་དོན་ཡིག་ཆ།  

• རི་མོའི་དཔེ་རིས།  

• དབྱིབས་རྩིས་རིག་པའི་སྒྲོམ།  

• པི་སི། 

• གཞོག་ཆས།  

• ཤོག་ཀུ།  

• ཡིག་ཀྲེག།  

• སྣག་རྩི།  

• བཅད་པྱིར། 

• རི་མོའི་འབྲི་དེབ།  

• ནང་སྦྱོང་འབྲི་དེབ།  
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ལེའུ་ཚན། རི་མོ།: བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད།  

དོན་ཚན། དུང་དཀར། དཔལ་བེའུ། རྒྱལ་མཚན། འཁོར་ལོ།  

 

ལས་དོན།  

§ དུང་དཀར་གྱི་དགོས་པ་དང་ཕན་ཡོན་ཚུ་ཁ་གསལ་འབད་བཤད་ཚུགས་དགོ། 

§ དུང་དཀར་གྱི་རི་མོ་དར་དཔྱང་དང་བཅསཔ་འབད་བྲི་ཚུགས་དགོ།  

§ དཔལ་བེའུ་གི་བརྡ་དོན་དང་ཕན་ཡོན་ཚུ་འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ།  

§ དཔལ་བེའུ་གི་རི་མོ་ཚུ་དཔེ་མ་བལྟ་བར་བྲི་ཚུགས་དགོ།  

§ རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་བཤད་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས།  

§ རྒྱལ་མཚན་གྱི་རི་མོ་དར་དཔྱང་འབྲིང་ཙམ་དང་གཅིག་ཁར་བྲི་ཚུགས་དགོ།  

§ འཁོར་ལོ་གི་བརྡ་བཤད་དང་ཕན་ཡོན་ཚུ་བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།  

§ འཁོར་ལོ་གི་རི་མོ་རྒྱས་བསྡུས་ཕྱེས་ཏེ་བྲི་ཚུགས་དགོ།  

§ གོང་གི་རི་མོ་བཞིཔོ་ཆ་ར་ སྤུས་ཚད་དང་ལྡནམ་འབད་བཅད་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།  

§ བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ཀྱི་རི་མོ་ཚུ་གུ་ཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཚོན་གཏང་ཚུགས་དགོ།  

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

• སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་དུང་དཀར་དང་དཔལ་བེའུ་ རྒྱལ་མཚན་དང་འཁོར་ལོའི་རི་མོ་དེ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་ཞིནམ་

ལས་ རང་སོའི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་རིག་རྩལ་མ་འདྲཝ་ཚུ་བཏོན་ཏེ་ མ་འདྲཝ་མ་འདྲཝ་འབད་བྲི་དགོ།  

• གོང་གི་རི་མོ་ཚུ་བྱང་ཤིང་ ཡང་ན་ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ བྲི་ཐངས་མ་འདྲཝ་ཡོད་

མི་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་དགོ།  

• བལྟ་བཤལ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རི་མོའི་་ཁྱད་པར་ཕྱེ་དགོ།  

• རི་མོ་བྲི་ནི་ལུ་གོམས་ཆ་ཚུད་ནིའི་དོན་ལུ་ དཔེ་དེབ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་རི་མོ་ཚུ་ལུ་དཔྱེ་བལྟ་སྟེ་ ག་དེ་མང་མང་

བྲི་དགོ།  
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• རི་མོ་ཚུ་ག་ཏེ་ལུ་རྐྱབ་པ་ཅིན་འཇའ་ཆི་ཆི་མཐོང་ནི་མས་ག་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ ཁུངས་བཀལ་དགོ།   

• བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ཚོན་བཏང་གཏངམ་གི་རྩ་བར་འཁྱིད་ཞིནམ་ལས་ རང་གིས་ལྷབ་མི་དེ་དང་འདྲ་མི་འདྲ་

བལྟ་སྟེ་ ལེགས་བཅོས་ཀྱི་བསམ་འཆར་བཀོད་བཅུག་སྦེ་ བསམ་ལན་དུས་ཐོག་ལུ་བྱིན་དགོ།   

• ཉེར་མཁོའི་ཅ་ཆས་ཚུ་གུ་བཟོ་བཀོད་མ་འདྲ་བའི་རི་མོ་ཚུ་རྐྱབ་སྟེ་ཚོན་གཏང་དགོ།   

• སྔར་སྲོལ་གཞི་བཞག་ཐོག་ དེང་རབས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་ བཟོ་ནིའི་ལམ་སྟོན་འབད་དེ་ སྡེ་ཚན་ནང་འབད་

བཟོ་དགོ།  

• རྟགས་བརྒྱད་བུམ་གཟུགས་ཀྱི་རི་མོ་སྤར་བརྩམ་ཐངས་ལས་འགོ་བཙུགས་དཔེ་བལྟ་སྟེ་བྲི་དགོ།  

• དྲི་བའི་རིག་རྩལ་ དབྱེ་ཞིབ། ༢ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ དཔྱེ་སྟོན་ཐབས་ཤེས། ༣ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་

སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ སྣ་ཚོགས་ལམ་སྲོལ། ༤ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས།  

དུང་དཀར་གྱི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ། 

• ཚངས་ཐིག་འཐེན་ནི།  

• འཁྱིལ་གྱི་རིམ་པ་གསུམ་པར་བརྩམ་ནི།  

• བཤང་པར་བརྩམ་ནི།  

• པད་གདན་པར་བརྩམ་ནི།  

• དར་དཔྱངས་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

• བཅད་རྐྱབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ནི།  

དཔལ་བེའུ་གི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ།  

• ཚངས་ཐིག་དང་འཕྲེད་ཐིག་འཐེན་ནི།  

• ཚད་བཀལ་ནི།  

• གསེག་ཐིག་གཡས་གཡོན་ཁ་ཐུག་ ༡༠ དང་ གཡོན་ལས་གཡས་ཁ་ཐུག་ ༡༠ འཐེན་ནི། 

• རི་མོ་པར་བརྩམ་ནི། 
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• པད་གདན་དང་དར་དཔྱངས་པར་བརྩམ་ནི། 

• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

• ཞུན་དག་འབད་བྲི་ནི།  

• བཅད་རྐྱབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ནི།  

རྒྱལ་མཚན་གྱི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ། 

• ཚངས་ཐིག་དང་འཕྲེད་ཐིག་འཐེན་ནི།  

• ནོར་ཏོག་དང་ཁོངས་ཀ་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཟུར་གྱི་པ་ཏྲའམ ཡང་ན་ དར་དཔྱངས་པར་བརྩམ་ནི།  

• སྟོད་ཀྱི་འཇའ་རིས་དང་ཕྱེ་ཕུར་པར་བརྩམ་ནི།  

• སྟོད་ཀྱི་ཤམ་བུ་དང་ཐོང་པར་བརྩམ་ནི། 

• སྨད་ཀྱི་འཇའ་རིས་དང་ཤམ་བུ་པར་བརྩམ་ནི། 

• ཡུ་བ་དང་པདྨའི་གདན་པར་བརྩམ་ནི།  

• དར་དཔྱངས་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

• ཞུན་དག་འབད་དེ་བྲི་ནི།  

• བཅད་རྐྱབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ནི། 

འཁོར་ལོའི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ།  

• ཚངས་ཐིག་དང་འཕྲེད་ཐིག་འཐེན་ནི།  

• གསེག་ཐིག་འཐེན་ནི།  

• ཕྱི་ཁའི་མུ་ཁྱུད་དང་ ནང་ན་གི་མུ་ཁྱུད་སྒོར་ནི།  

• རྩིབས་བརྒྱད་པར་བརྩམ་ནི། 

• ལྟེ་བ་གི་དགའ་འཁྱིལ་པར་བརྩམ་ནི།  
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• པདྨའི་གདན་དང་དར་དཔྱངས་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

• ཞུན་དག་འབད་དེ་བྲི་ནི།  

• བཅད་རྐྱབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ནི།  

ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་་་ 

• སློབ་ཕྲུག་ཁོང་རང་གིས་ སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ཀྱི་ རི་མོ་དེ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་ཞིནམ་

ལས་ རང་སོའི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་རིག་རྩལ་མ་འདྲཝ་ཚུ་བཏོན་ཏེ་ མ་འདྲཝ་མ་འདྲཝ་འབད་བྲི་ནི།  

• དུང་དཀར་དང་དཔལ་བེའུ་ རྒྱལ་མཚན་དང་འཁོར་ལོ་ཚུ་སྤར་བརྩམ་ཐངས་ཀྱི་གོ་རིམ་ཚུ་དཔེ་བལྟ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་

ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་སློབ་དཔོན་ལུ་རྒྱུགས་ཕུལ་དགོ།   

• རི་མོ་བྲི་ནི་ལུ་གོམས་ཆ་ཚུད་ནིའི་དོན་ལུ་ དཔེ་དེབ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་རི་མོ་ཚུ་ལུ་དཔྱེ་བལྟ་སྟེ་ ག་དེ་མང་མང་

བྲི་དགོ།  

• བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ཀྱི་རི་མོ་ཚུ་ག་ཏེ་ལུ་རྐྱབ་པ་ཅིན་འཇའ་ཆི་ཆི་མཐོང་ནི་མས་ག་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ ཁུངས་

བཀལ་དགོ།  

• ཁྱིམ་ཚོན་བཏང་གཏངམ་གི་རྩ་བར་འགྱོ་ཞིནམ་ལས་ རང་གིས་ལྷབ་མི་དེ་དང་འདྲ་མི་འདྲ་བལྟ་སྟེ་མ་འདྲཝ་དང་ 

རྒྱས་ཤིང་རྒྱས་འབད་བྲི་བལྟ་དགོ།  

• རྟགས་བརྒྱད་བུམ་གཟུགས་ཀྱི་རི་མོ་སྤར་བརྩམ་ཐངས་ལས་འགོ་བཙུགས་དཔེ་བལྟ་སྟེ་བྲི་དགོ།    

• དྲི་བའི་རིག་རྩལ་ གསར་རྩོམ། ༢ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ལས་འགུལ་ཐབས་ཤེས། ༣ རྒྱལ་ཡོངས་

དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ ཤེས་ཡོན་ཀུན་ཚང་། ༤ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ དཀའ་ངལ་སེལ་

ཐབས།  
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དབྱེ་ཞིབ།  

§ དཔེ་མ་བལྟ་བར་བྲི་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ དུས་ཐོག་ལུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  

§ དྲི་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཧ་གོ་ག་མ་གོ་བལྟ་སྟེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི།  

§ ཁོང་གི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་བཏུབ་མི་བཏུབ་བལྟ་སྟེ་ བཅོ་ཁ་རྐྱབ་ནི ཡང་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི།  

སློབ་སྦྱོང་མཁོ་ཆས།  

• བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ཀྱི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ ཡང་ན་ ཡིག་ཆ།  

• རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 

• རི་མོའི་འབྲི་དེབ།  

• སྨྱུག་གུ། 

• པི་སི།  

• ཡིག་ཀྲེག།  

• གཞོག་ཆས།  

• སྣག་རྩི།  

• བཅད་པྱིར།  

• ནང་སྦྱོང་འབྲི་དེབ། 

• ཐིག་ཤིང་།  

• དབྱིབས་རྩིས་རིག་པའི་སྒྲོམ།  
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ལེའུ་ཚན། བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད།   

དོན་ཚན། བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ཀྱི་གོ་དོན། འབྱུང་ཁུངས། བེད་སྤྱོད་གཏང་སའི་ཡུལ། ཕན་ཡོན།  

 

ལས་དོན།  

• བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ཟེར་མི་འདི་ག་བཟུམ་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན་ན་བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།  

• བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ།  

• བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱདཔ་ཚུ་ག་ཏེ་ལུ་བེད་སྤྱོད་གཏང་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་རྟོགས་ཚུགས་དགོ།  

• བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ཀྱི་རི་མོ་བྲི་ནི་དང་མཆོདཔ་ཕུལ་བའི་ཕན་ཡོན་ཚུ་བྲི་ཚུགས་དགོ།  

• བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་དང་རྫས་བརྒྱད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཕྱེ་ཚུགས་དགོ།  

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

§ སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་ བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ཀྱི་གོ་དོན་དང་བརྡ་དོན་ཚུ་སློབ་ཕྲུག་ཁོང་ར་ལུ་ལྷག་སྟེ་གོ་བ་ལེན་

བཅུག་ཞིནམ་ལས་ བཅུད་དོན་སླབ་དགོ།  

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་ བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་བེད་སྤྱོད་གཏང་སའི་ཡུལ་གྱི་སྐོར་ལས་བཤད་པ་

རྐྱབ་པའི་ཤུལ་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་མགུ་མང་མཉམ་མཐུད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ 

བཅུད་དོན་ཚུ་དམངས་ཁར་ སྤྱན་འབུལ་ཞུ་དགོ།  

§ བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱདཔོ་ཚུ་རི་མོ་དང་ ཡང་ན་ ཡང་ན་དངོས་འབྱོར་ཡིད་སྤྲུལ་གྱི་སྒོ་ལས་ ཡུལ་དམ་པ་ཚུ་

ལུ་མཆོདཔ་ཕུལ་བའི་ཕན་ཡོན་ཚུ་ལུ་བསམ་ཞིབ་འབད་དེ་ ༡,༢,༣ འབྲི་ཤོག་གི་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་ བསམ་

འཆར་བཤད་དགོ།  

§ དྲི་བའི་རིག་རྩལ་ དྲན་ཤེས་དང་ལག་ལེན། ༢ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ དཔྱེ་སྟོན་ཐབས་ཤེས། ༣ རྒྱལ་

ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ དུས་ཚོད་ལག་ལེན་། ༤ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ རང་ཤེས་

རིག་རྩལ་དང་དོན་སྨིན་བརྡ་སྤྲོད།  
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ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་།  

• སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་ བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ཀྱི་གོ་དོན་དང་བརྡ་དོན་ཚུ་སློབ་ཕྲུག་ཁོང་ར་གིས་ལྷག་སྟེ་གོ་བ་ལེན་

ཞིནམ་ལས་ བཅུད་དོན་སྟོན་དགོ།  

• སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་ བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ཀྱི་གོ་དོན་དང་བརྡ་དོན་ཚུ་སློབ་ཕྲུག་ཁོང་ར་ལུ་ལྷག་སྟེ་གོ་བ་ལེན་

བཅུག་ཞིནམ་ལས་ བཅུད་དོན་བཏོན་དགོ།  

• སློབ་དཔོན་གྱིས་ བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་བེད་སྤྱོད་གཏང་སའི་ཡུལ་གྱི་སྐོར་ལས་བཤད་པ་

ཚུ་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་རྐྱབ་པའི་ཤུལ་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཁོང་རང་གིས་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་བཅུག་ཞིནམ་

ལས་ བཅུད་དོན་ཚུ་ཟིན་བྲིས་བཏབ་དགོ།  

• བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱདཔོ་ཚུ་རི་མོ་དང་ ཡང་ན་ ཡང་ན་དངོས་འབྱོར་ཡིད་སྤྲུལ་གྱི་སྒོ་ལས་ ཡུལ་དམ་པ་ཚུ་

ལུ་མཆོདཔ་ཕུལ་བའི་ཕན་ཡོན་ཚུ་ལུ་བསམ་ཞིབ་འབད་དེ་ ༡,༢,༣ འབྲི་ཤོག་གི་ཐོག་ལུ་བཀོད་དགོ།  

• བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ཀྱི་མཆོདཔ་ཕུལ་བའི་ཕན་ཡོན་ཚུ་ཉེ་འདབས་ལུ་ཡོད་མི་ བཟོ་རིག་པ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་

འཐབ་སྟེ་འཚོལ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ སློབ་དཔོན་ལུ་ཕུལ་དགོ།   

• སློབ་དཔོན་གྱིས་ དབྱེ་ཞིབ་མཛད་དེ་བསམ་ལན་ཚུ་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་དུས་ཐོག་ལུ་བྱིན་དགོ།  

• དྲི་བའི་རིག་རྩལ་ དྲན་ཤེས་དང་ལག་ལེན། ༢ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ དཔྱེ་སྟོན་ཐབས་ཤེས། ༣ རྒྱལ་

ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ དུས་ཚོད་ལག་ལེན་། ༤ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ རང་ཤེས་

རིག་རྩལ་དང་དོན་སྨིན་བརྡ་སྤྲོད། 

 

སློབ་སྦྱོང་མཁོ་ཆས།  

• པ་ཏྲའི་རིགས་ཀྱི་ཁུངས་དོན་ཡིག་ཆ།  

• ནང་སྦྱོང་འབྲི་དེབ། 

• སྨྱུག་གུ།  

• ཤོག་ཀུ།  
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དབྱེ་ཞིབ། 

§ བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ཀྱི་གོ་དོན་དང་ཁུངས་དོན་ཚུ་ འོས་འབབ་ལྡན་ཏོག་ཏོ་འབད་ཤེས་མ་ཤེས་ དྲི་དཔྱད་

འབད་ནི།  

§ ས་གནས་ག་ཏེ་ལུ་ བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ཀྱི་བརྡ་དོན་ཚུ་འཚོལ་ཞིབ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  

§ ཁོང་གིས་བྲིས་ཡོད་པའི་ རི་མོ་ཚུ་བཀལ་ཐངས་དང་བསྟུན་ཡོད་མེད་བལྟ་སྟེ་ བཅོ་ཁ་རྐྱབ་ནི ཡང་ན་ 

བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 
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ལེའུ་ཚན། བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད།    

དོན་ཚན། བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ལས། མེ་ལོང་། གི་ཝང་། ཞོ། དུར་བ་ཚུ་གི་ཁུངས་དང་དགོས་པ། 

 

ལས་དོན།  

• བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ལས་མེ་ལོང་། གི་ཝང་། ཞོ། དུར་བ་ཚུ་གི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་ཚུ་འབྲི་སླབ་འབད་

ཚུགས་དགོ། 

• དཔེ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་རི་མོ་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རི་མོ་གི་བཟོ་དབྱིབས་མ་འདྲཝ་ཚུ་བྲི་ཚུགས་དགོ། 

• བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ཀྱི་མེ་ལོང་དང་ འདོད་ཡོན་ལྔའི་མེ་ལོང་གི་ཁྱད་པར་ཕྱེ་ཚུགས་དགོ། 

• མེ་ལོང་། གི་ཝང་། ཞོ། དུར་བ་ཚུ་གི་རི་མོ་ ཆ་ཚད་དང་ལྡནམ་འབད་བྲི་ཚུགས་དགོ།  

• མེ་ལོང་། གི་ཝང་། ཞོ། དུར་བ་ཚུ་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྫས་འབད་བྱིན་གྱིས་རླབས་གནང་དགོ་པའི་ཁུངས་བཀལ་

ཚུགས་དགོ།  

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

§ མེ་ལོང་། གི་ཝང་། ཞོ། དུར་བ་ཚུ་གི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་ཚུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ལམ་སྟོན་འབད་དེ་ 

ལྷག་སྟེ་གོ་བ་ལེན་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ དམངས་ཁར་གསལ་བཤད་འབད་དགོ།  

§ མེ་ལོང་། གི་ཝང་། ཞོ། དུར་བའི་རི་མོ་གི་ སྤར་བརྩམ་ཐངས་ལས་འགོ་བཟུང་ སློབ་དཔོན་གྱིས་རིམ་

པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བྲི་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ དུས་ཐོག་ལུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ།  

§ མེ་ལོང་། གི་ཝང་། ཞོ། དུར་བའི་རི་མོ་ཚུ་ དཔེ་རི་བཟུམ་འབད་བྲི་མ་ཚུགས་ཚུན་ཚོད་སྦྱང་བ་འབད་དགོ། 

རི་མོ་ཚུ་གུ་བཅད་རྐྱབ་སྟེ་ཞུན་དག་ཏོག་ཏོ་འབད་བྲི་དགོ།  

§ མེ་ལོང་། གི་ཝང་། ཞོ། དུར་བ་ཚུ་གི་མཆོདཔ་ཕུལ་བ་ཅིན་ཕན་ཡོན་ག་ཅི་ར་ཡོད་ག་ དཔུང་ཆ་གཟུང་སྟེ་

གྲོས་བསྡུར་འབད་ཞིནམ་ལས་ དམངས་ཁར་གསལ་བཤད་འབད་དགོ།   
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§ དྲི་བའི་རིག་རྩལ་ དྲན་ཤེས་དང་ལག་ལེན། ༢ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ དཔྱེ་སྟོན་ཐབས་ཤེས། ༣ རྒྱལ་

ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ དུས་ཚོད་ལག་ལེན་། ༤ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ རང་ཤེས་

རིག་རྩལ་དང་དོན་སྨིན་བརྡ་སྤྲོད།  

བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ལས་མེ་ལོང་གི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ།  

• ཚངས་ཐིག་འཐེན་ནི། 

• སྒོར་ཐིག་སྒོར་ནི།   

• མེ་ལོང་གི་བཟོ་དབྱིབས་པར་བརྩམ་ནི།  

• མེ་ལོང་གི་ཕྱི་ཁའི་པ་ཏྲ་གི་པར་བརྩམ་ནི། 

• པདྨའི་པར་བརྩམ་ནི།  

• དར་དཔྱངས་པར་བརྩམ་ནི།  

• པདྨའི་གདན་གྱི་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

• བཅད་རྐྱབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ནི། 

གྷི་ཝང་གི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ།  

• ཚངས་ཐིག་དང་འཕྲེད་ཐིག་འཐེན་ནི།  

• པད་སྡེར ཡང་ན་ གཞོངམ་གི་བཟོ་དབྱིབས་པར་བརྩམ་ནི།  

• པད་སྡེར ཡང་ན་ གཞོངམ་ པར་བརྩམ་ནི།  

• གྷི་ཝང་གི་བཟོ་དབྱིབ་པར་བརྩམ་ནི།  

• དར་དཔྱངས་པར་བརྩམ་ནི།  

• པད་གདན་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

• བཅད་རྐྱབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ནི། 



རིག་གཞུང་།            ལྷ་འབྲི།             སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 215 

ཞོའི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ། 

• ཚངས་ཐིག་དང་འཕྲེད་ཐིག་འཐེན་ནི།  

• བཟོ་དབྱིབས་པར་བརྩམ་ནི།  

• དཀར་ཡོལ་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཞོའི་པར་བརྩམ་ནི།  

• དར་དཔྱངས་ཀྱི་པར་བརྩམ་ནི།  

• པད་གདན་གྱི་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

• བཅད་རྐྱབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ནི།  

རྩྭ་དུར་བའི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ། 

• ཚངས་ཐིག་འཐེན་ནི།  

• རྩྭ་དུར་བའི་བཟོ་དབྱིབས་པར་བརྩམ་ནི།  

• དུར་བའི་ཤིང་པར་བརྩམ་ནི།  

• འདབ་མ་གི་པར་བརྩམ་ནི། 

• དར་དཔྱངས་ཀྱི་པར་བརྩམ་ནི།  

• པད་གདན་གྱི་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

• བཅད་རྐྱབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ནི།  

ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་། 

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་ མེ་ལོང་། གི་ཝང་། ཞོ། དུར་བ་ཚུ་གི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་ཚུ་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་

ལས་སློབ་སྟོན་འབད་དགོ།  
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§ སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་ མེ་ལོང་། གི་ཝང་། ཞོ། དུར་བ་ཚུ་གི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་སློབ་ཕྲུག་ཁོང་ར་གིས་

ལྷག་སྟེ་གོ་བ་ལེན་དགོ།  

§ སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་དྲིའི་མཆོད་པའི་དཔེ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ མེ་ལོང་། གི་ཝང་། ཞོ། དུར་བའི་རི་མོ་

