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!ོང་ཁ&་'ོབ་)ོན་ལམ་)ོན། 
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ང་བཅས་&་འགན་ཁག། 
ང་བཅས་&་,ལཔོ། 
0་དབང་མངའ་བདག་3ན་པོ་4་མ5ག་ 6ས་7ན་8ན་9བ་:ད་པར་ ,ལ་ཁབ་&་རང་བཙན་དང་=ང་འ>ལ། 0་?ར་@་A་
བB་དང་དགའ་Cད། གDང་Eང་F་ལམ་Gགས་ འHན་Eང་Iལ་གJམ་ ཡར་Lག་F་དོན་G་ Mགས་&་ཚ་Oང་ ག་བ་
Pགཔ་Q་བRས་S་ Tག་U་གནང་0་ Vོ་གཏད་སX་དYན་མ5ག་དང་ Cད་Zག་F་=ངམ་ [ན་ཅན་@་ཕམ་བ]མ་^ག་
_ན། B་འབདཝ་ལས་ ང་བཅས་འaག་0་ཡོངས་&ས་ 0་དབང་མངའ་བདག་,ལ་པོ་མ5ག་G་ b་གJམ་cས་པX་cས་
བdད་eལ་S་ བཀའ་ག་གནངམ་དང་ གJང་^་gབ་&་Tག་hད་ཞབས་ཏོག་D་ད=པ་_ན།   

ང་བཅས་&་,ལ་ཁབ། 
འaག་,ལ་ཁབ་འj་ ང་བཅས་འaག་0་ཡོངས་ ཕ་བkད་l་བkད་ཚ་བkད་Q་ བmལ་པ་མ་nོང་F་བར་6་ འཚོ་བ་
བoངས་S་pོད་སX་ ཕ་གAས་^ག་_ན།  B་འབདཝ་ལས་ ,ལ་ཁབ་&་ འqལ་@་A་བB་དང་དགའ་Cད། eགས་&་ 
རང་བཙན་དང་=ང་འ>ལ་@་དོན་G་ ཤ་Rན་@་?མས་sགས་tོམ་Q་ར་བuད་B་  Tག་hད་ཞབས་ཏོག་D་ད=པ་_ན། 

ང་བཅས་&་གDང་། 
ང་བཅས་&་གDང་འj་ དམངས་གཙོX་v་wམས་ཅན་@་ ,ལ་བkད་&་གDང་_ན། ,ལ་ཁབ་འHན་Eང་Iལ་གJམ་@་ 
Tག་U་ག་ར་ གDང་Fས་Mགས་ཐག་བཅད་B་ གནང་ད=པ་^ག་_ན། B་འབདཝ་ལས་ དང་པ་བཙག་འMX་mབས་G་ 
རང་མོས་yམ་དག་F་ ཚོགས་,ན་བzགས་S་ {གས་|བ་ཅན་@་འBམས་}་བཙག་འM་gབ་ཐབས་འབད་ད=པ་དང་། 
ག8ས་པ་བཙག་འM་|བ་Aནམ་ལས་ Tག་U་གནང་པX་mབས་G་ འL་མཉམ་དང་ Lང་བBན་ �ང་གསལ་@་b་ལས་ 
,ལ་ཁབ་&་འqལ་eགས་ག8ས་G་ཕན་པX་ Tག་U་Äགས་ཤོམ་གནང་ཐབས་&་ ,བ་Eར་eལ་ད=པ་_ན། 

ང་བཅས་&་3ག་གDང་། 
,ལ་ཁབ་&་ mད་Åག་དང་ Çན་ཆས་ ལམ་Ñོལ་ 5ས་Gགས་ བཟོ་3ག་ བསམ་Üོད་&་yམ་གཞག་ འཚོ་Eང་F་ལམ་
Gགས་á་G་ ,ལ་ཁབ་&་3ག་གDང་àར་âབ་_ན། ,ལ་ཁབ་&་3ག་གDང་འj་Fས་ ང་བཅས་རX་,ལ་ཁབ་འj་ äན་
=ང་ལས་  རང་བཙན་_ན་པX་  }་ãགས་^ག་nོན་áགསཔ་མ་ཚད་ ,ལ་ཁབ་&་A་བB་ཡང་ 3ག་གDང་B་á་G་
བåན་S་འཐོབ་áགསཔ་_ན། B་འབདཝ་ལས་ ,ལ་ཁབ་&་3ག་གDང་བཟང་པོ་á་G་ བç་མཐོང་དང་cས་བéར་བuད་
ཐོག་ལས་ ཉམས་èང་དང་=ང་འ>ལ་གཏང་ཐབས་G་ ?མས་sགས་བuད་B་ U་འབད་ད=པ་འj་ཁག་4། 
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དê་ëན་འབད་0། 
v་གDང་དང་íད་3ག་=ང་འ>ལ་ལ་ìངས། 
བkད་འîན་ཨང་ ༩༧༥-༢-༣༣༢༨༨༥ 

úར་དབང་ © ༢༠༢༢ v་གDང་དང་íད་3ག་=ང་འ>ལ་ལ་ìངས། 
âོབ་nོན་ལམ་nོན་དê་Bབ་འj་ འaག་,ལ་ཁབ་&་,ལ་ཡོངས་ âོབ་ûX་དོན་G་ vོམ་üག་དང་ དê་ëན་འབད་ཡོདཔ་
ལས་ v་གDང་དང་íད་3ག་=ང་འ>ལ་ལ་ìངས་ལས་ གནང་བ་:ད་པར་ དê་ëན་དང་ ཚོང་†ར་སོགས་འབད་°་á་
ལས་འ¢མ་གནང་། 

མོ་བཏབ་vོམ་üག་ ༢༠༢༡ 
བoར་Aབ་དê་ëན། ༢༠༢༢ 

དགའ་ཚོར། 
âོབ་nོན་ལམ་nོན་འj་F་དོན་G་ ,ལ་§X་ལས་•་ 7་°་?ཕ་ (Unicef) ?ཕ་ད་^ལ་¶ེན་ (Save The 

Children) འཛམ་©ང་ད™ལ་ཁང་ (World Bank) á་Fས་ མ་ད™ལ་@་,བ་Eར་གནང་། ´ས་3ག་Pན་ཁག་
F་ 0་nོབས་དང་ U་F་འ=་འ¨ན་á་མཛད་གནང་། འ≠ལ་ཡོད་v་གDང་གzག་•X་མདོ་4ན་དང་üག་འHན་དང་ vོམ་
üགཔ་á་Fས་ íད་3ག་F་ལམ་nོན་གནང་། 5ས་ཚན་âོབ་དཔོན་ཡོངས་&ས་ vོམ་üག་F་,བ་Eར་མ་བdབ་བdབ་Q་
གནང་0་á་དང་། Æོང་ཁX་´ས་ཡོན་G་ཕན་པX་ ཡོངས་འ≠ལ་@་མMན་Øན་དང་ ,བ་åན་དê་Bབ་á་ vོམ་üག་གནང་
∞་ ཡོངས་འ≠ལ་ཐོག་ བzགས་ཡོད་0་á་Fས་ཡང་ âོབ་nོན་ལམ་nོན་འj་ ལག་Äན་འཐབ་G་ཕན་ཐོགས་°་_ནམ་
ལས་ =ང་འ±ད་ གzག་•་དང་0་}་ཡོངས་G་ ག་^་B་བཀའ་[ན་4་àར་D་°་_ན།  

བoར་Aབ་vོམ་üག་F་ §ར་བཏང་U་F་ལམ་nོན་དང་བYད་íབ། 
• བ≤་≥ས་yམ་,ལ། མདོ་4ན། v་གDང་དང་íད་3ག་=ང་འ>ལ་ལས་ìངས། ´ས་3ག་Pན་ཁག།
• དབང་པོ་བnན་འHན། üག་འHན། v་གDང་དང་íད་3ག་=ང་འ>ལ་ལས་ìངས། ´ས་3ག་Pན་ཁག།

བoར་Aབ་vོམ་üག་U་F་འ=་འ¨ན་དང་ལམ་nོན་Dན་དག། 
• ¥ོ་µ། v་གDང་vོམ་üག། v་གDང་དང་íད་3ག་=ང་འ>ལ་ལས་ìངས། ´ས་3ག་Pན་ཁག།

ISBN 978-99936-0-614-7



4ད་བ∂ད། 

༉ འ#ག་&་ན་གཞོན་*་ མ་འོངས་.ལ་ཁབ་2་ བདོག་གཏད་ཡོད་ན་6ད་ན་7ག་ 8ནམ་ལས་བ9ན་:་ དཀའ་<ག་=་བ>་གནས་?ངས་ ག་7་
བ@མ་ར་འBང་Cང་ ན་གཞོན་*་D་ Eས་དང་འFལ་བ>་ Gས་ཡོན་དང་ Hག་Iལ་Jགས་Kབ་*་ Lན་ཆད་6ད་པར་ འཐོབ་*གསཔ་བཟོ་
དQཔ་འR་ཁག་=་བས།  

T་འབདཝ་ལས་བ9ན་:་ Eས་7་ འཛམ་Wང་.ལ་X>་ནང་D་ ནད་ཡམས་2་དཀའ་ངལ་D་བ9ན་:་ Yོབ་Z>་Yོབ་[ག་*་ Gས་ཡོན་འ\ོ་མ]ད་
T་ ^བ་_ང་འབད་མ་*གས་པར་Dསཔ་ད་ ང་བཅས་ར>་འ#ག་.ལ་ཁབ་ནང་D་ a་དབང་མངའ་ཞབས་མbག་&ས་ ན་གཞོན་*་D་ ཐབས་
ལམ་c་ཚོགས་བཏོན་ཐོག་ལས་ Gས་ཡོན་འ\ོ་མ]ད་eན་དQ་པ>་ བཀའ་Yོབ་དང་ ]གས་2་ཚ་fང་gོམ་ར་ བhས་གནང་ཡོད་a་དང་འFལ་:་ 
I་གiང་དང་jད་Hག་Qང་འkལ་ལ་lངས་དང་ Gས་Hག་^ན་ཁག་མཉམ་འnལ་ཐོག་ལས་ གཙོ་Hམ་ཅན་p་དོན་ཚན་*་&་ཐོག་D་ ཡོངས་འnལ་
Yོབ་?ོན་ལས་Hམ་དང་ རང་qད་^བ་?ོན་མr་ཆས་*་བཟོ་ཐོག་ལས་ Yོབ་?ོན་འ\ོ་མ]ད་འབད་ཡོད། 

T་&ས་མ་ཚད་ Yོབ་Z་ནང་འs་t་ ^བ་_ང་འབད་u>་Eས་ཚོད་ཡང་ ལངམ་འབད་འཐོབ་*གས་པར་ v་ཁག་གཏང་u་8ན་a་དང་འFལ་:་ 
གཙོ་Hམ་ཅན་p་I་གiང་*་བཟོ་ཡོདཔ་དང་། ད་wོ>་གནས་?ངས་D་བ9ན་:་ Eས་x་ལས་ཕར་ Gས་Hག་ལམ་Dགས་འR་D་ འགལ་zན་*་
&ས་ གནོད་པ་6ད་པ>་ ལམ་Dགས་བཟོ་ཐབས་D་དaགས་:་ bས་ཚན་ག་ར>་I་གiང་བ{ད་Hས་*་ |གས་བ}ས་འབད་T་ གནས་?ངས་
མ་འ~ཝ་ག་7་བ@མ་འBང་Cང་ བT་�བ་དང་ ཐབས་ལམ་སོར་Äར་ཐོག་ལས་ ^བ་?ོན་འབད་*གསཔ་བཟོ་ཡོདཔ་8ན། 

bས་ཚན་I་གiང་གསརཔ་T་*་ ཡོངས་འnལ་ཐོག་ལས་ Yོབ་Z་ཁག་ནང་ལས་ཕར་ འཐོབ་*གས་:་ཡོདཔ་ད་ I་གiང་འR་ Eས་7་ X་ལོ་
༢༠༢༡ &་Yོབ་Eས་དང་པ་ལས་ ལག་|ན་འཐབ་u་ འQ་བÑགས་:་ Yོབ་?ོན་*ལ་མ]ན་འབད་*གས་u>་དོན་D་ ^བ་?ོན་ལམ་?ོན་p་Öག་
ཆ་འR་ དང་པ་ I་གiང་Iོམ་Üགཔ་དང་ Yོབ་Z་ཁག་&་Yོབ་དཔོན་ Yོབ་?ོན་ནང་ཉམས་áོང་|གས་ཤོམ་ཡོད་a་*་&་བར་ན་ Q་<ར་ཞལ་
འཛོམས་*་གནང་ཐོག་ལས་ Iོམ་Üག་འབད་ཡོད་པ>་ ལམ་?ོན་7ག་8ན། 

ལམ་?ོན་འR་ནང་ ?ོན་དQ་པ>་Hག་Iལ་Jགས་Kབ་â་བ�ན་p་ཐོག་D་ ?ོན་ཐངས་2་ཐབས་ལམ་*་ *ད་ཡོད་པ་&ས་མ་ཚད་པར་ Yོབ་དཔོན་
pས་äས་པར་E་?ོན་དQ་པ>་དོན་ཚན་དང་ ?ོན་ཐངས་2་ཐབས་ལམ་pས་མ་ཚད་པར་ དã་�བ་འབད་ཐངས་དང་། Yོབ་[ག་རང་&ས་འབད་ 
^བ་དQ་པ>་དོན་ཚན་དང་ ^བ་ཐངས་2་ཐབས་ལམ་*་ åས་འçན་འབད་T་ བÑགས་ཡོདཔ་8ན། 

མéག་ར་ Yོབ་?ོན་ལམ་?ོན་འR་&ས་ Yོབ་དཔོན་*་ èོང་ཁ>་I་གiང་བ{ད་Hས་གསརཔ་འR་ ལག་|ན་འཐབ་u>་ནང་ êོ་ëོབས་དང་ äས་
Gས་*་འ~ོངས་:་ Eས་མ]ན་p་Yོབ་?ོན་ *ལ་མ]ན་འབད་*གསཔ་འs་*གས་པ>་ â་íོན་དང་ག7ག་ཁར་ Eས་རབས་༢༡ པ>་Hག་Iལ་
དང་ བì་དོན་འ[ལ་Hག་D་བ9ན་པ>་ ^བ་?ོན་ལམ་Dགས་འR་&ས་ ན་གཞོན་Yོབ་[ག་*་&་Lད་D་ Gས་ཡོན་དང་Hག་Iལ་*་ *ལ་མ]ན་
འཐོབ་*གས་པ>་ â་íོན་iཝ་8ན། 

     (བî་ïས་ñམ་.ལ།) 
       མདོ་=ན། 

I་གiང་དང་jད་Hག་Qང་འkལ་ལས་lངས། 
       Gས་Hག་^ན་ཁག། 
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!་#ོད།

âོབ་nོན་ལམ་nོན་འj་ ,ལ་ཡོངས་âོབ་ûX་v་གDང་F་∑ས་ལས་ Æོང་ཁX་5ས་ཚན་v་གDང་âོབ་nོན་@་དོན་G་ བཟོ་
བYད་འབད་ཡོད་པX་ ལམ་nོན་^ག་_ན། âོབ་û་ག་རX་ནང་G་ v་གDང་∏ག་འཐདཔ་_ནམ་མ་ཚད་ {གས་|བ་
འཐོབ་ད=་པX་ད0གས་གཏད་á་ཡང་ ∏ག་ར་འཐདཔ་ལས་བåན་S་ âོབ་དཔོན་á་Fས་ v་གDང་F་ད=ངས་དོན་@་
πར་ལས་ =་ãོགས་འ∫ང་ཐངས་á་ཡང་ ∏ག་འཐདཔ་འོང་ད=པ་ཁག་4་བས། ,ལ་ཡོངས་âོབ་ûX་v་གDང་འj་ ª་
མར་ kན་Ñོལ་གསར་པ་དང་ཡང་ན་ Ñོལ་kན་གསར་པX་v་གDང་àར་ཡོད་ºང་ 6ས་^་§་ལོ་ ༢༠༢༢ ལས་འ=་
བzགས་ ,ལ་ཡོངས་âོབ་ûX་v་གDང་àར་ ལག་Äན་འཐབ་ད=པ་Q་ཐག་5ད་ཡོད། 

Æོང་ཁX་v་གDང་âོབ་nོན་@་དོན་G་ Pག་3ག་དང་vོམ་3ག། mད་Åག་དང་Å་cX་Ωོར་བ། æ་°X་3ག་vལ། ཉན་âབ་
&་3ག་vལ། àར་ གཙོ་བོ་ ́ ས་øX་གནས་བA་Q་ད¿་བ་¡ས་S་ཡོདཔ་_ན། ད¿་བ་བA་¬་¬་བAན་@་ཐོག་G་ གནས་
3མ་དང་ âོབ་3མ་á་དང་འwལ་S་ |བ་འ√ས་འ∫ང་ད=པ་ག་^་ར་ཡོདཔ་_ན་ན་ v་གDང་བYད་3ས་ནང་G་ {གས་
|བ་དང་ལས་དོན་@་ཐོག་G་བYད་ཡོདཔ་_ན། ´ས་øX་གནས་བA་དང་འwལ་བX་ {གས་|བ་དང་ལས་དོན་á་ Pག་
∞་གƒགས་པ་^ན་ âོབ་≈ག་á་Fས་ âོབ་3མ་¬བAན་@་ནང་G་ ́ ས་ཡོན་དང་3ག་vལ་ ག་^་ར་འཐོབ་áགས་°་_ན་
ན་དང་། བç་མཐོང་ ø་Üོད་&་འ∆ར་བ་á་ ག་^་ར་ འ∫ང་ད=པ་_ན་ན་á་ ཁ་གསལ་མ«ན་áགས། 

âོབ་nོན་ལམ་nོན་འj་ནང་G་ ´ས་øX་གནས་བA་དང་འ≠ལ་བX་ {གས་|བ་á་ འཐོབ་°X་དོན་G་ âོབ་nོན་འབད་
ཐངས་དང་ ད¿་Aབ་འབད་ཐངས། âོབ་nོན་G་ཕན་པX་ ཡོངས་འ≠ལ་ཁ་øང་དང་»ལ་ལམ། ,བ་åན་@་ཐོ་á་F་ཐོག་
ལས་ …ས་འཆར་ཁག་Ä་ཤ་ར་^ག་ར་བYད་B་ཡོདཔ་དང་། Pབ་nོན་@་གནས་nངས་དང་ འwལཝ་ད་ …ས་འཆར་B་
á་ལས་ ག་འོས་འབབ་ཡོད་0་འj་ གདམ་འM་འབད་B་ ལག་Äན་འཐབ་ད=པ་_ནམ་མ་ཚད། âོབ་nོན་འབད་ཐངས་á་ 
B་ནང་ཡོད་0་ག^ག་G་ར་ བåན་S་:ན་པར་ B་ལས་3གས་བ ས་S་ རང་Fས་ཡང་ གནས་nངས་དང་འwལ་བX་ 
âོབ་nོན་འབད་ཐངས་á་ 3ག་པX་vལ་བཏོན་S་ ལག་Äན་འཐབ་ད=པ་_ན 

ང་བཅས་རX་ =མས་ག≥ས་ནང་G་ v་གDང་F་ {གས་|བ་དང་ལས་དོན་དང་འwལ་S་ âོབ་nོན་འབད་°X་དོན་G་ 
âོབ་Bབ་^ག་Àས་པར་6་ད=པ་བ]མ་^ག་ཚོརཝ་_ན་ºང་ §ར་བཏང་,ལ་ÜX་གནས་nངས་ནང་G་ âོབ་Bབ་ག^ག་G་
ར་བåན་S་ Pབ་Ωང་འབད་°་འj་ Äགས་ཤོམ་:དཔ་Q་ བçཝ་_ན་མས། B་ཡང་ ད་¬ས་ནངས་པX་གནས་nངས་
ནང་ 0་ག^ག་བ་ག^ག་མཁསཔ་ཐོན་S་ B་á་F་Vོ་3ག་ལས་∫ང་པX་ ´ས་ཡོན་དང་ 3ག་vལ་ མནོ་ཐངས་དང་འབད་
ཐངས་མ་འLཝ་á་ ཡོངས་འ≠ལ་དང་དê་Bབ་མ་འLཝ་á་F་ཐོག་ལས་ Ä་ཤ་ར་འཐོབ་áགས་°་_ནམས་ལས་བåན་S་ 
B་á་ག་ར་ ཡོངས་J་Æོགསཔ་དང་ 6ས་མMན་Q་ ཧ་=་áགས་°X་དོན་G་ âོབ་Bབ་ལས་Pག་∞་ Pབ་nོན་མ±་ཆས་
གཞན་á་ ལག་Äན་འཐབ་ད=པ་Q་_ན་མས། 
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Æོང་ཁX་5ས་ཚན་@་ཐད་ཁར་ {གས་|བ་དང་ལས་དོན་དང་འwལ་བX་ ནང་དོན་དང་3ག་vལ་á་ nོན་°X་དོན་G་ 
ཡོངས་འ≠ལ་དང་ ,བ་åན་དê་Bབ་ལ་སོགས་པX་ Pབ་nོན་མ±་ཆས་འོས་འབབ་ཡོད་0་á་ ག་B་མང་མང་འཚོལ་S་ 
nོན་ད=པ་^ག་_ན་ºང་ 5ས་ཚན་གཞན་བ]མ་ ཡོངས་འ≠ལ་ཐོག་ལས་ འཐོབ་áགས་པར་ U་ཁག་ཡོདཔ་ལས་བåན་
S་ âོབ་Bབ་ལ་སོགས་པX་ གDང་Fས་བ≤མ་Iལ་འབད་ཡོད་པX་ Pབ་nོན་མ±་ཆས་á་G་ བåན་S་ Pབ་nོན་འབད་
ད=པ་B་ཡང་ཁག་4་བས། 

âོབ་དཔོན་á་Fས་ དê་ཆ་á་nོན་པX་mབས་ གཙོ་3མ་ག]ང་ཐངས་འj་ âོབ་≈ག་རང་Fས་ Pབ་མ་áགས་པར་ âོབ་
དཔོན་@ས་ Àས་པར་6་nོན་ད=་པX་3གས་á་ âོབ་དཔོན་@ས་nོན་°་དང་། རང་Fས་Pབ་∞་ ´ས་áགས་པX་3གས་
á་ ལམ་nོན་དང་ ཡང་ན་ བYད་,་á་ Õན་ཐོག་ལས་ âོབ་≈ག་±ང་ར་Fས་ Pབ་བŒག་ད=པ་་_ན། B་མ་ཚད་ 
âོབ་Bབ་&་ནང་དོན་á་ མœག་བZ་°་G་གཙོ་བོ་མ་བཏོན་པར་ ´ས་øX་གནས་བA་དང་འ≠ལ་བX་ {གས་|བ་དང་
ལས་དོན་gབ་ཐབས་G་ ད0གས་གཏད་བuད་B་ âོབ་nོན་གནང་ད=པ་འj་ཡང་ ག་^་B་ཁག་4། 