གི་བཟོ་དབྱིབས་ཚུ་མ་འདྲཝ་འབད་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་སློབ་དཔོན་ལུ་ བཏུབ་མི་

བཏུབ་ཀྱི་བསམ་ལན་ཞུ་ནིའི་དོན་ལུ་ཕུལ་དགོ།  

§ མེ་ལོང་། གི་ཝང་། ཞོ། དུར་བའི་རི་མོ་ཚུ་ དཔེ་བལྟ་སྟེ་ག་དེ་མང་མང་བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་འབད་དགོ།  

§ རང་གིས་བྲིས་ཡོད་མི་རི་མོ་གུ་བཅད་ཚུ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་རང་གི་སློབ་དཔོན་ལུ་ 

ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ཕུལ་གཏང་དགོ།   

§ བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ཀྱི་མཆོད་པ་ཕུལ་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་ཏེ་ ལག་ལེན་དངོས་འཐབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ 

བྲི་ཚུགས་དགོ།  

§ མེ་ལོང་། གི་ཝང་། ཞོ། དུར་བ་ཚུ་གི་མཆོདཔ་ཕུལ་བ་ཅིན་ག་དེ་སྦེ་ཕུལ་ནི་ཨིན་ན་གི་སྐོར་ལས་བཅུད་

བཏོན་སྟེ་བྲིས་ཞིནམ་ལས་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་སློབ་དཔོན་ལུ་ཕུལ་དགོ།  

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་ དབྱེ་ཞིབ་མཛད་དེ་བསམ་ལན་ཚུ་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་དུས་ཐོག་ལུ་བྱིན་དགོ།  

§ དྲི་བའི་རིག་རྩལ་ དྲན་ཤེས་དང་ལག་ལེན། ༢ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ དཔྱེ་སྟོན་ཐབས་ཤེས། ༣ རྒྱལ་

ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ དུས་ཚོད་ལག་ལེན། ༤ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ རང་ཤེས་

རིག་རྩལ་དང་ཚོར་ཤུགས་དང་ལེན། 

§ དབྱེ་ཞིབ།  

§ དཔེ་མ་བལྟ་བར་བྲི་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ དུས་ཐོག་ལུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  

§ དྲི་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཧ་གོ་ག་མ་གོ་བལྟ་སྟེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི།  

§ ཁོང་གི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་བཏུབ་མི་བཏུབ་བལྟ་སྟེ་ བཅོ་ཁ་རྐྱབ་ནི ཡང་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི།  
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སློབ་སྦྱོང་མཁོ་ཆས།  

• བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ཀྱི་ཁུངས་དོན་ཡིག་ཆ།  

• རི་མོའི་དཔེ་རིས།  

• དབྱིབས་རྩིས་རིག་པའི་སྒྲོམ།  

• པི་སི། 

• གཞོག་ཆས།  

• ཤོག་ཀུ།  

• ཡིག་ཀྲེག།  

• སྣག་རྩི།  

• བཅད་པྱིར། 

• རི་མོའི་འབྲི་དེབ།  

• ནང་སྦྱོང་འབྲི་དེབ།  
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ལེའུ་ཚན། བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད།   

དོན་ཚན། བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ལས། བིལ་བ། དུང་དཀར། ལི་ཁྲི། ཡུངས་ཀར་ཚུ་གི་ཁུངས་དོན་དང་ རི་

མོ་བྲི་ཐངས།  

ལས་དོན།  

• བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ལས། བིལ་བ། དུང་དཀར། ལི་ཁྲི། ཡུངས་ཀར་ཚུ་གི་ཁུངས་དོན་ཚུ་གི་བཤད་པ་རྐྱབ་

ཚུགས་དགོ།  

• བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ལས། བིལ་བ། དུང་དཀར། ལི་ཁྲི། ཡུངས་ཀར་ཚུ་གི་རི་མོ་དཔེ་མ་བལྟ་བར་བྲི་

ཚུགས་དགོ།  

• བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ཀྱི་དུང་དཀར་དང་ རྫས་བརྒྱད་ཀྱི་དུང་དཀར་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཕྱེ་ཚུགས་དགོ།  

• བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ཀྱི་རི་མོ་ཚུ་གུ་བཅད་མ་བཏུབ་བཏུབ་འབད་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།  

• བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ཆ་ཚང་ རི་མོ་བྲིས་ཏེ་ ཚོན་གཏང་ཚུགས་དགོ།  

• བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ཀྱི་རི་མོ་ཚུ་བཟོ་རྣམ་མ་འདྲ་བའི་ཐོག་ལས་བྲི་ཚུགས་དགོ།  

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

§ བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ལས། བིལ་བ། དུང་དཀར། ལི་ཁྲི། ཡུངས་ཀར་ཚུ་གི་ཁུངས་དོན་ཚུ་སློབ་ཕྲུག་ཁོང་

རང་གིས་སྡེ་ཚན་ནང་ སློབ་སྡེ་སྤེལ་ལྷ་གི་ཐོག་ལས་ སྦྱོང་ལཱ་འབད་ཞིནམ་ལས་ སློབ་དཔོན་ལུ་ཕུལ་ནི 

ཡང་ན་ བཤད་པ་རྐྱབ་དགོ།  

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་ རང་སོའི་རིག་རྩལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བིལ་བ། དུང་དཀར། ལི་ཁྲི། ཡུངས་ཀར་ཚུ་གི་རི་

མོ་མ་འདྲཝ་ཚུ་བྲི་ནིའི་ལམ་སྟོན་འབད་དགོ།  

§ རི་མོ་མཛེས་ཆ་དང་ལྡནམ་མ་འགྱོ་ཚུན་གྱི་རིང་སྦྱང་བ་འབད་དགོ།  
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§ བིལ་བ། དུང་དཀར། ལི་ཁྲི། ཡུངས་ཀར་ཚུ་གི་མཆོད་པ་ཕུལ་བའི་ཕན་ཡོན་ སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་རྐྱངམ་

ཅིག་གིས་མ་དོ་བར་ གཞན་ཡང་ ག་ཅི་ར་འོང་ནི་མས་ག་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་དམངས་ཁར་སྤྱན་འབུལ་ཞུ་

དགོ།  

§ དྲི་བའི་རིག་རྩལ་ གོ་རྟོགས་དང་ལག་ལེན། ༢ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ གྲོས་བསྡུར་ཐབས་ཤེས། ༣ 

རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ ཤེས་རིག། ༤ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ ནང་མཐུན་

འབྲེལ་བ།  

བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ལས་བིལ་བའི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ།  

• ཚངས་ཐིག་དང་འཕྲེད་ཐིག་འཐེན་ནི།  

• བཟོ་དབྱིབས་པར་བརྩམ་ནི།  

• པད་སྡེར ཡང་ན་ གཞོངམ་གི་པར་བརྩམ་ནི།  

• བིལ་བའི་པར་བརྩམ་ནི།  

• དར་དཔྱངས་ཀྱི་པར་བརྩམ་ནི།  

• པད་གདན་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི། 

• བཅད་རྐྱབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ནི། 

དུང་དཀར་གྱི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ།  

• ཚངས་ཐིག་འཐེན་ནི།  

• བཟོ་དབྱིབས་ཀྱི་པར་བརྩམ་ནི།  

• བཤང་པར་བརྩམ་ནི།  

• པད་གདན་པར་བརྩམ་ནི།  

• དར་དཔྱངས་པར་བརྩམ་ནི།  
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• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

• བཅད་རྐྱབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ནི།  

ལི་ཁྲི་གི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ།  

• ཚངས་ཐིག་དང་འཕྲེད་ཐིག་འཐེན་ནི།  

• བཟོ་དབྱིབས་པར་བརྩམ་ནི།  

• པད་སྡེར ཡང་ན་ གཞོངམ་གི་པར་བརྩམ་ནི། 

• ལི་ཁྲི་གི་པར་བརྩམ་ནི།  

• དར་དཔྱངས་པར་བརྩམ་ནི།  

• པད་གདན་པར་བརྩམ་ནི། 

• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

• བཅད་རྐྱབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ནི།  

ཡུངས་ཀར་གྱི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ།  

• ཚངས་ཐིག་དང་འཕྲེད་ཐིག་འཐེན་ནི། 

• བཟོ་དབྱིབས་པར་བརྩམ་ནི།  

• པད་སྡེར ཡང་ན་ གཞོངམ་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཡུངས་ཀར་གྱི་པར་བརྩམ་ནི།  

• དར་དཔྱངས་པར་བརྩམ་ནི། 

• པད་གདན་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

• བཅད་རྐྱབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ནི།  
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ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་། 

• ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་སློབ་སྟོན་འབད་དགོ།  

• སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་ བིལ་བ། དུང་དཀར། ལི་ཁྲི། ཡུངས་ཀར་ཚུ་གི་ཁུངས་དོན་ཚུ་སློབ་ཕྲུག་ཁོང་ར་གིས་

ལྷག་སྟེ་གོ་བ་ལེན་དགོ།  

• སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་རི་མོའི་དཔེ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ བྲི་ཐངས་མ་འདྲཝ་གཞན་ཡང་ག་ཅི་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ 

འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་སློབ་དཔོན་ལུ་ བཏུབ་མི་བཏུབ་ཀྱི་བསམ་

ལན་ཞུ་ནིའི་དོན་ལུ་ཕུལ་དགོ།  

• རི་མོ་ཚུ་ དཔེ་བལྟ་སྟེ་ག་དེ་མང་མང་བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་འབད་དགོ།  

• རང་གིས་བྲིས་ཡོད་མི་རི་མོ་གུ་བཅད་ཚུ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་རང་གི་སློབ་དཔོན་ལུ་ 

ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ཕུལ་གཏང་དགོ།    

• རྫས་བརྒྱད་ཀྱི་མཆོད་པ་ཕུལ་བ་ཅིན་ག་དེ་སྦེ་ཕུལ་ནི་ཨིན་ན་གི་སྐོར་ལས་བཅུད་བཏོན་སྟེ་བྲིས་ཞིནམ་ལས་

ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་སློབ་དཔོན་ལུ་ཕུལ་དགོ།  

• སློབ་དཔོན་གྱིས་ དབྱེ་ཞིབ་མཛད་དེ་བསམ་ལན་ཚུ་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་དུས་ཐོག་ལུ་བྱིན་དགོ། 

• བཀྲིས་རྫས་བརྒྱད་ཚུ་རས་གཞི་དང་ཤོག་དཀར་ཚུ་གུ་བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཚོན་གྱི་ཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གཏང་

ནིའི་སྦྱང་བ་འབད་དགོ།  

• དྲི་བའི་རིག་རྩལ་ དྲན་ཤེས་དང་ལག་ལེན། ༢ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ལས་འགུལ་ཐབས་ཤེས། ༣ 

རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ དུས་ཚོད་ལག་ལེན། ༤ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ རང་

ཤེས་རིག་རྩལ། 

དབྱེ་ཞིབ།  

§ དུས་ཐོག་ལུ་དཔེ་མ་བལྟ་བར་བྲི་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  

§ དྲི་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཧ་གོ་ག་མ་གོ་བལྟ་སྟེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི།  

§ ཁོང་གི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་བཏུབ་མ་བཏུབ་བལྟ་སྟེ་ བཅོ་ཁ་རྐྱབ་ནི་ ཡང་ན་ བསམ་ལན་བཀོད་ནི།  
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སློབ་སྦྱོང་མཁོ་ཆས།  

• བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ཀྱི་ཁུངས་དོན་ཡིག་ཆ།  

• རི་མོའི་དཔེ་རིས།  

• དབྱིབས་རྩིས་རིག་པའི་སྒྲོམ།  

• པི་སི། 

• གཞོག་ཆས།  

• ཤོག་ཀུ།  

• ཡིག་ཀྲེག།  

• སྣག་རྩི།  

• བཅད་པྱིར། 

• རི་མོའི་འབྲི་དེབ།  

• ནང་སྦྱོང་འབྲི་དེབ།  
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ལེའུ་ཚན། བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད།    

དོན་ཚན། རྫས་བརྒྱད་ཆ་ཚང་གཅིག་ཁར་བྲི་ཐངས་དང་ཚོན་སྦྱོར།   

 

ལས་དོན།  

• བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ཆ་ཚང་གཅིག་ཁར་བྲི་དགོ་པའི་ཁུངས་དོན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་ཚུགས་དགོ།  

• བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ཆ་ཚང་གི་རི་མོ་ཚུ་ བཟོ་དབྱིབས་ག་བཟུམ་ར་ཨིན་རུང་ ལེགས་མགྱོགས་དག་གསུམ་

གྱི་སྒོ་ལས་བྲི་ཚུགས་དགོ།  

• རས་གཞི་དང་ཤོག་དཀར་ ཡང་ན་ ཡང་ན་འབྲུག་ཤོག་གང་རུང་གུ་རྫས་བརྒྱད་ཀྱི་རི་མོ་ཚུ་བཀོད་དེ་ཚོན་

སྦྱོར་ཚུ་འབད་ཚུགས་དགོ།  

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

§ བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ཆ་ཚང་གཅིག་ཁར་བྲི་དགོ་པའི་ཁུངས་དོན་ཚུ་ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་བཤད་པ་རྐྱབ་དགོ།  

§ སྡེ་ཚན་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ རྫས་བརྒྱད་ཀྱི་རི་མོ་མ་འདྲཝ་བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་འབད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ དམངས་

ཁར་སྤྱན་འབུལ་ཞུ་དགོ།   

§ ཆ་གཟུང་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་རྫས་བརྒྱད་ཀྱི་རི་མོ་ག་ར་གཅིག་ཁར་བྲིས་མི་འདི་གིས་ཁེ་ཕན་ག་ཅི་ར་

འདུག་ག་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དགོ།   

§ རྫས་བརྒྱད་ཆ་ཚང་གི་རི་མོ་བྲི་ཡོད་མི་དེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྐྱོན་བཏགས་ཞིནམ་ལས་ སྐྱོན་མེདཔ་འབད་

བྲི་མ་ཚུགས་ཚུན་ལོག་ཅི་ར་ བྲི་དགོ།  

§ དྲི་བའི་རིག་རྩལ་ དབྱེ་ཞིབ། ༢ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ རིག་བསྡུར་ཐབས་ཤེས། ༣ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་

སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ ཤེས་ཡོན་ཀུན་ཚང་། ༤ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ ནང་མཐུན་འབྲེལ་བ།  
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ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་།  

§ སློབ་ཕྲུག་ཁོང་རང་གིས་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོའི་ཐོག་ལས་བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ཆ་ཚང་གཅིག་ཁར་བྲི་དགོ་པའི་

ཁུངས་དོན་ཚུ་ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་བཅུད་བཏོན་དགོ།  

§ རྫས་བརྒྱད་ཆ་ཚང་གཅིག་ཁར་བྲི་ཐངས་ཚུ་རྣམ་དཔྱོད་རིག་པའི་རྩལ་བཏོན་ཏེ་ག་དེ་མང་མང་སྦྱང་བ་འབད་དགོ།   

§ རྫས་བརྒྱད་ཀྱི་རི་མོ་ག་ར་གཅིག་ཁར་བྲིས་མི་འདི་གིས་ཁེ་ཕན་ག་ཅི་ར་འདུག་ག་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དགོ།   

§ རྫས་བརྒྱད་ཆ་ཚང་གི་རི་མོ་བྲི་ཡོད་མི་དེ་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་སློབ་དཔོན་ལུ་ཕུལ་བའི་ཤུལ་ལུ་སློབ་དཔོན་

གྱིས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྐྱོན་བཏགས་སྦེ་ སྐྱོན་མེདཔ་འབད་བྲི་མ་ཚུགས་ཚུན་ལོག་ཅི་ར་བྲི་དགོ།  

§ དྲི་བའི་རིག་རྩལ་ དབྱེ་ཞིབ། ༢ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ རིག་བསྡུར་ཐབས་ཤེས། ༣ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་

སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ ཤེས་ཡོན་ཀུན་ཚང་། ༤ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ ནང་མཐུན་འབྲེལ་བ།  

དབྱེ་ཞིབ།   

§ སློབ་ཕྲུག་གིས་བྲིས་ཏེ་ཡོད་མི་རི་མོ་ཚུ་སྐྱོན་ཡོད་མེད་དབྱེ་དཔྱད་དེ་ བསམ་ལན་བཀོད་ནི། 

§ འོས་ལྡན་གྱི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་སྟེ་ སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ སྐུགས་བྱིན་ནི། 

§ སྤྱན་ཞུ་གི་སྐུགས་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འོས་ལྡན་གྱི་སྐུགས་བྱིན་ནི། 
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ལེའུ་ཚན། འདབ་ཆགས་ཀྱི་གཟུགསབརྙན།    

དོན་ཚན། རྨ་བྱ། ཁྲུང་ཁྲུང་། བྱ་ཚེ་རིང་།  

 

ལས་དོན།  

§ རྨ་བྱའི་སྐོར་ལས་བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།  

§ རྨ་བྱའི་གཟུགས་ལུ་ཐིག་ལེ་བྱུང་དགོ་པའི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་ཚུ་འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ།  

§ ཁྲུང་ཁྲུང་གི་སྐོར་ལས་ ཁ་གསལ་འབད་བཤད་ཚུགས་དགོ།  

§ བྱ་གཞན་དང་ཁྲུང་ཁྲུང་གི་ཁྱད་པར་ཕྱེ་ཚུགས་དགོ། 

§ བྱ་ཚེ་རིང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཐུང་ཀུ་རེ་འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ།  

§ གོང་གི་བྱ་གསུམ་གྱི་རི་མོ་དཔེ་མ་བལྟ་བར་བྲི་ཚུགས་དགོ། 

§ གོང་གི་བྱ་གསུམ་གྱི་རི་མོ་གུ་བཅད་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 

§ རྨ་བྱ། ཁྲུང་ཁྲུང་། བྱ་ཚེ་རིང་་གསུམ་གྱི་རི་མོ་བྲིས་ཞིནམ་ལས་ཚོན་གཏང་ཚུགས་དགོ། 

§ རྨ་བྱ། ཁྲུང་ཁྲུང་། བྱ་ཚེ་རིང་གི་རི་མོ་ཚུ་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ འདབ་ཆགས་གཞན་གྱི་རི་མོ་ཡང་རང་སྟོབས་

ཀྱིས་བྲི་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

§ རྨ་བྱ། ཁྲུང་ཁྲུང་། བྱ་ཚེ་རིང་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ སློབ་དཔོན་ཚུ་ ཡང་ན་ ཡང་ན་རི་མོའི་སྐོར་ལས་ཤེས་མི་

ལྷ་བྲིསཔའི་སློབ་དཔོན་ཚུ་དང་ འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དགོ།  

§ འདབ་ཆགས་ཀྱི་རིགས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ་ཚུ་ དཔེ་མཛོད་དང་འབྲེལ་ཡོད་སློབ་དཔོན་ཚུ་ལས་

འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ།  

§ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ཁུངས་དོན་ཚུ་འཕར་གཟུགས་སྟོན་ཆས་ ཡང་ན་ ཡང་ན་ ཤོག་བྱང་གི་ཐོག་

ལས་སྤྱན་ཞུ་འབད་དགོ།  
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§ སློབ་དཔོན་གྱིས་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་གནང་མི་དེ་ཚུ་ སློབ་ཕྲུག་ཁོང་རའི་གནས་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གོ་བ་ག་དེ་སྦེ་ 

ལེན་ཡོད་ག་ ཕན་ཚུན་བསམ་འཆར་བརྗེ་སོར་གྱི་ཐོག་ལས་འབད་ནི། ཡང་ན། སྤྱན་ཞུ་འབད་ཚར་བའི་ 

ཤུལ་ལུ་ དྲི་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ཁོང་རང་ནང་རྡོག་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དགོ།  

§ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་གོ་བ་ག་དེ་སྦེ་ལེན་ཡོད་ག་ བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་བ་ཚུ་རིག་རྩལ་མ་

འདྲ་བའི་ཐོག་ལས་ ཁྱིམ་ལཱ ཡང་ན་ སློབ་ཁང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བྱིན་དགོ།  

§ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ཁོང་ར་གི་གནས་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་དྲི་བའི་ལན་ཚུ་བྲིས་ཞིནམ་ལས་ དུས་ཐོག་ལུ་ཕུལ་

དགོ།  

འདབ་ཆགས་ཀྱི་རིགས་ལས་རྨ་བྱ་གི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ། 

• རྨ་བྱའི་བཟོ་དབྱིབས་པར་བརྩམ་ནི། 

• མགུ་ཏོ་དང་ཕོད་ཀ་པར་བརྩམ་ནི།  

• གཟུགས་པར་བརྩམ་ནི། 

• མདོངས་སྒྲོ་དང་གཤོགཔ་པར་བརྩམ་ནི།  

• རྐངམ་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

• བཅད་རྐྱབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ནི།  

བྱ་ཁྲུང་ཁྲུང་གི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ། 

• ཁྲུང་ཁྲུང་གི་བཟོ་དབྱིབས་པར་བརྩམ་ནི།  

• མགུ་ཏོ་པར་བརྩམ་ནི།  

• གཟུགས་པར་བརྩམ་ནི། 

• གཤོགཔ་དང་མཇུག་མ་པར་བརྩམ་ནི། 

• རྐངམ་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  
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• བཅད་རྐྱབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ནི།  

བྱ་ཚེ་རིང་གི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ། 

• བཟོ་དབྱིབས་པར་བརྩམ་ནི།  

• མགུ་ཏོ་དང་རལཔ་པར་བརྩམ་ནི།  

• གཟུགས་པར་བརྩམ་ནི། 

• མཇུག་སྒྲོ་དང་གཤོགཔ་པར་བརྩམ་ནི།  

• རྐངམ་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

• བཅད་རྐྱབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ནི།  

ཐབས་ཤེས་གཞན་ཡང་།  

§ རྨ་བྱ། ཁྲུང་ཁྲུང་། བྱ་ཚེ་རིང་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ལྷབ་ནི་

དང་། སློབ་དེབ་ནང་བཀོད་ཡོད་མི་ཚུ་ལས་བལྟ་སྟེ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ།   

§ བྱའི་རིགས་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དུ་ རྨ་བྱ། ཁྲུང་ཁྲུང་། བྱ་ཚེ་རིང་་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཤེས་མི་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་

འཐབ་སྟེ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དགོ།  

§ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་གང་རུང་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མཐོང་ཐོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་སློབ་སྟོན་འབད་དགོ། 

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་གནང་མི་དེ་ཚུ་ སློབ་ཕྲུག་ཁོང་རའི་གནས་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གོ་བ་ག་དེ་སྦེ་

ལེན་ཡོད་ག་ བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་བ་ཚུ་རིག་རྩལ་མ་འདྲ་བའི་ཐོག་ལས་ བསྐྱལ་དགོ།  

§ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ཁོང་ར་གི་གནས་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་དྲི་བའི་ལན་ཚུ་བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་

ཐོག་ལས་སླར་ལོག་བསྐྱལ་དགོ།  
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དབྱེ་ཞིབ།  

§ དུས་ཐོག་ལུ་དཔེ་མ་བལྟ་བར་བྲི་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  

§ དྲི་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཧ་གོ་ག་མ་གོ་བལྟ་སྟེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི།  

§ འོས་ལྡན་གྱི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་སྟེ་ སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ སྐུགས་བྱིན་ནི། 

§ སྤྱན་ཞུ་གི་སྐུགས་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འོས་ལྡན་གྱི་སྐུགས་བྱིན་ནི། 

 

སློབ་སྦྱོང་མཁོ་ཆས།  

• རྨ་བྱ་དང་ཁྲུང་ཁྲུང་ བྱ་ཚེ་རིང་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ཁུངས་དོན་ཡིག་ཆ། ཡང་ན་ དཔེ་དེབ།  

• རི་མོའི་དཔེ་རིས།  

• ནང་སྦྱོང་འབྲི་དེབ།  

• སྨྱུག་གུ། 

• འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ། 

• དབྱིབས་རྩིས་རིག་པའི་སྒྲོམ།  

• པི་སི། 

• གཞོག་ཆས།  

• ཤོག་ཀུ།  

• ཡིག་ཀྲེག།  

• སྣག་རྩི།  

• བཅད་པྱིར། 

• རི་མོའི་འབྲི་དེབ།   
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ལེའུ་ཚན། སེམས་ཅན་གྱི་གཟུགས་བརྙན།  

དོན་ཚན། ཅི་མ་འདྲ ཡང་ན་ ཙི་པ་ཏྲ།   

ལས་དོན། 

• ཅི་མ་འདྲ ཡང་ན་ ཙི་པ་ཏྲའི་གོ་དོན་དང་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

• ཅི་མ་འདྲ ཡང་ན་ ཙི་པ་ཏྲའི་རི་མོ་འདི་ག་ཏེ་ལུ་བེད་སྤྱོད་གཏང་དགོཔ་ཨིན་ན་ཤེས་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་

ཚུགས།  

• སེམས་ཅན་གཞན་དང་ཅི་མ་འདྲ ཡང་ན་ ཙི་པ་ཏྲ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཕྱེས་ཏེ་ཁུངས་བཀལ་ཚུགས་དགོ། 

• རི་མོ་དེ་ལུ་ཅི་མ་འདྲ ཡང་ན་ ཙི་པ་ཏྲ་ཟེར་སླབ་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཀོད་ཚུགས་དགོ། 

• ཅི་མ་འདྲ ཡང་ན་ ཙི་པ་ཏྲའི་རི་མོ་འདི་དཔེ་མ་བལྟ་བར་བྲིས་ཏེ་ཚོན་སྦྱོར་ཡང་འབད་ཚུགས། 

• ཅི་མ་འདྲ ཡང་ན་ ཙི་པ་ཏྲའི་རི་མོའི་ནང་ པ་ཏྲ་དང་མེ་ཏོག་ག་ཅི་ར་བཙུགས་ཏེ་བྲི་དགོ་རུང་བྲི་ཚུགས།  

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ ཡང་ན་ ཡང་ན་བྱང་ཤིང་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མཐོང་ཐོས་

ཀྱི་སྒོ་ལས་གོ་དོན་གསལ་བཤད་འབད་བྱིན་དགོ།  

§ སྡེ་གྲོགས་བསྡོམ་ཞིནམ་ལས་ ཁུངས་དང་དགོས་པ་ཚུ་ལུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བཅུད་བཏོན་ཡོད་མི་ཚུ་དམངས་

ཁར་སྤྱན་འབུལ་ཞུ་དགོ།  

§ མགུ་མང་མཉམ་མཐུད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ཅི་མ་འདྲ ཡང་ན་ ཙི་པ་ཏྲ་ཟེར་མི་སེམས་ཅན་ཅིག་ཡོད་ག་མེད་དབྱེ་

ཞིབ་འབད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ གསལ་བཤད་འབད་དགོ།  

§ རས་གཞི ཡང་ན་ ཤོག་དཀར་གུ་ཅི་མ་འདྲ ཡང་ན་ ཙི་པ་ཏྲའི་རི་མོ་བཀོད་དེ་ཚོན་སྦྱོར་ཚུ་འབད་དགོ། 

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་བལྟ་རྟོག་འབད་དེ་ སྤུས་ཚད་དང་ལྡནམ་མ་འགྱོ་ཚུན་གྱི་བར་ན་ ལོག་ཅི་ར་གཏང་དགོ། 

§ རིག་རྩལ་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ སློབ་གྲྭའི་དཔེ་མཛོད་ཁང་དང་ འབྲེལ་ཡོད་སློབ་དཔོན་ཚུ་ལུ་དྲི་བ་དྲིས་ལན་

འབད་དེ་ ཟིན་བྲིས་བཏབ་ཞིནམ་ལས་སློབ་དཔོན་ལུ་ཕུལ་དགོ།  

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་ཁུངས་དོན་ཚུལ་དང་མཐུན་མི་མཐུན་བལྟ་སྟེ་ བསམ་ལན་ཚུ་དུས་ཐོག་ལུ་གནང་དགོ།   
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སེམས་ཅན་ཅི་མ་འདྲ ཡང་ན་ ཙི་པ་ཏྲ་གི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ།  

• ཚངས་ཐིག་དང་འཕྲེད་ཐིག་འཐེན་ནི།  

• བཟོ་དབྱིབས་པར་བརྩམ་ནི།  

• ལྷ་པ་དང་ཁ་པར་བརྩམ་ནི། 

• ཟ་ལྟབ་དང་མིག་ཏོ་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཟ་ལྟབ་ཀྱི་མེ་རིས་པར་བརྩམ་ནི།  

• རྣམ་ཅོ་པར་བརྩམ་ནི།  

• མིག་རྫིམ་པར་བརྩམ་ནི།  

• དཔྱལཝ་དང་རྭཝ་པར་བརྩམ་ནི། 

• ཉི་ཟླ་དང་རལཔ་པར་བརྩམ་ནི། 

• ཁའི་ནང་གི་ནོར་བུ་པར་བརྩམ་ནི།  

• ལགཔ་གཡས་གཡོན་དང་གདུབ་ཅུང་པར་བརྩམ་ནི།  

• ལགཔ་གཡས་གཡོན་གྱི་ནོར་འཛིན་པ་ཏྲ ཡང་ན་ མེ་ཏོག་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

• བཅད་རྐྱབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ནི།  

ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་་་ 

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་མཐོང་ཐོས་ཀྱི་མཁོ་ཆས་བཟོ་སྟེ་གོ་དོན་གསལ་བཤད་འབད་མི་དེ་ཡོངས་འབྲེལ་ཀྱི་ཐོག་ལས་

བསྐྱལ་ཏེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་ནི།  ཁུངས་དང་དགོས་པ་ཚུ་ལུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བཅུད་བཏོན་ཞིནམ་

ལས་ཟིན་བྲིས་བཏབ་བཞག་དགོ།  

§ ཙི་པ་ཏྲའི་ཁུངས་དོན་དེ་གུ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ དབྱེ་དཔྱད་འབྲི་རྩོམ་ཅིག་བྲི་དགོ།  
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§ རིག་རྩལ་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཉེ་འདབས་ལུ་ལྷ་འབྲིཔ་ ཡང་ན་ ཡང་ན་ རི་མོའི་སྐོར་ལས་རྒྱུས་ཆ་

ཡོད་མི་ཚུ་དང་དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་དེ་ ཟིན་བྲིས་བཏབ་ཞིནམ་ལས་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་སློབ་དཔོན་ལུ་

ཕུལ་དགོ།  

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་ཁུངས་དོན་ཚུལ་དང་མཐུན་མི་མཐུན་བལྟ་སྟེ་ བསམ་ལན་ཚུ་དུས་ཐོག་ལུ་གནང་དགོ།  

§ ༡དྲི་བའི་རིག་རྩལ་དབྱེ་དཔྱད། ༢སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ གྲོས་བསྡུར་ཐབས་ཤེས། ༣རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་

དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ སྣ་ཚོགས་ལམ་སྲོལ། ༤ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ འོས་ལྡན་ཐག་གཅད་ནི།  

དབྱེ་ཞིབ།  

§ སློབ་ཕྲུག་རེ་རེ་བཞིན་འབོ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  

§ ཁོང་རང་ནང་རྡོག་གི་རི་མོ་བརྗེ་སོར་འབད་དེ་ སྐྱོན་བཏགས་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ག་ཏེ་ལུ་མ་བཏུབ་འདུག་ག་

བལྟ་སྟེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

§ དྲི་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཧ་གོ་ག་མ་གོ་བལྟ་སྟེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི།  

§ ཁོང་གི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་བཏུབ་མ་བཏུབ་བལྟ་སྟེ་ བཅོ་ཁ་རྐྱབ་ནི་ ཡང་ན་ བསམ་ལན་བཀོད་ནི།   

 

སློབ་སྦྱོང་མཁོ་ཆས།  

• ཅི་མ་འདྲ ཡང་ན་ ཙི་པ་ཏྲ་གི་རི་མོའི་ཁུངས་དོན་ཡིག་ཆ། ཡང་ན་ དཔེ་དེབ། 

• རི་མོའི་དཔེ་རིས།  

• དབྱིབས་རྩིས་རིག་པའི་སྒྲོམ།  

• པི་སི། 

• གཞོག་ཆས།  

• ཤོག་ཀུ།  

• ཡིག་ཀྲེག།  

• སྣག་རྩི།  
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• བཅད་པྱིར། 

• རི་མོའི་འབྲི་དེབ།  

• ནང་སྦྱོང་འབྲི་དེབ།  

 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན།  

• སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས། མདོ་རྒྱ་ཆེར་རོལ་པ། ༢༠༠༢ སྡེ་དགེ་བཀའ་འགྱུར། ཀ་དརྴ་ཡོངས་འབྲེལ། 

• བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་དཔར་ཁང་། བོད་ཀྱི་རི་མོ་འབྲི་ཚུལ་དེབ་གསར་ཀུན་ཕན་ཉི་མ། ༡༩༨༡ 

• ག་ཟི་ནུབ་པ་བསྟན་འཛིན་དོན་ཡོད། བོད་གངས་ཅན་པའི་སྲོལ་གོམས་གཤིས་ལུགས། ༢༠༡༤ 

• མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས། འབྲུག་གི་བཟོ་རིག་བཅུ་གསུམ་གྱི་རྣམ་བཤད་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན། 

༢༠༠༣ 

• སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས། ཉེར་མཁོའི་རྣམ་བཤད་སྣང་བ་གསར་པ། ༢༠༠༡ ཀེ་ཨེམ་ཀྲི། 

• བླམ་སྐལ་བཟང་ཆོས་འཕེལ། བཟོ་རིག་བཅུ་གསུམ་གྱི་སློབ་སྦྱོང་ལམ་སྟོན་ལག་དེབ། ༢༠༠༢ 

• དཀོན་མཆོག་བསྟན་འཛིན། བཟོ་གནས་སྐྲ་རྩེའི་ཆུ་ཐིགས། ། ༡༩༩༤  

• རིག་འཛིན་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེའི་གཏེར་མ། རླུང་རྟ་ཡར་བསྐྱེད་བསང་མཆོད། ༢༠༡༨ བཀའ་བརྒྱུད་ཆོས་སྤྱོད།  

• སློབ་དཔོན་པདྨ་ཚེ་དབང་། འཁོར་འདས་ལམ་གསུམ། ༡༩༩༤ འབྲུག་ཐིམ་ཕུག། 

• ཡེ་ཤེས་རྣམ་རྒྱལ། ཁྱིམ་ཚོན་དང་པ་དང་གཉིས་པ། ༢༠༡༦ ཐིམ་ཕུག་བཟོ་རིག་བཅུ་གསུམ་སྤེལ་ཁང་།  
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སློབ་རིམ་༡༢ པ། 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

སློབ་རིམ་བཅུ་གཉིས་པའི་ལྷ་འབྲི། 



རིག་གཞུང་།            ལྷ་འབྲི།             སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 234 

ལེའུ་ཚན། རི་མོ།  
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག། 

སྟག་སེང་ཁྱུང་འབྲུག་དང་། མི་མཐུན་རྣམ་དྲུག། སྡོམ་བརྩོན་དམ་པ/ངང་མཚོ་རལ་གྲི། རི་དྭགས་ཆོས་འཁོར། 

མཐུན་པ་སྤུན་བཞི་དང་། ཚེ་རིང་རྣམ་དྲུག་གི་འབྱུང་ཁུངས་ཤེས་ཏེ་ཁུངས་བཀལ་ཚུགས་པའི་ཁར། རི་མོ་བྲིས་

ཏེ་ཚོན་སྦྱོར་གྱི་ལཱ་ཚུ་འབད་དེ་ རང་མགོ་རང་འདྲོངས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་མི་ཚེ་བཀལ་ཚུགས།  

 

དོན་ཚན། སྟག་སེང་ཁྱུང་འབྲུག་གི་སྐོར།  

ལས་དོན།  

§ སྟག་སེང་ཁྱུང་འབྲུག་གི་གོ་དོན་བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།  

§ སྟག་སེང་ཁྱུང་འབྲུག་གི་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅསཔ་འབད་ཁུངས་བཀལ་ཚུགས་དགོ།  

§ སྟག་སེང་ཁྱུང་འབྲུག་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་བཤད་པ་ཚུ་གསལ་བཤད་འབད་ཚུགས།  

§ སྟག་སེང་ཁྱུང་འབྲུག་གི་རི་མོ་ཚུ་དཔེ་མ་བལྟ་བར་བྲི་ཚུགས་དགོ། 

§ སྟག་སེང་ཁྱུང་འབྲུག་གི་རི་མོ་རས་གཞི/ཤོ་ཀུ་གུ་བྲིས་ཏེ་ཚོན་གཏང་ཚུགས་དགོ།  

§ སྟག་སེང་ཁྱུང་འབྲུག་གི་རི་མོ་བྲི་བའི་དགོས་པ་འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

• སྟག་སེང་ཁྱུང་འབྲུག་གི་གོ་དོན་དང་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ སློབ་དཔོན་ཚུ་/ཡང་ན་རི་མོའི་སྐོར་ལས་ཤེས་མི་

ལྷ་འབྲི་པའི་སློབ་དཔོན་ཚུ་དང་ འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དགོ།  

• སྟག་སེང་ཁྱུང་འབྲུག་གི་འབྱུང་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ་ཚུ་ དཔེ་མཛོད་དང་འབྲེལ་ཡོད་སློབ་

དཔོན་ཚུ་ལས་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ།  

• འཕར་གཟུགས་སྟོན་ཆས་/ཡང་ན་ ཤོག་བྱང་གི་ཐོག་ལས་སྤྱན་ཞུ་འབད་དགོ།  
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• སློབ་དཔོན་གྱིས་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་གནང་མི་དེ་ཚུ་ སློབ་ཕྲུག་ཁོང་རའི་གནས་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གོ་བ་ག་དེ་སྦེ་

ལེན་ཡོད་ག་ ཕན་ཚུན་བསམ་འཆར་བརྗེ་སོར་གྱི་ཐོག་ལས་འབད་ནི། ཡང་ན། སྤྱན་ཞུ་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་

ལུ་ དྲི་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ཁོང་རང་ནང་དོག་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དགོ།  

• སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་གོ་བ་ག་དེ་སྦེ་ལེན་ཡོད་ག་ བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་བ་ཚུ་རིག་རྩལ་མ་

འདྲ་བའི་ཐོག་ལས་ ཁྱིམ་ལཱ/སློབ་ཁང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བྱིན་དགོ།  

• སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ཁོང་ར་གི་གནས་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་དྲི་བའི་ལན་ཚུ་བྲིས་ཞིནམ་ལས་ དུས་ཐོག་ལུ་ཕུལ་དགོ།  

• སྟག་སེང་ཁྱུང་འབྲུག་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ཁུངས་དོན་དང་བརྡ་བཤད་ཚུ་ སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་རྐྱངམ་ཅིག་གིས་མ་དོ་

བར་གཞན་ཁ་ལས་འཚོལ་ཏེ་བྲི་དགོ།  

• སྟག་སེང་ཁྱུང་འབྲུག་གི་རི་མོ་སྤར་བརྩམ་ཐངས་ལས་འགོ་བཙུགས་ སྦྱང་བ་ལོག་ཅི་ར་འབད་དགོ། 

• ཚོན་རློན་མདངས་རྐྱབ་ཐངས་ཚུ་སློབ་དཔོན་གྱིས་སློབ་སྟོན་འབད་དགོ།  

• སྟག་སེང་ཁྱུང་འབྲུག་གི་རི་མོ་ཚུ་རས་གཞི་དང་ཤོ་ཀུ་ཚུ་གུ་བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཚོན་གཏང་ཐངས་ཀྱི་སྦྱང་བ་ག་དེ་

མང་མང་བྱིན་དགོ།  

• རང་གིས་གཏང་ཡོད་མི་ཚོན་དེ་ འགྲེམ་སྟོན་འབད་ཞིནམ་ལས་ དམངས་ཀྱིས་བསམ་འཆར་བཀོད་དགོ།  

• གཞན་གྱི་བསམ་ལན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་དགོཔ་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་བསྐྱར་སྦྱང་བ་མཐིལ་ཕྱིན་འབད་དགོ།  

• དྲི་བའི་རིག་རྩལ་ དབྱེ་ཞིབ། ༢ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ རིག་བསྡུར་ཐབས་ཤེས། ༣ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་

སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ ཤེས་ཡོན་ཀུན་ཚང་། ༤ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ ནང་མཐུན་འབྲེལ་བ།  

སྟག་སེང་ཁྱུང་འབྲུག་གི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ།  

སྟག་གི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ།  

• སྟག་གི་བཟོ་དབྱིབས་པར་བརྩམ་ནི།  

• མགུ་ཏོ་པར་བརྩམ་ནི།  

• གཟུགས་བརྙན་པར་བརྩམ་ནི།  
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• ལགཔ་དང་རྐངམ་པར་བརྩམ་ནི། 

• མཇུག་མ་དང་སྟག་ཁྲ་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

• ཞུན་དག་འབད་དེ་བྲི་ནི།  

• བཅད་རྐྱབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ནི།  

སེང་གེ་གི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ།  

• སེངྒེ་གི་བཟོ་དབྱིབས་པར་བརྩམ་ནི།  

• མགུ་ཏོ་དང་གཡུ་རལ་པར་བརྩམ་ནི།  

• གཟུགས་བརྙན་པར་བརྩམ་ནི།  

• ལགཔ་དང་རྐངམ་པར་བརྩམ་ནི། 

• མཇུག་མ་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

• ཞུན་དག་འབད་དེ་བྲི་ནི།  

• བཅད་རྐྱབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ནི།  

བྱ་ཁྱུང་གི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ།  

• ཁྱུང་གི་བཟོ་དབྱིབས་པར་བརྩམ་ནི།  

• མགུ་ཏོ་དང་རྭཝ་པར་བརྩམ་ནི།  

• རལཔ་པར་བརྩམ་ནི།  

• གཟུགས་དབྱིབས་དང་གཤོག་སྒྲོ་པར་བརྩམ་ནི།  

• ལགཔ་དང་རྐངམ་པར་བརྩམ་ནི། 
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• མཇུག་སྒྲོ་དང་ལག་པ་གི་སྦུལ་པར་བརྩམ་ནི། 

• གདུབ་ཅུང་དང་ཁྲ་ པར་བརྩམ་ནི།  

• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

• བཅད་རྐྱབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ནི།  

འབྲུག་གི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ།  

• འབྲུག་གི་བཟོ་དབྱིབས་པར་བརྩམ་ནི།  

• མགུ་ཏོ་དང་རལཔ་པར་བརྩམ་ནི།  

• གཟུགས་པར་བརྩམ་ནི།  

• ལགཔ་དང་རྐངམ་པར་བརྩམ་ནི།  

• མེ་རིས་དང་ཟེ་བ་པར་བརྩམ་ནི།  

• ལྟོ་རིས་དང་གློགཔ་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

• བཅད་རྐྱབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ནི།  

ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་། 

• སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་སྟག་སེང་ཁྱུང་འབྲུག་གི་གོ་དོན་དང་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ 

འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ལྷབ་ནི་དང་།  

• སློབ་དེབ་ནང་བཀོད་ཡོད་མི་ཚུ་ལས་བལྟ་སྟེ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ།   

• སྟག་སེང་ཁྱུང་འབྲུག་གི་འབྱུང་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཤེས་མི་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ 

ཞིབ་འཚོལ་འབད་དགོ།  
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• སློབ་དཔོན་གྱིས་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་གང་རུང་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མཐོང་ཐོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་སློབ་སྟོན་

འབད་དགོ།   

• སློབ་དཔོན་གྱིས་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་གནང་མི་དེ་ཚུ་ སློབ་ཕྲུག་ཁོང་རའི་གནས་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གོ་བ་ག་དེ་སྦེ་

ལེན་ཡོད་ག་ བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་བ་ཚུ་རིག་རྩལ་མ་འདྲ་བའི་ཐོག་ལས་ བསྐྱལ་དགོ།  

• སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ཁོང་ར་གི་གནས་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་དྲི་བའི་ལན་ཚུ་བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་

ལས་སླར་ལོག་བསྐྱལ་དགོ།  

• སྟག་སེང་ཁྱུང་འབྲུག་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ཁུངས་དོན་དང་བརྡ་བཤད་ཚུ་ སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་རྐྱངམ་ཅིག་གིས་མ་དོ་

བར་གཞན་ཁ་ལས་འཚོལ་ཏེ་བྲི་དགོ།  

• སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་དཔེ་རི་དང་ དཔེ་རི་གཞན་དང་གཞན་ལུ་ཡང་བལྟ་ཞིནམ་ལས་ སྟག་

སེང་ཁྱུང་འབྲུག་གི་རི་མོ་སྤར་བརྩམ་ཐངས་ལས་འགོ་བཙུགས་ སྦྱང་བ་ལོག་ཅི་ར་འབད་དགོ།  

• ཚོན་རློན་མདངས་རྐྱབ་ཐངས་ཚུ་སློབ་དཔོན་གྱིས་བརྙན་ཐུང་བཟོ་སྟེ་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་གཏང་ནི་དང་ 

ཡངན་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་དངོས་སུ་འབད་སློབ་སྟོན་འབད་དགོ།  

• སྟག་སེང་ཁྱུང་འབྲུག་གི་རི་མོ་ཚུ་རས་གཞི་དང་ཤོ་ཀུ་ཚུ་གུ་བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཚོན་གཏང་ཐངས་ཀྱི་སྦྱང་བ་ག་དེ་

མང་མང་འབད་དགོ།  

• རང་གིས་གཏང་ཡོད་མི་ཚོན་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་སློབ་དཔོན་ལུ་ཕུལ་ཏེ་སློབ་དཔོན་གྱི་བསམ་ལན་

དང་འཁྲིལ་སྦེ་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་དགོཔ་ཡོད་མི་ཚུ་རྐྱབ་སྟེ་སྦྱང་བ་མཐིལ་ཕྱིན་འབད་དགོ།  

• དྲི་བའི་རིག་རྩལ་ དབྱེ་ཞིབ། ༢ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ རིག་བསྡུར་ཐབས་ཤེས། ༣ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་

སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ ཤེས་ཡོན་ཀུན་ཚང་། ༤ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ ནང་མཐུན་འབྲེལ་བ།  
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དབྱེ་ཞིབ།  

§ སློབ་ཕྲུག་སྡེ་གྲོགས་ནང་ དོན་ཚན་ཐོག་ལུ་རྩོད་བསྡུར་འབད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ཁུངས་གཟང་དང་ འཁྲིལ་

ཏེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

§ བརྗོད་དོན་ཆ ་ཚང ་ཡོད་མེད། རྗོད་སྒྲ་དག་གསལ་དང ་ མགྱོགས་ལྷོད་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་        

ངག་རྒྱུགས་ལེན་ནི།  

§ སྟག་སེང་ཁྱུང་འབྲུག་གི་འབྱུང་ཁུངས་དང་དགོས་པ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ སྐུགས་ཚད་བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 

དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་རྒྱུས་ཐོ་བཞག་ནི།  

§ དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ ལེགས་བཅོས་ཀྱི་བསམ་ལན་བཀོད་དེ་ ལོག་བྲི་ནི། 