âོབ་nོན་á་ནང་ ག་B་Lག་Lག་བ¥་དོན་འ≈ལ་3ག་á་ ལག་Äན་འཐབ་ཐོག་ལས་ nོན་ད=པ་དང་། 6ས་རབས་༢༡པX་
3ག་vལ་དང་ཐབས་ལམ་á་ ག་B་མང་མང་ལག་Äན་འཐབ་°་དང་། འབད་Õནམ་བ་nོན་Õནམ་Lག། àར་བX་དê་བ]མ་ 
âོབ་nོན་á་ནང་ ནང་དོན་nོན་°་བ་Pག་∞་ ནང་དོན་འj་ག་B་Q་Pབ་ད་ ཧ་=་áགསཔ་_ན་ན་ BX་ 3ག་vལ་nོན་
°་G་ གཙོ་3མ་ག]ང་ད=པ་འj་ཡང་ཁག་4ཝ་G་∆ར་ཡོད། 

ལམ་nོན་འj་ནང་བYད་ཡོད་པX་ Pབ་nོན་འབད་ཐངས་á་ âོབ་nོན་ནང་ཉམས་–ོང་ཡོད་པX་ íད་3ག་ཅན་@་ Æོང་
ཁX་âོབ་དཔོན་á་Fས་ vོམ་üག་དང་ བoར་Aབ་འབད་B་ བYད་བYདཔ་^ག་_ནམ་མ་ཚད་ v་གDང་vོམ་üགཔ་
དང་མཁས་མ5ག་á་Fས་ Äགས་བ∏ས་དང་་Dན་དག་འབད་ཡོད་པX་ ལམ་nོན་^ག་_ན། _ན་ºང་ 6ས་&་འ∆ར་བ་
á་ Ä་ཤ་ར་འÇ་དོ་ཡོདཔ་དང་། མཁས་པX་0་དང་ íད་3ག་F་ཐབས་ལམ་á་ཡང་ ག^ག་བ་ག^ག་Lགཔ་ འཐོན་དོ་
ཡོདཔ་ལས་ ལམ་Gགས་ག^ག་དང་ ཐབས་´ས་ག^ག་G་ར་ བåན་S་མ་བDགས་པར་ 6ས་kན་6་ རང་Fས་རང་ 
6ས་མMན་བཟོ་°་G་ བvོན་S་ 3གས་བ ་དང་ ད¿་ད—ད་དང་ གསར་འཚོལ་ བãག་Aབ་ ལག་Äན་@་འོས་འབབ་
á་ ག་B་Lག་Lག་ད—ད་པX་ཐོག་ལས་ ཕན་9ས་ཅན་@་ âོབ་nོན་ཐབས་ལམ་ལག་Äན་འཐབ་°་G་བvོན་གནང་àར་D་
°་_ན། 
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'ལ་ཡོངས་,ོབ་./་0་ག2ང་3་ད4ངས་དོན་བ6ད་བ7ས། 
འཛམ་Vང་འWར་བNད་M་གནས་Xངས་དང་བYན་ Dས་(ན་Zབ་[ང་འབད་ཐངས་M་ལམ་]གས་ཡང་ _ར་འ`་ད3་པ.་aས་
Fབས་དང་འbལ་c་ dགས་Jབ་གQ་བཞག་2་Tག་ལས་ Zབ་<ན་འབད་ཐངས་M་ ལམ་]གས་fགས་gར་འབད་h་ བi་
བjད་འབད་(ད་པ.་ /་ག1ང་]་3ཝ་lན། 
 

B་ནང་G་ འ∆ར་བ་ག་^་ར་ཡོདཔ་“ོ? 
ནང་འmད་M་གQ་/་དང་nན་པ.་o་ལས་ &ལ་p.་dགས་Jབ་འTབ་qགས་r.་4ན་]་ 

• dགས་Jབ་གQ་བཞག་2་Zབ་<ན།  
• Zབ་[ང་ནང་4ན་གs་8མ།  
• aས་མtན་A་Zབ་<ན་A་ལམ་]གས། 
• གནས་Xངས་དང་འbལ་བ.་+བ་<ན་ཐབས་Dས།  
• བu་4ན་འvལ་8ག་གs་བwན།  
• Dས་(ན་དང་ 8ག་/ལ་ བx་མTང་ བསམ་yད་གQ་བཞག་2་Zབ་<ན།  
 

v་གDང་གསརཔ་འj་དང་འwལ་S་ འབད་ད=པ་ག་^་ར་ཡོདཔ་“ོ? 
ü /་ག1ང་བjད་8ས་M་ dགས་Jབ་དང་ ལས་4ན་q་དང་འbལ་c་ འཆར་གQ་བi་ད3པ། 
ü /་ག1ང་བjད་8ས་M་ dགས་Jབ་དང་ ལས་4ན་q་དང་འbལ་c་ +བ་<ན་འབད་ད3པ། 
ü aས་མtན་A་ +བ་<ན་ཐབས་Dས་q་ གདམ་འt་འབད་h་ལག་fན་འཐབ་ད3པ། 
ü ནང་4ན་བ་Zག་z་ 8ག་/ལ་དང་བx་མTང་Zབ་[ང་]་ གs་8མ་ག{ང་ད3པ། 
ü dགས་Jབ་གQ་བཞག་2་ དP་Qབ་ལམ་]གས་ལག་fན། 
ü བu་4ན་འvལ་8ག་]་བ|ན་པ.་ Zབ་<ན་ལམ་]གས་ལག་fན། 
ü /་ག1ང་ནང་བjད་M་ Zབ་[ང་གནས་Xངས་}ས་བhན་དང་འbལ་c་ མtན་~ན་�་Rག་འབད་ད3པ། 
ü ནང་འmད་M་གQ་/་དང་nན་པ.་o་ལས་ &ལ་p.་dགས་Jབ་འTབ་qགས་r་]་ དÄགས་Åལ་བÇད་་ད3པ། 
ü aས་རབས་༢༡པ.་8ག་/ལ་q་2་Tག་ལས་ Zབ་<ནན་འབད་ད3པ། 

 

,ལ་ཡོངས་âོབ་ûX་v་གDང་F་íད་5ས། 
Ä་དབང་མÉག་2་ ད3ངས་བÑད་དང་འbལ་c་ /་ག1ང་འÖ་ འགལ་~ན་ག་:་2ས་ཡང་ བར་ཆད་Üབ་མ་qགས་པར་ ལག་
fན་འཐབ་qགས་པ.་ /་ག1ང་:ག་á་འWར་qགས་པ.་ དÄགས་གཏད་བÇད་4་(དཔ་ལས། 

• རང་བQན་A་~ན་ངན་འâང་äང་། 
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• +བ་-.་གQ་|ན་མm་ཆས་q་ãད་äང་། 
• +བ་དåན་དང་+བ་vག་q་ ད!ས་ç་འéད་མ་qགས་c་འབད་äང་། 

Zབ་<ན་A་3་Fབས་ èན་ཆད་ãད་པར་གནས་qགས་པ.་ དÄགས་གཏད་ཅན་A་/་ག1ང་:ག་lན། 
 

Pབ་nོན་འབད་ཐངས་དང་âོབ་nོན་ནང་དོན། 
Zབ་<ན་A་ནང་4ན་q་ ག:ག་འབད་ར་ མ་]ས་པར་ aས་མtན་A་ ནང་4ན་q་ Zབ་[ང་འབད་qགས་r.་4ན་]་ +བ་hབ་
བëམ་íལ་འབད་r་(ད་äང་ འÖ་ &བ་|ན་á་ ལག་fན་འཐབ་r་མ་གwགས་ }ས་པར་a་ (ངས་ç་ìགསཔ་á་<ན་ད3པ་
ãད། dགས་Jབ་དང་ལས་4ན་q་བîབ་qགས་r.་4ན་]་ +བ་<ན་ནང་4ན་q་ཡང་ /་ག1ང་བjད་8ས་M་ dགས་Jབ་]་གQ་
བïལ་Tག་ལས་ 

• +བ་དåན་རང་2ས་གསར་བi་འབད་h་ Zབ་[ང་འབད་བ6ག་r། 
• (ངས་འñལ་Tག་ལས་ འóལ་Qབ་འབད་h་ Zབ་[ང་འབད་r།  
• དò་མôད་q་ལས་ འóལ་Qབ་འབད་h་ Zབ་[ང་འབད་བ6ག་r། 
• ö་ཚན་3་བ7ར་Tག་ལས་Zབ་[ང་འབད་བ6ག་r། 
• འõ་དúད་གQ་བཞག་Tག་ལས་ Zབ་[ང་འབད་r.་ 3་Fབས་q་(དཔ་lན། 

 
འ≠ལ་བ་མཛད་°X་དོན་G། 

• ìོ་ó། I་གiང་Iོམ་Üགཔ། I་གiང་དང་jད་Hག་Qང་འkལ་ལས་lངས། ༡༧༤༣༥༩༩༨། dorji.dcpd@moe.gov.bt 
• བ?ན་འçན་ìོ་ó། I་གiང་མཁས་མbག། I་གiང་དང་jད་Hག་Qང་འkལ་ལས་lང 77277150 

tenzindorji.dcpd@moe.gov.bt  
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'ོབ་.མ་བ/་ག1ག་པ&་ 
!ོབ་%ོན་ལམ་%ོན། 
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,ོབ་8མ་བ6་ག:ག་པ/་ ,ོབ་<ོན་ལམ་<ོན་བ6ད་དོན། 
âོབ་3མ་བŒ་ག^ག་པX་ Pབ་nོན་@་དོན་G་ nོན་ད=པ་གཙོ་བོ་ར་ Pག་3ག་དང་vོམ་3ག། mད་Åག་དང་Å་cX་Ωོར་
བ། æ་°X་3ག་vལ། ཉན་âབ་&་3ག་vལ། àར་ ´ས་øX་གནས་བA་G་ད¿་བ་¡ས་S་ཡོད་0་á་ nོན་ད=པ་_ན། 
´ས་øX་གནས་བAཔོ་དང་འ≠ལ་བX་ ́ ས་ཡོན་འཐོབ་°X་དོན་G་ nོན་ཐངས་ཡང་ གA་ག་^X་ཐོག་ལས་nོན་°་“ོ་àར་
བ་^ན་ འæ་vོམ་ ”ན་vོམ། èང་། ,ལ་Ñས་ལག་Äན་á་F་ཐོག་ལས་ nོན་ད=པ་དང་། mད་Åག། Å་cX་Ωོར་བ། 
Åག་འ|ལ། འ‘བ་èང་á་F་ཐོག་ལས་nོན་ད=པ་_ན།  B་á་nོན་°་དང་འ≠ལ་S་ =ང་འ±ད་ ́ ས་øX་གནས་བAX་ 
{གས་|བ་དང་ལས་དོན་á་བgབ་áགཔ་Q་ âོབ་nོན་གནང་ད=པ་_ན། 
ལམ་nོན་འj་ནང་G་ nོན་ཐངས་&་=་3མ་ཡང་ ༡- འæ་vོམ། ༢- ”ན་vོམ། ༣- èང་། ༤- བ´ས་÷ངས། ༥-mད་
Åག་དང་Å་cX་Ωོར་བ། ༦- Åག་འ|ལ་á་ =་3མ་བAན་6་ v་གDང་F་ད=ངས་དོན་དང་འwལ་S་ དང་པ་B་¬་¬་
བAན་@་ {གས་|བ་དང་ལས་དོན། B་ལས་ {གས་|བ་དང་ལས་དོན་དང་འwལ་S་ Pབ་nོན་འབད་ཐངས་དང་ ད¿་
Aབ་འབད་ཐངས། ,་uད་´ས་ཡོན་དང་ རང་8ད་Pབ་Ωང་F་དོན་G་,བ་åན་@་ མ±་ཆས་དང་ ཡོངས་འ≠ལ་@་ཁ་øང་
á་ཡང་ 3མ་བAན་6་ བYད་ཡོདཔ་_ན།  
âོབ་nོན་ལམ་nོན་འj་ནང་བYད་ཡོད་པX་ Pབ་nོན་འབད་ཐངས་དང་ མMན་Øན་མ±་ཆས། ད¿་Aབ་འབད་ཐངས་á་ 
v་གDང་དང་འwལ་བX་ âོབ་nོན་འབད་ཐངས་&་ …ས་འཆར་ཙམ་^ག་_ནམ་མ་ཚད། དོན་ཚན་¬་¬་བཞན་6་ nོན་
ཐངས་&་ 3མ་པ་á་ཡང་ བYད་0་ཚར་°་_ནམ་ལས་ འj་ནང་བYད་ཡོད་པX་ Pབ་nོན་@་Ωོང་U་á་ལས་3གས་
བ ས་S་ ཕན་9ས་ཅན་@་ Ωོང་U་གཞན་དང་གཞན་á་ཡང་ རང་Fས་ད—ད་B་ ལག་Äན་འཐབ་°་G་གཙོ་བོ་བཏོན་
ད=པ་_ན། 
ལམ་nོན་འj་ནང་ བYད་ཡོད་པX་ Ωོང་U་དང་འ≠ལ་བX་ ཡོངས་འ≠ལ་@་ཁ་øང་དང་ »ལ་ཐམ་á་ འ≠ལ་ཡོད་vོམ་
üགཔ་དང་ ཡོངས་འ≠ལ་ནང་G་བzགས་0་á་Fས་ ཨ་ãག་ར་ ག^ག་Q་མ་བཞག་པར་ སོར་°X་ÿན་ཁ་ཡང་ཡོདཔ་
ལས་ ག་Bམ་^ག་Q་ ལག་Äན་འཐབ་མ་བdབ་¬་འ∫ང་པ་^ན་ རང་Fས་6ས་མMན་@་ ཁ་øང་á་འཚོལ་´སཔ་འབད་
ད=པ་དང་། âོབ་nོན་ལམ་nོན་འj་ཡང་ 6ས་མMན་བཟོ་Å་ར་བཞག་°་_ནམ་ལས་ 6ས་མMན་@་ âོབ་nོན་ལམ་nོན་
ཕབ་Äན་འབད་B་ལག་Äན་འཐབ་ད=པ་_ན། 
 

ཡོངས་འ≠ལ་མཐོང་ཐོས་,བ་åན་ འོས་འབབ་4་ཤོས་á་ འོག་F་ཁ་øང་á་ལས་ འཐོབ་áགས། 
• Gས་Hག་^ན་ཁག་&ས་བཟོ་ûན་འབད་ཡོད་པ>་ .ང་བüགས་Yོབ་?ོན། (http://www.education.gov.bt/?p=3782) 
• I་གiང་དང་jད་Hག་Qང་འkལ་ལས་lངས་2ས་བཟོ་ûན་འབད་ཡོད་པ། ( https://repository.rec.gov.bt/) 
• èོང་ཁ་Qང་འkལ་^ན་ཚོགས་2ས་བཟོ་ûན་འབད་ཡོད་པ། (https://www.dzongkha.gov.bt/dz/article/youtube-videos-

produced-by-the-dzongkha-development-commission ) 
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ཆ་ཤས་དང་པ། 
འ8་9ོམ་:་ 'ོབ་)ོན་ལམ་)ོན། 

âོབ་3མ་བŒ་ག^ག་པ། 

 
 
འ"་$ོམ་དང་འ)ལ་བ,་ 

• =གས་>བ། 
• ལས་དོན། 
• ?བ་<ོན་ལམ་<ོན། 
• ད@་Aབ་ལམ་Bགས། 
• མCན་Dན་མE་ཆས། 
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,ོབ་8མ་༡༡པ/་ འI་0ོམ་J་,ོབ་<ོན་ལམ་<ོན། 
འæ་vོམ་@་}་Ÿོད་ Pབ་nོན་ལམ་Gགས། 
!གས་%བ། 

• @མ་8ག་q་Zག་z་ Ä་ù.་ནང་མm་བ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་ 8ག་/ལ་fགས་ûམ་q་ གདམ་ཁ་Üབ་Qནམ་ལས་ 
Éས་Fད་དང་ད†ན་Fད་ནང་(ད་Ä་ གནད་4ན་q་Zག་z་ ìང་ཁ་ནང་བu་gར་འབད་qགས། ༼Zག་@མ༽ 

• £ག་8ག་(ངས་འñལ་ལས་འTན་པ.་ ìང་ཁ་དང་Éས་Fད་Zབ་<ན་མm་ཆས་q་ Zག་z་ བ§ར་Qབ་M་Tག་ལས་ རང་
]་ཕན་པ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་q་fན་qགས། ༼Zག་@མ༽ 

• རང་2་Ä་ù་ 4ན་nན་བi་r་]་བ@ན་qགས། ༼Zག་@མ༽ 
• འ?་@མ་ Bན་@མ་ Cང་ ¶མ་ཐར་ ནང་Éས་@མ་8ག་ལ་_གས་པ.་@མ་8ག་2་ དò་hབ་q་Zག་z་ ལས་è་འßས་

དང་ ®ང་4ར་A་གནས་q་ Dས་པ.་ཁར་ @མ་8ག་2་ཉམས་དང་ ™ད་Éས་ འ?་qལ་q.་ 8ག་པ་གསརཔ་fན་á་ 
གནས་Xངས་དང་བYན་ ལག་fན་འཐབ་qགས། ༼Zག་@མ༽ 

• @མ་8ག་དང་འñལ་བ.་ 4ན་ཚན་q་Zབ་z་ དP་དúད་དང་4གས་´ལ་ འõ་ལན་དང་ གསལ་བཤད་q་འབད་
qགས།༼ཉན་≠བ༽ 

ལས་དོན། 
• @མ་8ག་q་Zག་z་ Ä་ù.་ནང་ཁག་Æ་བ.་ Dས་(ན་དང་ བu་4ན་ 8ག་/ལ་q་ ཧ་3་Qནམ་ལས་ ལག་fན་འཐབ་

qགས་ད3།༼Zག་@མ༽ 
• Éས་Fད་དང་ད†ན་Fད་ནང་(ད་Ä་ གནད་4ན་q་Zག་z་ ìང་ཁ་ནང་བu་gར་འབད་qགས་ད3།༼Zག་@མ༽ 
• Zག་r་2་ དò་hབ་∞ང་ûས་༢༥ Zག་z་ བ§ར་Qབ་Tག་ལས་ Dས་(ན་དང་བu་4ན་fན་qགས་ད3།༼Zག་@མ༽ 
• èད་≤ལ་དང་ @ད་≥ང་འ?་@མ་q་Zག་z་ བ§ར་Qབ་འབད་Tག་ལས་ རང་<བས་Mས་@མ་Rག་འབད་qགས་

ད3།༼Zག་@མ༽ 
• £ག་8ག་(ངས་འñལ་ལས་འTན་པ.་ ìང་ཁ་དང་Éས་Fད་Zབ་<ན་མm་ཆས་q་ Zག་z་ བ§ར་Qབ་M་Tག་ལས་ རང་

]་ཕན་པ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་q་fན་qགས་ད3།༼Zག་@མ༽ 
• འõ་དúད་M་8ག་/ལ་Zབ་z་ 4ན་ཚན་ག་:.་Tག་]་འབད་äང་ 4གས་པ་གཅད་r་དང་ འõ་Qབ་འབད་r་ 3་བ7ར་

འབད་¥་ བསམ་ལན་བjད་r་q་འབད་qགས་ད3། ༼ཉན་≠བ།༽ 
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…ས་འཆར་དང་པ། འ)་*ོམ་-་.་/ོད་Pག་∞་ད¿་ད—ད་འབད་ཐོག་ལས་Pབ་°། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
+བ་8མ་བ6་པ་qན་ Zབ་(ད་པ.་འ?་@མ་q་2་!་#ད་M་Tག་]་ བ§ར་Qབ་འབད་r.་4ན་]་ གཤམ་གསལ་Hང་µ་བ{མ་
འ3་འ∂ན་འཐབ་ད3།  

• གསར་ûག་ aས་hབ་ Zག་hབ་ གང་äང་དང་། ཡང་ན་ ûག་fབ་ག:ག་གKས་ནང་?ས་(ད་པ.་ བཤད་པ། Bན་
@མ། ∑་èས། Gག་འJལ་བ{མ་q་ འóལ་འབག་Qན་ན་ +བ་vག་q་]་ Zག་བ6ག་z་ གཤམ་གསལ་A་
གནད་4ན་q.་Tག་]་ དP་བ་དúད་h་ འ?་@མ་A་3་4ན་?་བ6ག། 

• འ?་@མ་lན་ãན་!ས་འ∏ན་འབད་བ6ག་Qནམ་ལས་ πངས་བཀལ་བ6ག། 
• +བ་vག་q་]་ འ?་@མ་A་3་4ན་ རང་<བས་M་Tག་ལས་?་བ6ག། 
• ལན་q་ ཆ་ªགས་དམངས་ཁར་ བºགས་c་Nས་བYན་འབད་བ6ག། 
• Nས་བ7ར་A་བ6ད་4ན་བwན་c་ འ?་@མ་3་4ན་ Ωས་མtན་Tག་ལས་ æང་øང་¿ར་?ས་Qནམ་ལས་ འ¡་བ¬ས་

Üབ་བ6ག། 
མm་ཆས། 

• Zག་8ག་དང་@མ་8ག་2་+བ་hབ། +བ་8མ་༩ པ། ༡༠པ། ༡༡ པ། ༡༢ པ།  
• གསར་ûག། aས་hབ་དང་ Zག་hབ། ག་འTབ་qགསཔ་:ག་ལག་fན་འཐབ་པས་འtས།  

(ངས་འñལ་≈ལ་ལམ།  
• https://www.youtube.com/watch?v=msaynBwwxkA (འ"་$མ་&་'་(ད།) 

 
…ས་འཆར་ག8ས་པ། འ)་*ོམ་-་.་/ོད་ mད་†ར་འབད་ཐོག་ལས་Pབ་°། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
∆ག་2་+བ་hབ་དང་ (ངས་འñལ་འཆར་o་q་ནང་ འ?་@མ་A་!་#ད་ག་h་á་བjད་(ད་ག་བ«་z་ Zབ་[ང་འབད་བ6ག་ད3། 