 

སློབ་སྦྱོང་མཁོ་ཆས།  

• སྟག་སེང་ཁྱུང་འབྲུག་གི་ཁུངས་དོན་ཡིག་ཆ།  

• རི་མོའི་དཔེ་རིས།  

• དབྱིབས་རྩིས་རིག་པའི་སྒྲོམ།  

• པི་སི། 

• གཞོག་ཆས།  

• ཤོག་ཀུ།  

• ཡིག་ཀྲེག།  

• སྣག་རྩི།  

• བཅད་པྱིར། 

• རི་མོའི་འབྲི་དེབ།  

• ནང་སྦྱོང་འབྲི་དེབ།  
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ལེའུ་ཚན། རི་མོ། སེམས་ཅན་གྱི་གཟུགས་བརྙན།   

དོན་ཚན། མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་/མི་མཐུན་རྣམ་དྲུག་གི་སྐོར།   

ལས་དོན།  

• མི་མཐུན་གཡུལ་ལས་རྣམ་རྒྱལ/མི་མཐུན་རྣམ་དྲུག་གི་གོ་དོན་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།  

• མི་མཐུན་རྣམ་དྲུག་གི་རི་མོ་བྲི་དགོ་པའི་ཁུངས་དོན་བཤད་ཚུགས་དགོ།  

• མི་མཐུན་རྣམ་དྲུག་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་རི་མོ་ཚུ་དཔེ་མ་བལྟ་བར་བྲིས་ཚུགས་དགོ།   

• མི་མཐུན་རྣམ་དྲུག་གི་རི་མོ་ཚུ་རས་གཞི/ཤོ་ཀུ་གུ་བྲིས་ཏེ་ རློན་མདངས་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།  

• མི་མཐུན་རྣམ་དྲུག་གི་རི་མོ་བྲི་བ་ཅིན་ཕན་པ་ག་ཅི་ཡོད་ག་ཁུངས་གཟང་ཚུགས་དགོ།  

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།   

• མི་མཐུན་གཡུལ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་དགོས་དོན་དང་ཕན་ཡོན་ཚུ་སློབ་དཔོན་གྱིས་བཤད་བྱིན་པའི་ཤུལ་ལུ་ སྡེ་

གྲོགས་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ གྲོས་བསྡུར་འབད་དགོ།  

• སློབ་ཕྲུག་རང་སོ་གིས་གྲོས་བསྡུར་འབད་ཡོད་མི་འདི་ འཐུས་མི་ཅིག་གིས་དམངས་ཁར་སྤྱན་འབུལ་ཞུ་དགོ།  

• སློབ་དཔོན་གྱིས་མི་མཐུན་གཡུལ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རི་མོ་སྤར་བརྩམ་ཐངས་ཀྱི་གོ་རིམ་ཚུ་   སློབ་སྟོན་

འབད་དགོ།  

• ལག་པའི་མཉེན་ཁུག་ཚུད་ནིའི་དོན་ལུ་ དཔེ་དེབ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་རི་མོ་ཚུ་ལུ་དཔྱེ་བལྟ་སྟེ་  ག་དེ་མང་

མང་བྲི་དགོ།  

• མི་མཐུན་གཡུལ་ལས་རྣམ་རྒྱལ/མི་མཐུན་རྣམ་དྲུག་གི་རི་མོ་དེ་ཚུ་ག་ཏེ་ལུ་རྐྱབ་པ་ཅིན་འཇའ་ཆི་ཆི་མཐོང་ནི་མས་

ག་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ ཁུངས་བཀལ་དགོ།  

• རི་མོ་དེ་ཚུ་ག་ཏེ་ལུ་རྐྱབ་པ་ཅིན་འོས་འབབ་འདུག་ག་ཤེས་ནིའི་དོན་ལུ་གོ་བསྡུར་འབད་དགོ། 
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• སློབ་དཔོན་གྱིས་མི་མཐུན་རྣམ་དྲུག་གི་རི་མོ་ཚུ་རས་གཞི་དང་ཤོ་ཀུ་གང་རུང་གུ་བྲི་ཞིནམ་ལས་རློན་མདངས་རྐྱབ་

ཐངས་ཚུ་སྟོན་བྱིན་དགོ།  

• སེམས་ཅན་གཉིས་ཀྱི་གཟུགས་དང་མགུ་ཏོ་གཅིག་ཁར་འབྱར་ཏེ་བྲི་མི་དེ་གིས་ མཐུན་ལམ་བཟོ་ཚུགས་ག་མི་

ཚུགས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བཅུད་བཏོན་བཅུག་ཞིནམ་ལས་སློབ་དཔོན་གྱིས་བསམ་ལན་བྱིན་དགོ།   

• དྲི་བའི་རིག་རྩལ་ དབྱེ་ཞིབ། ༢ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ དཔྱེ་སྟོན་ཐབས་ཤེས། ༣ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་

སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ སྣ་ཚོགས་ལམ་སྲོལ། ༤ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས།  

མི་མཐུན་གཡུལ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ལས་ སེངྒེ་དང་ཁྱུང་གཅིག་ཁར་འདུས་པའི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ། 

སེང་གེ་གི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ།  

• བཟོ་དབྱིབས་པར་བརྩམ་ནི།  

• མགུ་ཏོ་དང་རྭཝ་པར་བརྩམ་ནི།  

• གཟུགས་བརྙན་པར་བརྩམ་ནི།  

• ལགཔ་དང་རྐངམ་པར་བརྩམ་ནི། 

• གཤོགས་སྒྲོ་པར་བརྩམ་ནི། 

• མཇུག་མ་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

• ཞུན་དག་འབད་དེ་བྲི་ནི།  

• བཅད་རྐྱབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ནི།  

ཆུ་སྲིན་དང་དུང་དཀར་འདུས་པའི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ།  

• བཟོ་དབྱིབས་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཆུ་སྲིན་གྱི་མགུ་ཏོ་དང་ལྷ་པ་པར་བརྩམ་ནི།  
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• རལཔ་པར་བརྩམ་ནི།  

• གཟུགས་དབྱིབས་དང་དུང་དཀར་པར་བརྩམ་ནི།  

• ལགཔ་པར་བརྩམ་ནི། 

• གློགཔ་པར་བརྩམ་ནི། 

• མཇུག་མ་གི་པ་ཏྲ་བརྩམ་ནི། 

• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

• བཅད་རྐྱབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ནི།  

ཉ་དང་སྲམ་འདུས་པའི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ། 

• བཟོ་དབྱིབས་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཉའི་མགུ་ཏོ་པར་བརྩམ་ནི།  

• སྲམ་གྱི་གཟུགས་པར་བརྩམ་ནི། 

• ལགཔ་དང་རྐངམ་པར་བརྩམ་ནི།  

• མཇུག་མ་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

• བཅད་རྐྱབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ནི།  

ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་་་ 

• མི་མཐུན་གཡུལ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་དགོས་དོན་དང་ཕན་ཡོན་ཚུ་སློབ་དེབ་ནང་ལས་བལྟ་སྟེ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ།  

• སེམས་ཅན་གཉིས་ཀྱི་གཟུགས་དང་མགུ་ཏོ་གཅིག་ཁར་འབྱར་ཏེ་བྲི་དགོ་པའི་ཁུངས་ཚུ་དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ བྲི་དགོ།  

• སློབ་དཔོན་གྱིས་ མི་མཐུན་གཡུལ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་/མི་མཐུན་རྣམ་དྲུག་གི་རི་མོ་སྤར་བརྩམ་ཐངས་ཀྱི་གོ་རིམ་ཚུ་

བརྙན་ཐུང་བཟོ་སྟེ་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་བསྐྱལ་སྦེ་ལྷབ་དགོ།  



རིག་གཞུང་།            ལྷ་འབྲི།             སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 243 

• ལག་པའི་མཉེན་ཁུག་ཚུད་ནིའི་དོན་ལུ་ དཔེ་དེབ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་རི་མོ་ཚུ་ལུ་དཔྱེ་བལྟ་སྟེ་ ག་དེ་མང་མང་

བྲི་དགོ།  

• མི་མཐུན་གཡུལ་ལས་རྣམ་རྒྱལ/མི་མཐུན་རྣམ་དྲུག་གི་རི་མོ་དེ་ཚུ་ག་ཏེ་ལུ་རྐྱབ་པ་ཅིན་འཇའ་ཆི་ཆི་མཐོང་ནི་མས་

ག་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ།  

• སློབ་དཔོན་གྱིས་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་མི་མཐུན་རྣམ་དྲུག་གི་རི་མོ་ཚུ་རས་གཞི་དང་ཤོ་ཀུ་གང་རུང་གུ་བྲི་

ཞིནམ་ལས་རློན་མདངས་རྐྱབ་ཐངས་ཚུ་སྟོན་བྱིན་དགོ།  

• རང་གིས་བྲིས་ཡོད་མི་རི་མོ་དང་ ཚོན་བཏང་ཡོད་མི་ཚུ་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་སློབ་དཔོན་ལུ་ཕུལ་ཏེ་བསམ་

ལན་ཞུ་དགོ།  

• སེམས་ཅན་གཉིས་ཀྱི་གཟུགས་དང་མགུ་ཏོ་གཅིག་ཁར་འབྱར་ཏེ་བྲི་མི་དེ་གིས་ མཐུན་ལམ་བཟོ་ཚུགས་ག་མི་

ཚུགས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བཅུད་བཏོན་ཞིནམ་ལས་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་སློབ་དཔོན་ལུ་ཕུལ་དགོཔ་དང་།  

• སློབ་དཔོན་གྱིས་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་བཏུབ་མི་བཏུབ་ཀྱི་བསམ་ལན་ཚུ་དུས་ཐོག་ལུ་བྱིན་དགོ།   

• དྲི་བའི་རིག་རྩལ་ དབྱེ་ཞིབ། ༢ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ དཔྱེ་སྟོན་ཐབས་ཤེས། ༣ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་

སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ སྣ་ཚོགས་ལམ་སྲོལ། ༤ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས།   

དབྱེ་ཞིབ།  

§  དུས་ཐོག་ལུ་དཔེ་མ་བལྟ་བར་བྲི་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  

§ དྲི་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཧ་གོ་ག་མ་གོ་བལྟ་སྟེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི།  

§ ཁོང་གི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་བཏུབ་མ་བཏུབ་བལྟ་སྟེ་ བཅོ་ཁ་རྐྱབ་ནི་ ཡང་ན་ བསམ་ལན་བཀོད་ནི།    

སློབ་སྦྱོང་མཁོ་ཆས།  

• མི་མཐུན་གཡུལ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ལམ/མི་མཐུན་རྣམ་དྲུག་གི་ཁུངས་དོན་ཡིག་ཆ།  

• རི་མོའི་དཔེ་རིས།  
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• དབྱིབས་རྩིས་རིག་པའི་སྒྲོམ།  

• པི་སི། 

• གཞོག་ཆས།  

• ཤོག་ཀུ།  

• ཡིག་ཀྲེག།  

• སྣག་རྩི།  

• བཅད་པྱིར། 

• རི་མོའི་འབྲི་དེབ།  

• ནང་སྦྱོང་འབྲི་དེབ།  
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ལེའུ་ཚན། རི་མོ། 

དོན་ཚན། སྡོམ་བརྩོན་དམ་པའམ/ངང་རལ་གྲི། རི་དྭགས་ཆོས་འཁོར། ཆུ་རིས་བྲག་རིས།  

ལས་དོན།  

• སྡོམ་བརྩོན་དམ་པའི་དགོས་པ་དང་ཕན་ཡོན་ཚུ་ཁ་གསལ་འབད་བཤད་ཚུགས་དགོ། 

• སྡོམ་བརྩོན་དམ་པ/ངང་མཚོ་རལ་གྲིའི་རི་མོ་ཚུ་དཔེ་མ་བལྟ་བར་བྲི་ཚུགས་དགོ།  

• སྡོམ་བརྩོན་དམ་པ/ངང་མཚོ་རལ་གྲིའི་རི་མོ་བྲིས་ཏེ་རློན་མདངས་དང་གསུམ་མདངས་གཉིསཔོ་ཆ་ར་རྐྱབ་ཚུགས་

དགོ།  

• རི་དྭགས་ཆོས་འཁོར་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཁ་གསལ་འབད་བཤད་ཚུགས་དགོ།  

• རི་དྭགས་ཆོས་འཁོར་གྱི་རི་མོ་དང་འཁྲིལ་བའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ ཁུངས་བཀལ་ཚུགས་དགོ།  

• རི་དྭགས་ཆོས་འཁོར་བྲི་སའི་ཡུལ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ དེ་སྦེ་བྲི་དགོ་པའི་ཁུངས་བཀལ་ཚུགས་དགོ།  

• རི་དྭགས་ཆོས་འཁོར་གྱི་རི་མོ་འདི་དཔེ་མ་བལྟ་བར་བྲི་ཚུགས་དགོ།  

• རི་དྭགས་ཆོས་འཁོར་གྱི་རི་མོ་ཕྱེད་ཀ་འབད་བྲི་ནི་དང་ ཧྲིལ་བུམ་འབད་བྲི་ནི་ཚུ་འབད་ཚུགས་དགོ།   

• རི་དྭགས་ཆོས་འཁོར་གྱི་རི་མོ་བྲིས་ཏེ་ཚོན་གཏང་ཚུགས་དགོ།  

• ཆུ་རིས་དང་བྲག་རིས་གི་རི་མོ་བྲི་ཚུགས་དགོ།  

• གོང་གི་རི་མོ་ཚུ་གུ་ཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཚོན་གཏང་ཚུགས་དགོ།  

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

§ སྡོམ་བརྩོན་དམ་པའམ/ངང་མཚོ་རལ་གྲི་ དེ་ལས་རི་དྭགས་ཆོས་འཁོར་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་བརྡ་དོན་ཚུ་སློབ་

དཔོན་གྱིས་ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ/བྱང་ཤིང་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ གསལ་བཤད་རྐྱབ་བྱིན་དགོ།  

§ སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་ སྡོམ་བརྩོན་དམ་པའམ/ངང་མཚོ་རལ་གྲི་དང་རི་དཝགས་ཆོས་འཁོར་གྱི་རི་མོའི་དཔེ་རིས་

དེ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་ཞིནམ་ལས་ རང་སོའི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་རིག་རྩལ་མ་འདྲཝ་ཚུ་བཏོན་ཏེ་ མ་འདྲཝ་

མ་འདྲཝ་འབད་བྲི་དགོ།  
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§ བལྟ་བཤལ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ རི་མོའི་བརྡ་དོན་ཚུ་གུ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་བསམ་འཆར་བཀོད་དགོ།  

§ རི་མོ་བྲི་ནི་ལུ་གོམས་ཆ་ཚུད་ནིའི་དོན་ལུ་ དཔེ་དེབ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་རི་མོ་ཚུ་ལུ་དཔྱེ་བལྟ་སྟེ་ ག་དེ་མང་མང་

བྲི་དགོ།  

§ རི་མོ་ཚུ་ག་ཏེ་ལུ་རྐྱབ་པ་ཅིན་འཇའ་ཆི་ཆི་མཐོང་ནི་མས་ག་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ ཁུངས་བཀལ་དགོ། 

§ སྡོམ་བརྩོན་དམ་པ་དང་རི་དྭགས་ཆོས་འཁོར་ཚོན་བཏང་གཏངམ་གི་རྩ་བར་འཁྱིད་ཞིནམ་ལས་ རང་གིས་ལྷབ་མི་

དེ་དང་འདྲ་མི་འདྲ་བལྟ་སྟེ་ ལེགས་བཅོས་ཀྱི་བསམ་འཆར་བཀོད་བཅུག་སྦེ་ བསམ་ལན་དུས་ཐོག་ལུ་བྱིན་དགོ།     

§ སྔར་སྲོལ་གཞི་བཞག་ཐོག་ དེང་རབས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་བཟོ་ནིའི་ལམ་སྟོན་འབད་དེ་སྡེ་ཚན་ནང་འབད་བཟོ་

དགོ། 

§ རས་གཞི་དང་ཤོ་ཀུ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་རི་མོ་བྲིས་བཅུག་སྟེ་གསུམ་མདངས་དང་རློན་མདངས་ཚུ་རྐྱབ་སྟེ་གཏང་དགོ།  

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་གནང་དགོ།  

§ དྲི་བའི་རིག་རྩལ་ དབྱེ་ཞིབ། ༢ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ དཔྱེ་སྟོན་ཐབས་ཤེས། ༣ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་

སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ སྣ་ཚོགས་ལམ་སྲོལ། ༤ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས།  

སྡོམ་བརྩོན་དམ་པའམ/ངང་མཚོ་རལ་གྲི་གི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ།  

• ཚངས་ཐིག་དང་འཕྲེད་ཐིག་འཐེན་ནི།  

• པདྨ་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཆོས་ཀྱི་གླེགས་བམ/པོ་ཏི་པར་བརྩམ་ནི།  

• རལ་གྲི་དང་དར་དཔྱངས་པར་བརྩམ་ནི།  

• པདྨའི་ཤུབས་ལོ་པར་བརྩམ་ནི།  

• གཡས་དང་གཡོན་གྱི་ ངང་པ་དང་ནེ་ཙོ/བག་བྲོ་པར་བརྩམ་ནི།  
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• རྐང་པར་བརྩམ་ནི།  

• རྐང་འོག་གི་པདྨའི་པར་བརྩམ་ནི། 

• ས་གཞི་པར་བརྩམ་ནི།  

• སྤྲིན་རིས་དང་ཆུ་རིས་པར་བརྩམ་ནི། 

• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

• བཅད་རྐྱབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ནི།  

རི་དྭགས་ཆོས་འཁོར་གྱི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ།  

• ཚངས་ཐིག་དང་འཕྲེད་ཐིག་འཐེན་ནི། 

• བང་རིམ་འོག་མ་པར་བརྩམ་ནི།  

• འཁོར་ལོའི་པདྨ་དང་འཁོར་ལོ་པར་བརྩམ་ནི། 

• འཁོར་ལོའི་པ་ཏྲ་པར་བརྩམ་ནི། 

• གཡས་གཡོན་གྱི་རི་དྭགས་ཀྱི་བཟོ་དབྱིབས་པར་བརྩམ་ནི།  

• རི་དྭགས་ཀྱི་མགུ་ཏོ་པར་བརྩམ་ནི།  

• རི་དྭགས་ཀྱི་གཟུགས་དང་ རྐང་ལག་ཚུ་པར་བརྩམ་ནི། 

• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

• བཅད་རྐྱབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ནི།  

ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་། 

• སྡོམ་བརྩོན་དམ་པའམ/ངང་མཚོ་རལ་གྲི་ དེ་ལས་རི་དྭགས་ཆོས་འཁོར་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་བརྡ་དོན་ཚུ་སློབ་

དཔོན་གྱིས་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ གསལ་བཤད་རྐྱབ་བྱིན་དགོ།  
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• སློབ་ཕྲུག་ཁོང་རང་གིས་ སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་སྡོམ་བརྩོན་དམ་པ་དང་རི་དྭགས་ཆོས་འཁོར་གྱི་ རི་མོ་དེ་ཚུ་ལུ་

གཞི་བཞག་ཞིནམ་ལས་ རང་སོའི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་རིག་རྩལ་མ་འདྲཝ་ཚུ་བཏོན་ཏེ་ མ་འདྲཝ་མ་

འདྲཝ་འབད་བྲི་ནི།  

• སྡོམ་བརྩོན་དམ་པ་དང་རི་དྭགས་ཆོས་འཁོར་གྱི་རི་མོ་བྲི་ཐངས་ཚུ་ དཔེ་བལྟ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་

གྱི་ཐོག་ལས་སློབ་དཔོན་ལུ་རྒྱུགས་ཕུལ་དགོ། 

• རི་མོ་བྲི་ནི་ལུ་གོམས་ཆ་ཚུད་ནིའི་དོན་ལུ་ དཔེ་དེབ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་རི་མོ་ཚུ་ལུ་དཔྱེ་བལྟ་སྟེ་ ག་དེ་མང་མང་བྲི་དགོ། 

• སྡོམ་བརྩོན་དམ་པ་དང་རི་དྭགས་ཆོས་འཁོར་གྱི་རི་མོ་ཚུ་ག་ཏེ་ལུ་རྐྱབ་པ་ཅིན་འཇའ་ཆི་ཆི་མཐོང་ནི་མས་ག་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ 

ཁུངས་བཀལ་དགོ།  

• ཁྱིམ་ཚོན་བཏང་གཏངམ་གི་རྩ་བར་འགྱོ་ཞིནམ་ལས་ རང་གིས་ལྷབ་མི་དེ་དང་འདྲ་མི་འདྲ་བལྟ་སྟེ་མ་འདྲཝ་དང་

རྒྱས་ཤིང་རྒྱས་འབད་བྲི་བལྟ་དགོ།  

• སྡོམ་བརྩོན་དམ་པ་དང་རི་དྭགས་ཆོས་འཁོར་གྱི་རི་མོ་ཚུ་རས་གཞི་དང་ཤོ་ཀུ་ཚུ་གུ་བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཚོན་གཏང་

སྟེ་བརྙན་ཐུང་བཟོ་ནི་དང་/ཡང་ན་པར་བཏབ་སྟེ་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་སློབ་དཔོན་ལུ་ཕུལ་དགོ། སློབ་

དཔོན་གྱིས་དུས་ཐོག་ལུ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཞིནམ་ལས་བསམ་ལན་བྱིན་དགོ། སློབ་དཔོན་གྱིས་གནང་མི་བསམ་

ལན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་རི་མོ་དེ་ཚུ་ག་དེ་མང་མང་སྦྱང་བ་འབད་དགོ།  

• དྲི་བའི་རིག་རྩལ་ གསར་རྩོམ། ༢ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ལས་འགུལ་ཐབས་ཤེས། ༣ རྒྱལ་ཡོངས་

དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ ཤེས་ཡོན་ཀུན་ཚང་། ༤ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ དཀའ་ངལ་སེལ་

ཐབས།  

དབྱེ་ཞིབ།  

§ དཔེ་མ་བལྟ་བར་བྲི་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ དུས་ཐོག་ལུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  

§ དྲི་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཧ་གོ་ག་མ་གོ་བལྟ་སྟེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི།  

§ ཁོང་གི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་བཏུབ་མི་བཏུབ་བལྟ་སྟེ་ བཅོ་ཁ་རྐྱབ་ནི/བསམ་ལན་བྱིན་ནི།  
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སློབ་སྦྱོང་མཁོ་ཆས།  

• སྡོམ་བརྩོན་དམ་པ་དང་རི་དྭགས་ཆོས་འཁོར་གྱི་རི་མོའི་ཁུངས་དོན་ཡིག་ཆ།  

• རི་མོའི་དཔེ་རིས།  

• དབྱིབས་རྩིས་རིག་པའི་སྒྲོམ།  

• པི་སི། 

• གཞོག་ཆས།  

• ཤོག་ཀུ།  

• ཡིག་ཀྲེག།  

• སྣག་རྩི།  

• བཅད་པྱིར། 

• རི་མོའི་འབྲི་དེབ།  

• ནང་སྦྱོང་འབྲི་དེབ།  

རྒྱབ་རྟེན།  

འབྲུག་གི་བཟོ་རིག་བཅུ་གསུམ་གྱི་རྣམ་བཤད་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན། མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས། ༢༠༠༣ 

ཉེར་མཁོའི་རྣམ་བཤད་སྣང་བ་གསར་པ། སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས། ༢༠༠༡ 

བཟོ་རིག་བཅུ་གསུམ་གྱི་སློབ་སྦྱོང་ལམ་སྟོན་ལག་དེབ། བླམ་སྐལ་བཟང་ཆོས་འཕེལ། ༢༠༠༢ 
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ལེའུ་ཚན། རི་མོ་དང་ཚོན་སྦྱོར།   