• +བ་vག་q་ö་ཚན་ནང་བ3་Qནམ་ལས་ ∆ག་2་(ངས་འñལ་≈ལ་ལམ་q་བ«་བ6ག།  
• བYན་Nས་འབད་h་ lང་Fད་ནང་(ད་Ä་]་ གQ་བཞག་z་ ìང་ཁ་ནང་?་བ6ག།  
• ?ས་ཚརཝ་ད་ +བ་hབ་ནང་(ད་Ä་དང་ ག་7ར་འབད་h་ བ»བ་Ä་བ»བ་དP་དúད་འབད་བ6ག། 
• h་ལས་ +བ་དåན་རང་2ས་ ö་ཚན་ནང་?ས་(ད་Ä་འÖ་ དP་Qབ་འབད་h་ བ»བ་Ä་བ»བ་M་བསམ་fན་†ན་ད3། 

&བ་|ན་མm་ཆས། 
• དò་hབ་Zག་8ག་དང་@མ་8ག་2་+བ་hབ། +བ་8མ་༩ པ། ༡༠ པ། ༡༡ པ། ༡༢ པ།  
• འ?་@མ་A་!་#ད་™ད་¶མ་འ?་བjད་…ར།  https://youtu.be/oH1mlhmuu2A 



 
!བ་$མ་ 11 པ་དང་ ༡༢ པ+་ !བ་,ན་ལམ་,ན།                                           0་1་༢༠༢༢ 3། 
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• འ?་@མ།  ར་ མÀབ་Ãན་Üབ་z་(ངས་འñལ་Tག་ལས་ འóལ་äང་ ìང་ཁ.་Tག་ལས་ འ?་@མ་A་…ར་ལས་ 
3་4ན་དང་ དP་བ་ དò་མ་འ¡ཝ་ f་ཤ་ར་འTན་r་(ད། 

• essay writing  ར་ མÀབ་Ãན་Üབ་z་(ངས་འñལ་Tག་ལས་ འóལ་äང་ lང་Õཤ་Tག་ལས་ འ?་@མ་A་
…ར་ལས་ 3་4ན་དང་ དP་བ་ དò་མ་འ¡ཝ་ f་ཤ་ར་འTན་r་(ད། 
 

…ས་འཆར་གJམ་པ། འ)་*ོམ་-་.་/ོད་ [་བ་དང་འwལ་Pབ་°། 
!བ་$ན་Hང་µ། 
∆ག་2་õ་བ་q་ †ན་Qནམ་ལས་ h.་ལན་ +བ་hབ་དང་ ཡང་ན་ (ངས་འñལ་≈ལ་ལམ་q་ནང་ལས་ འóལ་c་?་བ6ག་ད3། 
h་ལས་ ལན་q་ དམངས་ཁར་Zག་Qནམ་ལས་ ∆ས་འབབ་(ད་ãད་ Nས་བ7ར་འབད་h་ ལན་fགས་ûམ་འÖ་ ?་བ6ག་
ད3།  

• pར་བཏང་འ?་@མ་A་™ད་¶མ་ལས་གçམ་?ས། ༼Œ་]མœ་2་8ག་<བས་་་་་་¡ན་Dས།༽ 
• འ?་@མ་ ར་བ.་3་4ན་?ས། ༼Œ་]མœ་2་8ག་<བས་་་་་་3་–གས།༽  
• —ག་“མ་ནང་(ད་པ.་Äག་”ག་]་ ལག་fན་འཐབ་z་ འ?་@མ་A་3་4ན་:ག་?ས། ༼'་(མ*་+་,ག་$བས་་་་་་ལག་

0ན།༽ 
འ4་5མ། 6ན་ཚན། 8་,མ་9ག། :་;ད། མ=ག་བ>། བར་@་གནད་6ན། 
 

 
མm་ཆས། 

• དò་hབ་Zག་8ག་དང་@མ་8ག་2་+བ་hབ། +བ་8མ་༩ པ། ༡༠པ། ༡༡ པ། ༡༢ པ།  
• ≈ལ་ལམ།  
• https://youtu.be/oH1mlhmuu2A?list=PL8WWToQ5KvkdZhiZU0FnpFj95uiUGji-y ༼#ིར་

བཏང་འ+ི་,ོམ་/ི་ངོ་0ོད།༽ 
• https://youtu.be/FH6pZ9mc8aI (what is essay) 



 
!བ་$མ་ 11 པ་དང་ ༡༢ པ+་ !བ་,ན་ལམ་,ན།                                           0་1་༢༠༢༢ 3། 
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• https://bowvalleycollege.libguides.com/essay  
• https://www.youtube.com/watch?v=QXGOjzcQdhQ (Blooms’ Taxanomy) 
 

Zབ་[ང་བ6ད་4ན་A་õ་བ། 
• འ?་@མ་ ར་Ä་འÖ་ ག་:་བ{མ་:ག་]་≠བ་‘? 
• འ?་@མ་ ར་Ä་ ?་ད3་r་lན་མས་3? 
• འ?་@མ་འ?་Zག་འབད་qགས་པ.་’་ཕན་ག་h་á་རང་∆ང་r་མས? 

དP་Qབ། 
• འ?་@མ་ ར་Ä་འÖ་ ག་:་བ{མ་:ག་]་ 3ཝ་lན་ན་  ར་བ.་õ་བ་q་ བjད་h་ ཁ་ལས་≠བ་བ6ག་r་དང་། 

Gག་Tག་]་?་བ6ག་z་ དP་Qབ་འབད་ད3། 
• +བ་vག་mང་ར་]་ འ?་@མ་A་…ར་ལས་ õས་ལན་ནང་÷ག་དP་Qབ་འབད་ད3། 
• +བ་དåན་Aས་«་–ག་འབད་Qནམ་ལས་ འôལ་བ་◊་འâང་པ་:ན་ h་འÿལ་ལས་བï་ཁ་Üབ་†ན་ད3། 

 
འæ་vོམ་@་འæ་བYད་ Pབ་nོན་ལམ་Gགས། 
{གས་|བ། 

• འ?་@མ་ Bན་@མ་ Cང་ ¶མ་ཐར་ ནང་Éས་@མ་8ག་ལ་_གས་པ.་@མ་8ག་2་ དò་hབ་q་Zག་z་ ལས་è་འßས་
དང་ ®ང་4ར་A་གནས་q་ Dས་པ.་ཁར་ @མ་8ག་2་ཉམས་དང་ ™ད་Éས་ འ?་qལ་q.་ 8ག་པ་གསརཔ་fན་á་ 
གནས་Xངས་དང་བYན་ ལག་fན་འཐབ་qགས། ༼Zག་@མ༽ 

• @མ་8ག་དང་འñལ་བ.་ 4ན་ཚན་q་Zབ་z་ དP་དúད་དང་4གས་´ལ་ འõ་ལན་དང་ གསལ་བཤད་q་འབད་
qགས།༼ཉན་≠བ༽ 

• @མ་8ག་q་Zག་z་ Ä་ù.་ནང་མm་བ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་ 8ག་/ལ་fགས་ûམ་q་ གདམ་ཁ་Üབ་Qནམ་ལས་ 
Éས་Fད་དང་ད†ན་Fད་ནང་(ད་Ä་ གནད་4ན་q་Zག་z་ ìང་ཁ་ནང་བu་gར་འབད་qགས། ༼Zག་@མ༽ 

• £ག་8ག་(ངས་འñལ་ལས་འTན་པ.་ ìང་ཁ་དང་Éས་Fད་Zབ་<ན་མm་ཆས་q་ Zག་z་ བ§ར་Qབ་M་Tག་ལས་ རང་
]་ཕན་པ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་q་fན་qགས། ༼Zག་@མ༽ 

ལས་དོན། 
• èད་≤ལ་དང་ @ད་≥ང་འ?་@མ་q་Zག་z་ བ§ར་Qབ་འབད་Tག་ལས་ རང་<བས་Mས་@མ་Rག་འབད་qགས་

ད3།༼Zག་@མ༽ 
• @མ་8ག་q་Zག་z་ Ä་ù.་ནང་ཁག་Æ་བ.་ Dས་(ན་དང་ བu་4ན་ 8ག་/ལ་q་ ཧ་3་Qནམ་ལས་ ལག་fན་འཐབ་

qགས་ད3།༼Zག་@མ༽ 



 
!བ་$མ་ 11 པ་དང་ ༡༢ པ+་ !བ་,ན་ལམ་,ན།                                           0་1་༢༠༢༢ 3། 
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• Éས་Fད་དང་ད†ན་Fད་ནང་(ད་Ä་ གནད་4ན་q་Zག་z་ ìང་ཁ་ནང་བu་gར་འབད་qགས་ད3།༼Zག་@མ༽ 
• Zག་r་2་ དò་hབ་∞ང་ûས་༢༥ Zག་z་ བ§ར་Qབ་Tག་ལས་ Dས་(ན་དང་བu་4ན་fན་qགས་ད3།༼Zག་@མ༽ 
• £ག་8ག་(ངས་འñལ་ལས་འTན་པ.་ ìང་ཁ་དང་Éས་Fད་Zབ་<ན་མm་ཆས་q་ Zག་z་ བ§ར་Qབ་M་Tག་ལས་ རང་

]་ཕན་པ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་q་fན་qགས་ད3།༼Zག་@མ༽ 
• འõ་དúད་M་8ག་/ལ་Zབ་z་ 4ན་ཚན་ག་:.་Tག་]་འབད་äང་ 4གས་པ་གཅད་r་དང་ འõ་Qབ་འབད་r་ 3་བ7ར་

འབད་¥་ བསམ་ལན་བjད་r་q་འབད་qགས་ད3། ༼ཉན་≠བ།༽ 
 

…ས་འཆར་དང་པ། འ)་*ོམ་-་འ)་བ1ད་ …ས་བZར་འབད་ཐོག་ལས་Pབ་°། 
!བ་$ན་Hང་µ། 
+བ་8མ་བ6་པ་qན་ Zབ་(ད་པ.་འ?་@མ་A་འ?་བjད་ བ§ར་Qབ་
འབད་r.་4ན་]་ གཤམ་གསལ་Hང་µ.་3་8མ་དང་འbལ་c་ Hང་µ་
འ3་འ∂ན་འཐབ་ད3། 
+བ་8མ་བ6་པ་ནང་ Zབ་(ད་པ.་ འ?་@མ་A་འ?་བjད་འÖ་ Nས་
བ7ར་A་Tག་ལས་ བ§ར་Qབ་འབད་r། pར་བཏང་འ?་@མ་A་དP་བ་ག་
:་ར་?་äང་ ∆ག་2་འ?་བjད་དང་འbལ་c་ ?་ད3། 

       

 
&བ་|ན་མm་ཆས། 

• དò་hབ་Zག་8ག་དང་@མ་8ག་2་+བ་hབ། +བ་8མ་༩ པ། ༡༠ པ། ༡༡ པ། ༡༢ པ།  
• https://essayreply.com/what-is-an-essay/ ༼འ"་$མ་&་,་-ན་དང་ འ"་བ1ད།༽ 
• https://penandthepad.com/elements-essay-writing-7875213.html ༼འ"་$མ་&་ འ"་བ1ད་དང་ ཆ་ཤས་ཚང་ད,པ་8༽ 
 

…ས་འཆར་ག8ས་པ། འæ་vོམ་@་འæ་བYད་ འཚོལ་Aབ་དང་ ག་བZར་@་ཐོག་ལས་Pབ་°། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
∆ག་2་+བ་hབ་དང་ (ངས་འñལ་≈ལ་ལམ་q་ནང་ འ?་@མ་A་!་#ད་ག་h་á་བjད་(ད་ག་ h་q་བ«་z་ Zབ་[ང་འབད་
ད3། 
&བ་|ན་མm་ཆས། 

• Zག་8ག་དང་@མ་8ག་2་+བ་hབ། +བ་8མ་༩ པ། ༡༠ པ། ༡༡ པ། ༡༢ པ།  
• https://essayreply.com/what-is-an-essay/ ༼འ"་$མ་&་,་-ན་དང་ འ"་བ1ད༽ 
• https://penandthepad.com/elements-essay-writing-7875213.html ༼འ"་$མ་&་ འ"་བ1ད་དང་ ཆ་ཤས་ཚང་ད,པ་8༽ 
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h་q་ བ«་ཚར་Qནམ་ལས་ pིར་བཏང་འ?་@མ་A་འ?་བjད་ འ?་ཐངས་མ་འ¡ཝ་q་ ག་བ7ར་འབད་h་ བ«་བ6ག་Qན་ན་ 
∆ས་འབབ་Æ་ûས་འÖ་ གདམ་ཁ་Üབ་z་ ?་བ6ག། 
 
…ས་འཆར་གJམ་པ། འ)་*ོམ་-་འ)་བ1ད་ mད་†ར་འབད་ཐོག་ལས་ འæ་Pབ་འབད་°། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
pར་བཏང་འ?་@མ་A་འ?་བjད་འÖ་ +བ་vག་q་2ས་ +བ་8མ་∆ག་མམ་q་ནང་ལས་ཡར་ Zབ་∆ང་∆ངམ་འབད་r་འÖ་2ས་ 
མ་Dསཔ་ãད། lན་äང་ ⁄ང་བཀལ་Dས་r.་4ན་]་ ∆ག་2་Hང་µ་འÖ་འབད་བ6ག། 

• ∆ག་]་lང་Fད་ནང་ བjད་h་(ད་པ.་འ?་བjད་འÖ་]་ བ«་Qནམ་ལས་ ⁄་མ་ལས་ Zབ་(ད་Ä་དང་ག་བ7ར་
འབད་བ6ག། 

• འ¡ཝ་དང་མ་འ¡ཝ་q་ _་_ར་བwན་Qནམ་ལས་ འ?་hབ་ནང་?ས་c་ དP་བ་དúད་བ6ག། 
• འ€་Ãན་འབད་ད3པ་(དན་འབད་བ6ག། 
• lང་Fད་ནང་(ད་Ä་འÖ་ ìང་ཁ་ནང་Fད་gར་འབད་བ6ག། 
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&བ་|ན་མm་ཆས། 
• དò་hབ་Zག་8ག་དང་@མ་8ག་2་+བ་hབ། +བ་8མ་༩ པ། ༡༠ པ། ༡༡ པ། ༡༢ པ།  
• https://www.scribbr.com/academic-essay/essay-outline/ 

Zབ་[ང་བ6ད་4ན་A་õ་བ། 
• pར་བཏང་འ?་@མ་?ཝ་ད་ འ?་བjད་ནང་ ཚང་ད3པ་ག་:་ར་འaག? 
• !་#ད་?ཝ་ད་ ™ད་Éས་ག་:་ར་ཚང་ད3་པས? 
• བར་A་གནད་4ན་ ?ཝ་ད་ ™ད་Éས་ག་:་ར་ཚང་ད3་པས? 
• མ‹ག་བ7་?ཝ་ད་ ™ད་Éས་ག་:་ར་ཚང་ད3་པས? 
• མ¿་&ན་ག་འÖ་ བºགས་ད3པ་lན་ན། 

དP་Qབ། 
༡ pར་བཏང་འ?་@མ་?ཝ་ད་ འ?་བjད་ནང་ ™ད་¶མ་ག་:་ར་ཚང་ད3པ་འaག་ག?  ར་བ.་õ་བ་q་ བjད་h་ ཁ་

ལས་≠བ་བ6ག་r་དང་། Gག་Tག་]་?་བ6ག་r་q་ འབད་h་ Dས་མ་Dས་བ«་ད3། 
༢  +བ་དåན་Aས་ བཅའ་Rག་Üབ་z་(ད་པ.་ འ?་@མ་q་ནང་ལས་ འ?་བjད་M་™ད་¶མ་q་ !ས་འ∏ན་འབད་བ6ག།  

• !་#ད་ནང་ཚང་ད3པ། 
• བར་A་གནད་4ན་ནང་ཚང་ད3པ། 
• མ‹ག་བ7་ནང་ཚང་ད3པ། 
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འæ་vོམ་@་ད¿་བ་Pབ་nོན་ལམ་Gགས། 
!གས་%བ། 

• འ?་@མ་ Bན་@མ་ Cང་ ¶མ་ཐར་ ནང་Éས་@མ་8ག་ལ་_གས་པ.་@མ་8ག་2་ དò་hབ་q་Zག་z་ ལས་è་འßས་
དང་ ®ང་4ར་A་གནས་q་ Dས་པ.་ཁར་ @མ་8ག་2་ཉམས་དང་ ™ད་Éས་ འ?་qལ་q.་ 8ག་པ་གསརཔ་fན་á་ 
གནས་Xངས་དང་བYན་ ལག་fན་འཐབ་qགས། ༼Zག་@མ༽ 

• @མ་8ག་དང་འñལ་བ.་ 4ན་ཚན་q་Zབ་z་ དP་དúད་དང་4གས་´ལ་ འõ་ལན་དང་ གསལ་བཤད་q་འབད་
qགས།༼ཉན་≠བ༽ 

• @མ་8ག་q་Zག་z་ Ä་ù.་ནང་མm་བ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་ 8ག་/ལ་fགས་ûམ་q་ གདམ་ཁ་Üབ་Qནམ་ལས་ 
Éས་Fད་དང་ད†ན་Fད་ནང་(ད་Ä་ གནད་4ན་q་Zག་z་ ìང་ཁ་ནང་བu་gར་འབད་qགས། ༼Zག་@མ༽ 

• £ག་8ག་(ངས་འñལ་ལས་འTན་པ.་ ìང་ཁ་དང་Éས་Fད་Zབ་<ན་མm་ཆས་q་ Zག་z་ བ§ར་Qབ་M་Tག་ལས་ རང་
]་ཕན་པ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་q་fན་qགས། ༼Zག་@མ༽ 

ལས་དོན། 
• @མ་8ག་q་Zག་z་ Ä་ù.་ནང་ཁག་Æ་བ.་ Dས་(ན་དང་ བu་4ན་ 8ག་/ལ་q་ ཧ་3་Qནམ་ལས་ ལག་fན་འཐབ་

qགས་ད3།༼Zག་@མ༽ 
• èད་≤ལ་དང་ @ད་≥ང་འ?་@མ་q་Zག་z་ བ§ར་Qབ་འབད་Tག་ལས་ རང་<བས་Mས་@མ་Rག་འབད་qགས་

ད3།༼Zག་@མ༽ 
• Éས་Fད་དང་ད†ན་Fད་ནང་(ད་Ä་ གནད་4ན་q་Zག་z་ ìང་ཁ་ནང་བu་gར་འབད་qགས་ད3།༼Zག་@མ༽ 
• Zག་r་2་ དò་hབ་∞ང་ûས་༢༥ Zག་z་ བ§ར་Qབ་Tག་ལས་ Dས་(ན་དང་བu་4ན་fན་qགས་ད3།༼Zག་@མ༽ 
• £ག་8ག་(ངས་འñལ་ལས་འTན་པ.་ ìང་ཁ་དང་Éས་Fད་Zབ་<ན་མm་ཆས་q་ Zག་z་ བ§ར་Qབ་M་Tག་ལས་ རང་

]་ཕན་པ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་q་fན་qགས་ད3།༼Zག་@མ༽ 
• འõ་དúད་M་8ག་/ལ་Zབ་z་ 4ན་ཚན་ག་:.་Tག་]་འབད་äང་ 4གས་པ་གཅད་r་དང་ འõ་Qབ་འབད་r་ 3་བ7ར་

འབད་¥་ བསམ་ལན་བjད་r་q་འབད་qགས་ད3། ༼ཉན་≠བ།༽ 
 

…ས་འཆར་དང་པ། འæ་vོམ་@་ད¿་བ་ …ས་Zར་འབད་B་ བoར་Aབ་འབད་ཐོག་ལས་Pབ་°། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
འ?་@མ་A་དP་བ་q་ལས་ @ད་≥ང་དང་èད་≤ལ་གKས་བ§ར་Qབ་Aག་ ™ད་པར་›ས་c་ !ས་འ∏ན་འབད་r་དང་ ?་qགས་r.་
4ན་]་ གཤམ་གསལ་Hང་µ.་3་8མ་དང་འbལ་c་ འབད་ད3།  
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⁄་མ་Zབ་ཚར་བ.་འ?་@མ་A་དP་བ་q་ལས་ @ད་≥ང་དང་&ས་བཤད་M་™ད་པར་›་qགསཔ་བi་r.་4ན་]་ གཤམ་འmད་གནད་
4ན་q་དང་འbལ་c་ ö་ཚན་ནང་Nས་བ7ར་འབད་བ6ག་ད3།  
 @ད་≥ང་དང་&ས་བཤད་འ?་@མ་གKས་M་་་་་ 

• 3་4ན་@་Tག་]་ Nས་བ7ར་Qབ་Qབ་á་འབད་h་ ?་བ6ག་ད3། 
• ™ད་¶མ་q་ Nས་བ7ར་འབད་h་ ?་བ6ག་ད3། 
• དò་◊་†ན་c་ ö་ཚན་ནང་ག་བ7ར་དང་ དP་དúད་འབད་h་ ™ད་པར་q་!ས་འ∏ན་འབད་h་ ?་བ6ག་ད3། 
• +བ་vག་q་]་ འ?་@མ་འÖ་གBམ་A་™ད་པར་q་ དམངས་ཁར་fiན་1་འབད་བ6ག་ད3།  
• ö་ཚན་ཆ་མཉམ་Aས་ ™ད་པར་q་ག་lནམ་á་ !ས་འ∏ན་འབད་qགས་མ་qགས་བ«་Qན་ལས་ &བ་flར་འབད་ད3པ་

(དན་ འབད་ད3། 
&བ་|ན་མm་ཆས། 

• Zག་8ག་དང་@མ་8ག་2་+བ་hབ། +བ་8མ་༩ པ། ༡༠ པ། ༡༡ པ། ༡༢ པ།  
• https://www.youtube.com/watch?v=sJ7u30OG7yk 
• https://www.youtube.com/watch?v=qgpMTxqqJWA 

 
…ས་འཆར་ག8ས་པ། འæ་vོམ་@་ད¿་བ་ [་བ་G་གA་བཞག་∞་Pབ་°། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
∆ག་2་õ་བ་q་ †ན་Qནམ་ལས་ h.་ལན་ +བ་hབ་དང་ ཡང་ན་ (ངས་འñལ་ནང་ལས་ འóལ་c་?་བ6ག་ད3། h་ལས་ 
ལན་q་ དམང་ཁར་Zག་Qནམ་ལས་ ∆ས་འབབ་(ད་ãད་ Nས་བ7ར་འབད་h་ ལན་fགས་ûམ་འÖ་ ?་བ6ག་ད3།  