དོན་ཚན། མཐུན་པ་སྤུན་བཞི།   

ལས་དོན།  

• མཐུན་པ་སྤུན་བཞི་གི་རི་མོའི་འབྱུང་ཁུངས་འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ།  

• མཐུན་པ་སྤུན་བཞི་གི་རི་མོ་བྲི་བའི་ཕན་ཡོན་ཚུ་བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།  

• མཐུན་པ་སྤུན་བཞི་གི་རི་མོ་ཚུ་ཚད་དང་ལྡན་ཏོག་ཏོ་འབད་བྲི་ཚུགས་དགོ།  

• རས་གཞི་དང་ཤོ་ཀུ་ཚུ་ནང་བྲིས་ཏེ་ཚོན་གཏང་ཚུགས་དགོ།  

• རི་མོའི་འབྱུང་ཁུངས་དེ་ལུ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་འབྲི་རྩོམ་བྲི་ཚུགས་དགོ།  

§ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

§ རང་གི་ཁྱིམ་དང་ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེ་ཚུ་གི་གྱང་གི་ལོགས་ལུ་མཐུན་པ་སྤུན་བཞིའི་རི་མོ་བྲི་དགོ་པའི་ཁུངས་དོན་ཚུ་

ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་བཤད་པ་རྐྱབ་དགོ། 

§ སྡེ་ཚན་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ མཐུན་པ་སྤུན་བཞི་གི་རི་མོ་མ་འདྲཝ་བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་འབད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ 

དམངས་ཁར་སྤྱན་འབུལ་ཞུ་དགོ།   

§ ཆ་གཟུང་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་མཐུན་པ་སྤུན་བཞི་གི་རི་མོ་བྲི་མི་འདི་གིས་ཁེ་ཕན་ག་ཅི་ར་འདུག་ག་འཚོལ་

ཞིབ་འབད་དགོ།   

§ མཐུན་པ་སྤུན་བཞི་གི་རི་མོ་བྲི་ཡོད་མི་དེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྐྱོན་བཏགས་ཞིནམ་ལས་ སྐྱོན་མེདཔ་

འབད་བྲི་མ་ཚུགས་ཚུན་ལོག་ཅི་ར་ བྲི་དགོ། མཐུན་པ་སྤུན་བཞིའི་རི་མོ་རས་གཞི་དང་ཤོག་དཀར་ཚུ་གུ་

བཀོད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་བའི་ཚོན་སྦྱོར་འབད་དགོ།  

§ ཚོན་གྱི་བསྐ་སླ་དང་སྤྱིན་གྱི་རན་ཚད་ཚུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་བལྟ་རྟོག་འབད་དེ་ སྤུས་ཚད་དང་ལྡནམ་བཟོ་དགོ། 

དྲི་བའི་རིག་རྩལ་ དབྱེ་ཞིབ། ༢ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ རིག་བསྡུར་ཐབས་ཤེས། ༣ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་

སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ ཤེས་ཡོན་ཀུན་ཚང་། ༤ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ ནང་མཐུན་འབྲེལ་བ།  
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མཐུན་པ་སྤུན་བཞི་ལས་བྱ་གོང་མའི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ། 

• བྱ་གོང་མ/སྲེག་པའི་བཟོ་དབྱིབས་པར་བརྩམ་ནི།  

• མགུ་ཏོ་དང་གཟུགས་པར་བརྩམ་ནི།  

• གཤོག་སྒྲོ་དང་མཇུག་སྒྲོ་པར་བརྩམ་ནི། 

• རྐངམ་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

• བཅད་རྐྱབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ནི།  

རི་བོང་གི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ།  

• རི་བོང་གི་བཟོ་དབྱིབས་པར་བརྩམ་ནི། 

• མགུ་ཏོ་དང་རྣམ་ཅོ་པར་བརྩམ་ནི།  

• གཟུགས་པར་བརྩམ་ནི།  

• ལགཔ་དང་རྐངམ་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

• བཅད་རྐྱབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ནི།  

སྤྱའི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ།  

• སྤྱའི་བཟོ་དབྱིབས་པར་བརྩམ་ནི།  

• མགུ་ཏོ་པར་བརྩམ་ནི།  

• གཟུགས་པར་བརྩམ་ནི།  

• ལགཔ་དང་རྐངམ་པར་བརྩམ་ནི།  

• མཇུག་མ་པར་བརྩམ་ནི།  
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• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

• བཅད་རྐྱབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ནི།  

གླངམོ་ཆེ་གི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ།  

• བཟོ་དབྱིབས་པར་བརྩམ་ནི། 

• མགུ་ཏོ་དང་རྣམ་ཅོ་པར་བརྩམ་ནི། 

• མཆེཝ་པར་བརྩམ་ནི། 

• གཟུགས་པར་བརྩམ་ནི།  

• ལགཔ་དང་རྐངམ་པར་བརྩམ་ནི། 

• མཇུག་མ་པར་བརྩམ་ནི།  

• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

• བཅད་རྐྱབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ནི།  

མཐུན་པ་སྤུན་བཞིའི་རྒྱབ་ཀྱི་བཀོད་པ་གི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ། 

• ཤིང་ནྱགྲོདྷའི་བཟོ་དབྱིབས་པར་བརྩམ་ནི། 

• ཤིང་གི་སྡོང་པོ་པར་བརྩམ་ནི། 

• ལོ་འདབ་དང་འབྲས་བུ་པར་བརྩམ་ནི། 

• ས་གཞི་པར་བརྩམ་ནི།  

• བྲག་རིས་ ཆུ་རིས་ སྤྲིན་རིས་ཚུ་ རིམ་པ་བཞིན་པར་བརྩམ་ནི། 

• ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

• བཅད་རྐྱབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ནི།  
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ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་། 

• སློབ་ཕྲུག་ཁོང་རང་གིས་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོའི་ཐོག་ལས་མཐུན་པ་སྤུན་བཞིའི་རི་མོ་བྲི་དགོ་པའི་ཁུངས་དོན་ཚུ་

ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་བཅུད་བཏོན་དགོ། 

• མཐུན་པ་སྤུན་བཞིའི་རི་མོ་བྲི་ཐངས་ཚུ་རྣམ་དཔྱོད་རིག་པའི་རྩལ་བཏོན་ཏེ་ག་དེ་མང་མང་སྦྱང་བ་འབད་དགོ།  

མཐུན་པ་སྤུན་བཞིའི་རི་མོ་བྲི་མི་འདི་གིས་ཁེ་ཕན་ག་ཅི་ར་འདུག་ག་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དགོ།  

•  མཐུན་པ་སྤུན་བཞི་གི་རི་མོ་བྲི་ཡོད་མི་དེ་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་སློབ་དཔོན་ལུ་ཕུལ་བའི་ཤུལ་ལུ་སློབ་

དཔོན་གྱིས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྐྱོན་བཏགས་སྦེ་ སྐྱོན་མེདཔ་འབད་བྲི་མ་ཚུགས་ཚུན་ལོག་ཅི་ར་ བྲི་

དགོ།  

• རང་གིས་བྲི་ཡོད་མི་རི་མོ་དེ་གུ་ཚོན་གྱི་ཐོབ་ལམ་ཚུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་བརྙན་ཐུང་བཟོ་

སྟེ་བསྐྱལ་མི་དེ་བལྟ་སྟེ་ སྦྱང་བ་ག་དེ་མང་མང་འབད་དགོ།  

• སློབ་ཕྲུག་རང་སོ་གིས་རི་མོ་བྲིས་ཏེ་ཚོན་བཏང་ཡོད་མི་ཚུ་ པར་བཏབ་སྟེ་སློབ་དཔོན་ལུ་ཕུལ་དགོ། སློབ་

དཔོན་གྱིས་བསམ་ལན་དུས་ཐོག་ལུ་བྱིན་ཏེ་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་དགོ། དྲི་བའི་རིག་རྩལ་ དབྱེ་ཞིབ། ༢ སློབ་སྟོན་

ཐབས་ཤེས་ རིག་བསྡུར་ཐབས་ཤེས། ༣ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ ཤེས་

ཡོན་ཀུན་ཚང་། ༤ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ ནང་མཐུན་འབྲེལ་བ།  

དབྱེ་ཞིབ།  

སློབ་སྦྱོང་མཁོ་ཆས།  

• མཐུན་པ་སྤུན་བཞི་གི་ཁུངས་དོན་ཡིག་ཆ།/དཔེ་དེབ།  

• རི་མོའི་དཔེ་རིས།  

• དབྱིབས་རྩིས་རིག་པའི་སྒྲོམ།  

• པི་སི། 

• གཞོག་ཆས།  

• ཤོག་ཀུ།  
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• ཡིག་ཀྲེག།  

• སྣག་རྩི།  

• བཅད་པྱིར། 

• རི་མོའི་འབྲི་དེབ།  

• ནང་སྦྱོང་འབྲི་དེབ།  
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ལེའུ་ཚན། རི་མོ།  

དོན་ཚན། ཚེ་རིང་རྣམ་དྲུག།   

 

ལས་དོན།  

• ཚེ་རིང་རྣམ་དྲུག་གི་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།   

• ཚེ་རིང་རྣམ་དྲུག་རེ་རེ་བཞིན་བཤད་པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཁུངས་བཀལ་ཚུགས་དགོ། 

• མི་ཚེ་རིང་ཐིག་ཚད་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།  

• མི་ཚེ་རིང་གཅེར་བུ་དང་ན་བཟའ་ཡོད་མི་གཉིསཔོ་ཆ་ར་ཐོག་ཆགས་མེདཔ་འབད་བྲི་ཚུགས་དགོ། 

• ཚེ་རིང་རྣམ་དྲུག་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་རི་མོ་ཚུ་དཔེ་མ་བལྟ་བར་བྲི་ཚུགས་དགོ།  

• ཚེ་རིང་རྣམ་དྲུག་གི་རི་མོ་འདི་ག་ཏེ་ལུ་བེད་སྤྱོད་གཏང་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་རྟོགས་ཚུགས་དགོ།  

• ཚེ་རིང་རྣམ་དྲུག་གི་རི་མོ་བྲིས་ཏེ་ཚོན་གཏང་ཚུགས་དགོ།  

• ཚེ་རིང་རྣམ་དྲུག་གི་རི་མོ་བྲི་ཐངས་མ་འདྲཝ་ཡོད་མི་ཚུ་འཚོལ་ཞིབ་འབད་ཁུངས་བཀལ་ཚུགས་དགོ། 

• ཚེ་རིང་རྣམ་དྲུག་གི་རི་མོ་བྲི་བའི་ཕན་ཡོན་ཚུ་ཤེས་ཏེ་ རྩིས་མཐོང་བསྐྱེད་ཚུགས་དགོ།  

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

§ སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་ ཚེ་རིང་རྣམ་དྲུག་གི་གོ་དོན་དང་བརྡ་དོན་ཚུ་སློབ་ཕྲུག་ཁོང་ར་ལུ་ལྷག་སྟེ་གོ་བ་ལེན་བཅུག་

ཞིནམ་ལས་ བཅུད་དོན་སླབ་དགོ།  

§ སློབ་དཔོན་གྱིས་ རྣམ་དྲུག་གི་འབྱུང་ཁུངས་དང་བེད་སྤྱོད་གཏང་སའི་ཡུལ་གྱི་སྐོར་ལས་བཤད་པ་རྐྱབ་པའི་

ཤུལ་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་མགུ་མང་མཉམ་མཐུད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ བཅུད་

དོན་ཚུ་དམངས་ཁར་ སྤྱན་འབུལ་ཞུ་དགོ།  
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§ ཚེ་རིང་རྣམ་དྲུག་གི་རི་མོ་ཁྱིམ་དང་རྫོང་གཞིས་ ལྷ་ཁག་དགོན་སྡེ་ཚུ་གི་གྱང་གི་ལོགས་ལུ་རྐྱབ་པའི་ཕན་ཡོན་ཚུ་

ལུ་བསམ་ཞིབ་འབད་དེ་ ༡,༢,༣ འབྲི་ཤོག་གི་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་ བསམ་འཆར་བཤད་དགོ། ཚེ་རིང་རྣམ་

དྲུག་གི་བྲི་ཐངས་མ་འདྲཝ་ག་དེམ་ཅིག་ཡོད་ག་ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་ཟིན་བྲིས་བཏབ་དགོ།  

§ ཚེ་རིང་རྣམ་དྲུག་གི་རི་མོ་ཐིག་ཚད་དང་ལྡནམ་འབད་བྲི་ཚུགས་དགོ། རས་གཞི་དང་ཤོ་ཀུ་ དེ་ལས་གྱང་གི་

ལོགས་ཚུ་གུ་ཚེ་རིང་རྣམ་དྲུག་རི་མོ་བྲིས་ཏེ་ ཐང་ཀ་དང་ལྡེབ་རི་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།  

§ དྲི་བའི་རིག་རྩལ་ དྲན་ཤེས་དང་ལག་ལེན། ༢ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ དཔྱེ་སྟོན་ཐབས་ཤེས། ༣ རྒྱལ་

ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ དུས་ཚོད་ལག་ལེན་། ༤ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ རང་ཤེས་

རིག་རྩལ་དང་དོན་སྨིན་བརྡ་སྤྲོད།  

ཚེ་རིང་རྣམ་དྲུག་གི་ནང་ལས་བྱག་ཚེ་རིང་གི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ།  

§ བཟོ་དབྱིབས་པར་བརྩམ་ནི།  

§ བྱག་རིས་པར་བརྩམ་ནི།  

§ ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི། 

§ བཅད་རྐྱབ་ནི། 

ཆུ་ཚེ་རིང་གི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ། 

§ ཆུ་རིས་ཀྱི་བཟོ་དབྱིབས་པར་བརྩམ་ནི། 

§ ཆུ་རིས་པར་བརྩམ་ནི། 

§ ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི། 

§ བཅད་རྐྱབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ནི། 

ཤིང་ཚེ་རིང་གི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ།  

§ ཤིང་གི་བཟོ་དབྱིབས་པར་བརྩམ་ནི། 

§ ཤིང་གི་སྡོང་པོའི་པར་བརྩམ་ནི། 
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§ ལོ་འདབ་ཀྱི་པར་བརྩམ་ནི།  

§ འབྲས་བུ་པར་བརྩམ་ནི།  

§ ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི། 

§ བཅད་རྐྱབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ནི། 

མི་ཚེ་རིང་གི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ།  

§ ཐིག་ཚད་རྐྱབ་ནི།  

§ ཐིག་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་དབུ་གི་པར་བརྩམ་ནི།  

§ སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་པར་བརྩམ་ནི།  

§ ཕྱག་གི་པར་བརྩམ་ནི། 

§ ཞབས་ཀྱི་པར་བརྩམ་ནི།  

§ ན་བཟའ་གི་པར་བརྩམ་ནི།  

§ ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

§ བཅད་རྐྱབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ནི།  

རི་དྭགས་ཚེ་རིང་གི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ།  

§ རི་དྭགས་ཀྱི་བཟོ་དབྱིབས་པར་བརྩམ་ནི།  

§ མགུ་ཏོ་པར་བརྩམ་ནི།  

§ རྭཝ་པར་བརྩམ་ནི། 

§ གཟུགས་པ་བརྩམ་ནི།  

§ ལགཔ་དང་རྐངམ་པར་བརྩམ་ནི།  

§ ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

§ བཅད་རྐྱབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ནི།  
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བྱ་ཚེ་རིང་གི་རི་མོ་བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ།  

§ བཟོ་དབྱིབས་པར་བརྩམ་ནི།  

§ མགུ་ཏོ་པར་བརྩམ་ནི།  

§ གཟུགས་པར་བརྩམ་ནི།  

§ གཤོག་སྒྲོ་དང་མཇུག་སྒྲོ་པར་བརྩམ་ནི།  

§ རྐངམ་པར་བརྩམ་ནི།  

§ ཡིག་ཀྲེག་གིས་རགས་ཙམ་གསད་ནི།  

§ བཅད་རྐྱབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ནི།  

ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་།  

• སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་ ཚེ་རིང་རྣམ་དྲུག་གི་གོ་དོན་དང་བརྡ་དོན་ཚུ་སློབ་ཕྲུག་ཁོང་ར་གིས་ལྷག་སྟེ་གོ་བ་ལེན་

ཞིནམ་ལས་ བཅུད་དོན་སྟོན་དགོ།  

• སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་ ཚེ་རིང་རྣམ་དྲུག་གི་འབྱུང་ཁུངས་དང་ཕན་ཡོན་ཚུ་སློབ་ཕྲུག་ཁོང་ར་ལུ་ལྷག་སྟེ་གོ་བ་ལེན་

བཅུག་ཞིནམ་ལས་ བཅུད་དོན་བཏོན་དགོ།  

• སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཚེ་རིང་རྣམ་དྲུག་གི་འབྱུང་ཁུངས་དང་བེད་སྤྱོད་གཏང་སའི་ཡུལ་གྱི་སྐོར་ལས་བཤད་པ་ཚུ་

ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་རྐྱབ་པའི་ཤུལ་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཁོང་རང་གིས་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ 

བཅུད་དོན་ཚུ་ཟིན་བྲིས་བཏབ་དགོ། 

•  རི་མོ་ཚུ་དཔེ་མ་བལྟ་བར་བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་ག་དེ་མང་མང་འབད་དགོ།  

• ཚེ་རིང་རྣམ་དྲུག་གི་རི་མོ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཚོན་གཏང་སྦེ་སློབ་དཔོན་ལུ་ཕུལ་དགོ།  

• ཚེ་རིང་རྣམ་དྲུག་གི་རི་མོ་བྲི་བའི་ཕན་ཡོན་ཚུ་ལུ་བསམ་ཞིབ་འབད་དེ་ ༡,༢,༣ འབྲི་ཤོག་གི་ཐོག་ལུ་བཀོད་

དགོ། 

• ཉེ་འདབས་ལུ་ཡོད་མི་ བཟོ་རིག་པ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ཚེ་རིང་རྣམ་དྲུག་གི་རི་མོ་བྲི་ཐངས་མ་འདྲཝ་ཚུ་

གི་སྐོར་ལས་ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་སློབ་དཔོན་ལུ་ཕུལ་དགོ།  
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• སློབ་དཔོན་གྱིས་ དབྱེ་ཞིབ་མཛད་དེ་བསམ་ལན་ཚུ་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་དུས་ཐོག་ལུ་བྱིན་དགོ།  

• དྲི་བའི་རིག་རྩལ་ དྲན་ཤེས་དང་ལག་ལེན། ༢ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ དཔྱེ་སྟོན་ཐབས་ཤེས། ༣ རྒྱལ་

ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་ དུས་ཚོད་ལག་ལེན་། ༤ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ རང་ཤེས་

རིག་རྩལ་དང་དོན་སྨིན་བརྡ་སྤྲོད། 

དབྱེ་ཞིབ།  

སློབ་སྦྱོང་མཁོ་ཆས།  

• ཚེ་རིང་རྣམ་དྲུག་དང་འབྲེལ་བའི་ཁུངས་དོན་ཡིག་ཆ།  

• རི་མོའི་དཔེ་རིས།  

• དབྱིབས་རྩིས་རིག་པའི་སྒྲོམ།  

• པི་སི། 

• གཞོག་ཆས།  

• ཤོག་ཀུ།  

• ཡིག་ཀྲེག།  

• སྣག་རྩི།  

• བཅད་པྱིར། 

• རི་མོའི་འབྲི་དེབ།  

• ནང་སྦྱོང་འབྲི་དེབ།  

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན།  

• མདོ་རྒྱ་ཆེར་རོལ་པ། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས།  

• བོད་ཀྱི་རི་མོ་འབྲི་ཚུལ་དེབ་གསར་ཀུན་ཕན་ཉི་མ། བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་དཔར་ཁང་། དཔར་སྐྲུན་ལོ་ ༡༩༨༡ 

• བོད་གངས་ཅན་པའི་སྲོལ་གོམས་གཤིས་ལུགས། ག་ཟི་ནུབ་པ་བསྟན་འཛིན་དོན་ཡོད། དཔར་སྐྲུན་ ༢༠༡༤ 
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• འབྲུག་གི་བཟོ་རིག་བཅུ་གསུམ་གྱི་རྣམ་བཤད་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན། མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས། 

༢༠༠༣ 

• ཉེར་མཁོའི་རྣམ་བཤད་སྣང་བ་གསར་པ། སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི། ༢༠༠༡ 

• བཟོ་རིག་བཅུ་གསུམ་གྱི་སློབ་སྦྱོང་ལམ་སྟོན་ལག་དེབ། བླམ་སྐལ་བཟང་ཆོས་འཕེལ། ༢༠༠༢ 

• བཟོ་གནས་སྐྲ་རྩེའི་ཆུ་ཐིགས། དཀོན་མཆོག་བསྟན་འཛིན། ༡༩༩༤ 

• རླུང་རྟ་ཡར་བསྐྱེད་བསང་མཆོད། རིག་འཛིན་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེའི་གཏེར་མ།  

• འཁོར་འདས་ལམ་གསུམ། སློབ་དཔོན་པདྨ་ལ།  
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དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་། 

རྩ་གཞུང་ལེགས་བཅོས་ལྟེ་བ། 

རྒྱུན་སྲོལ་གསར་པའི་རྩ་གཞུང་། 
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སློབ་རིམ་༩ པ། 
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སློབ་རིམ། དགུ་པ། 

ལེའུ་ཚན། ཟླ་ཐོ་བལྟ་ཐངས།   
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག། 

ལཱ་འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ཀྱི་ གཟའ་སྐར་བཟང་ངན་དང་། ཕྱོགས་དང་དུས་ཚོད་བལྟ་ནི་གི་རིག་རྩལ་འཐོབ་ཚུགས། 

 

དོན་ཚན། རྩིས་ཀྱི་བྱུང་རིམ། 

ལས་དོན།  

§ སྐར་ནག་རྩིས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་བཤད་ཚུགས་དགོ།  

§ རྒྱ་བོད་གཉིས་ལུ་རྩིས་རིག་དར་ཚུལ་གྱི་བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།  

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

§ གསལ་བཤད་ཐབས་ལམ།  

 བྱུང་རིམ་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ གོ་བ་ཁ་གསལ་བཤད་དེ་བྱིན་དགོ། 

 ཡང་ན། ཡང་ན་གློག་རིག་པར་རིས་ཐོག་ལས་གསལ་བཤད་འབད་དེ་བྱིན་དགོ།  

§ རིག་བསྡུར་ཐབས་ལམ།   

 བྱུང་རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་བསམ་འཆར་བཀོད་བཅུག་ནི། དོགས་པ་ལྷོང་ཞིནམ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ལན་འཚོལ་

བཅུག་ནི་དང་ ཤུལ་ལས་དོགས་སེལ་རྐྱབ་སྟེ་བྱིན་དགོ།  

 ཡང་ན། ཡོངས་འབྲེལ་གུ་གལ་དྲི་ཤོག་ཐོག་ལས་དྲི་བཀོད་ཆུང་བ་རེ་བྱིན་ཏེ་ལན་རྐྱབ་བཅུག་ནི། 

ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་།  

§ ཁ་སྐོང་གི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་དཔེ་དེབ། སྒྲ་བཟུང་། གསལ་བཤད་བརྙན་མཐོང་ལ་སོགས་པ་ ཡང་ན་གཞན་

ལས་འཚོལ། ཡང་ན་ རང་གིས་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་དང་ བརྡ་རྒྱུད་བརྒྱུད་ལམ་ཚུ་བརྒྱུད་དེ་ སྡེ་ཚན་ནང་