• &ས་བཤད་འ?་@མ་དང་ @ད་≥ང་འ?་@མ་™ད་པར་ཁ་གསལ་á་?ས། ༼Œ་]མœ་2་8ག་<བས་་་་་་དP་དúད།༽ 
• འ?་@མ་A་དP་བ་མ་འ¡ཝ་q་ Zབ་[ང་འབད་r་འÖ་2ས་ ‡ད་M་Ä་ù་ནང་ཕན་Tགས་r་lན་མས་ག? πངས་

6ན་4ས། ༼Œ་]མœ་2་8ག་<བས་་་་་་དP་Qབ།༽  
• “འབད་†ནམ་ལས་ <ན་†ན་¡ག།”  ར་བ.་དò་གཏམ་]་གQ་བཞག་z་ @ད་≥ང་འ?་@མ་:ག་?ས། ༼Œ་

]མœ་2་8ག་<བས་་་་་་གསར་@མ།༽ 
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&བ་|ན་མm་ཆས། 

དò་hབ་Zག་8ག་དང་@མ་8ག་2་+བ་hབ། +བ་8མ་༩ པ། ༡༠ པ། ༡༡ པ། ༡༢ པ།  
• https://www.youtube.com/watch?v=sJ7u30OG7yk (Elements of Persuasive Essay) 
• https://www.youtube.com/watch?v=qgpMTxqqJWA (Features of Argumentative Essay) 
• https://www.youtube.com/watch?v=QXGOjzcQdhQ (Blooms’ Taxanomy) 

 
…ས་འཆར་གJམ་པ། འæ་vོམ་@་ད¿་བ་ mད་†ར་འབད་ཐོག་ལས་Pབ་°། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
འ?་@མ་A་དP་བ་q་ལས་ @ད་≥ང་དང་ &ས་བཤད་q་2་…ར་ལས་ ཁ་གསལ་á་Dས་ཐབས་]་ ∆ག་+་≈ལ་ལམ་q་ ལག་
fན་འཐབ་z་ Zབ་[ང་འབད་Qནམ་ལས་ ìང་ཁ་ནང་Fད་gར་འབད་བ6ག་r། 

• ≈ལ་ལམ་ནང་(ད་Ä་འÖ་ བ«་བ6ག་Qནམ་ལས་ 3་བ་fན་ད3། 
• འÖ་q་ ìང་ཁ་ནང་Zབ་Ä་འÖ་དང་ འ¡་Ä་འ¡་དP་བ་དúད་བ6ག་ད3། 
• h་ལས་ ìང་ཁ་ནང་ Fད་gར་འབད་h་ ?་བ6ག་ད3། 

མtན་~ན་དང་ མm་ཆས། 
དò་hབ་Zག་8ག་དང་@མ་8ག་2་+བ་hབ། +བ་8མ་༩ པ། ༡༠ པ། ༡༡ པ། ༡༢ པ།  
• 4ད་5ལ་དང་འཆར་8ང་འ+ི་,ོམ། 

https://youtu.be/p6mnM46qxsI?list=PL8WWToQ5Kvkdei1BidYvJLXfXlbpDUagq 
,ོད་9ེང་འ+ི་,ོམ།  

• https://www.youtube.com/watch?v=qgpMTxqqJWA 
Zབ་[ང་བ6ད་4ན་A་õ་བ། 

• འ?་@མ་A་དP་བ་q་ +བ་8མ་བ6་ག:ག་པ་ནང་ Zབ་[ང་འབད་ད3པ་ག་:་ར་འaག? 
• h་q.་བར་ན་ འ?་ཐངས་M་™ད་པར་ ག་h་á་ར་འaག? 



 
!བ་$མ་ 11 པ་དང་ ༡༢ པ+་ !བ་,ན་ལམ་,ན།                                           0་1་༢༠༢༢ 3། 
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• @ད་≥ང་། &ས་བཤད་འ?་@མ་A་ ™ད་པར་ག་h་á་རང་འaག? 
དP་Qབ། 
༡ འ?་@མ་]་ དP་བ་ག་h་:ག་འaག་ག?  ར་བ.་õ་བ་q་བjད་h་ འ?་≠བ་འབད་བ6ག་Qནམ་ལས་ དP་Qབ་འབད་

ད3། 
༢  +བ་vག་q་]་ འ?་@མ་A་དP་བ་ མ་འ¡ཝ་ གKས་གçམ་h་:ག་ #ད་Qན་ན་ Zག་བ6ག་z་ འ?་@མ་འÖ་ག་

:་2་དò་lན་ན་!ས་འ∏ན་འབད་བ6ག་ད3། 
༣  +བ་vག་q་]་ འ?་@མ་A་དP་ ག་:་འབད་äང་:ག་ གདམ་ཁ་Üབ་བ6ག་z་ རང་<བས་M་འ?་@མ་:ག་ ?་བ6ག་

Qན་ན་ འ?་@མ་¡ག་ûས་M་ དP་ཚད་བi་z་ ནང་÷ག་དP་Qབ་འབད་བ6ག་ད3།  
 

 

འ≠ལ་ཡོད་འæ་vོམ་@་íད་yམ་âོབ་nོན་འབད་ཐངས། 
{གས་|བ། 

• འ?་@མ་ Bན་@མ་ Cང་ ¶མ་ཐར་ ནང་Éས་@མ་8ག་ལ་_གས་པ.་@མ་8ག་2་ དò་hབ་q་Zག་z་ ལས་è་འßས་
དང་ ®ང་4ར་A་གནས་q་ Dས་པ.་ཁར་ @མ་8ག་2་ཉམས་དང་ ™ད་Éས་ འ?་qལ་q.་ 8ག་པ་གསརཔ་fན་á་ 
གནས་Xངས་དང་བYན་ ལག་fན་འཐབ་qགས། ༼Zག་@མ༽ 

• @མ་8ག་དང་འñལ་བ.་ 4ན་ཚན་q་Zབ་z་ དP་དúད་དང་4གས་´ལ་ འõ་ལན་དང་ གསལ་བཤད་q་འབད་
qགས།༼ཉན་≠བ༽ 

• @མ་8ག་q་Zག་z་ Ä་ù.་ནང་མm་བ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་ 8ག་/ལ་fགས་ûམ་q་ གདམ་ཁ་Üབ་Qནམ་ལས་ 
Éས་Fད་དང་ད†ན་Fད་ནང་(ད་Ä་ གནད་4ན་q་Zག་z་ ìང་ཁ་ནང་བu་gར་འབད་qགས། ༼Zག་@མ༽ 

• £ག་8ག་(ངས་འñལ་ལས་འTན་པ.་ ìང་ཁ་དང་Éས་Fད་Zབ་<ན་མm་ཆས་q་ Zག་z་ བ§ར་Qབ་M་Tག་ལས་ རང་
]་ཕན་པ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་q་fན་qགས། ༼Zག་@མ༽ 

 

ལས་དོན། 
• @མ་8ག་q་Zག་z་ Ä་ù.་ནང་ཁག་Æ་བ.་ Dས་(ན་དང་ བu་4ན་ 8ག་/ལ་q་ ཧ་3་Qནམ་ལས་ ལག་fན་འཐབ་

qགས་ད3།༼Zག་@མ༽ 
• èད་≤ལ་དང་ @ད་≥ང་འ?་@མ་q་Zག་z་ བ§ར་Qབ་འབད་Tག་ལས་ རང་<བས་Mས་@མ་Rག་འབད་qགས་

ད3།༼Zག་@མ༽ 
• Éས་Fད་དང་ད†ན་Fད་ནང་(ད་Ä་ གནད་4ན་q་Zག་z་ ìང་ཁ་ནང་བu་gར་འབད་qགས་ད3།༼Zག་@མ༽ 
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• Zག་r་2་ དò་hབ་∞ང་ûས་༢༥ Zག་z་ བ§ར་Qབ་Tག་ལས་ Dས་(ན་དང་བu་4ན་fན་qགས་ད3།༼Zག་@མ༽ 
• £ག་8ག་(ངས་འñལ་ལས་འTན་པ.་ ìང་ཁ་དང་Éས་Fད་Zབ་<ན་མm་ཆས་q་ Zག་z་ བ§ར་Qབ་M་Tག་ལས་ རང་

]་ཕན་པ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་q་fན་qགས་ད3།༼Zག་@མ༽ 
• འõ་དúད་M་8ག་/ལ་Zབ་z་ 4ན་ཚན་ག་:.་Tག་]་འབད་äང་ 4གས་པ་གཅད་r་དང་ འõ་Qབ་འབད་r་ 3་བ7ར་

འབད་¥་ བསམ་ལན་བjད་r་q་འབད་qགས་ད3། ༼ཉན་≠བ།༽ 
 

…ས་འཆར་དང་པ། འæ་vོམ་@་íད་yམ་ འཚོལ་Aབ་དང་…ས་བ⁄ན་@་ཐོག་ལས་Pབ་°། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
+བ་8མ་བ6་ག:ག་པ.་ནང་]་Zབ་ད3་པ.་ འ?་@མ་A་4ན་ཚན་ &ས་བཤད་དང་ @ད་≥ང་གKས་M་™ད་¶མ་q་ +བ་<ན་འབད་
r.་4ན་]་ གཤམ་འmད་M་Hང་µ་q་ལག་fན་འཐབ་r། 

• &ས་བཤད་དང་ @ད་≥ང་འ?་@མ་གKས་M་™ད་¶མ་q་འóལ་Qབ་འབད་བ6ག་ད3། 
• +བ་vག་རང་2ས་?ས་འབག་Ä་འÖ་ ö་ཚན་ནང་]་ བºགས་Qནམ་ལས་ Nས་བYན་འབད་བ6ག་ད3། 
• ™ད་¶མ་◊་◊་བQན་ Gག་öབ་q་འôལ་བ་ãདཔ་á་ འ?་≠བ་འབད་བ6ག་ད3། 

&བ་|ན་མm་ཆས། 
• དò་hབ་Zག་8ག་དང་@མ་8ག་2་+བ་hབ། +བ་8མ་༩ པ། ༡༠པ། ༡༡ པ། ༡༢ པ།  

4ད་5ལ་དང་འཆར་8ང་འ+ི་,ོམ། 
https://youtu.be/p6mnM46qxsI?list=PL8WWToQ5Kvkdei1BidYvJLXfXlbpDUagq 

• ,ོད་9ེང་འ+ི་,ོམ། https://www.youtube.com/watch?v=qgpMTxqqJWA 
 
…ས་འཆར་ག8ས་པ། འæ་vོམ་@་íད་yམ་ དê་nོན་འབད་ཐོག་ལས་འæ་Pབ་འབད་°། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
@ད་≥ང་འ?་@མ་A་™ད་¶མ་q་ དò་<ན་Tག་ལས་ +བ་<ན་འབད་r་lན་པ་:ན་ གཤམ་འmད་M་དò་བ{མ་]་གQ་བཞག་z་ 
≠བ་<ན་འབད་ད3།  

• འ?་@མ་ག:ག་2་Tག་]་ ™ད་¶མ་q་◊་◊་བQན་a་ !ས་འ∏ན་འབད་h་ !་‚གས་བཀལ་†ན་ད3། 
• !་#ད་དང་ h་ནང་ཚང་ད3པ། 
• བར་A་གནད་4ན་དང་ h་ནང་ཚང་ད3པ། 
• མ‹ག་བ7་དང་ h་ནང་ཚང་ད3པ། 



 
!བ་$མ་ 11 པ་དང་ ༡༢ པ+་ !བ་,ན་ལམ་,ན།                                           0་1་༢༠༢༢ 3། 
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མtན་~ན་དང་ མm་ཆས། 

Zག་8ག་དང་@མ་8ག་2་+བ་hབ། +བ་8མ་༩ པ། ༡༠ པ། ༡༡ པ། ༡༢ པ།  
• 9ད་:ལ་དང་འཆར་=ང་འ"་$མ། https://youtu.be/p6mnM46qxsI?list=PL8WWToQ5Kvkdei1BidYvJLXfXlbpDUagq 
• $ད་>ང་འ"་$མ། https://www.youtube.com/watch?v=qgpMTxqqJWA 
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…ས་འཆར་གJམ་པ། འæ་vོམ་@་íད་yམ་ འཚོལ་Aབ་&་ཐོག་ལས་Pབ་°། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
∆ག་2་+བ་hབ་དང་ (ངས་འñལ་འཆར་o་q་ནང་ འ?་@མ་A་™ད་¶མ་q་ག་h་á་བjད་(ད་ག་ h་q་བ«་z་ Zབ་[ང་འབད་
r། 
མm་ཆས། 

Zག་8ག་དང་@མ་8ག་2་+བ་hབ། +བ་8མ་༩ པ། ༡༠པ། ༡༡ པ། ༡༢ པ།  
• https://www.5staressays.com/blog/argumentative-essay-guide/argumentative-essay-

writing ༼$ད་>ང་འ"་$མ་&་ འ"་བ1ད་དང་ ཆ་ཤས་ཚང་ད,པ།༽ 
• https://www.youtube.com/watch?v=CfbCjpTfh0 ༼?ས་བཤད་འ"་$མ་&་ འ"་བ1ད་དང་ ཆ་ཤས་ཚང་ད,པ།༽ 

  
h་q་ བ«་ཚར་Qནམ་ལས་ @ད་≥ང་དང་&ས་བཤད་འ?་@མ་A་™ད་¶མ་q་ 3་བ7ར་འབད་h་ རང་<བས་Mས་?་བ6ག་ད3། 
 
âོབ་Bབ་&་འæ་vོམ་དང་ འæ་vོམ་གཞན་á་Pག་∞་ =་དོན་དང་བ¥་དོན་Äན་°X་དོན་G་ Pབ་nོན་འབད་ཐངས། 
{གས་|བ། 

• འ?་@མ་ Bན་@མ་ Cང་ ¶མ་ཐར་ ནང་Éས་@མ་8ག་ལ་_གས་པ.་@མ་8ག་2་ དò་hབ་q་Zག་z་ ལས་è་འßས་
དང་ ®ང་4ར་A་གནས་q་ Dས་པ.་ཁར་ @མ་8ག་2་ཉམས་དང་ ™ད་Éས་ འ?་qལ་q.་ 8ག་པ་གསརཔ་fན་á་ 
གནས་Xངས་དང་བYན་ ལག་fན་འཐབ་qགས། ༼Zག་@མ༽ 

• @མ་8ག་དང་འñལ་བ.་ 4ན་ཚན་q་Zབ་z་ དP་དúད་དང་4གས་´ལ་ འõ་ལན་དང་ གསལ་བཤད་q་འབད་
qགས།༼ཉན་≠བ༽ 

• @མ་8ག་q་Zག་z་ Ä་ù.་ནང་མm་བ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་ 8ག་/ལ་fགས་ûམ་q་ གདམ་ཁ་Üབ་Qནམ་ལས་ 
Éས་Fད་དང་ད†ན་Fད་ནང་(ད་Ä་ གནད་4ན་q་Zག་z་ ìང་ཁ་ནང་བu་gར་འབད་qགས། ༼Zག་@མ༽ 

• £ག་8ག་(ངས་འñལ་ལས་འTན་པ.་ ìང་ཁ་དང་Éས་Fད་Zབ་<ན་མm་ཆས་q་ Zག་z་ བ§ར་Qབ་M་Tག་ལས་ རང་
]་ཕན་པ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་q་fན་qགས། ༼Zག་@མ༽ 

ལས་དོན། 
• @མ་8ག་q་Zག་z་ Ä་ù.་ནང་ཁག་Æ་བ.་ Dས་(ན་དང་ བu་4ན་ 8ག་/ལ་q་ ཧ་3་Qནམ་ལས་ ལག་fན་འཐབ་

qགས་ད3།༼Zག་@མ༽ 
• èད་≤ལ་དང་ @ད་≥ང་འ?་@མ་q་Zག་z་ བ§ར་Qབ་འབད་Tག་ལས་ རང་<བས་Mས་@མ་Rག་འབད་qགས་

ད3།༼Zག་@མ༽ 
• Éས་Fད་དང་ད†ན་Fད་ནང་(ད་Ä་ གནད་4ན་q་Zག་z་ ìང་ཁ་ནང་བu་gར་འབད་qགས་ད3།༼Zག་@མ༽ 
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• Zག་r་2་ དò་hབ་∞ང་ûས་༢༥ Zག་z་ བ§ར་Qབ་Tག་ལས་ Dས་(ན་དང་བu་4ན་fན་qགས་ད3།༼Zག་@མ༽ 
• £ག་8ག་(ངས་འñལ་ལས་འTན་པ.་ ìང་ཁ་དང་Éས་Fད་Zབ་<ན་མm་ཆས་q་ Zག་z་ བ§ར་Qབ་M་Tག་ལས་ རང་

]་ཕན་པ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་q་fན་qགས་ད3།༼Zག་@མ༽ 
• འõ་དúད་M་8ག་/ལ་Zབ་z་ 4ན་ཚན་ག་:.་Tག་]་འབད་äང་ 4གས་པ་གཅད་r་དང་ འõ་Qབ་འབད་r་ 3་བ7ར་

འབད་¥་ བསམ་ལན་བjད་r་q་འབད་qགས་ད3། ༼ཉན་≠བ།༽ 
 

…ས་འཆར་དང་པ། âོབ་≈ག་ག^ག་âོབ་དཔོན་བཟོ་∞་âོབ་nོན་འབད་°། 
Pབ་nོན་Ωོང་U།  
+བ་hབ་ནང་བjད་(ད་པ.་འ?་@མ་ ཡང་ན་ འ?་@མ་གཞན་q་Zག་z་ h་ནང་ནང་ལས་ ཁག་Æ་བ.་བu་4ན་དང་ 8ག་/ལ་ 
བx་མTང་q་fན་c་ རང་2་Ä་ù་ནང་]་ ལག་fན་འཐབ་qགསཔ་བi་r་]་ དÄགས་c་བÇདཔ་lན་པ་:ན་ +བ་<ན་འབད་r.་
ཐབས་Dས་f་ཤ་(ད་པ.་ནང་ལས་ གཤམ་འmད་ཐབས་Dས་འÖ་ལག་fན་འཐབ་ད3། 

• +བ་vག་q་ འtས་Ä་བQ་ ཡང་ན་ „་ འབད་Ä་ö་ཚན་ནང་]་བ3་ད3། ༼འ?་@མ་A་4ན་མཚམས་M་‰ངས་ཁ་དང་
འbལ་བ3་ད3།༽ 

• +བ་vག་◊་]་4ན་མཚམས་◊་ #ད་Qནམ་ལས་ [ང་བ་འབད་བ6ག། ༼+བ་དåན་རང་2ས་ ཁ་བjད་Üབ་z་ 4གས་
པ་(དན་h་འÿལ་ལས་བསལ་གནང་ད3།༽  

• h་ལས་ རང་2་4ན་མཚམས་འÖ་ ö་ཚན་ནང་fiན་1་འབད་བ6ག། ༼རང་2་ö་ཚན་A་4ན་མཚམས་ག:གå་འÖ་ ཁ་
གསལ་á་ ༼འ?་@མ་A་™ད་¶མ་དང་འbལ་c་༽ བཤད་པ་Üབ་qགསཔ་བi་ད3།༽ 

• h་2་¬ལ་ལས་ +བ་དåན་Aས་ ö་ཚན་◊་ལས་ +བ་vག་◊་འt་Qནམ་ལས་ 4ན་མཚམས་◊་དམངས་]་ +བ་<ན་
འབད་བ6ག།  

• མ‹ག་ར་ +བ་vག་q་]་ õ་བ་འõ་བ6ག་z་ 4གས་དúད་འབད་བ6ག་ད3། ༼ད†་Qབ་M་དP་ཚད་བiཝ་ད་ õ་བ་
བjད་མ་བjད་M་≤གས་ཡང་བཞག་ད3།༽ 

མm་ཆས། 
Zག་8ག་དང་@མ་8ག་2་+བ་hབ། +བ་8མ་༩ པ། ༡༠ པ། ༡༡ པ། ༡༢ པ།  
 

…ས་འཆར་ག8ས་པ། འ)་*ོམ་-་ད2་3་ Pག་∞་ད¿་བ་ད—ད་ཐོག་ལས་Pབ་°། 
Zབ་<ན་Hང་µ།  
+བ་hབ་ནང་འmད་(ད་པ.་འ?་@མ་ ཡང་ན་ འ?་@མ་གཞན་q་Zག་z་ h་ནང་ལས་ ཁག་Æ་བ.་བu་4ན་དང་ 8ག་/ལ་ བx་
མTང་q་fན་c་ རང་2་Ä་ù་ནང་]་ ལག་fན་འཐབ་qགསཔ་བi་r་]་ དÄགས་c་བÇདཔ་lན་པ་:ན་ +བ་<ན་འབད་r.་
ཐབས་Dས་f་ཤ་(ད་པ.་ནང་ལས་ གཤམ་འmད་ཐབས་Dས་འÖ་ལག་fན་འཐབ་r། 



 
!བ་$མ་ 11 པ་དང་ ༡༢ པ+་ !བ་,ན་ལམ་,ན།                                           0་1་༢༠༢༢ 3། 
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• &ས་བཤད་ ཡང་ན་ @ད་≥ང་འ?་@མ་ག:ག་ རང་Üང་á་Zག་བ6ག་ད3། 
• +བ་vག་རང་2ས་ ཧ་3་3ཝ་དང་ ཧ་མ་3་བ.་གནད་4ན་q་ _་_་á་T་བjད་Üབ་འབག་∆ང་བ6ག། 
• h་ལས་ ö་ཚན་ནང་]་ Nས་བ7ར་འབད་བ6ག་Qནམ་ལས་ ད་äང་ ཧ་མ་3ཝ་(ད་Ä་q་T་བjད་འབད་བ6ག། 
• མ‹ག་ར་ དམངས་ཁར་≠བ་བ6ག་Qནམ་ལས་ +བ་དåན་དང་+བ་vག་དམངས་Mས་ བYན་Nས་M་Tག་ལས་ 4གས་

Cལ་འབད། 
¡ན་ག_། འ?་@མ་ནང་]་ Fད་Gག་དང་ Gག་Hར་ h་ལས་ གནད་4ན་དང་འñལ་བ.་flན་(ད་Ä་q་ཡང་ དམངས་ཁར་
བºགས་c་ flན་´ལ་འབད་ད3པ་ཁག་Æ།༽ 
 

ཨང་། %ང་། &ད་(་)ང་ཕབ། ,ད་-། .ག་0ར་2ག .ག་3མ་5། གཅད་མཚམས། 
       

       

མm་ཆས། 
Zག་8ག་དང་@མ་8ག་2་+བ་hབ། +བ་8མ་༩ པ། ༡༠ པ། ༡༡ པ། ༡༢ པ།  

• https://blog.prepscholar.com/argumentative-essay-examples 
• https://www.collegeessay.org/blog/persuasive-essay-examples#h 
• https://examples.yourdictionary.com/expository-essay-examples-for-middle-and-high-school.html 

 

…ས་འཆར་ག8ས་པ། འ)་*ོམ་-་ད2་3་ mད་†ར་འབད་ཐོག་ལས་Pབ་°། 
!བ་$ན་Dང་µ།  

lང་Fད་ནང་?ས་(ད་པ.་ @ད་≥ང་དང་ &ས་བཤད་འ?་@མ་q་ Zབ་[ང་འབད་r.་4ན་]་ གཤམ་འmད་Hང་µ་q་འབད་ད3། 
• དò་མ་འ¡ཝ་q་ (ངས་འñལ་≈ལ་ལམ་ནང་]་ བ«་Qནམ་ལས་Zག་ད3། 
• ཆ་ªགས་ནང་÷ག་བYན་Nས་འབད་Qནམ་ལས་ ìང་ཁ་ནང་Fད་gར་འབད་ད3། 
• དམངས་ཁར་ fiན་1་འབད་Qནམ་ལས་ བ»བ་མ་བ»བ་ +བ་དåན་དང་ ཆ་ªགས་འôམས་c་ ཐག་བཅད་ད3། 
• འ?་@མ་དP་བ་མ་འ¡ཝ་2་™ད་¶མ་q་´མས་ཁར་བཞག་z་ Fད་gར་འབད་ད3། 

མm་ཆས། 
• Zག་8ག་དང་@མ་8ག་2་+བ་hབ། +བ་8མ་༩ པ། ༡༠ པ། ༡༡ པ། ༡༢ པ།  
• https://blog.prepscholar.com/argumentative-essay-examples 
• https://www.collegeessay.org/blog/persuasive-essay-examples#h 
• https://examples.yourdictionary.com/expository-essay-examples-for-middle-and-high-school.html 

 

…ས་འཆར་གJམ་པ། …ས་Zར་འབད་B འæ་vོམ་བoར་Aབ་འབད་ཐོག་ལས་Pབ་°། 
Zབ་<ན་Hང་µ།  



 
!བ་$མ་ 11 པ་དང་ ༡༢ པ+་ !བ་,ན་ལམ་,ན།                                           0་1་༢༠༢༢ 3། 
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• +བ་hབ་དང་ aས་hབ་ h་ལས་ གསར་ûག་གང་äང་:ག་ལས་ འ?་@མ་A་8གས་:ག་ འóལ་Qནམ་ལས་ +བ་vག་
]་#ད་h་ h.་Tག་]་ Nས་7ར་མ—ལ་Âནམ་འབད་བ6ག།  

• འ?་@མ་འÖ་ དP་བ་ག་:་ནང་qདཔ་lན་ན་ དP་བ་དúད་བ6ག། ༼འ?་@མ་A་™ད་¶མ་q་ཁ་གསལ་á་!ས་འ∏ན་འབད་
བ6ག་ད3།༽ 

• འ?་@མ་འÖ་ནང་ལས་ བu་4ན་དང་ 8ག་/ལ་ བx་མTང་གསརཔ་q་ !ས་འ∏ན་འབད་h་ ∑གས་ç་འ?་hབ་ནང་བjད་
བ6ག་ད3། 

• འ?་@མ་འÖ་ནང་ flན་(ད་པ་:ན་ ◊་◊་བQན་!ས་འ∏ན་འབད་Qནམ་ལས་ h་q་2་´ལ་ཐབས་བjད་ད3། ༼™ད་¶མ་
དང་འbལ་མ་འbལ་A་flན། Fད་Gག་ལག་fན་A་flན། Gག་Hར་Êར་འÁལ་A་flན།༽ 

 
 
 
 

འæ་vོམ་དང་འ≠ལ་S་ 0ང་€ག་mད་Åག་Pབ་Ωང་འབད་ཐབས་G་ âོབ་nོན་འབད་ཐངས། 
{གས་|བ། 

• @མ་8ག་q་Zག་z་ Ä་ù.་ནང་མm་བ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་ 8ག་/ལ་fགས་ûམ་q་ གདམ་ཁ་Üབ་Qནམ་ལས་ 
རང་2་Ä་ù་ 4ན་nན་བi་r་]་བ@ན་qགས།  

ལས་དོན། 
• @མ་8ག་q་Zག་z་ aས་མtན་A་ Äང་”ག་གསརཔ་&་Çད་འབད་h་ [ང་qགས་ད3། 
• Äག་བཤལ་Üབ་z་Zག་r་དང་ Qབ་Qབ་á་Zག་r་ 3་4ན་fན་r་དང་ བ6ད་4ན་བwན་r.་4ན་]་Zག་r་ དúད་

པ.་Tག་ལས་Zག་r་ ལ་_གས་པ.་ Zག་ཐངས་M་ ཐབས་Dས་མ་འ¡ཝ་q་ ལག་fན་འཐབ་z་Zག་Tག་ལས་ 
མཁས་པ.་@མ་8ག་2་æ་བ་]་བ@ན་qགས་ད3།   

 

…ས་འཆར་དང་པ། འ)་*ོམ་Pག་Aནམ་ལས་ 0ང་€ག་3ག་བZར་@་ཐོག་ལས་ Pབ་°།  
!བ་$ན་Hང་µ། 

• དང་པ་ར་ +བ་vག་q་]་ +བ་hབ་ནང་2་འ?་@མ། གཞན་Aས་?ས་(ད་པ.་འ?་@མ། ཡངན། +བ་དåན་རང་2ས་
?ས་(ད་པ.་འ?་@མ་ གང་äང་:ག་Zག་བ6ག་ད3།  

• h་ལས་ +བ་vག་q་]་ Äང་”ག་གསརཔ་ག་:་ར་ Dས་:་ག་ ◊་◊་བQན་a་≠བ་བ6ག། 
• +བ་vག་2ས་ ≠བ་Ä་Äང་”ག་q་ æང་øང་¿ར་?ས་Qན་ན་ ∆ག་2་གནད་4ན་q.་Tག་]་ Nས་བ7ར་འབད་བ6ག། 
ü Äང་”ག་འÖ་ Äང་། æ་”ག། ™ད་”ག། ལས་”ག། q་ནང་ལས་ ག་:་lན་ན? 

འ:་;མ་<་%ང་།   འ:་%།  བ,ད་=ན།/བ?ད་=ན། ད@་བ།  བསམ་འཆར། 
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ü Äང་”ག་འÖ་ Äང་ lན་པ་:ན་ æ་”ག། ™ད་”ག། ལས་”ག་á་ཡང་ འ`་བ»བ་Ä་བ»བ་དང་ བ»བ་པ་:ན་ 
འ‹ག་qལ་q.་…ར་ལས་ 8ག་7ར་འབད་བ6ག། 

དòར་ན། Äང་”ག:  
 དP་བ:  
 ™ད་”ག་F་འ‹གཔ་ད:  

• h་ལས་ Äང་”ག་ལ་]་:ག་ འ?་@མ་ནང་(ད་Ä་དང་ 4ན་དག་ག:ག། h་འབདཝ་ད་ རང་<བས་M་Tག་ལས་ Ëད་
”ག་བi་བ6ག་r། 

དòར་ན། Äང་”ག:  
 Ëད་”ག:  

• Äང་”ག་ལ་]་:ག་ འ?་@མ་ནང་(ད་Ä་དང་ Gག་öབ་འ¡་äང་ 4ན་དག་_་_་á་ (ད་Ä་q.་…ར་ལས་ 8ག་
བ7ར་འབད་Tག་ལས་ དòར་བËད་དང་བཅས་ Zབ་r། 

དòར་ན། Äང་”ག:  
 འ?་@མ་ནང་2་4ན:  
 4ན་གཞན་ཡང:    

དò་hབ། 
• Zག་8ག་དང་@མ་8ག་2་+བ་hབ། +བ་8མ་༩ པ། ༡༠ པ། ༡༡ པ། ༡༢ པ།  
• ìང་ཁ་འ?་@མ་Èགས་བöབས། ìང་ཁ་3ང་འÍལ་Zན་óགས། 

 
…ས་འཆར་ག8ས་པ། འæ་vོམ་Pབ་ཐོག་ལས་ 0ང་€ག་Pབ་Ωང་འབད་°། 
Zབ་<ནHང་µ། 
+བ་vག་རང་འཇགས་á་ +བ་hབ་ནང་ལས་ འ?་@མ་◊་ Zག་བ6ག་Qནམ་ལས་ h་ནང་(ད་པ.་ Äང་”ག་དང་™ད་”ག་ཡང་ན་ 
æ་”ག་བ6་ཐམ་◊་ གདམ་ཁ་Üབ་z་ འ?་hབ་ནང་?་བ6ག་r། 
ö་ཚན་Hང་µ། 

• ་”ག་q་2་3་4ན་བYན་Nས་འབད་བ6ག། 
• h་2་¬ལ་ལས་ ཕལ་”ག་q་Ñ་ས་ Ñ་ས་ནང་(ད་Ä་q་ ཕལ་”ག་ནང་?་བ6ག། 
• h་ལས་ ”ག་འÖ་q་2་ Ñ་ས་དང་ཕལ་”ག་གKས་ཆ་ར་2་ Ëད་”ག་◊་བi་བ6ག། 

¡ན་ག_།  ཐབས་Dས་འÖ་ འ?་@མ་A་Fབས་Üངམ་ག:ག་ãན་པར་ 4ན་ཚན་གཞན་<ནམ་ད་ཡང་ ལག་fན་འཐབ་བ»བ། 
མm་ཆས། 

• Zག་8ག་དང་@མ་8ག་2་+བ་hབ། +བ་8མ་༩ པ། ༡༠ པ། ༡༡ པ། ༡༢ པ།  



 
!བ་$མ་ 11 པ་དང་ ༡༢ པ+་ !བ་,ན་ལམ་,ན།                                           0་1་༢༠༢༢ 3། 
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• ìང་ཁ་འ?་@མ་Èགས་བöབས། ìང་ཁ་3ང་འÍལ་Zན་óགས། 
• ཕལ་Fད་Ñ་ས.་¶མ་གཞག་Fར་མ.་∆ད་ ར། Dzongkha Honorifics 
 
 

…ས་འཆར་གJམ་པ། འæ་vོམ་Pབ་ཐོག་ལས་ €ག་ཚབ་བzགས་S་Pབ་Ωང་འབད་°། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 

• +བ་vག་q་]་ +བ་hབ་ནང་ལས་ འ?་@མ་◊་ Zག་བ6ག། 
• h་ནང་ལས་ ”ག་Hར་Ïན་çམ་óགས་wག་w་(ད་པ.་ Ëད་”ག་q་གདམ་ཁ་Üབ་z་ འ?་hབ་ནང་?་བ6ག། 
• h་ལས་ ”ག་ཚབ་ ༼¶མ་�ངས་དང་Ñ་ས་༽ q་ ལག་fན་འཐབ་z་ Ëད་”ག་འÖ་∑ག་?་བ6ག། 

¡ན་ག_།  ཐབས་Dས་འÖ་ འ?་@མ་A་Fབས་Üངམ་ག:ག་ãན་པར་ 4ན་ཚན་གཞན་<ནམ་ད་ཡང་ ལག་fན་འཐབ་བ»བ། 
དò་hབ། 

• Zག་8ག་དང་@མ་8ག་2་+བ་hབ། +བ་8མ་༩ པ། ༡༠ པ། ༡༡ པ། ༡༢ པ།  
• ìང་ཁ་འ?་@མ་Èགས་བöབས། ìང་ཁ་3ང་འÍལ་Zན་óགས། 
• ཕལ་Fད་Ñ་ས.་¶མ་གཞག་Fར་མ.་∆ད་ ར། Dzongkha Honorifics 

Zབ་[ང་བ6ད་4ན་A་õ་བ། 
• +བ་དåན་Aས་ Ëད་”ག་tང་Ì་◊་#ད་h་ +བ་vག་q་]་ ”ག་ཚབ་བºགས་c་ ∑ག་?་བ6ག་ད3། 
• Äང་”ག་མ་འ¡ཝ་q་2་ 3་4ན། འགལ་Äང་། ¶མ་�ངས་q་ ≠བ་བ6ག། 
• ཕལ་”ག་≠བ་Qན་ན་ Ñ་ས.་”ག་ནང་Wར་c་ ≠བ་བ6ག། Ñ་ས.་”ག་≠བ་Qན་ན་ ཕལ་”ག་ནང་≠བ་བ6ག་z་ 

Dས་Ä་Dས་བ«་ད3། 
དP་Qབ། 
༡ འ?་@མ་Zག་པ.་Fབས་]་ Ëད་Ó། Fད་´ང་ཕབ། Tགས་ཆགས་དང་ མ`གས་Ôད་q་ དP་Qབ་འབད་ད3། 
༢ ཕལ་”ག་ Ñ་ས་ ¶མ་�ངས་ འགལ་Äང་q་ ∆ས་འབབ་དང་nནམ་á་ འ?་≠བ་འབད་qགས་Ä་qགས་«་–ག་འབད་ད3། 
༣ Ñ་ས་དང་ ¶མ་�ངས་ འགལ་Äང་q་qལ་མtན་དང་ ∆ས་འབབ་nནམ་á་ ལག་fན་འཐབ་Dས་Ä་Dས་ «་–ག་དང་ 
དP་Qབ་འབད་ད3། 

མtན་~ན་དང་ མm་ཆས། 
• Zག་8ག་དང་@མ་8ག་2་+བ་hབ། +བ་8མ་༩ པ། ༡༠ པ། ༡༡ པ། ༡༢ པ།  
• ìང་ཁ་འ?་@མ་Èགས་བöབས། ìང་ཁ་3ང་འÍལ་Zན་óགས། 
• ཕལ་Fད་Ñ་ས.་¶མ་གཞག་Fར་མ.་∆ད་ ར། Dzongkha Honorifics 
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འ)་*ོམ་འ)་ཐངས་6ོབ་7ོན། 
{གས་|བ། 

• Cང་དང་འ?་@མ་A་དP་བ་q་ཧ་3་z་ ?་བ.་Fབས་ གནད་4ན་བºགས་ཐངས་དང་ བËད་མཚམས་ 4ན་མཚམས་ འ?་
བjད་ལམ་]གས་q་དང་འbལ་c་ ÿད་¶མ་དP་དང་ aས་གçམ་A་öབ་Hར་q་ འôལ་བ་ãད་པར་?ས་c་ བu་4ན་
#ད་fན་འབད་qགས།༼?་r།༽ 

• འ?་@མ་ Bན་@མ་ Cང་ ¶མ་ཐར་ ནང་Éས་@མ་8ག་ལ་_གས་པ.་@མ་8ག་2་ དò་hབ་q་Zག་z་ ལས་è་འßས་
དང་ ®ང་4ར་A་གནས་q་ Dས་པ.་ཁར་ @མ་8ག་2་ཉམས་དང་ ™ད་Éས་ འ?་qལ་q.་ 8ག་པ་གསརཔ་fན་á་ 
གནས་Xངས་དང་བYན་ ལག་fན་འཐབ་qགས། ༼Zག་@མ།༽ 

• ìང་ཁ་དང་འñལ་བ.་ Gག་Tག་2་µ་q་ £ག་8ག་བu་4ན་འvལ་8ག་Tག་]་བjད་h་ ལག་fན་འཐབ་qགས། ༼?་
r།༽ 

• Éས་Fད་དང་ད†ན་Fད་ནང་(ད་Ä་ གནད་4ན་q་Zག་z་ ìང་ཁ་ནང་བu་gར་འབད་qགས། ༩?་r།༽ 

ལས་དོན། 
• @མ་8ག་2་¶མ་གཞག་q་ཧ་3་z་ གཞན་Aས་@མ་Rག་འབད་Ä་@མ་8ག་q་ དP་བ་དúད་h་ རང་2་བསམ་4ན་བjད་

r་དང་ རང་2་µ་འགན་དང་འñལ་བ.་ བཤད་པ་?་ད3པ་q་ཡང་ @མ་8ག་2་¶མ་པ་གང་∆ས་M་Tག་]་ཕབ་z་ @མ་
Rག་འབད་qགས་ད3། ༼?་r།༽ 

• ལས་འ¿ལ་@མ་Rག་2་™ད་¶མ་ Qབ་འóལ་འབད་r་ འཆར་གQ་བi་r་ ན་?ས་བjད་r་ བ§ར་Qབ་འབད་r་ 
1ན་དག་འབད་ཐངས་M་ལམ་]གས་q་]་ [ང་བ@ན་འབད་h་ རང་<བས་Mས་ འñལ་(ད་4ན་ཚན་A་Tག་]་ @མ་
Rག་དང་1ན་དག་q་འབད་qགས་ད3། ༼?་r།༽ 

• @མ་8ག་q་Zག་z་ Ä་ù.་ནང་ཁག་Æ་བ.་ Dས་(ན་དང་ བu་4ན་ 8ག་/ལ་q་ ཧ་3་Qནམ་ལས་ ལག་fན་འཐབ་
qགས་ད3།༼Zག་@མ༑༽ 

• £ག་8ག་(ངས་འñལ་ལས་འTན་པ.་ ìང་ཁ་དང་Éས་Fད་Zབ་<ན་མm་ཆས་q་ Zག་z་ བ§ར་Qབ་M་Tག་ལས་ 
རང་]་ཕན་པ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་q་fན་qགས་ད3། ༼Zག་@མ།༽ 

• ìང་ཁ་དང་འñལ་བ.་µ་q་ £ག་8ག་བu་4ན་འvལ་8ག་Tག་ལས་ ལག་fན་འཐབ་z་ བu་4ན་#ད་qགས་ད3། ༼?་
r།༽ 
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…ས་འཆར་དང་པ། འæ་vོམ་@་ད¿་བ་ཁ་†ར་ཐོག་ལས་ འæ་ཐངས་Pབ་°། 
Zབ་<ན་ལམ་<ན། 
འ?་@མ་A་8གས་མ་འ¡ཝ་q་Zག་Qནམ་ལས་ 3་བ་fན་c་ བu་4ན་#ད་qགསཔ་བi་r.་4ན་]་ གཤམ་འmད་Hང་µ་འÖ་
འབད་ད3། 

• དòར་ན་ èད་≤ལ་འ?་@མ་:ག་†ན་Qནམ་ལས་ fགས་ûམ་á་Zག་z་ 3་བ་fན་བ6ག།  
• 4གས་པ་◊་(དན་ ནང་÷ག་ ཡང་ན་ ö་ཚན་ནང་]་ Nས་བ7ར་འབད་h་ ཐག་བཅད་བ6ག། 
• +བ་དåན་Aས་ &བ་flང་གནང་Tག་ལས་ འ?་@མ་A་དP་བ་ག་:་lན་ན་ཐག་གཅད། 
• h་ལས་ +བ་vག་ö་ཚན་ནང་བ3་Qནམ་ལས་ བYན་Nས་Üབ་z་ èད་≤ལ་འ?་@མ་ &ས་བཤད་འ?་@མ་གང་äང་

ནང་ བgར་c་ ∑ག་?་བ6ག། 
• བgར་æ་འ?་@མ་A་™ད་¶མ་q་ fགས་ûམ་á་བYན་Nས་འབད་བ6ག་ད3།   
• Zག་8ག་དང་@མ་8ག་2་+བ་hབ། +བ་8མ་༩ པ། ༡༠ པ། ༡༡ པ། ༡༢ པ། 

(ངས་འñལ་≈ལ་ལམ། 
• https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/A_book_on_Dzongkha_essay 
• Writing_27cfe6e57f34f7e69329c01224ada3d3.pdf ༼@ང་ཁB་འ"་$མ་&་C་Dབ༽ 

 
 

…ས་འཆར་ག9ས་པ། mད་†ར་འབད་ཐོག་ལས་ འæ་vོམ་æ་བŒག་°། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
+བ་vག་q་]་ (ངས་འñལ་ ཡང་ན་ lང་Fད་M་+བ་hབ་ནང་ལས་ mང་ར་2ས་དགའ་བ.་@ད་≥ང་ ཡང་ན་ &ས་བཤད་
འ?་@མ་:ག་ Zག་བ6ག་ད3། 

• འ?་@མ་འÖ་ Fད་gར་འབད་h་ རང་_.་འ?་hབ་ནང་?་བ6ག་r། 
• h་ལས་ འ?་@མ་འÖ་ ཆ་ªགས་ནང་÷ག་བÚ་_ར་འབད་h་ དP་Qབ་འབད་བ6ག་r། 
• མ‹ག་རང་ +བ་དåན་རང་2ས་དP་Qབ་འབད་h་ +བ་vག་རང་_.་ དò་Ãད་ནང་ བ7་ག_ག་འབད་བ6ག་ད3། 

མtན་~ན་དང་ མm་ཆས། 
• ìང་ཁ་འ?་@མ་Èགས་བöབས། ìང་ཁ་3ང་འÍལ་Zན་óགས། 
• https://blog.prepscholar.com/argumentative-essay-examples 
• https://webs.um.es/lourdesc/miwiki/lib/exe/fetch.php%3Fid%3Dwriting%26cache%3Dcache%26media%3Dwritin

g_persuasive_essay_samples_2.pdf 
• https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/Paytam_3f8ca6e1c25fc23d2586866de8153a.5pdf ༼@ང་

ཁB་དE་གཏམ༽ 
Zབ་[ང་བ6ད་4ན་A་õ་བ། 

• འ?་@མ་ འ?ཝ་ད་ འ?་བjད་ནང་ ག་:་ར་ཚང་ད3་ག? 
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• @ད་≥ང་དང་èད་≤ལ་འ?་@མ་q.་ ™ད་¶མ་ག་:་ར་lན་‘? 
• @ད་≥ང་དང་ èད་≤ལ་འ?་@མ་A་™ད་པར་ག་h་á་འaག? 