ཡོད་པའི་རང་གི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ཐོབ་ཆོགཔ་བཟོ་དགོ།  
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དབྱེ་ཞིབ། 

§ སློབ་ཕྲུག་སྡེ་ཚན་ནང་ བྱུང་རིམ་གྱི་ཁུངས་དོན་གྱི་ཐོག་ལུ་ རྩོད་བསྡུར་འབད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ དོན་ཚན། བློ་

སྤོབས། དགག་ལན་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ རྒྱུས་ཐོ་བཞག་དགོ། 

§ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ཨིན་པ་ཅིན་  བྱུང་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་བྲིས་ནི་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ། 

(Google Classroom, vle) ལ་སོགས་པའི་ རང་གི་སྟབས་བདེའི་བརྒྱུད་ལམ་ཅིག་བརྒྱུད་དེ་ལེན་ཞིནམ་

ལས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན།  

§ ལོ་ལྟར་བཞིན་གྱི་ འབྲུག་ལུགས་ཟླ་ཐོའི་འགོ་ལུ་ཡོད་པའི་ བསྟན་རྩིས་ལོ་རྒྱུས་ལུ་ཞིབ་བརྟག་  འབད་དགོ།  

§ རྩིས་རིག་ལྷབ་པའི་དགོས་པ།  

https://www.youtube.com/watch?v=9izRgYVML90 

§ བསམ་གཏན། ༢༠༡༤ ཟླ་ཐོ་ལྡེ་མིག་ཤེལ་དཀར་མེ་ལོང་། གནམ་སའི་དྲྭ་བ། 

http://acharyasamten.blogspot.com/2021/03/blog-post_67.html#more 

§ སློབ་དཔོན་ནོར་བུ་དབང་ཕྱུག།  ཟླ་ཐོ་འགྲོལ་བའི་ལྡེ་མིག། གནམ་སའི་དྲྭ་བ། 

http://acharyasamten.blogspot.com/2014/08/blog-post_89.html 

   

 

དོན་ཚན་གཉིས་པ། གཟའ་སྐར་འཕྲོད་སྦྱོར།  

ལས་དོན།  

§ གཟའི་མིང་དང་ཁམས་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ།  

§ སྐར་མའི་མིང་དང་ཁམས་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ། 

§ འདས་གཟའ་དང་ད་ལྟ་བའི་གཟའི་ ཁྱད་པར་ཕྱེ་ཚུགས་དགོ།  

§ གཟའ་སྐར་གྱི་ཆུ་ཚོད་ འཕོ་མཚམས་ཤེས་ཚུགས་དགོ། 

§ གཟའ་དང་སྐར་མའི་ འཕྲོད་སྦྱོར་བརྩི་ཚུགས་དགོ། 
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སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

§ གཟའ་དང་སྐར་མའི་ཁམས་དང་ བཟང་ངན་འཕྲོད་སྦྱོར་བཅུ་ཐམ་ཡོད་མི་འདི་ བློར་འཛིན་འབད་  བཅུག་དགོ། 

§ གཟའ་སྐར་གྱི་མིང་དང་ཁམས་ཚུ་ པར་རིས་དང་ རེའུ་མིག་བཟོ་སྟེ་གྱང་གུར་སྦྱར་ནི་དང་། ཡང་ན་ གློག་གྱང་གི་

ཐོག་ལས་གསལ་སྟོན་འབད་ཞིནམ་ལས་གོ་བརྡ་སྤྲོད་དགོ། 

§ དེ་ལས་ ཚེས་གྲངས་ཀྱི་རེའུ་མིག་བཟོ་སྟེ་གྱང་གུར་སྦྱར་ནི་དང་། ཡང་ན་ གློག་གྱང་གི་ཐོག་ལས་གསལ་སྟོན་འབད་

ཞིནམ་ལས་ དེ་ནང་ཡོད་པའི་ འོག་གི་ལྔ་བསྡུས་རིས་མོ་ལས་ གཟའ་སྐར་གཉིས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་དང་། སྟེང་ལུ་ཡོད་

པའི་ འགྲེལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་ལས་ ༡གཟའ། ༢སྐར་མ། ༣འཕྲོད་སྦྱོར། ༤ས་བདག་བཅས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་

འབད་དགོ། 

§ འདས་གཟའ་དང་ད་ལྟའི་བཟའི་སྐོར་ལས་ དེ་གཉིས་ཀྱི་གོ་དོན། ཁྱད་པར། རྩིས་ཀྱི་གཞུང་དང་མཐུན་དང་མི་མཐུན་

སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ གྲོས་བསྡུར་འབད་བཅུག་དགོ། 

§ ཚེས་ཁོངས་ཀྱི་རེའུ་མིག་གཅིག་གསལ་སྟོན་འབད་ཞིནམ་ལས་ གཟའ་དང་སྐར་མའི་ཆུ་ཚོད་ངོ་སྤྲོད་འབད་ནི་དང་། དེ་

གི་འཕོ་མཚམས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་པའི་ཐ་མར། སློབ་ཕྲུག་སྡེ་ཚན་ཁག་གཅིག་གིས་ གཟའ་འོག་ཆུ་ཚོད་

འཕོ་མཚམས་དང་། སྡེ་ཚན་གཞན་དེ་གིས་ སྐར་འོག་ཆུ་ཚོད་འཕོ་མཚམས་ཕབས་སྒྱུར་འབད་ནི་དང་། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ 

སྡེ་ཚན་སོ་སོའི་འཐུས་མི་རེ་གིས་ རང་སོའི་དོན་ཚན་གྱི་གསལ་བཤད་འབད་དགོ།  

§ སྡེ་ཚན་གྱི་གསལ་བཤད་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་རང་རང་སོ་སོ་ལུ་ གཟའ་འོག་སྐར་འོག་གི་ཆུ་ཚོད་དཔེར་

མཚོན་རེ་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ ཁྱིམ་ལཱ་བྱིན་ཏེ་གཏང་དགོ། 

§ འཕྲོད་སྦྱོར་སྐབས་ལུ་ སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་པའི་ གཟའ་སྐར་འཕྲོད་སྦྱོར་ ས་བདག་བཅས་ཀྱི་ གསལ་བཤད་འབད་

ཞིནམ་ལས་ ཁ་སྐོང་རྒྱས་བཤད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཉིན་བྱེད་སྣང་བ་ན་ཡོད་པའི་ འཕྲོད་སྦྱོར་གྱི་འགྲེལ་བཤད་ཚུ་ཡང་ 

ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་དགོ།  

ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་།  

§ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ཨིན་པ་ཅིན་ (Zoom metting) ལ་སོགས་པ་ ཡོངས་འབྲེལ་དངོས་མཐོང་ཞལ་

འཛོམས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ གསལ་བཤད་འབད་དགོཔ་དང་། ཁ་སྐོང་གསལ་བཤད་ཚུ་ བརྡ་རྒྱུད་བརྒྱུད་ལམ་ཚུ་བརྒྱུད་དེ་ 

འབད་རུང་བཏུབ། 
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དབྱེ་ཞིབ།  

§ རྩ་ཚིག་ཆ་ཚང་ཡོད་མེད། རྗོད་སྒྲ་དག་གསལ། མགྱོགས་ལྷོད་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་པའི་ སྐུགས་ཚད་ཡོད་པའི་ངག་

རྒྱུགས་ལེན་དགོ། 

§ ཁྱིམ་ལཱ་འདི་ནང་ ཆུ་ཚོད་རགས་ཞིབ་ཀྱི་དུས་ཚོད་ ཕོག་དང་མ་ཕོག་ལུ་གཞི་གཞག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། དེ་གི་

སྐབས་ལུ་ དུས་ཚོད་ཏག་ཏ་ཐོན་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ ལོག་སྟེ་གསལ་བཤད་དང་ སྦྱང་བ་འབད་དགོ། 

§ གཟའ་སྐར་འཕྲོད་སྦྱོར་དང་འབྲེལ་བའི་ ཁྱིམ་ལཱ་གི་སྐབས་ལུ་ འཕྲོད་སྦྱོར་དང་ ས་བདག་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དབྱེ་

ཞིབ་མཛད་དགོཔ་དང་། གོང་འཕེལ་གྱི་བསམ་འཆར་ཚུ་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ ལོག་སྟེ་བྲི་བཅུག་དགོ། 

ཐབས་ལམ་གཞན། 

§ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ཨིན་པ་ཅིན་  ཚེས་གྲངས་དག་པ་ཅིག་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ དེ་གི་ཆུ་ཚོད་ཕབས་སྒྱུར་དང་། 

འདས་གཟའ་ད་ལྟའི་གཟའི་ཁྱད་པར་གྱི་སྐོར་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ། (Google Classroom, vle) ལ་

སོགས་པའི་ རང་གི་སྟབས་བདེའི་བརྒྱུད་ལམ་ཅིག་བརྒྱུད་དེ་ལེན་ཞིནམ་ལས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

 

རྒྱབ་རྟེན་དང་མཐུན་རྐྱེན།  

§ བསམ་གཏན། ༢༠༡༤ ཟླ་ཐོ་ལྡེ་མིག་ཤེལ་དཀར་མེ་ལོང་། གནམ་སའི་དྲྭ་བ། 

  http://acharyasamten.blogspot.com/2021/03/blog-

post_67.html#more 

§ སློབ་དཔོན་ནོར་བུ་དབང་ཕྱུག།  ཟླ་ཐོ་འགྲོལ་བའི་ལྡེ་མིག། གནམ་སའི་དྲྭ་བ། 

http://acharyasamten.blogspot.com/2014/08/blog-post_89.html 

§ ཟླ་ཐོ་བལྟ་ཐངས།  

https://www.youtube.com/watch?v=Rj10Vhu3KU8 

§ རྩིས་རིག་ལྷབ་པའི་དགོས་པ།  

§ https://www.youtube.com/watch?v=9izRgYVML90 

§ སྨན་རྩིས་དྲྭ་བ།  

§ http://www.mentsee.org/pages/f62fa9f72f66f0bf62f72f42.php  
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དོན་ཚན་གསུམ་པ། ཕྱོགས་དང་དུས་ཚོད་ཀྱི་རེའུ་མིག་བལྟ་ཐངས།  

ལས་དོན།  

§ བུམ་པ་གང་སྟོང་བལྟ་ཚུགས་དགོ།  

§ བདུད་རྩི་མཐུན་མཚམས་ཀྱི་རེའུ་མིག་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

§ ས་བདག་བ་དན་དང་ མཁའ་འགྲོའི་རྒྱུ་ལམ་ཚུ་ བརྩི་ཚུགས་དགོ། 

§ བླ་གཟའ་སྲོག་གཟའ་བརྩི་ཚུགས་དགོ། 

§ རྟ་ཤི་སྒ་ཆག་བརྩི་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།   

§ བུམ་སྟོང་གི་ཕྱོགས། མཁའ་འགྲོ་དང་བགེགས་ཀྱི་རྒྱུ་ལམ་གྱི་ཕྱོགས། མཐུན་མཚམས་ཀྱི་དུས་ཚོད། བ་དན་གྱི་ཚེས་

གྲངས། བླ་གཟའ་སྲོག་གཟའ་ཚུ་གྱི་ སློབ་སྟོན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ དོན་ཚན་རང་རང་སོ་སོ་གི་ པར་རིས་དང་ 

རེའུ་མིག་བཟོ་སྟེ་གྱང་གུར་སྦྱར་ནི་དང་། ཡང་ན་ པར་སྐྲུན་འབད་དེ་སྤྲོད་ནི། ཡང་ན། གློག་གྱང་གི་ཐོག་ལས་

གསལ་སྟོན་འབད་ཞིནམ་ལས་ རེའུ་མིག་བལྟ་ཐངས་ ཞིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་འབད་དགོཔ་དང་། རྟ་ཤི་སྒ་ཆག་གི་

སྐབས་ལུ་ ལག་པར་བརྩིས་ཏེ་གསལ་སྟོན་འབད་དགོ། 

§ རེའུ་མིག་སྟོན་ཞིནམ་ལས་ ཕྱོགས་དང་དུས་ཚོད་ཀྱི་ དོན་ཚན་ག་ཨིན་མི་གི་ དོན་ཚན་གཅིག་བྱིན་ཞིནམ་ལས་  

སློབ་ཕྲུག་ག་ར་གིས་ གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་སྦྱང་བ་འབད་བཅུག་ནི་དང་། དེ་ན་ལས་ མཐར་འཁྱོལ་པ་ཅིན་ སློབ་ཕྲུག་

སོ་སོ་ལུ་ དོན་ཚན་སོ་སོ་སྦེ་བྱིན་ཏེ་སྦྱང་བ་འབད་བཅུག་དགོ།  

ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་།  

§ ཕྱོགས་དང་དུས་ཚོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ལས་འཚོལ་ཞིནམ་ལས་ བརྒྱུད་ལམ་ཁ་བྱང་ཚུ་སྤྲོད་ནི་དང་། ཁ་

སྐོང་གསལ་བཤད་ཚུ་ སྤྱི་ཚོགས་བརྡ་ལམ་(WeChat/Telegram/WhatsApp) གང་རུང་བརྒྱུད་དེ་འབད་

དགོ། 

དབྱེ་ཞིབ།  

§ སྣུམ་འཁོར་གསརཔ་ ལེན་ནི་དང་། རྟེན་འབྲེལ་རྩིས་ནི་བཟུམ་གྱི་ དོན་ཚན་གྱི་ཐོག་ལུ་ ཚད་གཞི་དང་བཅས་པའི་

ལས་འགུལ་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་ཡང་ ཚད་གཞི་དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་དགོ། 
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སྐབས་དོན་གྱི་ལས་འགུལ་འདི་ལུ་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་དོན་ཚན་ཚུ་ མཐུན་སྒྲིག་ཡོད་མེད། 

ངོ་སྤྲོད། གཟའ། སྐར་མ། འཕྲོད་

སྦྱོར། 

ཕྱོགས། དུས་ཚོད། རྒྱབ་ཁུངས། 

༡% ༢% ༢% ༢% ༡% ༡% ༡% 

 

  ཚད་གཞི་འདི་དཔེ་མཚོན་ཙམ་ཅིག་ཨིན། འོས་བབས་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཚད་གཞི་དང་སྐུགས་ཚུ་ བརྗེ་སོར་

འབད་རུང་བཏུབ།  

§ གོང་གི་ལས་འགུལ་གྱི་དོན་ཚན་ཐོག་ལུ་ སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་སོ་སོ་ཡོད་པའི་ གསལ་བཤད་སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་

ཞིནམ་ལས་ ལེགས་ཆ་ཉེས་ཆ་ཚུ་ དུས་ཐོག་ལུ་ལམ་སྟོན་གནང་དགོ།  

ངོ་སྤྲོད། དོན་ཚན་ 

གོ་རྟོགས། 

དྭངས་གསལ། རྗོད་སྒྲ། ལུས་ངག་གི་རྣམ་འགྱུར། 

༡% ༤% ༢% ༢% ༡% 

  ཚད་གཞི་འདི་དཔེ་མཚོན་ཙམ་ཅིག་ཨིན། འོས་བབས་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཚད་གཞི་དང་སྐུགས་ཚུ་ བརྗེ་སོར་

འབད་རུང་བཏུབ།  

§ ཁྱིམ་ལཱ་གི་སྐུགས་འདི་ སྤྲོ་བའི་ཐོག་ལས་ ལཱ་འབད་དང་མ་འབད། གཙང་སྦྲ། སྒྲིག་བཀོད་ཚུ་ལུ་བཞི་གཞག་སྟེ་ 

དབྱེ་ཞིབ་འབད་བ་ཅིན་ ག་ར་གིས་བཅའ་མར་གཏོགས་ཚུགས་པའི་ཁེ་ཕན་ཡོད། དེ་མེན་པར་ དོན་ཚན་ལུ་གཙོ་བོར་

སྟོན་ཏེ་འབད་བ་ཅིན་ རང་གིས་མ་འབད་བར་ ཤེས་མི་ཅིག་ལུ་འབད་བཅུག་གི་ཉེན་ཁ་ཡོད།   

ཐབས་ལམ་གཞན། 

§ གོང་གི་ཁྱིམ་ལཱ་འབད་མི་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ (Google Classroom, vle) ལ་སོགས་པའི་ རང་གི་

སྟབས་བདེའི་བརྒྱུད་ལམ་ཅིག་བརྒྱུད་དེ་ལེན་ཞིནམ་ལས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན།    

§ བསམ་གཏན། ༢༠༡༤ ཟླ་ཐོ་ལྡེ་མིག་ཤེལ་དཀར་མེ་ལོང་། གནམ་སའི་དྲྭ་བ། 

http://acharyasamten.blogspot.com/2021/03/blog-post_67.html#more 
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§ སློབ་དཔོན་ནོར་བུ་དབང་ཕྱུག།  ཟླ་ཐོ་འགྲོལ་བའི་ལྡེ་མིག། གནམ་སའི་དྲྭ་བ། 

http://acharyasamten.blogspot.com/2014/08/blog-post_89.html 

§ ཟླ་ཐོ་བལྟ་ཐངས།  

https://www.youtube.com/watch?v=Rj10Vhu3KU8 

 

 

དོན་ཚན་བཞི་པ། ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་དུས་སྟོན་གྱི་རྒྱབ་ཁུངས། 

 

ལས་དོན།  

§ ལོ་གསར་མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ རྒྱབ་ཁུངས་བཤད་ཚུགས་དགོ། 

§ ཉི་ལོག་གི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་བཤད་ཚུགས་དགོ། 

§ ཁྲུས་འབབ་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་དེའི་སྐབས་འབད་དགོཔ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས་དགོ། 

§ ངན་པ་དགུ་འཛོམ་གྱི་སྐོར་བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 

§ བསྡུ་ཡིག་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

§ དུས་སྟོན་ཚུ་ནམ་དང་ནམ་ར་ཕོགཔ་ཨིན་ན་དང་། དེ་གི་ཁུངས་དང་དགོས་པའི་སྐོར་ལས་ དོགས་པ་སློང་ཞིནམ་ལས་ 

སློབ་ཕྲུག་སྡེ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་དང་ གསལ་བཤད་ཐུང་ཀུ་རེ་འབད་བཅུག་ནི།     

§ དུས་སྟོན་སོ་སོ་གི་ངོ་སྤྲོད་དང་ རྒྱབ་ཁུངས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གོ་བ་ཁ་གསལ་བཤད་དེ་བྱིན་དགོ། ཡང་ན། ཡང་ན་

གློག་རིག་པར་རིས་ཐོག་ལས་གསལ་བཤད་འབད་དེ་བྱིན་དགོ།  

ཐབས་ལམ་གཞན། 

§ གསལ་བཤད་ཀྱི་རིགས་ཨིན་པ་ཅིན་ སྤྱི་ཚོགས་བརྡ་ལམ་(WeChat/Telegram/WhatsApp) གང་རུང་

བརྒྱུད་དེ་འབད་རུང་བཏུབ། དེ་ལས་གྲོས་བསྡུར་འབད་དགོཔ་རེ་ཐོན་པ་ཅིན་ (Google Chat) ལ་སོགས་པ་ཚུ་

ནང་འབད་དགོ། 
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དབྱེ་ཞིབ།  

§ དུས་སྟོན་ཚུ་གི་རྒྱབ་ཁུངས་སྐོར་ལས་ ཚོད་འཛིན་མ་འབད་བར་ ཁུངས་དང་རྒྱུ་མཚན་མ་འདྲཝ་ཡོད་མི་ཚུ་ འཚོལ་

ཞིབ་འབད་ནི་གི་ ལས་འགུལ་ཆུང་བ་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ གཤམ་འཁོད་ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ།  

ཁྲུས་བབས་ཀྱི་དུས་སྟོན། ལྟ་བུ། 

ངོ་སྤྲོད།  བརྗོད་དོན 

འོས་འབབ། 

བདེན་ཁུངས། 

(ལུང་/རིགས 

/དཔེ།) 

རྒྱབ་རྟེན 

ཁུངས་གཏུགས། 

སྐུགས་བསྡོམས། 

༡% ༣% ༤% ༢% ༡༠% 

   

  ཚད་གཞི་འདི་དཔེ་མཚོན་ཙམ་ཅིག་ཨིན། འོས་བབས་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཚད་གཞི་དང་སྐུགས་ཚུ་   བརྗེ་

སོར་འབད་རུང་བཏུབ།  

ཐབས་ལམ་གཞན། 

§ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ཨིན་པ་ཅིན་  དུས་སྟོན་གྱི་རྒྱབ་ཁུངས་བྲིས་ནི་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ། 

(Google Classroom, vle) ལ་སོགས་པའི་ རང་གི་སྟབས་བདེའི་བརྒྱུད་ལམ་ཅིག་བརྒྱུད་དེ་ལེན་ཞིནམ་

ལས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན།  

§ བསམ་གཏན། ལོ་འགོ་འཛིན་ཚུལ། གནམ་སའི་དྲྭ་བ། 

http://acharyasamten.blogspot.com/2021/03/blog-post.html#more  

§ བསམ་གཏན། ༢༠༡༤ ཉི་ལོག། གནམ་སའི་དྲྭ་བ། 

http://acharyasamten.blogspot.com/2014/08/blog-post_88.html 

§ བསམ་གཏན། ༢༠༡༤ འབྲུག་པའི་ལོ་གསར། གནམ་སའི་དྲྭ་བ། 

http://acharyasamten.blogspot.com/2014/12/blog-post.html 

§ བསམ་གཏན། ༢༠༡༤ དི་བ་ལི་གི་དུས་ཆེན། གནམ་སའི་དྲྭ་བ། 



རིག་གཞུང་།             རྩིས།             སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 271 

http://acharyasamten.blogspot.com/2014/10/blog-post_19.html 

§ བསམ་གཏན། ༢༠༡༤ ད་ཤེ་ར་དུས་སྟོན། གནམ་སའི་དྲྭ་བ། 

http://acharyasamten.blogspot.com/2014/10/blog-post_2.html 

§ བསམ་གཏན། ༢༠༡༤ ཁྲུས་འབབ་ཀྱི་དུས་སྟོན། གནམ་སའི་དྲྭ་བ། 

http://acharyasamten.blogspot.com/2014/09/blog-post_50.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



རིག་གཞུང་།             རྩིས།             སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 272 

སློབ་རིམ་༡༠ པ། 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



རིག་གཞུང་།             རྩིས།             སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 273 

སློབ་རིམ། བཅུ་པ། 

ལེའུ་ཚན། འབྱུང་རྩིས་སྔོན་འགྲོ། 
 

ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག། 

ལོ་རྟགས་བརྩི་ནི་དང་ སྲོག་ལུས་དབང་ཀླུང་གི་བཟང་ངན་བལྟ་སྟེ་ བཟློག་ཐབས་རིམ་གྲོ་ག་ཅི་འབད་དགོཔ ཨིན་ན་

བལྟ་ནི་གི་རིག་རྩལ་འཐོབ་ཚུགས།  

 

དོན་ཚན་དང་པ། ལོ་རྟགས་དང་སྲོག་ལུས་དབང་ཀླུང་། 

 

ལས་དོན།  

§ ལོ་རྟགས་སྤར་སྨེ་ལ་སོགས་པའི་དོན་ཚན་ཚུ་ སྤྲུལ་པའི་རུས་སྦལ་དང་ བཤད་པའི་རུས་སྦལ་གཉིས་ལུ་སྦྱར་ཚུགས་