དP་Qབ། 
༡ འ?་@མ་?་བ.་Fབས་]་ འ?་@མ་འ?་ཐངས་M་3་8མ་དང་འbལ་མ་འbལ་ བ«་ད3། 
༢  འ?་@མ་?ཝ་ད་ བར་ན་ལས་ +བ་དåན་Aས་ «་–ག་དང་ དP་Qབ་ འབད་ད3། 
༣ འ?་@མ་?ས་ཚརཝ་ད་ +བ་vག་2་ µ་འབད་ཐངས། བ@ན་འJས། ”ག་གQ་བºགས་ཐངས། འ?་@མ་A་འ?་

བjད་དང་ འbལ་མ་འbལ། གནས་Fབས་གསརཔ། Fད་Gག་ལག་fན། ”ག་ÿད་དང་Hར་བ། Gག་öབ་ལ་
_གས་པ་q་ «་–ག་དང་དP་Qབ་འབད་ད3། 

 

འæ་vོམ་དང་འ≠ལ་S་ Pག་°X་3ག་vལ་འཐོབ་ཐབས་G་ âོབ་nོན་འབད་ཐངས།  
{གས་|བ། 
• Zག་ཐངས་M་ཐབས་Dས་མ་འ¡ཝ་q་ ལག་fན་འཐབ་z་ ”ག་འÛ་2་3་4ན་དང་ བËད་4ན་ ™ད་Éས་q་ བ§ར་Qབ་

འབད་h་ 4གས་´ལ་དང་ 3་བ7ར་ fགས་བïས་M་བསམ་4ན་q་བjད་h་ བ6ད་4ན་བwན་qགས། 
ལས་དོན། 
• Äག་བཤལ་Üབ་z་Zག་r་དང་ Qབ་Qབ་á་Zག་r་ 3་4ན་fན་r་དང་ བ6ད་4ན་བwན་r.་4ན་]་Zག་r་ དúད་པ.་

Tག་ལས་Zག་r་ ལ་_གས་པ.་ Zག་ཐངས་M་ ཐབས་Dས་མ་འ¡ཝ་q་ ལག་fན་འཐབ་z་Zག་Tག་ལས་ མཁས་པ.་
@མ་8ག་2་æ་བ་]་བ@ན་qགས་ད3།   

 

…ས་འཆར་དང་པ། Pག་ཐངས་&་ཐབས་´ས་མ་འLཝ་ལག་Äན་འཐབ་∞་ Pབ་Ωང་འབད་°། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
འ?་@མ་Zག་Tག་ལས་ Zག་ཐངས་M་8ག་/ལ་ཡར་¡ག་གཏང་r.་4ན་]་ Qབ་Qབ་á་Zག་r་ Äག་བཤལ་Üབ་z་Zག་r། 
ན་?ས་བཏབ་z་Zག་r་ ལ་_གས་པ.་Zག་ཐངས་[ང་བ་†ན་r.་4ན་]་ ∆ག་2་Dང་µ་q་འབད་བ6ག་ད3། 

• +བ་hབ་ནང་ལས་ འ?་@མ་◊་གདམ་ཁ་Üབ་བ6ག་r། ཡང་ན་ +བ་དåན་རང་2ས་གདམ་ཁ་Üབ་†ན་Qནམ་ལས་ Zག་
བ6ག།  

• Qབ་Qབ་á་ Zག་པ.་Fབས་]་ +བ་vག་q་2ས་ གཤམ་འmད་M་Hང་µ་འÖ་འབད་བ6ག་ད3། 
 

4ན་མཚམས་◊་◊་བQན་A་བ6ད་4ན་?ས་
c་ འ?་@མ་A་བ6ད་4ན་བwན་ད3། 

(ན་ཏན་དང་བu་4ན་གསརཔ་q་T་བjད། ‡ད་ར.་བསམ་འཆར་q་བjད། 
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• Äག་བཤལ་Üབ་z་ Zག་པ.་Fབས་]་ +བ་vག་q་2ས་ གཤམ་འmད་M་Hང་µ་འÖ་འབད་བ6ག་ད3། 
བËད་4ན་གs་ག་:་2་…ར་ལས་lན་ན་
?་ད3། 

”ག་འÛ་གསརཔ་ག་ར་?ས། ‡ད་]་ཁག་Æ་བ.་4ན་ཚན་q་གs་Ùར་བwན། 

   
   

¡ན་ག_། ཐབས་Dས་དང་འbལ་བ.་མm་ཆས་གཞན་+བ་དåན་Aས་བi་z་ ལག་fན་འཐབ་ད3། 
མtན་~ན་དང་ མm་ཆས། 

• Zག་8ག་དང་@མ་8ག་2་+བ་hབ། +བ་8མ་༩ པ། ༡༠ པ། ༡༡ པ། ༡༢ པ། 
• ìང་ཁ་འ?་@མ་Èགས་བöབས། ìང་ཁ་3ང་འÍལ་Zན་óགས། 
• https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/A_book_on_Dzongkha_essay_Writing_27cfe6e57f34

f7e69329c01224ada3d3.pdf ༼@ང་ཁB་འ"་$མ་&་C་Dབ༽ 
 
འæ་vོམ་དང་ Å་cX་Ωོར་བ་]ང་འ≠ལ་Q་ Pབ་Ωང་འབད་ཐབས་&་ âོབ་nོན། 
{གས་|བ།  

• Cང་དང་འ?་@མ་A་དP་བ་q་ཧ་3་z་ ?་བ.་Fབས་ གནད་4ན་བºགས་ཐངས་དང་ བËད་མཚམས་ 4ན་མཚམས་ འ?་
བjད་ལམ་]གས་q་དང་འbལ་c་ ÿད་¶མ་དP་དང་ aས་གçམ་A་öབ་Hར་q་ འôལ་བ་ãད་པར་?ས་c་ བu་4ན་#ད་
fན་འབད་qགས།༩།༼?་r།༽ 

ལས་དོན། 
• æ་”ག་aས་གçམ་A་Gག་öབ་M་™ད་པར་q་ ཧ་3་z་ལག་fན་འཐབ་qགས་ད3། 
• ¶མ་དP་བ&ད་M་4ན་A་Hར་qལ་q་བ§ར་Qབ་འབད་h་ G་¿་Hར་བ་q་དP་དúད་འབད་h་?་qགས་ད3། 

 

 

…ས་འཆར་དང་པ། འæ་vོམ་Pག་∞་ Åག་Ωོར་ད¿་ད—ད་ཐོག་ལས་Pབ་°X་…ས་འཆར། 
Zབ་<ན་Hང་µ།  
འ?་@མ་<ན་པ.་ıར་ཁར་ Fད་Gག་དང་Gག་Hར་A་8ག་/ལ་ཡར་&ས་གཏང་r.་དÄགས་གཏད་བÇདཔ་lན་པ་:ན་ +བ་<ན་
འབད་བ.་Fབས་ གཤམ་འmད་M་õ་བ་q་བ{མ་བjད་h་ Hང་µ་འབད་བ6ག་r། ༼+བ་8མ་འÖ་ནང་<ན་ད3་པ.་འ?་@མ་A་
དP་བ་q་]་གs་Ùར་<ན་པ་:ན་fགས་ûམ་lན།༽ 
འ?་@མ་འÖ་fགས་ûམ་á་ Zག་Qནམ་ལས་  
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• ÿད་q་!ས་འ∏ན་འབད་h་ འ?་hབ་ནང་T་བjད་འབད།  
• ÿད་q་2་&བ་ག4ང་གKས་]་ æ་”ག་ Äང་”ག་ ™ད་”ག་ ག་:་འaག་ག་བ«་z་T་བjད་འབད། ༼æ་”ག་lན་པ་

:ན་ aས་ག་:་lན་ན། Äང་”ག་དང་™ད་”ག་lན་པ་:ན་ Gག་öབ་བ«་ད3།༽ 
• ”ག་གQ་བºགས་ཐངས་ ∆ས་འབབ་(ད་Ä་q་ གདམ་ཁ་Üབ་z་ འ?་hབ་ནང་?ས་Qནམ་ལས་ དམངས་ཁར་གསལ་

བཤད་འབད།  
མm་ཆས། 

• Zག་8ག་དང་@མ་8ག་2་+བ་hབ། +བ་8མ་༩ པ། ༡༠ པ། ༡༡ པ། ༡༢ པ། 
• ìང་ཁ་འ?་@མ་Èགས་བöབས། ìང་ཁ་3ང་འÍལ་Zན་óགས། 
• https://blog.prepscholar.com/argumentative-essay-examples 
• https://webs.um.es/lourdesc/miwiki/lib/exe/fetch.php%3Fid%3Dwriting%26cache%3Dcache%26media%3D

writing_persuasive_essay_samples_2.pdf 
• https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/A_book_on_Dzongkha_essay_Writing_27cfe6e57f34

f7e69329c01224ada3d3.pdf ༼@ང་ཁB་འ"་$མ་&་C་Dབ༽ 
 
´ས་ཡོན་3མ་Gགས་དང་ ལག་Äན་འཐབ་ཐངས་&་ལམ་nོན། 
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ཆ་ཤས་ག;ས་པ། 
<ན་9ོམ་:་ 'ོབ་)ོན་ལམ་)ོན། 

âོབ་3མ་བŒ་ག^ག་པ། 

 
 
-ན་$ོམ་དང་འ)ལ་བ,་ 

• =གས་>བ། 
• ལས་དོན། 
• ?བ་<ོན་ལམ་<ོན། 
• ད@་Aབ་ལམ་Bགས། 
• མCན་Dན་མE་ཆས། 
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,ོབ་8མ་༡༡པ/་Kན་0ོམ་J་,ོབ་<ོན་ལམ་<ོན། 
”ན་vོམ་@་}་Ÿོད་âོབ་nོན་འབད་ཐངས། 
{གས་|བ། 

• @མ་8ག་q་Zག་z་ Ä་ù.་ནང་མm་བ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་ 8ག་/ལ་fགས་ûམ་q་ གདམ་ཁ་Üབ་Qནམ་ལས་ 
རང་2་Ä་ù་ 4ན་nན་བi་r་]་བ@ན་qགས། ༼Zག་@མ༽ 

• £ག་8ག་(ངས་འñལ་ལས་འTན་པ.་ ìང་ཁ་དང་Éས་Fད་Zབ་<ན་མm་ཆས་q་ Zག་z་ བ§ར་Qབ་M་Tག་ལས་ རང་
]་ཕན་པ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་q་fན་qགས།༼Zག་@མ༽ 

• @མ་8ག་དང་འñལ་བ.་ 4ན་ཚན་q་Zབ་z་ དP་དúད་དང་4གས་´ལ་ འõ་ལན་དང་ གསལ་བཤད་q་འབད་
qགས།༼ཉན་≠བ༽ 

ལས་དོན། 

• @མ་8ག་q་Zག་z་ Ä་ù.་ནང་ཁག་Æ་བ.་ Dས་(ན་དང་ བu་4ན་ 8ག་/ལ་q་ ཧ་3་Qནམ་ལས་ ལག་fན་འཐབ་
qགས་ད3།༼Zག་@མ༽ 

• £ག་8ག་(ངས་འñལ་ལས་འTན་པ.་ ìང་ཁ་དང་Éས་Fད་Zབ་<ན་མm་ཆས་q་ Zག་z་ བ§ར་Qབ་M་Tག་ལས་ 
རང་]་ཕན་པ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་q་fན་qགས་ད3།༼Zག་@མ༽ 

• འõ་དúད་M་8ག་/ལ་Zབ་z་ 4ན་ཚན་ག་:.་Tག་]་འབད་äང་ 4གས་པ་གཅད་r་དང་ འõ་Qབ་འབད་r་ 3་བ7ར་
འབད་¥་ བསམ་ལན་བjད་r་q་འབད་qགས་ད3། ༼ཉན་≠བ༽ 

 

…ས་འཆར་དང་པ། ”ན་vོམ་@་}་Ÿོད་ =་དོན་འཚོལ་ཐོག་ལས་Pབ་°X་…ས་འཆར། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
+བ་hབ་ནང་(ད་པ.་ Bན་@མ་pར་བཏང་2་ !་#ད་M་4ན་ཚན་འÖ་ནང་]་ Äང་”ག་µ་ཁག་q་ འ?་hབ་ན་ T་བjད་འབད་
Qནམ་ལས་ གཤམ་གསལ་Hང་µ.་3་8མ་དང་འbལ་c་ ལག་fན་འཐབ་r། དòར་ན། 
”ག་མôད་ལག་fན་འཐབ་Tག་ལས་ Äང་”ག་2་4ན་q་འóལ་བ6ག་r།  

Ø Bན་@མ་་་་་་་་་་”ག་ཧན་པ.་Tག་ལས་@མ་á་འ?་Ä་]་≠བ་lན།  
Ø Bན་ངག་་་་་་་་་”ག་Bན་པ.་ངག་2་Tག་ལས་ ལག་fན་འཐབ་Ä་]་≠བ་lན།  

3་4ན་µ་ཁག་(ད་Ä་q་འóལ་ཚར་བ.་མཐའ་མར་ Bན་@མ་!་#ད་M་…ར་ལས་ 4ན་ཚན་གKས་གçམ་གང་äང་Tག་?ས་c་ 
Zག་r། h་ལས་ +བ་hབ་ནང་(ད་པ.་@མ་8ག་pར་བཏང་2་!་#ད་M་4ན་ཚན་འÖ་ ö་ཚན་ནང་ Zབ་བ6ག་Qནམ་ལས་ 
བ§ར་Qབ་འབད་h་ གཤམ་གསལ་Hང་µ.་3་8མ་དང་འbལ་c་ ལག་fན་འཐབ་r། དòར་ན། 
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གཤམ་གསལ་A་གནད་4ན་q.་Tག་]་ དP་དúད་འབད་བ6ག་r། 
ü @མ་8ག་ ར་Ä་འÖ་ ག་:་བ{མ་:ག་]་≠བ་‘? 
ü Bན་@མ་]་དP་བ་ག་h་á་རང་འaག? 
ü Bན་@མ་ ར་Ä་འÖ་ ‡ད་ར.་བསམ་འཆར་ལས་འབད་བ་:ན་ ག་:་བ{མ་:ག་ཧ་3ཝ་མས? õ་བ་གཞན་ཡང་ 

གང་མང་རང་2ས་བi་བ»བ།  
Nས་བ7ར་A་བ6ད་4ན་བwན་c་ Bན་@མ་ ར་Ä་ག་:་lན་ན་ 4ན་མཚམས་གKས་གçམ་གང་äང་?ས་c་Zག། 
Zབ་[ང་བ6ད་4ན་A་õ་བ། 

v Bན་@མ་ ར་Ä་འÖ་ ག་:་]་3ཝ་lན་མས? 
v Bན་@མ་ ར་Ä་འÖ་ ག་:་འབདཝ་ད་ ཁག་Æ་r་མས? 
v Bན་@མ་འÖ་]་ནང་ག´ས་M་དP་བ་མ་འ¡ཝ་ག་h་á་རང་འaག? 

དP་Qབ། 
dགས་Jབ་དང་ ལས་4ན་དང་འbལ་བ.་ dགས་Jབ་Tབ་(ད་ãད་ དP་Qབ་འབད་ད3། དòར་ན། 
1. Äང་”ག་µ་ཁག་q་2་ T་དང་ h་དང་འbལ་བ.་ 3་4ན་འóལ་c་?ས་(ད་ãད་Qབ་དúད་འབད་r།  
2. Bན་@མ་!་#ད་ནང་(ད་པ.་4ན་ཚན་qད་Ä་qད་བ«་z་Qབ་དúད་འབད་r། 
3. ?་ཚར་c་(ད་Ä་འÖ་ དམངས་ཁར་fiན་1་འབད་h་ བཤད་པ་Üབ་qགས་Ä་qགས་བ«་ད3། 
4. Zག་པ.་Fབས་ Ëད་Ó་དང་གཅད་མཚམས་q་ འôལ་བ་(ད་ãད་བ«་z་<ན་†ན་ད3། 
5. Nས་བ7ར་འབད་(ད་པ.་ བ6ད་4ན་q་ འ?་hབ་ནང་ ?ས་(ད་ãད་Qབ་དúད་འབད་h་ fགས་བïས་འབད་r།  
6. Zག་པ.་Fབས་ Ëད་Ó་དང་གཅད་མཚམས་q་ འôལ་བ་(ད་ãད་བ«་z་<ན་†ན་ད3། 

མtན་~ན་དང་ མm་ཆས།  
• Zག་8ག་དང་@མ་8ག། +བ་8མ་༡༡པ།   
• Bན་@མ་Gད་M་དགའ་<ན། ˆ་གcར་དò་˜ན། 
• ìང་ཁ.་”ག་མôད་Æན་Ω། ¯་˘མ་˙། 
• ìང་ཁ.་Bན་ངག་ˆ་གསར།  
 

…ས་འཆར་ག8ས་པ། ”ན་vོམ་@་}་Ÿོད་འཚོལ་Aབ་ཐོག་ལས་Pབ་°X་…ས་འཆར། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
+བ་hབ་དང་ ∆ག་]་བjད་(ད་པ.་ (ངས་འñལ་འཆར་o.་ནང་]་ Bན་@མ་A་!་#ད་ག་h་á་བjད་(ད་ག་ h་q་བ«་z་ 
Zབ་[ང་འབད་r། 
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• Zག་8ག་དང་@མ་8ག། +བ་8མ་༡༡པ། ûག་�ངས་༤༥། 
• (Bན་@མ་A་!་#ད་དང་ Zབ་ད3་པ.་ད3ས་4ན་ +བ་<ན)  https://youtu.be/ZF_sG1NJ4AM 

• (Bན་@མ་A་3་4ན་འóལ་c་?་r།) https://youtu.be/ZF_sG1NJ4AM 
+བ་<ན་འབད་h་(ད་Ä་h་ བ«་ཚར་Qནམ་ལས་ h་ནང་བjད་h་(ད་པ.་Hང་µ་q་ +བ་hབ་ནང་ ག་h་á་བjད་(ད་ག་ ག་
བ7ར་འབད་h་ བ6ད་4ན་?་བ6ག་r།  
Zབ་[ང་བ6ད་4ན་A་õ་བ། 

v +བ་<ན་འÖ་ནང་ལས་ ‡ད་Mས་(ན་ཏན་ག་:་Tབ་:་? 
v +བ་hབ་ནང་ལས་ Bན་@མ་pར་བཏང་!་#ད་ ར་Ä་འÖ་ བ6ད་བ7ས་c་?ས། 

དP་Qབ། 
1. Hང་µ་†ན་(ད་Ä་q་ ག་h་á་ འབད་(ད་ག་ Qབ་དúད་དང་ ག་h་á་ ཧ་3་(ད་ག་ ≠བ་བ6ག་r། 
2. བ6ད་བ7ས་c་?ས་Ä་འÖ་ དམངས་ཁར་Zག་བ6ག་r།  

མtན་~ན་དང་ མm་ཆས།  
1. Zག་8ག་དང་@་8ག། +བ་8མ་༡༡པ།  
2. (ངས་འñལ་འཆར་o།  

§ (Bན་@མ་A་!་#ད་དང་Zབ་ད3་པ.་ད3ས་4ན་+བ་<ན)https://youtu.be/ZF_sG1NJ4AM 

§ (€གས་བཅད་vོམ་ཐངས་ལམ་nོན།) https://youtu.be/SVE8ej5wH7o 

3. Bན་@མ་Gད་M་དགའ་<ན། ˆ་གcར་དò་˜ན།  
 

…ས་འཆར་གJམ་པ། [ས་ལན་ཐོག་ལས་ Pབ་Ωང་འབད་°X་…ས་འཆར། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
+བ་hབ་ནང་(ད་པ.་ Bན་@མ་A་!་#ད་4ན་ཚན་འÖ་ Zབ་Qནམ་ལས་ ∆ག་2་õ་བ.་ལན་q་?་བ6ག་r།  དòར་ན། 
õ་བ.་དò། 

Ø ”ག་¸ང་ ར་Ä་ག་:་‘? 
Ø ”གས་བཅད་ ར་Ä་ག་:་བ{མ་]་≠བ་‘?དò་དང་˝གས་?ས། 
Ø Bན་ངག་2་ ]ས་&ན་flན་´ལ་  ར་བ.་ 3་4ན་ག་:་lན་ན?  
Ø @མ་A་ནང་]་ ”ག་¸ང་དང་ ”ག་འÛ་2་‰ངས་ཁ་ ག་h་á་ར་ ད3པ་lན་མས་3? 

h.་¬ལ་ལས་ +བ་དåན་Aས་ õ་བ་◊་བQན་A་ལན་!་མ་ག་h་á་ར་lན་ན་ ◊་◊་བQན་≠བ་བ6ག་z་ Nས་བ7ར་འབད་Qནམ་
ལས་ fགས་བïས་འབད་h་?་བ6ག་ད3།  
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Zབ་[ང་བ6ད་4ན་A་õ་བ། 
v ”གས་བཅད་M་Äང་2་¶མ་�ངས་ག་:་རང་འaག? 
v Bན་ངག་2་]ས་&ན་flན་གçམ་ལས་ &ན་འÖ་ག་:་བ{མ་]་≠བ་མས་3? 

དP་Qབ། 
1. õ་བ་དང་འbལ་བ.་ལན་q་ ག་h་á་ར་?ས་(ད་ག་ དP་Qབ་འབད་r་དང་། 
2. Nས་བ7ར་q་འབད་བ.་Fབས་ ལན་A་∆ས་འབབ་དང་ Äང་”ག་ལག་fན་འཐབ་ཐངས་q་ འôལ་བ་(ད་ãད་བ«་z་ 

fགས་བïས་དང་&བ་Ãན་q་འབད་ད3།  
མtན་~ན་དང་ མm་ཆས།  
1. Zག་8ག་དང་@མ་8ག་+བ་hབ། +བ་8མ་༡༡པ།   
2. Bན་@མ་Gད་M་དགའ་<ན།  
3. ìང་ཁ.་Bན་ངག་ˆ་གསར།  
4. ཀ་@མ་8ག་འÍལ་མ། Ìན་གསལ་དò་˜ན། 

 

”ན་vོམ་བvམ་ཐངས་&་âོབ་nོན། 
{གས་|བ། 

• འ?་@མ་ Bན་@མ་ Cང་ ¶མ་ཐར་ ནང་Éས་@མ་8ག་ལ་_གས་པ.་@མ་8ག་2་ དò་hབ་q་Zག་z་ ལས་è་འßས་
དང་ ®ང་4ར་A་གནས་q་ Dས་པ.་ཁར་ @མ་8ག་2་ཉམས་དང་ ™ད་Éས་ འ?་qལ་q.་ 8ག་པ་གསརཔ་fན་á་ 
གནས་Xངས་དང་བYན་ ལག་fན་འཐབ་qགས།༼Zག་@མ༽ 

• Bན་@མ་A་™ད་¶མ་q་Zབ་z་ རང་2་མÊ་4ན་དང་ ཉམས་˛ང་ འཆར་ˇང་ ད!ས་མTང་]་ གQ་བཞག་z་ ཞབས་
!་དང་/ང་Ω་ ˆ་ ་ ཕལ་@མ་དང་Bན་@མ་ བཤད་@མ་ འཇམ་wང་w་◊་ ”གས་བཅད་དང་”ག་"ག་ íལ་མ་ 
གçམ་A་Tག་ལས་ Tགས་ཆགས་ãད་པར་?ས་c་ Bན་”ག་á་ལག་fན་འཐབ་qགས། ༼?་r།༽ 

• དP་དúད་M་8ག་/ལ་Zབ་z་ གཞན་Aས་ ≠བ་Ä་]་ ∆ས་འབབ་(ད་ãད་ དP་དúད་འབད་h་ བསམ་འཆར་ 
བཤད་qགས། ༼ཉན་≠བ༽ 

ལས་དོན། 
• ཞབས་!་ /ང་Ω་དང་ གསལ་བཤད་q་དང་འñལ་བ.་@མ་8ག་q་Zག་z་ གནད་4ན་q་ 8གས་བ#ས་c་ ”ག་2་

¶མ་འWར་ Ïན་çམ་óགས་པ.་o་ལས་ @མ་Rག་འབད་qགས་ད3། ༼Zག་@མ༽ 
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• @མ་8ག་2་¶མ་གཞག་q་ཧ་3་z་ གཞན་Aས་@མ་Rག་འབད་Ä་@མ་8ག་q་ དP་བ་དúད་h་ རང་2་བསམ་4ན་བjད་
r་དང་ རང་2་µ་འགན་དང་འñལ་བ.་ བཤད་པ་?་ད3པ་q་ཡང་ @མ་8ག་2་¶མ་པ་གང་∆ས་M་Tག་]་ཕབ་z་ @མ་
Rག་འབད་qགས་ད3། 

• Bན་@མ་A་ ལམ་]གས་q་[ང་z་ Ä་ù.་དང་ Bན་”ག་◊་ འ?་≠བ་འབད་ད3པ་◊་འTནམ་ད་ གནད་4ན་q་ ”ག་ 
བཅད་"ག་íལ་མ་ གང་∆ས་M་Tག་ལས་བjད་h་ ”ག་2་ཉམས་དང་nནམ་á་ འ?་≠བ་འབད་qགས་ད3། 

• བ≠བ་æ་fགས་བཤད་དང་ འñལ་(ད་ནང་Éས་@མ་8ག་དང་འñལ་བ.་ /་བ.་3་4ན་q་ དP་བ་དúད་Qནམ་ལས་ h.་
འ$ལ་བཤད་q་ ìང་ཁ.་Tག་]་ ཕབ་z་ བཤད་པ་Üབ་qགས་ད3།  

• འõ་དúད་M་8ག་/ལ་Zབ་z་ 4ན་ཚན་ག་:.་Tག་]་འབད་äང་ 4གས་པ་གཅད་r་དང་ འõ་Qབ་འབད་r་ 3་བ7ར་
འབད་¥་ བསམ་ལན་བjད་r་q་འབད་qགས་ད3། 

 

…ས་འཆར་དང་པ། €གས་བཅད་vོམ་ཐངས་âོབ་nོན་…ས་འཆར། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
(ངས་འñལ་འཆར་o.་≈ལ་ལམ་བ«་z་ ∆ག་2་õ་བ.་ལན་འóལ་Tག་ལས་ ”གས་བཅད་@མ་ཐངས་M་…ར་ལས་ Zབ་བ6ག་r། 
ཡོངས་འ≠ལ་འཆར་b་https://youtu.be/SVE8ej5wH7o (€གས་བཅད་vོམ་ཐངས་ལམ་nོན།) 
õ་བ། 

• ”གས་བཅད་དང་ ”ག་"ག་ íལ་མ་ ར་བ.་ 4ན་དག་ ག་h་á་lན་མས་3? 
• ”གས་བཅད་ @མ་པ.་Fབས་ ™ད་Éས་ཚང་ད3པ་ག་:་ར་འaག་3? 
• ”ག་¸ང་ ”ག་འÛ་ ”གས་བཅད་ ར་བ.་ 4ན་དག་ག་h་á་འTན་r་འaག་3? 

h་ལས་ õ་བ.་ལན་q་ འ?་hབ་ནང་ ?་བ6ག་ད3པ་དང་ h་ནང་2་བཤད་པ་q་]་ +བ་དåན་Aས་ &བ་Ãན་འབད་h་ 
”གས་བཅད་@མ་ཐངས་ཧ་3་བ6ག་ད3པ་་lན། 
Zབ་[ང་བ6ད་4ན་A་õ་བ། 

• ”གས་བཅད་དང་"ག་པ་ íལ་མ་ ར་བ.་…ར་ལས་ ག་:་ར་ཧ་3་G? 
ད¿་Aབ། 

• @མ་8ག་:ག་†ན་Qནམ་ལས་ h་ནང་ལས་ ”གས་བཅད་དང་ ”ག་"ག་ íལ་མ.་@མ་q་ !ས་འ∏ན་འབད་བ6ག་r། 
• ”ག་འÛ་མང་∞ང་དང་ གཅད་མཚམས་ ཆ་མ་%མས་པ.་ @མ་གKས་གçམ་:ག་ †ན་Qནམ་ལས་ fགས་བïས་

འབད་h་?་བ6ག་r། 
• ”ག་འÛ་ ∞ང་ས་ལས་འ3་བºགས་c་ mང་ར་]་ ”གས་བཅད་M་@མ་Üབ་བ6ག་z་ fགས་བïས་འབད་r། 

Zབ་<ན་མm་ཆས། 
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• Zག་8ག་དང་@མ་8ག། +བ་8མ་༩པ། ûག་�ངས་༥༧། @མ་A་ལམ་<ན་འTབ་r.་4ན་]། 
• https://youtu.be/SVE8ej5wH7o (€གས་བཅད་vོམ་ཐངས་ལམ་nོན།) 

 

 

…ས་འཆར་ག8ས་པ། €གས་‹ག་དང་ €གས་བཅད་ ཕན་áན་བ†ར་S་æ་°X་Ωང་བ། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
གསར་ûག/Ìན་གསལ/Cང་/འ?་@མ། གསལ་བཤད་ 4ན་ཚན་ག་:་འབད་äང་ ”གས་"ག་ནང་(ད་པ.་4ན་མཚམས་ག:ག་གKས་
h་:ག་གདམ་འt་འབད་Qནམ་ལས་ 4ན་མཚམས་འÖ་ ”གས་བཅད་ནང་བi་r།  དòར་ན། ∆ག་2་”ག་"ག་འÖ་ 
༉ ད!ས་ãད་ལམ་(ལ་A་�ལ་ཁ་ལས་ རང་_.་ìང་ཁག་དང་ གÅས་o་q་2་ ནང་]་ ∑་བXར་བQན་a་འ3་འ∂ན་འཐབ་(ལ་
(ད་པ.་ ùས་བ6.་aས་<ན་འÖ་ གལ་Æ་ûས་ག:ག་lན་མས། ìང་ཁག་མང་Æ་བ.་ནང་]་ ùས་བ6.་aས་<ན་འÖ་ Ä་དམངས་
]་ཕན་Tགས་Æ་བ.་)ར་(ལ་བཟང་å་lན་པ་]་བ|ན་ +ན་3ང་ ལས་རང་བx་Cང་འབད་r་(ད། ùས་བ6་ ར་Ä་འÖ་ ¿་ä་8ན་
å་Æ་དང་འñལ་བ.་ aས་<ན་™ད་པར་ཅན་ག:ག་lན། ùས་བ6་]་&ས་འ?ང་བ7ས་གçམ་བx་(ལ་ (དཔ་lན། འÖ་«་,.་
aས་<ན་འÖ་ འÛག་2་ད!ས་ãད་ལམ་(ལ་á་ཆགས་c་ ∑་!་བ&་ÿག་ལས་བ&་ÿག་á་_ང་བ.་ལམ་(ལ་ག:ག་lན། ùས་
བ6.་ aས་<ན་འÖ་2ས་ Ä་ö.་ནང་]་ མtན་ལམ་དང་Q་བh་ལ་ _གས་པ་འâང་བ6ག་r་2་ད!ས་ãད་ལམ་(ལ་tན་Ωང་Äན་
པ་:ག་lན།  
Zབ་<ན་Hང་µ།  ”གས་བཅད་ནང་བi་r།  དòར་ན།  
ད!ས་ãད་ལམ་(ལ་ùས་བ6.་aས་<ན་འÖ།། Ä་དམངས་ཕན་Tག་Æ་བ.་)ར་(ལ་lན།།                 
∑་!་བ&་ÿག་+ན་ལས་དར་(ད་པ.།། ¿་ä་མÉག་དང་འñལ་བ.་aས་བཟང་lན།། འÖ་བ{མ་ ”གས་བཅད་བQ་„་h་:ག་བi་
ད3།  Bན་@མ་”གས་བཅད་ནང་བi་Ä་འÖ་ དམངས་ཁར་fiན་1་འབད་r་དང་ ཡང་ན་ རང་2་?་r.་དò་Ãད་ནང་བ7་ག_ག་
འབད་h་བཞག་r།  
h་བ{མ་á་ +བ་hབ་ནང་(ད་Ä་ ཞབས་!་ ད-་གཏམ་ ˆ་ ་ བ≠བ་æ.་”གས་བཅད་q་ཡང་ ”ག་"ག་ནང་ཕབ་z་?་r.་ 
Hང་µ་q་†ན་ད3པ་lན། 
Zབ་[ང་བ6ད་4ན་A་õ་བ། 

v ”གས་བཅད་ ར་Ä་འÖ་ ག་:་བ{མ་]་≠བ་‘? 
v ”གས་"ག་ ར་Ä་འÖ་ ག་:་བ{མ་]་≠བ་‘? 

དP་Qབ། 
1. ”ག་"ག་”གས་བཅད་ནང་ བgར་c་?ས་(ད་Ä་q་ དP་Qབ་འབད་h་ fགས་བïས་འབད་r། 
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2. fགས་ûམ་á་?ས་(ད་པ.་དò་q་ ?་rི.་དò་Ãད་ནང་བºགས་བཞག་བ6ག་r།  
3. ”ག་"ག་”གས་བཅད་ནང་ བgར་c་?ས་(ད་Ä་q་ ནང་÷ག་དP་Qབ་འབད་h་ བསམ་འཆར་བjད་བ6ག་r།  

མtན་~ན་དང་ མm་ཆས།  
• Zག་8ག་དང་@མ་8ག། +བ་8མ་༡༡པ། ûག་�ངས་༤༥།          

• འñལ་(ད་Cང་hབ་8གས། 
• ìང་ཁ.་Bན་ངག་ˆ་གསར།  
• ཀ་@མ་8ག་འÍལ་མ། 
 

…ས་འཆར་གJམ་པ། €ག་འqོ་མMད་B་ €གས་བཅད་འæ་ཐངས་&་Ωང་བ། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
”ག་¸ང་མ་འ¡ཝ་(ད་Ä་ ”གས་བཅད་q་ བ7་ག_ག་འབད་h་ ”ག་བwག་z་ ས་<ང་བཞག་Qནམ་ལས་ 4ན་<ན་qགསཔ་
á་ ས་<ང་བçབ་བ6ག་r།  
དòར་ན།  
”ག་འÛ་.ག་མ་འབད་Ä་  
བཀའ་õན་Æ་བ.་Ä་དབང་།  ------------------།། འÛག་Ä་(ངས་Mས་/ང་ལས།། ------------------།། 
”ག་འÛ་བaན་མ་འབད་Ä། 
བདག་2་õན་Æན་ཕ་མ་གKས།། ≤་ù་Åན་8ང་བ‚ན་པར་ûག། ------------------།། ------------------།། 
འÖ་བ{མ་á་”ག་ མ་འ¡ཝ་ འÿལ་འÿལ་”ག་¸ང་དང་པ་འ0་མtད་r། འÿལ་འÿལ་”ག་¸ང་བQ་པ་འ0་མtད་r་ མ་འ¡ཝ་
q་འབད་h་ འ�ན་བ7ར་འབད་r་དང་། h་q་ མÀབ་མÊན་Üབ་z་ ?་r.་དò་Ãད་ནང་བ7་ག_ག་འབད་h་བཞག་r་q་འབད་
ད3།  
Zབ་[ང་བ6ད་4ན་A་õ་བ། 

Ø @མ་ ར་Ä་འÖ་ ག་h་á་ Üབ་ད3པ་lན་མས་3? 
དP་Qབ།  
∆ག་2་õ་བ་q་†ན་Tག་ལས་ ལན་ག་h་á་ ?་qགས་4་ག་ དP་Qབ་འབད་h་ fགས་བïས་M་ བསམ་ལན་†ན། 

Ø ”གས་འÛ་དང་”ག་¸ང་2་™ད་པར་ག་:་‘? 
v ”ག་འÛ་]་ དP་བ་མ་འ¡ཝ་ག་h་á་རང་འaག? 
v ”གས་བཅད་ནང་]་ ”ག་¸ང་ག་hམ་:ག་ད3པ་lན་ན?  
v ”ག་¸ང་ག:ག་མ་ཚང་པ་:ན་ བ»བ་r་མས་ག? 
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v 4ན་ཚན་‡ད་ར་2ས་དགའ་Ä་]་གQ་བཞག་z་ ”ག་འÛ་བ&ད་མ་འབད་Ä་@མ་:ག་Üབ། 
མtན་~ན་དང་ མm་ཆས།  
1. Zག་8ག་དང་@མ་8ག། +བ་8མ་༡༡པ།   
2. @མ་8ག་2་1་hབ།  
3. Bན་@མ་Gད་M་དགའ་<ན། ˆ་གcར་དò་˜ན། 
4. ìང་ཁ.་Bན་ངག་ˆ་གསར།  

 

…ས་འཆར་བA་པ། 0ང་€ག་གདམ་ཁX་ཐོག་ལས་ vོམ་›བ་°X་Ωང་བ། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
Äང་”ག་f་ཤ་ད2གས་c་(ད་Ä་q་ རང་_.་ 8ག་པ་2ས་dགས་Jབ་དང་བYན་c་ @མ་Üབ་བ6ག་r།  
དòར་ན། 

Hང་µ།  
«ག་2་—ག་!མ་ན་(ད་པ.་ Äང་”ག་q་ ལག་fན་འཐབ་z་ @མ་”གས་བཅད་ག:ག་Üབ། གཞན་ཡང་འÖ་ལས་8གས་བ#ས་
c་ Äང་”ག་ གསར་@མ་f་ཤ་བi་ད3། དòར་ན། 
རང་´མས་དགའ་བ.་,་Ω། །ས་ཐག་8ང་སར་མ་_ང་།།  
∑ག་z་éད་པར་µ་ཁག །Ä་ù་འÖ་ནང་འaག་3།  ར་4་བ{མ། 
Zབ་[ང་བ6ད་4ན་A་õ་བ། 

v @མ་Üབ་r་]་ མཁས་¡གས་འ`་ད3་པ་:ན་ ག་:་འབད་ད3་r་lན་མས་3? 
v ”གས་བཅད་ནང་]་ ”ག་འÛ་འ¡ན་འ¡་(དཔ་ཙམ་:ག་2ས་བ»བ་པས་ག? 

དP་Qབ། 
1. ”ག་འÛ་ གདམ་ཁ་†ན་c་ Üབ་(ད་པ.་@མ་q་ ∆ས་འབབ་ག་h་á་(ད་ག་ དP་Qབ་འབད་h་བསམ་

ལན་†ན་ད3། 
2. ”ག་འÛ་ གདམ་ཁ་†ན་c་ Üབ་(ད་པ.་@མ་q་2་ @མ་8ག་འ�ན་བ7ར་འབད་བ6ག་z་ ≤གས་†ན་r་

དང་ +བ་-.་aས་hབ་ནང་བºགས་ད3། རང་རང་_.་ ∑་བXར་A་ ?་r.་དò་Ãད་ནང་བºགས་བཞག་ད3།  

རང་)མས་  B་C་  ཕ་མ།  Dན་ཏན་ %་F་ Gག་H་ འBདཔ་མས་ Jང་སར་ 
དགའ་བK་ ས་ཐག་ Mལ་O་ མ་Pང་།  Qད་རང་ འRག་3།  %ག་S་ ས་ཁར་ 
དUན་མVག་ Mང་W་ Dདཔ་ལས་  X་མ་ Y་ཁག་  གZགས་གནང་ [ད་པར་ འ\་ནང་ 
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མtན་~ན་དང་ མm་ཆས།  
• +བ་hབ། Zག་8ག་དང་@མ་8ག་། +བ་8མ་༡༡་པ།  
• Bན་@མ་Gད་M་དགའ་<ན། ˆ་གcར་དò་བ˜ན་ཁང་།  
• ìང་ཁ.་Bན་ངག་ˆ་གསར།  
• ཀ་@མ་8ག་འÍལ་མ། Ìན་གསལ་དò་བ˜ན་ཁང་།  
• 8ག་གསར་བ/མ་ཐངས། བ_ད་ནམས་བXན་འ∏ན། Ùངས།  
• /ང་Ω་´མས་M་ã་wག། jམœ་དò་བ˜ན་ཁང་།  
• ìང་ཁ.་”ག་མôད་Æན་Ω། ¯་˘མ་˙།  

…ས་འཆར་fi་པ། རང་F་ཁ་mད་ཐོག་ལས་ vོམ་mད་†ར་འབད་B་ ›བ་°X་Ωང་བ། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
@མ་འTན་ར་མ་བ»བ་པ.་Fབས་ འÿལ་འÿལ་རང་2ས་fགས་ûམ་á་Dས་པ.་ཁ་Fད་M་Tག་]་ @མ་Üབ་Qནམ་ལས་ h་
∑ག་z་ ìང་ཁ་ནང་Fད་བgར་འབད་h་ ?་བ་:ན་ fགས་ûམ་འTན་བ»བ་r་:ག་ཡང་(ད། དòར་ན། 
དòར་ན་ ,མ་ཐང་པ.་ཁ་Fད་ནང་]།  

ཨང་5་བ«་∏་,་ཤང་།། Ù་ãད་6ད་རང་fགས་ཏ།། 
མ‹ག་¿་7ད་å་ག.་ཤང་།། Ù་ãད་6ད་རང་3་སང་།། 

ìང་ཁ་ནང་Fད་བgར་འབད་r།  
ག་ལས་བ«་z་འབད་äང་།། ,་Ω་‡ད་རང་fགས་པས།། 
¬ལ་མ་∑་ན་7ས་äང་།། ,་Ω་‡ད་རང་ད3་r།།  

h་བ{མ་á་ 4ན་ཚན་མ་འ¡་བ.་Tག་]་@མ་Üབ་z་ Fད་gར་འབད་h་ @མ་Üབ་r.་3་Fབས་q་†ན་ད3། 
 

Zབ་[ང་བ6ད་4ན་A་õ་བ། 
v རང་2་གÅས་Fད་ན་@མ་དང་ ìང་ཁ.་ཁ་Fད་ན་@མ་གKས་M་™ད་པར་?ས།  
v @མ་Üབ་r་2་4ན་]་ (ན་ཏན་ཁག་Æཝ་‘? 8ག་/ལ་ཁག་Æཝ་‘? 

དP་Qབ། 
1. Fད་gར་འབད་h་Üབ་པ.་@མ་q་ 8ག་མ་8ག་དང་ ཧན་Ä་ཧན་ དP་Qབ་Tག་ལས་fགས་བïས་འབད་†ན་ད3། 
2. Éས་Fད་M་@མ་ འཇམ་སངམ་q་ ìང་ཁ.་ནང་ Fད་gར་འབད་qགས་Ä་qགས་བ«་ད3། 

མtན་~ན་དང་ མm་ཆས།  
1. +བ་hབ། Zག་8ག་དང་@མ་8ག་། +བ་8མ་༡༡་པ།  
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2. Bན་@མ་Gད་M་དགའ་<ན། ˆ་གcར་དò་བ˜ན་ཁང་།  
3. ìང་ཁ.་Bན་ངག་ˆ་གསར།  
4. ཀ་@མ་8ག་འÍལ་མ། Ìན་གསལ་དò་བ˜ན་ཁང་། 
5. 8ག་གསར་བ/མ་ཐངས། བ_ད་ནམས་བXན་འ∏ན། Ùངས། 
6. /ང་Ω་´མས་M་ã་wག། jམœ་དò་བ˜ན་ཁང་། 
7. 9་øང་2་བXན་བïས། &ལ་འ∏ན་Dས་8ག་óགས་ö།  
8. འ:ག་|ན་8་Ω.་བ≠བ་æ། ¯་˘མ་˙།  
9. དཔལ་nན་འÛག་པ.་;་གཞས་M་3་4ན་ ˆ་གསར་ལམ་<ན་Kན་Pད་་ˇང་བ། ¯་˘མ་˙།  
 

…ས་འཆར་flག་པ། དê་‡ག་G་དོན་འོག་G་བYད་ཐོག་ལས་vོམ་æ་°X་Ωང་བ། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
དò་«ག་]་བjད་ 4ན་∆ག་]་ བjད་h་@མ་Üབ་ཐངས། 
དòར་ན། 

• གནམ་ཁ.་ད†ངས་]་ཤར་བ.། །Fར་མ་<ན་.ག་བ{མ་á། ༼དò༽  
• ས་zང་འ:ག་|ན་འÖ་ན། །,་དང་,་Ω་མང་པས།།     ༼4ན༽ 

4ན་ཚན་མ་འ¡་བ.་Tག་]་དང་ ”ག་འÛ་༣་ལས་༩་qན་འབད་Ä་@མ་q་ དò་4ན་h་á་བjད་h་ བ/མ་r.་[ང་བ་འབད་བ6ག་
ད3། 
h་]་8གས་བ#ས་c་ 4ན་⁄་མར་དང་ དò་¬ལ་མ་བºགས་c་ @མ་Üབ་r.་[ང་བ་q་ཡང་ འབད་བ6ག་ད3། 
Zབ་[ང་བ6ད་4ན་A་õ་བ། 

v @མ་ནང་]་ དò་བjད་ཐངས་མ་འ¡ཝ་ ག་:་བ{མ་ར་(དཔ་á་óར་G་3? 
v དò་དང་དò་ཅན་A་4ན་དག་?ས།  
v @མ་Üབ་པ.་Fབས་ དò་རང་ག་:་འབད་ [ར་ད3པ་lན་ན? 
v དò་ãད་པ.་@མ་Üབ་r་(ད་ག? ག་h་á་? 