དགོ།  

§ ལོ་འཁོར་བཅུ་གཉིས་ངོས་འཛིན་དང་ བརྩི་ཐངས་ཤེས་ཚུགས་དགོ། 

§ མ་བུ་དགྲ་གྲོགས་རྩིས་ཐངས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

§ སྲོག་ལུས་དབང་ཀླུང་བརྩི་ཐངས་ཤེས་ཚུགས་དགོ། 

§ སྨེ་བ་དང་སྤར་ཁ་བརྩི་ཚུགས་གོ། 

§ སྨེ་བ་སྤར་ཁ་གཉིས་ཀྱི་ དགོས་པ་དང་ཁེ་ཕན་གྱི་བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

§ སྲོག་ལུས་དབང་ཀླུང་དང་ སྤར་སྨེ་བའི་རྩ་བ་ཚུ་བློ་འཛིན་འབད་བཅུག་དགོ། 

§ རུས་སྦལ་གྱི་ཁོག་པ་དང་ ལག་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ལུ་ ལོ་རྟགས་དང་ ཁམས་ཚུ་བྲིས་ཏེ་ཡོད་པའི་པར་རིས་ཚུ་ 

ཤོག་གྱང་དང་།  ཡང་ན་ གློག་གྱང་གི་ཐོག་ལས་གསལ་སྟོན་འབད་ཞིནམ་ལས་གོ་བརྡ་སྤྲོད་དགོ། 

§ མ་བུ་དགྲ་གྲོགས་དང་། སྲོག་ལུས་དབང་ཀླུང་ཚུ་ དང་པ་སློབ་དཔོན་གྱི་གོ་བརྡ་གསལ་བཤད། དེ་ལས་སློབ་ཕྲུག་ནང་



རིག་གཞུང་།             རྩིས།             སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།        དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 274 

འཁོད་གྲོས་བསྡུར་དང་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ཆ་རོགས་འབད་དེ་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ སྦྱང་བ་མཐིལ་ཕྱིན་

འབད་བཅུག་དགོ།  

§ མ་བུ་དགྲ་གྲོགས་དང་ སྲོག་ལུས་དབང་ཀླུང་གི་སྐོར་ལས་ སློབ་ཁང་ནང་ར་ སྦྱང་བ་འབད་བཅུག་ནི་དང་། སྦྱང་བ་

འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་ སྦྱོང་ལཱ་དག་བཅོས་དགོ། 

ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་།  

§ མ་བུ་དགྲ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ བརྡ་བརྒྱུད་ནང་ཡོདཔ་ལས་ འབྲེལ་ལམ་ཁ་བྱང་འཚོལ་ཏེ་བྱིན་ཞིནམལས་ ཁ་སྐོང་

གི་ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་དགོ། 

§ གསལ་བཤད་དང་དོགས་སེལ་གྱི་རིགས་ (WeChat/Telegram/WhatsApp) གང་རུང་བརྒྱུད་དེ་འབད་

དགོ། 

དབྱེ་ཞིབ།  

§ སློབ་དུས་འགོ་བཙུགས་པའི་སྒང་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ བྲིས་དེབ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་གནང་

དགོ། འདི་ཡང་བྲིས་དེབ་ནང་ དོན་ཚན་ཟིན་བྲིས། ཉིན་ལྟར་བཞིན་གྱི་སྦྱོང་ལཱ། ཁྱིམ་ལཱ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ 

གཙང་དག་གསལ་གསུམ་གྱི་ཐོག་ལས་ བྲིས་དགོ་པའི་ལམ་སྟོན་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ སློབ་དུས་མཇུག་ལུ་དེ་དང་

འཁྲིལ་བའི་དབྱེ་ཞིབ་མཛད་དགོ། འདི་གིས་ སློབ་སྦྱོང་ལུ་དོན་གཉེར་དང་སྤྲོ་བ་ཡོད་མེད་ཀྱི་ དབྱེ་ཞིབ་

འབད་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ སློབ་ཕྲུག་ཁོ་རང་གིས་ ཉེ་བར་མཁོ་བའི་དོན་ཚན་ཆ་ཚང་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ སློབ་

དུས་ཆོས་རྒྱུགས་རན་པའི་སྐབས་ལུ་ གཞན་ལུ་རེ་མ་དགོ་པའི་ཁེ་ཕན་ཡོད། 

 

དབྱེ་ཞིབ་ཚད་གཞི།  

དོན་ཚན་ཚང་མ་ཚང་། སྦྱོང་ལཱ་ཚང་དང་མ་ཚང་། བཟོ་བཀོད་མཛེས་ཆ། གཙང་སྦྲ། 

༣% ༢% ༣% ༢% 

 

§ དོན་ཚན་རེ་རེ་རྫོགསཔ་ད་ ཁྱིམ་ལཱ་རེ་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ དེ་གི་དབྱེ་ཞིབ་འདི་ བྲིས་དང་མ་བྲིས་ལུ་གཞི་

བཞག་ཞིནམ་ལས་ བྲིས་ཏེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཉག་ཉོག་མེད་པར་སྐུགས་༥རེ་བྱིན། སློབ་དུས་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ 
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སྐུགས་ཚུ་བརྒྱ་ཆ་ཆུང་ཀུ་ལུ་ཕབས་ཏེ་བཀོད་དགོ། ལམ་ལུགས་འདི་གིས་ ཁྱིམ་ལཱ་རེ་རེར་སྐུགས་༥རེ་ཡོད་ནི་

འདི་གིས་ སློབ་ཕྲུག་ག་ར་བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་ནི་དང་། དེ་གི་སྐུགས་འདི་ ལེ་ཤ་ཐོན་རུང་ མཇུག་ལུ་བརྒྱ་

ཆ་ཆུང་ཀུ་ནང་ཕབས་པའི་སྒང་ལས་ ཁྱད་པར་སྦོམ་ཅིག་མི་བཟོ་བའི་ཁེ་ཕན་ཡོད། 

§ སྐབས་རེས་སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་ལཱ་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་ཡང་ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བྱིན་དགོ། 

ལམ་ལུགས་འདི་གིས་ སློབ་ཕྲུག་གི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་འཁྲིལ་བའི་སྐུགས་ཐོབ་ཚུགས་པའི་ཁེ་ཕན་ཡོད། 

ཐབས་ལམ་གཞན། 

§ གོང་འཁོད་ཁྱིམ་ལཱ་ཚུ་གི་ལམ་སྟོན་འབད་ཞིནམ་ལས་  (Google Classroom, vle)  ལ་སོགས་

པའི་ རང་གི་སྟབས་བདེའི་བརྒྱུད་ལམ་ཅིག་བརྒྱུད་དེ་ལེན་ཞིནམ་ལས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན།  

§ བསམ་གཏན། ༢༠༡༤ འབྱུང་རྩིས་སྔོན་འགྲོ་ཀུན་གསལ་གློག་མེ། གནམ་སའི་དྲྭ་བ། 

http://acharyasamten.blogspot.com/2014/08/blog-post_28.html  

§ སློབ་དཔོན་ནོར་བུ་དབང་ཕྱུག། ༢༠༡༤ འབྱུང་རྩིས་གཙོ་མ་གསེར་མདོག། གནམ་སའི་དྲྭ་བ། 

http://acharyasamten.blogspot.com/2014/08/blog-post_1.html 

§ ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱི། ༢༠༢༡ འབྱུང་རྩིས་ཟླ་ཟེར། གནམ་སའི་དྲྭ་བ། 

http://acharyasamten.blogspot.com/2021/03/blog-post_5.html#more 
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དོན་ཚན་གཉིས་པ། ལོ་མོ་བསྡུས་པ།  

ལས་དོན།  

§ ལོ་མོ་བསྡུས་པའི་སྲོག་ལུས་དབང་ཀླུང་བླ་དང་བཅས་པའི་རྡེའུ་བཀྲམ་ཚུགས་དགོ། 

§ རྡེའུ་དཀར་ནག་དང་འབྲེལ་བའི་རིམ་གྲོའི་བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

§ གྱང་ཤིང་གུར་ སྲོག་ལུས་དབང་ཀླུང་ལྔའི་ རྡེལ་འགྲེམ་གྱི་རེའུ་མིག་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ འགྲེམ་སྟོན་དང་ གསལ་

བཤད་འབད་དགོ།   

§ ལོ་རྟགས་གཅིག་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ འདི་གི་སྲོག་ལུས་དབང་ཀླུང་བྲི་བཅུག་ནི་དང་། དེ་གིས་གནམ་ལོའི་སྲོག་ལུས་

དབང་ཀླུང་ལུ་འཐབ་པའི་ མ་བུ་དགྲ་གྲོགས་ཀྱི་རྡེའུ་བཀྲམ་བཅུག་སྟེ་ སྦྱང་བ་མཐིལ་ཕྱིན་འབད་བཅུག་དགོ། 

ཐབས་ལམ་གཞན། 

§ ལོ་མོ་བསྡུས་པའི་རྡེའུ་བཀྲམ་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ལས་ བརྙན་མཐོང་བཟོ་སྟེ་ བརྡ་རྒྱུད་ཚུ་བརྒྱུད་དེ་བྱིན་དགོ།  

དབྱེ་ཞིབ།  

§ སློབ་ཕྲུག་རེ་རེ་ལུ་ ལོ་གྲངས་མ་འདྲཝ་༥དེ་རེ་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ དེ་ཚུ་གི་སྲོག་ལུས་དབང་ཀླུང་གི་རྡེའུ་བཀྲམ། དེ་དང་

བསྟུན་པའི་དར་གུད་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ནི་གི་ལས་འགུལ་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་ཡང་གཤམ་འཁོད་ཚད་གཞི་

དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་ནི་དང་། ཤུལ་ལས་སྐུགས་འདི་བརྒྱ་ཆ་ཆུང་ཀུ་ནང་ཕབས་དགོ། 

 

དབྱེ་ཞིབ་སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི།  

བརྩི་བའི་ལོ་གྲངས། ལོ་༡༤  ལོ།  ལོ།  ལོ།  ལོ།  ལོ། གནམ་ལོ། 

བརྩི་བྱའི་ལོ་དང་

ཁམས། ས་བྱི།      ལྕགས་གླང་ 

སྲོག ཆུ། ༝༝           ས། 

ལུས། མེ། ༚༝           ས། 
དབང་། ས། ༚༝           ལྕགས། 
ཀླུང་། ཤིང་། ༛           ཆུ། 
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བླ། 
ལྕགས
། ༝༝           མེ། 

   ༥
% 

༥
% 

༥
% 

༥
% 

༥
% 

༥
% 
༥
% 

༥
% 
༥
% 

༥
% ༥༠% 

     ལོ་གྲངས་སོ་སོའི་འགྲེལ་བཤད། ༡༠% 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན།  

§ ཕྱོགས་བསྒྲིགས། ༢༠༢༡ ཀེག་རྩིས་ལོ་མོའི་འགྲེལ་བཤད་རྒྱས་པ། གནམ་སའི་དྲྭ་བ། 

http://acharyasamten.blogspot.com/2021/03/blog-post_73.html 

§ བསམ་གཏན། ༢༠༡༤ ཀེག་རྩིས་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ། གནམ་སའི་དྲྭ་བ། 

http://acharyasamten.blogspot.com/2014/09/blog-post_5.html 

§ རྩིས་ཀྱི་ལག་ལེན་ཉེར་མཁོ་བུམ་བཟང་ལས་ ཀེག་རྩིས་ཀྱི་རབ་བྱེད། གནམ་སའི་དྲྭ་བ། 

http://acharyasamten.blogspot.com/2014/09/blog-post_53.html 

§ བསམ་གཏན། ༢༠༡༤ འབྱུང་རྩིས་སྔོན་འགྲོ་ཀུན་གསལ་གློག་མེ། 

http://acharyasamten.blogspot.com/2014/08/blog-post_28.html  

§ སློབ་དཔོན་ནོར་བུ་དབང་ཕྱུག། འབྱུང་རྩིས་གཙོ་མ་གསེར་མདོག། 

http://acharyasamten.blogspot.com/2014/08/blog-post_1.html 

§ ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱི། འབྱུང་རྩིས་ཟླ་ཟེར།  

http://acharyasamten.blogspot.com/2021/03/blog-post_5.html#more  
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སློབ་རིམ་༡༡ པ། 
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སློབ་རིམ། བཅུ་གཅིག་པ། 

ལེའུ་ཚན། ཟླ་ཐོ་བལྟ་ཐངས་རྒྱས་བཤད།   

 

ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག། 

§ གཟའ་སྐར་བཟང་ངན་བལྟ་ནི་དང་། དེ་གི་ཁུངས་དོན་ལེགས་ཤོམ་ཤེས་ཚུགས་པའི་ཁར་ ཨ་ལོ་གི་སྐྱེས་རྩིས་

བལྟ་ནི་གི་རིག་རྩལ་འཐོབ་ཚུགས། 

 

དོན་ཚན་དང་པ། གཟའ་སྐར་འཕྲོད་སྦྱོར། 

ལས་དོན།   

§ རྩིས་ཀྱི་ཆུ་ཚོད་ཚུ་ ལག་འཁོར་ཆུ་ཚོད་ནང་ཕབས་ཐངས་ཤེས་ཚུགས་དགོ། 

§ ཚེས་དང་སྐར་མའི་འཕོ་མཚམས་ཤེས་ཚུགས་དགོ།  

§ རགས་རྩིས་དང་ཞིབ་རྩིས་གཉིས་ཀྱི་ཆུ་ཚོད་རྩིས་ཐངས་ག་སྡུར་འབད་ཚུགས་དགོ། 

§ གཟའ་སྐར་འཕྲོད་སྦྱོར་འཕོ་མཚམས་ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 

§ ཕྱོགས་དང་དུས་ཚོད་བལྟ་ཐངས་ཤེས་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

§ གཟའ་དང་སྐར་མའི་ཁམས་དང་ བཟང་ངན་འཕྲོད་སྦྱོར་ཚུ་ བློ་འཛིན་འབད་བཅུག་དགོ། 

§ གཟའ་སྐར་གྱི་མིང་དང་ཁམས་ཚུ་ པར་རིས་དང་ རེའུ་མིག་བཟོ་སྟེ་གྱང་གུར་སྦྱར་ནི་དང་། ཡང་ན་ གློག་གྱང་གི་

ཐོག་ལས་གསལ་སྟོན་འབད་ཞིནམ་ལས་གོ་བརྡ་སྤྲོད་དགོ། 

§ ཆུ་ཚོད་ཕབས་སྒྱུར་གྱི་ལམ་སྟོན་གནང་། དེ་ལས་ དང་པ་སློབ་ཕྲུག་སྡེ་ཚན་ན་དང་། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་རང་

རང་སོ་སོ་སྦེ་ སྦྱང་བ་འབད་བཅུག་དགོ།  

§ ཚེས་ཁོངས་ཀྱི་རེའུ་མིག་གཅིག་གསལ་སྟོན་འབད་ཞིནམ་ལས་ གཟའ་དང་སྐར་མའི་ཆུ་ཚོད་ངོ་སྤྲོད་འབད་ནི་དང་། དེ་

གི་འཕོ་མཚམས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་པའི་ཐ་མར། སློབ་ཕྲུག་སྡེ་ཚན་ཁག་གཅིག་གིས་ གཟའ་འོག་ཆུ་ཚོད་
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འཕོ་མཚམས་དང་། སྡེ་ཚན་གཞན་དེ་གིས་ སྐར་འོག་ཆུ་ཚོད་འཕོ་མཚམས་ཕབས་སྒྱུར་འབད་ནི་དང་། དེ་གི་ཤུལ་

ལས་ སྡེ་ཚན་སོ་སོའི་འཐུས་མི་རེ་གིས་ རང་སོའི་དོན་ཚན་གྱི་གསལ་བཤད་འབད་བཅུག་དགོ།  

§ འདས་གཟའ་དང་ད་ལྟའི་བཟའི་སྐོར་ལས་ དེ་གཉིས་ཀྱི་གོ་དོན། ཁྱད་པར། རྩིས་ཀྱི་གཞུང་དང་མཐུན་དང་མི་མཐུན་

སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ གྲོས་བསྡུར་འབད་དགོ། 

§ འཕྲོད་སྦྱོར་སྐབས་ལུ་ སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་པའི་ སྐར་ནག་རྩིས་ཀྱི་འཕྲོད་སྦྱོར་ས་བདག་བཅས་ གོ་རིམ་བཞིན་དུ་

གསལ་བཤད་མདོར་བསྡུས་རེ་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཁ་སྐོང་རྒྱས་བཤད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཉིན་བྱེད་སྣང་བ་ན་ཡོད་འཕྲོད་སྦྱོར་

གྱི་འགྲེལ་བཤད་ཚུ་ཡང་ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་དགོ།  

§ བུམ་སྟོང་གི་ཕྱོགས། མཁའ་འགྲོ་དང་བགེགས་ཀྱི་རྒྱུ་ལམ་གྱི་ཕྱོགས། མཐུན་མཚམས་ཀྱི་དུས་ཚོད། བ་དན་གྱི་ཚེས་

གྲངས། བླ་གཟའ་སྲོག་གཟའ་ཚུ་གྱི་ སློབ་སྟོན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ དོན་ཚན་རང་རང་སོ་སོ་གི་ པར་རིས་དང་ 

རེའུ་མིག་བཟོ་སྟེ་གྱང་གུར་སྦྱར་ནི་དང་། ཡང་ན་ པར་སྐྲུན་འབད་དེ་སྤྲོད་ནི། ཡང་ན། གློག་གྱང་གི་ཐོག་ལས་

གསལ་སྟོན་འབད་ཞིནམ་ལས་ རེའུ་མིག་བལྟ་ཐངས་ ཞིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་འབད་དགོཔ་དང་། རྟ་ཤི་སྒ་ཆག་གི་

སྐབས་ལུ་ ལག་པར་བརྩིས་ཏེ་གསལ་སྟོན་འབད་དགོ། 

ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་།  

§ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ཨིན་པ་ཅིན་ (Zoom metting) ལ་སོགས་པ་ ཡོངས་འབྲེལ་དངོས་མཐོང་ཞལ་

འཛོམས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ གསལ་བཤད་འབད་དགོཔ་དང་། ཁ་སྐོང་གསལ་བཤད་ཚུ་ སྤྱི་ཚོགས་བརྡ་ལམ་

(WeChat/Telegram/WhatsApp) གང་རུང་བརྒྱུད་དེ་འབད་དགོ། 

དབྱེ་ཞིབ།  

§ རྩ་ཚིག་ཆ་ཚང་ཡོད་མེད། རྗོད་སྒྲ་དག་གསལ། མགྱོགས་ལྷོད་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་པའི་ སྐུགས་ཚད་ཡོད་པའི་ངག་

རྒྱུགས་ལེན་དགོ། 

§ ཁྱིམ་ལཱ་འདི་ནང་ ཆུ་ཚོད་རགས་ཞིབ་ཀྱི་དུས་ཚོད་ ཕོག་དང་མ་ཕོག་ལུ་གཞི་གཞག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། དེ་གི་

སྐབས་ལུ་ དུས་ཚོད་ཏག་ཏ་ཐོན་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ ལོག་འདི་གསལ་བཤད་དང་ སྦྱང་བ་འབད་བཅུག་གོ། 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན།  

§ ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱི། ལྔ་པ་འཕྲོད་སྦྱོར། གནམ་སའི་དྲྭ་བ། 

http://acharyasamten.blogspot.com/2021/03/blog-post_79.html#more 
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§ བསམ་གཏན། ༢༠༡༤ ཟླ་ཐོ་ལྡེ་མིག་ཤེལ་དཀར་མེ་ལོང་། གནམ་སའི་དྲྭ་བ། 

http://acharyasamten.blogspot.com/2021/03/blog-post_67.html#more 

§ སློབ་དཔོན་ནོར་བུ་དབང་ཕྱུག།  ཟླ་ཐོ་འགྲོལ་བའི་ལྡེ་མིག། གནམ་སའི་དྲྭ་བ། 

http://acharyasamten.blogspot.com/2014/08/blog-post_89.html 

§ ཟླ་ཐོ་བལྟ་ཐངས། https://www.youtube.com/watch?v=Rj10Vhu3KU8 

 

 

དོན་ཚན་གཉིས་པ། དུས་ཆེན་དང་ས་བདག་གི་སྐོར། 

ལས་དོན།  

§ ལོ་དང་ཟླཝ་འགོ་བཙུགས་ཐངས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 

§ རང་ལུགས་ཀྱི་དུས་ཆེན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་གསལ་བཤད་འབད་ཚུགས་དགོ། 

§ ས་བདག་གི་ངོས་འཛིན་དང་ དེ་གི་བཟང་ངན་ཚུ་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཚུགས་དགོ། 

 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

§ དུས་ཆེན་ཚུ་ནམ་དང་ནམ་ར་ཕོགཔ་ཨིན་ན་དང་། དེ་གི་ཁུངས་དང་དགོས་པའི་སྐོར་ལས་ དོགས་པ་སློང་ཞིནམ་ལས་ 

སློབ་ཕྲུག་སྡེ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ གསལ་བཤད་ཐུང་ཀུ་རེ་འབད་བཅུག་ནི།     

§ དུས་ཆེན་སོ་སོ་གི་ངོ་སྤྲོད་དང་ རྒྱབ་ཁུངས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གོ་བ་ཁ་གསལ་བཤད་ནི་དང་། ས་བདག་ཚུ་གི་སྤང་

བླང་གི་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ ཚེས་ཁོངས་ནང་བཀོད་པའི་སྐབས་ཀྱི་ ས་བདག་གི་བསྡུ་ཡིག་ཚུ་ཡང་ ངོ་

སྤྲོད་འབད་དགོ།  

ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་།  

§ ས་བདག་གི་སྐོར་ལས་ (Power point) ཐོག་ལས་སྒྲ་བཟུང་འབད་དེ་བྱིན་དགོ།  དེ་ལས་ཁ་སྐོང་གསལ་

བཤད་དགོ་པ་ཅིན་ སྤྱི་ཚོགས་བརྡ་ལམ་(WeChat/Telegram/WhatsApp) གང་རུང་བརྒྱུད་དེ་འབད་

དགོ། 
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དབྱེ་ཞིབ། 

§ སློབ་ཕྲུག་རེ་རེ་ དུས་ཆེན་མ་འདྲཝ་རེ་རེ་གི་ ལས་འགུལ་འབྲི་ནི་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་ཡང་ ཚད་གཞི་དེ་

དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་དགོ། 

དུས་ཆེན། 

ངོ་སྤྲོད། བརྗོད་དོན་ངོ་མ། ཚིག་གི་དག་ཆ། རྒྱབ་ཁུངས། 

༢% ༣% ༢% ༣% 

    ཚད་གཞི་འདི་དཔེ་མཚོན་ཙམ་ཅིག་ཨིན། འོས་བབས་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཚད་གཞི་དང་སྐུགས་ཚུ་   

    བརྗེ་སོར་འབད་རུང་བཏུབ།  

§ གོང་གི་ལས་འགུལ་གྱི་དོན་ཚན་ཐོག་ལུ་ སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་སོ་སོ་ཡོད་པའི་ གསལ་བཤད་སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་

ཞིནམ་ལས་ ལེགས་ཆ་ཉེས་ཆ་ཚུ་ དུས་ཐོག་ལུ་ལམ་སྟོན་གནང་དགོ།  

ངོ་སྤྲོད། དོན་ཚན་གོ་

རྟོགས། 

དྭངས་གསལ། རྗོད་སྒྲ། ལུས་ངག་གི་

རྣམ་འགྱུར། 

༡% ༤% ༢% ༢% ༡% 

   ཚད་གཞི་འདི་དཔེ་མཚོན་ཙམ་ཅིག་ཨིན། འོས་བབས་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཚད་གཞི་དང་སྐུགསཚུ་  

   བརྗེ་སོར་འབད་རུང་བཏུབ།  

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན།  

§ བསམ་གཏན། ༢༠༡༤ དུས་ཆེན་ལྔ་འཛོམས། གནམ་སའི་དྲྭ་བ། 

http://acharyasamten.blogspot.com/2014/08/blog-post_7.html 

§ ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱི། ཚེས་ཀྱི་ས་བདག། གནམ་སའི་དྲྭ་བ།  

(http://acharyasamten.blogspot.com/2021/03/blog-post_23.html) 

§ བསམ་གཏན། ༢༠༡༤ ཟླ་ཐོ་ལྡེ་མིག་ཤེལ་དཀར་མེ་ལོང་། གནམ་སའི་དྲྭ་བ། 
http://acharyasamten.blogspot.com/2021/03/blog-post_67.html#more 

§ སློབ་དཔོན་ནོར་བུ་དབང་ཕྱུག།  ཟླ་ཐོ་འགྲོལ་བའི་ལྡེ་མིག། གནམ་སའི་དྲྭ་བ། 
http://acharyasamten.blogspot.com/2014/08/blog-post_89.html 
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དོན་ཚན་གསུམ་པ། སྐྱེས་རྩིས་ཚེས་རབས་ལས་རྩིས།  
 

ལས་དོན།  

§ ཨ་ལོ་གི་སྐྱེས་རྩིས་མདོར་བསྡུས་ཅིག་འབྲི་ཚུགས། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་། 

§ ཟླ་ཐོ་ནང་གི་ཚེས་གྲངས་རེའུ་མིག་གཅིག་ གྱང་གུར་སྦྱར་ནི་དང་། ཡང་ན་གློག་གྱང་གི་ཐོག་ལས་སྟོན་ནི། 

ཡང་ན་ དཔེ་སྐྲུན་འབད་དེ་སློབ་ཕྲུག་སྡེ་ཚན་ནང་སྤྲོད་ནི།  

  སློབ་དེབ་ནང་སྐྱེས་རྩིས་ཀྱི་དོན་ཚན་༡༣ངོ་སྤྲོད་འབད་ནི། དེ་ལས་ ༡ལོ་༢ཟླ་བ། ༣གཟའ། ༤ཚེས། 

༥སྐར་མ། ༦སྦྱོར་བ། ༧རྟེན་འབྲེལ་བཅས་དོན་ཚན་བདུན་ ཚེས་གྲངས་རེའུ་མིག་འདི་ནང་ལས་ངོས་འཛིན་

འབད་དེ་བྱིན་དགོ། 

  དེ་གི་ཤུལ་ལས་ ཚེས་གྲངས་རེའུ་མིག་གཞན་ཅིག་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ དོན་ཚན་བདུན་ཁོང་ལུ་ངོས་འཛིན་

འབད་བཅུག་ནི། 

§ ༡སྨེ་བ། ༢སྤར་ཁ། (བྱིས་པའི་སྐྱེས་སྤར།) ༣དུས་སྦྱོར། ༤སྐྱེ་བརྟག་འཁོར་ལོ། ༥བཙས་ཀླུང་། 

༦མཁའ་འགྲོའི་མཚན་བཅས་དོན་ཚན་དྲུགཔ་འདི་ ལག་ལེན་གྱི་སྦྱང་བ་སྤྲོད་དགོ། 

§ ངོསའཛིན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ གོང་གི་དོན་ཚན་༡༣འདི་ལུ་ སྐྱེས་རྩིས་འགྲེལ་བཤད་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་འབད་

དེ་ཡོད་མི་འདི་ གསལ་སྟོན་འབད་ཞིནམ་ལས་ གོ་བ་ལེན་ནི་གི་ཐབས་ཤེས་སྟོན་དགོ།  

§ དོན་ཚན་༡༣གྱི་ཐོག་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་རང་རང་སོ་སོ་གི་སྐྱེས་རྩིས་བྲིས་ནི་གི་ལས་འགུལ་བྱིན་དགོ། སྐྱེས་པའི་

ཚེས ་གྲ ངས ་མ ་ཤེས ་མི ་ཡོད ་པ ་ ཅི ན ་ ཁོང ་གི ་ Date of Birth འདྲི ་ཞིནམ ་ལས ་ 

Bhutanese Calender ཟེར་བའི་ཡོངས་འབྲེལ་ན་ལས་ སྐྱེས་པའི་གནམ་ལོ་ཁ་ཕྱེ། དེ་ན་

ལས་སྐྱེས་ཚེས་འཚོལ་ཏེ་བྱིན་དགོ། 

  སྐྱེས་རྩིས་འགྲེལ་བཤད་འབྲི་བའི་སྐབས་ལུ་ གཟའ་དང་ཚེས་ལ་སོགས་པ་ཚུ་གི་འགྲེལ་བཤད་ག་ཡོད་མི་

འདི་འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་ནི་མེན་པར་ གོ་བ་ལེན་ཞིནམ་ལས་ གོ་དོན་བཅུད་བསྡུ་སྟེ་འབྲི་ནི་གི་ ལམ་སྟོན་

དང་ དཔེ་སྟོན་དག་པ་རེ་གསལ་སྟོན་འབད་དགོ། 
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ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་།  

§ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ཨིན་པ་ཅིན་ (Zoom metting) ལ་སོགས་པ་ ཡོངས་འབྲེལ་དངོས་མཐོང་

ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ གསལ་བཤད་འབད་དགོཔ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ དུས་སྦྱོར་དང་ སྐྱེས་བརྟག་འཁོར་

ལ་སོགས་པ་ཚུ་ (Power point) ནང་ ཁ་སྐོང་གསལ་བཤད་ཚུ་ཡང་འབད་དགོ། 

དབྱེ་ཞིབ།  

§ དོན་ཚན་༡༣ངོས་འཛིན་གྱི་སྐབས་ སྦྱོང་ལཱ་གཙོ་བོ་ཨིནམ་ལས་ སྦྱོང་ལཱ་འབད་དང་མ་འབད་བལྟ་ཞིནམ་ལས་སྐུགས་

བྱིན་པ་གིས་མ་འཐུསཔ་མེད། 

§ ལས་འགུལ་སྐབས་ལུ་ འདྲ་བཤུས་མེན་པར་ གོ་བ་ལེན་ཞིནམ་ལས་ རང་ཚིག་གི་ཐོག་ལུ་ཕབས་དང་མ་ཕབ་གཙོ་

བོ་སྟོན་ཞིནམ་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ།  

 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན།  

§ བསམ་གཏན། ཚེ་རབས་ལས་རྩིས་གསལ་བའི་མེ་ལོང་། གནམ་སའི་དྲྭ་བ། 

http://acharyasamten.blogspot.com/2014/09/blog-post_45.html 

§ བསམ་གཏན། ཚེས་རབས་ལས་རྩིས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། གནམ་སའི་དྲྭ་བ། 

http://acharyasamten.blogspot.com/2014/09/blog-post_98.html 

§ ཚེ་རབས་ལས་རྩིས་ཀྱི་དཔེ།  

http://acharyasamten.blogspot.com/2014/09/blog-post_26.html 

http://acharyasamten.blogspot.com/2015/01/blog-post_2.html 
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སློབ་རིམ་༡༢ པ། 
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སློབ་རིམ། བཅུ་གཉིས་པ། 

ལེའུ་ཚན། ནག་རྩིས། འབྱུང་རྩིས། 
 

ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག། 

• ལོ་རྟགས་བརྩི་ནི་དང་ སྲོག་ལུས་དབང་ཀླུང་གི་བཟང་ངན་བལྟ་སྟེ་ བཟློག་ཐབས་རིམ་གྲོ་འབད་ནི་དང་། ཕོ་

མོ་མཐུན་འབྲེལ་ཡོད་མེད་བལྟ་ནི་གི་རིག་རྩལ་འཐོབ་ཚུག   

 

དོན་ཚན་དང་པ། ལོ་རྟགས་དང་སྲོག་ལུས་དབང་ཀླུང་། 

ལས་དོན།  

• རུས་སྦལ་རྣམ་པ་ལྔ་དང་འབྱུང་བ་ལྔའི་བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།  

• ལོ་རྟགས་ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ་དང་གནས་ཕྱོགས་ སྲོག་ལུས་དབང་ཀླུང་རྩིས་ཤེས་དགོ།  

• མ་བུ་དགྲ་གྲོགས་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བརྩི་ཚུགས་དགོ། 

• ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་ཀྱི་ལོ་རྟགས་དང་ཁམས་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་སླབ་ཚུགས་དགོ། 

• སྨེ་བ་དགུ། སྤར་ཁ་བརྒྱད་སྐོར་ཏེ་བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།  

• དགུ་མིག་དང་དུར་མིག་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བརྩི་ཚུགས་དགོ།  

• མཐུན་གསུམ། བདུན་ཟུར་ལ་སོགས་པའི་ལོ་ཀག་ཚུ་བརྩི་ཚུགས་དགོ།  

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་། 

§ སྲོག་ལུས་དབང་ཀླུང་དང་ ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་ སྤར་སྨེ་བའི་རྩ་བ་ཚུ་བློ་འཛིན་འབད་བཅུག་དགོ། 

§ དོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་ རུས་སྦལ་གྱི་ཁོག་པ་དང་ ལག་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ལུ་ ལོ་རྟགས་དང་ཁམས་ སྨེ་བ་དང་

སྤར་ཁ་ བྲིས་ཏེ་ཡོད་པའི་པར་རིས་ཚུ་ ཤོག་གྱང་དང་།  ཡང་ན་ གློག་གྱང་གི་ཐོག་ལས་གསལ་སྟོན་

འབད་ཞིནམ་ལས་གོ་བརྡ་སྤྲོད་དགོ། 

• མ་བུ་དགྲ་གྲོགས་དང་། སྲོག་ལུས་དབང་ཀླུང་ ཟླ་ཞག་དུས་ཀྱི་ཁམས་ དགུ་མིག་དུར་མིག་ཚུ་ དང་པ་
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སློབ་དཔོན་གྱི་གོ་བརྡ་གསལ་བཤད། དེ་ལས་སློབ་ཕྲུག་ནང་འཁོད་གྲོས་བསྡུར་དང་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ཆ་

རོགས་འབད་དེ་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ སྦྱང་བ་མཐིལ་ཕྱིན་འབད་བཅུག་དགོ།  

ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་།  

• འབྱུང་རྩིས་སྔོན་འགྲོ་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ཐོབ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་ཚུ་གི་བརྒྱུད་ལམ་

འཚོལ་ཏེ་བྱིན་ནི་དང་། ཡང་ན་རང་གིས་ (Power Point) ནང་བཟོ་སྟེ་བྱིན་དགོ། 

དབྱེ་ཞིབ།  

• དོན་ཚན་རེ་རེ་རྫོགསཔ་ད་ ཁྱིམ་ལཱ་རེ་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ དེ་གི་དབྱེ་ཞིབ་འདི་ བྲིས་དང་མ་བྲིས་ལུ་གཞི་

བཞག་ཞིནམ་ལས་ བྲིས་ཏེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཉག་ཉོག་མེད་པར་སྐུགས་༥རེ་བྱིན། སློབ་དུས་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ 

སྐུགས་ཚུ་བརྒྱ་ཆ་ཆུང་ཀུ་ལུ་ཕབས་ཏེ་བཀོད་དགོ། ལམ་ལུགས་འདི་གིས་ ཁྱིམ་ལཱ་རེ་རེར་སྐུགས་༥རེ་ཡོད་

ནི་འདི་གིས་ སློབ་ཕྲུག་ག་ར་བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་ནི་དང་། དེ་གི་སྐུགས་འདི་ ལེ་ཤ་ཐོན་རུང་ མཇུག་ལུ་

བརྒྱ་ཆ་ཆུང་ཀུ་ནང་ཕབས་པའི་སྒང་ལས་ ཁྱད་པར་སྦོམ་ཅིག་མི་བཟོ་བའི་ཁེ་ཕན་ཡོད། 

• སྐབས་རེས་སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་ལཱ་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་ཡང་ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བྱིན་དགོ། 

ལམ་ལུགས་འདི་གིས་ སློབ་ཕྲུག་གི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་འཁྲིལ་བའི་སྐུགས་ཐོབ་ཚུགས་པའི་ཁེ་ཕན་ཡོད། 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན།  

   

§ བསམ་གཏན། ༢༠༡༤ འབྱུང་རྩིས་སྔོན་འགྲོ་ཀུན་གསལ་གློག་མེ། གནམ་སའི་དྲྭ་བ། 

http://acharyasamten.blogspot.com/2014/08/blog-post_28.html 

o སློབ་དཔོན་ནོར་བུ་དབང་ཕྱུག། ༢༠༡༤ འབྱུང་རྩིས་གཙོ་མ་གསེར་མདོག། གནམ་སའི་དྲྭ་བ། 

http://acharyasamten.blogspot.com/2014/08/blog-post_1.html 

§ ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱི། ༢༠༢༡ འབྱུང་རྩིས་ཟླ་ཟེར། གནམ་སའི་དྲྭ་བ། 

http://acharyasamten.blogspot.com/2021/03/blog-post_5.html#more 
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དོན་ཚན་གཉིས་པ། ཀེག་རྩིས་ལོ་མོ། 

 

ལས་དོན།  

• ཀེག་རྩིས་ལོ་མོའི་རྡེའུ་ཆ་ཚང་བཀྲམ་ཚུགས་དགོ།  

• ལོ་མོའི་རྐྱེན་སེལ་རིམ་གྲོའི་བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།  

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་། 

• གཤམ་འཁོད་ཀྱི་རེའུ་མིག་བཟོ་སྟེ་གྱང་གུར་སྦྱར་ནི་དང་། དཔར་སྐྲུན་འབད་དེ་ སློབ་ཕྲུག་རེ་རེ་ལུ་རེ་རེ་སྤྲོད་ནི། 

དེ་ལས་འཐབ་བྱ་སློབ་དུས་འདི་གི་གནམ་ལོ་ལུ་ གཞི་བཞག་ཞིནམ་ལས་ ལོ་འདི་གི་ལོ་གྲངས་གང་རུང་གཅིག་ 

དཔེ་མཚོན་བཀོད། 

• ནང་དོན་ཧ་ལམ་ དོན་ཚན་དང་པའི་ནང་འགྱོ་ཚརཝ་ཨིནམ་ལས་ སློབ་དཔོན་གྱིས་དཔེ་སྟོན་སྦེ་ ལོ་གྲངས་གཅིག་

གི་རྡེའུ་ཆ་ཚང་བཀྲམ། དེ་ལས་ལོ་གྲངས་གཉིས་དེ་ཅིག་ སློབ་དཔོན་དང་སློབ་ཕྲུག་མཉམ་འབད་དེ་བཀྲམ། དེ་ལས་

ཁོང་ར་ལུ་ ལོ་གྲངས་གཞན་བྱིན་ཞིནམ་ལས་སྦྱང་བ་འབད་བཅུག་ནི། 

བརྩི་བའི་ལོ་
གྲངས། 

ལོ་ 
༡༠༥  ལོ།  ལོ།  ལོ།  ལོ།  ལོ། གནམ་ལོ། 

བརྩི་བྱའི་ལོ་དང་
ཁམས། མེ་འབྲུག      ལྕགས་བྱི། 
སྲོག ས། ༛           ཆུ། 
ལུས། ས། ༚           ས། 
དབང་། མེ། ༛           ལྕགས། 
ཀླུང་། ཤིང་། ༝           ཤིང་། 
བླ། མེ། ༛           ལྕགས། 
ཕོའི་ལོག་མེན། ཆུ་ཁྱི       

སྐུགས་ཡོངས་བསྡོམས། 

མོའི་ལོག་མེན། 

ལྕགས་

བྱི།      
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བབས་སྤར་

བབས་སྨེ། 

ལི ༥ 

ཁམ      

དགུ་མིག ༝      

དུར་མིག། 

གཤེད་

དུར།      

ཀེག་རིགས། མཐུན་༣      

 

• ཀེག་རྩིས་ལོ་མོའི་རྡེའུ་བཀྲམ་སྟེ་ཡོད་མི་འདི་ལུ་ རྡེལ་འབྲས་རྒྱས་པའི་འགྲེལ་བཤད་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་འབད་དེ་ཡོད་མི་

འདི་ གསལ་སྟོན་འབད་ཞིནམ་ལས་ གོ་བ་ལེན་ནི་གི་ཐབས་    

    ཤེས་སྟོན་དགོ།  

ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་།  

• ལོ་མོ་བསྡུས་པའི་རྡེའུ་རྒྱསཔ་འདི་གི་སྐོར་ལས་ གློག་ཁ་བཤུད་བརྭྙན་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ གསལ་བཤད་སྒྲ་བཟུང་

འབད། བརྡ་རྒྱུད་བརྒྱུད་ལམ་ཚུ་བརྒྱུད་དེ་ སྡེ་ཚན་ནང་ཡོད་པའི་རང་གི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ཐོབ་ཆོགཔ་བཟོ་དགོ།  

དབྱེ་ཞིབ།  

• ལས་འགུལ་གྱི་དབྱེ་ཞིབ།  

  སློབ་ཕྲུག་རེ་རེ་ལུ་ གཤམ་འཁོད་དཔེ་སྟོན་རེའུ་མིག་རེ་རེ་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ ལོ་གྲངས་གཉིས་དེ་ཅིག་གི་རྡེའུ་

བཀྲམ། དེ་དང་བསྟུན་པའི་དར་གུད་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ནི་གི་ལས་འགུལ་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་

ཡང་གཤམ་འཁོད་ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་དགོ། 

བརྩི་བའི་ལོ་གྲངས། ལོ་ ༡༠༥ སྐུགས། ལོ། ལོ། གནམ་ལོ། 

བརྩི་བྱའི་ལོ་དང་

ཁམས། མེ་འབྲུག 

༢ 

  ལྕགས་བྱི། 

སྲོག ས། ༛ ༡     ཆུ། 
ལུས། ས། ༚ ༡     ས། 
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དབང་། མེ། ༛ ༡     ལྕགས། 
ཀླུང་། ཤིང་། ༝ ༡     ཤིང་། 
བླ། མེ། ༛ ༡     ལྕགས། 
ཕོའི་ལོག་མེན། ཆུ་ཁྱི ༢    

སྐུགས་ཡོངས་

བསྡོམས། 

མོའི་ལོག་མེན། ལྕགས་བྱི། ༢   

བབས་སྤར་བབས་སྨེ། 

ལི ༥ 

ཁམ 

༣ 

  

དགུ་མིག ༝ 

༡ 

  

དུར་མིག། གཤེད་དུར།   

ཀེག་རིགས། མཐུན་༣   

རྡེལ་གྲངས་ཀྱི་སྐུགས་བསྡོམས། ༡༥ ༡༥ ༡༥ 
༥༠ 

འགྲེལ་བཤད་ཀྱི་སྐུགས། ༢༠   

 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན།  

• ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱི། འབྱུང་རྩིས་ཟླ་ཟེར།  

http://acharyasamten.blogspot.com/2021/03/blog-post_5.html#more  

• བསམ་གཏན། ༢༠༡༤ འབྱུང་རྩིས་སྔོན་འགྲོ་ཀུན་གསལ་གློག་མེ། 

http://acharyasamten.blogspot.com/2014/08/blog-post_28.html  

• སློབ་དཔོན་ནོར་བུ་དབང་ཕྱུག། འབྱུང་རྩིས་གཙོ་མ་གསེར་མདོག། 

http://acharyasamten.blogspot.com/2014/08/blog-post_1.html 

• ཕྱོགས་བསྒྲིགས། ཀེག་རྩིས་ལོ་མོའི་འགྲེལ་བཤད་རྒྱས་པ། གནམ་སའི་དྲྭ་བ། 

http://acharyasamten.blogspot.com/2021/03/blog-post_73.html 

• བསམ་གཏན། ༢༠༡༤ ཀེག་རྩིས་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ། གནམ་སའི་དྲྭ་བ། 

http://acharyasamten.blogspot.com/2014/09/blog-post_5.html 
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• རྩིས་ཀྱི་ལག་ལེན་ཉེར་མཁོ་བུམ་བཟང་ལས་ ཀེག་རྩིས་ཀྱི་རབ་བྱེད། གནམ་སའི་དྲྭ་བ། 

http://acharyasamten.blogspot.com/2014/09/blog-post_53.html 

 

 
དོན་ཚན་གསུམ་པ། མཐུན་སྦྱོར་གཉེན་རྩིས། 

ལས་དོན།  

• གཉེན་སྦྱོར་མ་བཏུབ་མི་ག་དང་ག་ཨིན་ན་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ། 

• མཐུན་སྦྱོར་གཉེན་རྩིས་ཀྱི་རྡེའུ་བཀྲམ་ཚུགས་དགོ། 

• ཕོ་མོ་ཕན་ཚུན་མཐུན་དང་མི་མཐུན་བརྩི་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ ཡང་ན་ ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་། 

• སློབ་ཕྲུག་སྡེ་ཚན་ནང་སྦེ་ གཉེན་སྦྱོར་མ་བཏུབ་མི་ ག་ཅི་དང་ག་ཅི་ཡོདཔ་ཨིན་ན་དང་། དེ་གི་རྒྱུ་མཚན་ག་ཅི་ཨིན་ན་

ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བསམ་བཤད་འབད་བཅུག་ནི། དེ་ལས་རྩིས་གཞུང་བཤད་མི་འདི་ཚུ་གསལ་བཤད་འབད་ཞིནམ་ལས་ 

དེ་ཚུ་གི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་འབད་དགོ། 

• རྩ་བའི་རྡེའུ་བཞི་དང་ སྨེ་བའི་མཐུན་སྡེབ་ཚུ་ ལག་ལེན་དངོས་འཐབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་སྦྱང་བ་འབད་དགོ། 

ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་།  

• བྱུང་ན་ བཤུད་བརྙན་(Slide) དང་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ དེ་གི་ཐོག་ལུ་གསལ་འབད་དེ་བྱིན་ནི་དང་། ཁ་སྐོང་ཚུ་ སྤྱི་

ཚོགས་བརྡ་ལམ (WeChat/Telegram/WhatsApp) གང་རུང་བརྒྱུད་དེ་འབད་དགོ། 

དབྱེ་ཞིབ།  

• དཔེ་མཚོན་གྱི་ཕོ་མོ་གཉིས་ཀྱི་ལོ་རྟགས་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ ཁོང་གཉིས་གཉེན་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་བཏུབ་ག་མི་

བཏུབ། མ་བཏུབ་ཨིན་རུ་ གཉེན་སྒྲིག་འབད་དགོཔ་ཨིན་པ་ཅིན་ བཟློག་ཐབས་ག་ཅི་འབད་དགོཔ་ཨིན་ན་

གི་སྐོར་ལས་ འབྲི་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 
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རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན།  

• ཕྱོགས་བསྒྲིགས། ༢༠༡༤ བག་རྩིས་འགྲེལ་པ་ནམ་མཁའི་ནོར་བུ། གནམ་སའི་དྲྭ་བ། 

http://acharyasamten.blogspot.com/2014/09/blog-post_89.html 

• བསམ་གཏན། ༢༠༡༤ འབྱུང་རྩིས་སྔོན་འགྲོ་ཀུན་གསལ་གློག་མེ། གནམ་སའི་དྲྭ་བ། 

http://acharyasamten.blogspot.com/2014/08/blog-post_28.html 

• སློབ་དཔོན་ནོར་བུ་དབང་ཕྱུག། ༢༠༡༤ འབྱུང་རྩིས་གཙོ་མ་གསེར་མདོག། གནམ་སའི་དྲྭ་བ། 

http://acharyasamten.blogspot.com/2014/08/blog-post_1.html 

• ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱི། ༢༠༢༡ འབྱུང་རྩིས་ཟླ་ཟེར། གནམ་སའི་དྲྭ་བ། 

http://acharyasamten.blogspot.com/2021/03/blog-post_5.html#more 

 

 

 

 