དP་Qབ། 
1. གནས་Xངས་ག:ག་བjད་Qནམ་ལས་ འÖ.་Tག་]་ དò་4ན་_་_་(ད་པ.་ @མ་Üབ་བ6ག་z་ དò་4ན་

བjད་ཐངས་དP་Qབ་འབད་ད3། 
2. གཞན་A་Üབ་(ད་པ.་@མ་q་ནང་ དò་4ན་!ས་འ∏ན་འབད་qགས་ག་Ä་qགས་ དP་Qབ་འབད་ད3། 
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3. 4ན་fགས་ûམ་á་!ས་འ∏ན་འབད་qགས་r.་4ན་]་ དò་བjད་ཐངས་མ་འ¡ཝ་q་2་8ག་/ལ་Tབ་(ད་ãད་ 
བ«་ད3། 

མtན་~ན་དང་ མm་ཆས།  
• +བ་hབ། Zག་8ག་དང་@མ་8ག་། +བ་8མ་༡༡་པ།  
• ìང་ཁ.་Bན་ངག་ˆ་གསར།  
• 8ག་གསར་བ/མ་ཐངས། བ_ད་ནམས་བXན་འ∏ན། Ùངས།  
• /ང་Ω་´མས་M་ã་wག། jམœ་དò་བ˜ན་ཁང་།  
• 9་øང་2་བXན་བïས། &ལ་འ∏ན་Dས་8ག་óགས་ö།  
• ˆ་ ། &ལ་འ∏ན་Dས་8ག་óགས་ö།  

 

…ས་འཆར་བ6ན་པ། དê་ཅན་དêX་ག]གས་J་བYད་B་vོམ་Pབ་Ωང་འབད་°།   
Zབ་<ན་Hང་µ།  
@མ་A་8གས་མ་འ¡ཝ་འ?་ཐངས་f་ཤ་(ད་པ.་�ས་ལས་ ག:གå་འÖ་ དò་ཅན་དò.་ག{གས་]་བjད་h་བ/མ་r་འÖ་lན།  
འÖ་]་ Bན་ངག་ནང་ལས་འབདན་ ག{གས་ཅན་ ར་ཡང་≠བ་(ལ་(དཔ་lན། འÖ་2་Fབས་ དò་དང་དò་ཅན་བར་ན་ 
མqངས་གསལ་A་Ó་ ལག་fན་འཐབ་r་ãད། དòར་ན། 
‡ད་ག{གས་fགས་པ.་ã་wག།  ~ན་ངན་´རཝ་2ས་མ་བïམ།།  
}་ག{གས་ག´ར་[ངམ་,ང་བ།།  དགའ་བ.་=ས་གར་&ས་4།།  
དò་་་་་་་་་་་་་   ã་wག།  4ན་་་་་་་་་་་ ‡ད་M་ག{གས། 
དò་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ´རཝ།  4ན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་~ན་ངན། 
དò་་་་་་་་་་་་་ ག´ར་[ངམ། 4ན་་་་་་་་་་ }་ག{གས། 
@མ་འÖ་ལས་8གས་བ#ས་c་ རང་2ས་དགའ་བ.་4ན་ཚན་Tག་]་ @མ་དང་ཞབས་!་q་བ/མ་བ6ག་ད3།  
Zབ་[ང་བ6ད་4ན་A་õ་བ། 

v ག{གས་ཅན་A་@མ་]་(ན་ཏན་ག་:་མTངམ་མས? 
v དò་དང་ག{གས་ཅན་ལས་ག་འÖ་µ་ཁག་འaག? ག་:་འབད? 

དP་Qབ། 
• དò་ཅན་དò.་ག{གས་ç་བjད་(ད་པ.་ @མ་q་ འóལ་†ན་c་ དò་4ན་ !ས་འ∏ན་འབད་བ6ག་ད3། 
• དò་ãད་པ.་@མ་:ག་†ན་Qནམ་ལས་ དò་བºགས་c་ ?་བ6ག་ད3། 
• 3ང་མ་]་བ<ད་པ.་@མ་”ག་ དò་ཅན་དò.་ག{གས་ç་བjད་h་?་བ6ག་ད3། 
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མtན་~ན་དང་ མm་ཆས།  
• +བ་hབ། Zག་8ག་དང་@མ་8ག་། +བ་8མ་༡༡་པ།  
• Bན་@མ་Gད་M་དགའ་<ན། ˆ་གcར་དò་བ˜ན་ཁང་།  
• འ:ག་|ན་8་Ω.་བ≠བ་æ། ¯་˘མ་˙།  
• དཔལ་nན་འÛག་པ.་;་གཞས་M་3་4ན་ ˆ་གསར་ལམ་<ན་Kན་Pད་་ˇང་བ། ¯་˘མ་˙།  

 
…ས་འཆར་བ,ད་པ། vོམ་@་yམ་པ་མ་འL་བX་b་ལས་ vོམ་æ་°X་Pབ་Ωང་…ས་འཆར། 
Pབ་nོན་Ωོང་U། 
+བ་vག་q་2ས་ @མ་]་#་བ་∆ང་r་དང་ @མ་A་[ང་བ་འTབ་ཐབས་]་ Äང་2་ ”ག་འÛ་དང་འbལ་c་ @མ་Üབ་r་དང་། 
ཀ་@མ་Üབ་r། ཨ་@མ་Üབ་r། དགའ་མtན་A་G་¿་ @མ་Üབ་z་?་r། Ëད་Ó་Èགས་མqངས་M་ @མ་Üབ་r་ལ་_གས་པ.་ 
[ང་བ་q་ཡང་†ན་ད3། དòར་ན། 
Äང་2་@མ། དòར་ན།  ÷་ལ་8ས་Ω་?ས་པ.་དò་བ{མ་á། །Ú་བºན་“ལམ་]་དད་དམ་འWར་བ་ãད།། 

དབང་ãད་འN་བ་(ངས་ལ་>ང་Ú་Æ། །Ω་འÖ་´མས་ལས་བÚད་r་ཕངས་ར་ཕངས། 
ཀ་@མ། དòར་ན།   ཀ་ལ་?ང་ཀ.་ལས་8མ་]། །ཁ་བ&ངས་@ངས་c་མ་Aད་པར། ། 

ག་c་Aད་äང་ན་འཐན་འབད། །ང་2ས་‚ག་,་≠བ་4་B།། 
ཨ་@མ། དòར་ན།   ཨ་མ་བ«་B་ཆ་ªགས་q། །ཧ་ལས་∆ང་Ä་,Ω་ག:ག་འaག། 

ས་ལས་Çས་པ.་ã་wག་བ{མ། །ཤ་ཡང་དཀརå་á་འaག་ས་དབC།། 
Ëད་Ó་Èགས་མqངས་@མ། དòར་ན།  བFལ་པ་བཟང་å.་aས་Fབས་]། །Çལ་འ∂ན་གནམ་J་ ར་ཡང་འaག། 

བཀལ་Ä་!ལ་ལས་བ{ར་མ་ད། །Fལ་བ3་འ¡ན་འ¡་འབག་D་E། 
Zབ་[ང་བ6ད་4ན་A་õ་བ། 

v ‡ད་Mས་ @མ་q་Üབ་ད་ དཀའ་ངལ་Fམ་ûས་ར་ ག་:་འaག་3། 
v དཀའ་ངལ་q་ ´ལ་ཐབས་ག་h་á་ འབད་ད3་r་མས? 
v ཞབས་!་དང་ @མ་fགས་ûམ་Üབ་Dས་Ä་q་ ག་h་á་ @མ་པ་å་མཁས་པ་]་Wར་G་ག? 

དP་Qབ། 
• Bན་@མ་A་ 8ག་/ལ་f་ཤ་Zབ་(ད་Ä་q་ དP་Qབ་འབད་r.་4ན་]་ གནས་qལ་ ∑་èས་ མTང་ˇང་ óར་ˇང་

q་ ”གས་བཅད་དང་ ”ག་"ག་2་Tག་]་ ཉམས་བºགས་c་ བjད་བ6ག་ད3། 
• ”ག་2་&བ་|ན་]་ ད-་གཏམ་དང་ ]ང་འ∂ན་ བjད་h་ ”ག་Gས་པ་Æ་wག་w་á་ ≠བ་qགས་Ä་qགས་བ«་ད3། 

མtན་~ན་དང་ མm་ཆས།  
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• Zག་8ག་དང་@མ་8ག། +བ་8མ་༡༡པ།  
• ད·་གཏམ་བzགས་S་ Vོ་âབ་ཐངས། https://www.youtube.com/watch?v=IZZjDZlMRe4 

 

དê་ཚད་མ་འLཝ་á་G་བ‡་∞་ ”ན་vོམ་Pབ་nོན་…ས་འཆར། 
{གས་|བ། 

• @མ་8ག་q་Zག་z་ Ä་ù.་ནང་མm་བ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་ 8ག་/ལ་fགས་ûམ་q་ གདམ་ཁ་Üབ་Qནམ་ལས་ 
རང་2་Ä་ù་ 4ན་nན་བi་r་]་བ@ན་qགས། ༼Zག་@མ༽ 

• £ག་8ག་(ངས་འñལ་ལས་འTན་པ.་ ìང་ཁ་དང་Éས་Fད་Zབ་<ན་མm་ཆས་q་ Zག་z་ བ§ར་Qབ་M་Tག་ལས་ རང་
]་ཕན་པ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་q་fན་qགས།༼Zག་@མ༽ 

• Bན་@མ་A་™ད་¶མ་q་Zབ་z་ རང་2་མÊ་4ན་དང་ ཉམས་˛ང་ འཆར་ˇང་ ད!ས་མTང་]་ གQ་བཞག་z་ ཞབས་
!་དང་/ང་Ω་ ˆ་ ་ ཕལ་@མ་དང་Bན་@མ་ བཤད་@མ་ འཇམ་wང་w་◊་ ”གས་བཅད་དང་”ག་"ག་ íལ་མ་ 
གçམ་A་Tག་ལས་ Tགས་ཆགས་ãད་པར་?ས་c་ Bན་”ག་á་ལག་fན་འཐབ་qགས། ༼?་r།༽ 

• @མ་8ག་དང་འñལ་བ.་ 4ན་ཚན་q་Zབ་z་ དP་དúད་དང་4གས་´ལ་ འõ་ལན་དང་ གསལ་བཤད་q་འབད་qགས། 
༼ཉན་≠བ།༽ 

ལས་དོན། 

• Äག་བཤལ་Üབ་z་Zག་r་དང་ Qབ་Qབ་á་Zག་r་ 3་4ན་fན་r་དང་ བ6ད་4ན་བwན་r.་4ན་]་Zག་r་ དúད་
པ.་Tག་ལས་Zག་r་ ལ་_གས་པ.་ Zག་ཐངས་M་ ཐབས་Dས་མ་འ¡ཝ་q་ ལག་fན་འཐབ་z་Zག་Tག་ལས་ 
མཁས་པ.་@མ་8ག་2་æ་བ་]་བ@ན་qགས་ད3། ༼Zག་@མ༽  

• ད-་གཏམ་དང་ ˆ་ ་  བ≠བ་æ་ ཁ་བཤད་ ངག་Tག་2་@མ་8ག་ལམ་(ལ་Dས་(ན་q་Zག་z་ གནས་Xངས་དང་
བYན་ ལག་fན་འཐབ་qགས་ད3། ༼Zག་@མ༽ 

• ཞབས་!་ /ང་Ω་དང་ གསལ་བཤད་q་དང་འñལ་བ.་@མ་8ག་q་Zག་z་ གནད་4ན་q་ 8གས་བ#ས་c་ ”ག་2་
¶མ་འWར་ Ïན་çམ་óགས་པ.་o་ལས་ @མ་Rག་འབད་qགས་ད3། ༼Zག་@མ༽ 

• Bན་@མ་A་ ལམ་]གས་q་[ང་z་ Ä་ù.་དང་ Bན་”ག་◊་ འ?་≠བ་འབད་ད3པ་◊་འTནམ་ད་ གནད་4ན་q་ ”ག་ 
བཅད་"ག་íལ་མ་ གང་∆ས་M་Tག་ལས་བjད་h་ ”ག་2་ཉམས་དང་nནམ་á་ འ?་≠བ་འབད་qགས་ད3། ༼?་
r།༽ 

• འõ་དúད་M་8ག་/ལ་Zབ་z་ 4ན་ཚན་ག་:.་Tག་]་འབད་äང་ 4གས་པ་གཅད་r་དང་ འõ་Qབ་འབད་r་ 3་བ7ར་
འབད་¥་ བསམ་ལན་བjད་r་q་འབད་qགས་ད3། ༼ཉན་≠བ༽ 
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…ས་འཆར་དང་པ། Aབ་འཚོལ་འབད་ཐོག་ལས་ ”ན་vོམ་ Pབ་nོན་འབད་°X་…ས་འཆར། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
(ངས་འñལ་འཆར་o་གKས་ནང་(ད་པ.་ /ང་Ω་གKས་M་£ག་བHན་འÖ་བ«་Qནམ་ལས་ 3་4ན་དང་ དP་བ་ གདངས་དæངས་ 
q་ག་h་á་རང་འaག་ག་ Nས་བ7ར་འབད་h་ ≠བ་བ6ག་ད3།།  
༢༽ /ང་Ω་(ངས་འñལ་https://www.youtube.com/watch?v=VOQ8Te-NFQk 

༣༽ /ང་Ω.་གདངས་དæངས་  https://www.youtube.com/watch?v=NWVnucFbj-k 

h་q་བ«་ཚར་Qནམ་ལས་ h་]་གQ་བཞག་z་ རང་2་དགའཝ་མtནམ་:ག་]་ གIན་;.་/ང་Ω་ ”གས་བཅད་གKས་གçམ་
གང་äང་བ/མས་c་ དམངས་ཁར་Zག་བ6ག།  

Zབ་[ང་བ6ད་4ན་A་õ་བ། 
v /ང་Ω་འÖ་ Bན་@མ་A་�ངས་ç་ ག་:་འབད་བxཝ་lན་ན? 
v /ང་Ω་2་གདངས་དæངས་མ་འ¡ཝ་ག་hམ་:ག་འaག? 

དP་Qབ། 
1. དJང་ཆ་ ནང་÷ག་འ?་hབ་བÚ་_ར་འབད་h་དP་Qབ་འབད།   
2. /ང་Ω་འ?་Ä་འÖ་ འ?་r.་དò་Ãད་ནང་བཞག་r།  
3. Zག་r.་དò་Ãད་ནང་བཞག་r་4ན་]་ དམངས་ཁར་Zག་པ.་Fབས་ ཚད་གQ་བi་z་དP་Qབ་འབད་ད3། 

མtན་~ན་དང་ མm་ཆས།  
• +བ་hབ། Zག་8ག་དང་@མ་8ག་། +བ་8མ་༡༡་པ།  
• Bན་@མ་Gད་M་དགའ་<ན། ˆ་གcར་དò་བ˜ན་ཁང་།  
• ìང་ཁ.་Bན་ངག་ˆ་གསར།  
• ཀ་@མ་8ག་འÍལ་མ། Ìན་གསལ་དò་བ˜ན་ཁང་།  
• གཞན་ཡང་ ˆ་ ་དང་/ང་Ω.་1་hབ་གང་(ད།  
• /ང་Ω་´མས་M་ã་wག། jམœ་དò་བ˜ན་ཁང་།  
• /ང་Ω་(ངས་འñལ་https://www.youtube.com/watch?v=VOQ8Te-NFQk 
• /ང་Ω.་གདངས་དæངས་  https://www.youtube.com/watch?v=NWVnucFbj-k 
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…ས་འཆར་ག8ས་པ། ཡོངས་འ≠ལ་,བ་åན་མ±་ཆས་á་G་བ‡་∞་Pབ་nོན་འབད་°X་…ས་འཆར། 
Zབ་<ན་Hང་µ་༡་པ་། 
(ངས་འñལ་འÖ་ནང་(ད་པ.་ +བ་<ན་འÖ་བ«་Qནམ་ལས་ ∆ག་]་བjད་h་(ད་པ.་õ་ལན་A་Hང་µ་འབད་r།  
(ངས་འñལ་འཆར་o། https://www.youtube.com/watch?v=2PSpqfQ2gTo  
õ་བ།  
1. (ངས་འñལ་འÖ་ནང་ལས་འTན་Ä་འÖ་ /ང་Ω་དང་ˆ་ ་གKས་ལས་ ག་:་lན་མས། 
2. mང་2ས་འKན་Ä་འÖ་ ”ག་འÛ་འབད་བ་:ན་ ག་:་ལག་fན་འཐབ་Gག་3? 
3. mང་2ས་འKན་Ä་འÖ་ནང་ གདངས་དæངས་མ་འ¡ཝ་ ག་hམ་:ག་ལག་fན་འཐབ་Gག་3?  
4. དL་;་ཡང་ན་ གIན་;་q་2ས་ ´མས་ཁར་འóར་ཉམས་ག་h་á་རང་བÇད་བ6གཔ་མས་ འóར་¬གས་âང་(ད་པ.་ 

/ང་Ω་û་∑་ཀ་”གས་བཅད་གKས་?ས།  
Pབ་nོན་Ωོང་U་༢་པ། 
གQ་8མ་+བ་vག་ˆ་ ་འ�ན་བ7ར། https://www.youtube.com/watch?v=mo2FfuYdS-Y 

(ངས་འñལ་འཆར་o་ལས་Tན་པ.་ མTང་ˇང་འÖ་བ«་Qནམ་ལས་ Hང་µ་འབད་r། 
‡ད་ར་+བ་ཁང་2་+བ་ö་+བ་དåན་:ག་lནམ་བi་z་ ‡ད་ར.་+བ་vག་q་ ˆ་ ་འ�ན་བ7ར་ན་བཅའ་མར་གwགས་c་ ཨང་
དང་པ་འTབ་ཐབས་]་ +བ་vག་,་དང་,Ω་q་2ས་ &ལ་(ངས་Fད་Gག་ལམ་(ལ་ཡར་&ས་གཏང་ཐབས་]་དÄགས་c་ ,ཚ་དང་
,Ω་@ད་≥ང་འབད་(ད་པ.་ˆ་ ་Fར་མ་„་h་:ག་འབད་Ä་:ག་ གསར་བ/མས་འབད་h་ ˆ་ .་”ག་དང་˝གས་c་ འ!བ་Cང་
:ག་?ས།  
Pབ་Ωང་བŒད་དོན་@་[་བ། 

v ˆ་ ་དང་/ང་Ω་གKས་ལས་ ìང་ཁ.་Bན་”ག་ཡར་&ས་གཏང་r་]་ ཕན་Tགས་ག་Æ་བས་3? 
v ˆ་ ་དང་/ང་Ω.་བར་ན་ Bྭན་”ག་བºགས་ཐངས་M་™ད་པར་ག་h་á་འaག? 
v Bན་@མ་ལས་བ|ན་&ལ་ཁབ་M་ལམ་(ལ་ག་h་á་ཉམས་Cང་འབད་qགས? 

ད¿་Aབ། 
1. /ང་Ω་?ས་c་(ད་Ä་q་ Bན་”ག་དང་nནམ་འབད་(ད་ãད་བ«་r.་4ན་]་ དP་Qབ་འབད་ད3།  
2. 4ན་ཚན་q་ཧ་3་(ད་བ«་r.་4ན་]་ འ!བ་Cང་བi་z་(ད་Ä་འÖ་ £ག་བHན་དང་ཡང་ན་ འ!བ་<ན་འབད་

བi་བ6ག་z་དP་Qབ་འབད་ད3།   
མtན་~ན་དང་ མm་ཆས།  

• +བ་hབ། Zག་8ག་དང་@མ་8ག་། +བ་8མ་༡༡་པ།  



 
!བ་$མ་ 11 པ་དང་ ༡༢ པ+་ !བ་,ན་ལམ་,ན།                                           0་1་༢༠༢༢ 3། 

4་ག6ང་དང་7ད་$ག་8ང་འ:ལ་ལ་;ངས།                                                                                                     =ག་>ངས་ 56 / 270 

• Bན་@མ་Gད་M་དགའ་<ན། ˆ་གcར་དò་བ˜ན་ཁང་།  
• /ང་Ω་´མས་M་ã་wག། jམœ་དò་བ˜ན་ཁང་།  
• ìང་ཁ.་ˆ་ ། ìང་ཁ་3ང་འÍལ་Zན་óག། 
• ˆ་ ་དགའ་བ.་=ས་གར།  ñ་གང་། 
• ˆ་ ། Ïར་པ་€ན་ལས་དང་མ3ནམ་ù་8ང་། 
• འÛག་2་ˆ་ ། &ལ་འ∏ན་Dས་8ག་óགས་ö།  
• ˆ་ .་བཤད་པ། https://youtu.be/zFs30HEnZpg 
 

…ས་འཆར་གJམ་པ། ”ན་vོམ་གཞན་á་Pག་∞་བ¥་དོན་Äན་°X་དོན་G་Pབ་nོན་འབད་ཐངས།   
Zབ་<ན་Hང་µ། 
+བ་hབ་ནང་]་(ད་པ.་Bན་@མ་དང་ དò་hབ་དང་ (ངས་འñལ་q་ལས་ Tབ་པ.་ Bན་@མ་q་ འóལ་Qནམ་ལས་ h་དང་
ག:ག་ཁར་ õ་བ་དག་པ་:ག་ཡང་བjད་h་ õ་བ་འbལ་བ.་ ལན་འóལ་r.་4ན་]་ Zག་བ6ག་ད3། དòར་ན།  

õན་ཅན་ཨ་མ.་པང་a། །གNས་vག་བ&་དང་/་བ&ད།། 
ཕ་མར་õན་ལན་འཇལ་ན། །,་བཟང་བ_ད་ནམས་ཡར་འÍལ།། 
རང་´མས་འÁལ་པ.་ནང་a། །བསམ་ˆ་བ&་དང་/་བ&ད།། 
གཞན་ཕན་´མས་བཟང་(ད་ན།།Ä་G་Êར་,་Gན་Ê།། 

h་བ{མ་@མ་:ག་†ན་Qནམ་ལས་ h་]་∆ག་2་õ་བ་q་བjད་h་ ལན་ འÿལ་འÿལ་ངག་Tག་དང་ འÿལ་འÿལ་Gག་Tག་]་ 
≠བ་བ6ག་r་དང་།་འÿལ་ འÿལ་ mང་ར་ནང་÷ག་õ་བ་བjད་h་ õས་ལན་འབད་བ6ག་ད3། 
õ་བ། 

• ,་བ_ད་ནམས་འÍལ་ད3་པ་:ན་ µ་ག་:་འབད་ད3་r་lན་མས་3? 
• Ä.་ནང་ལས་ Êར་,་lན་ད3་པ་:ན་ ག་:་∆ང་ད3པ་lན་མས་3? 
• @མ་དང་འbལཝ་ད་ ང་བཅས་M་འབད་གཞག་q་ལས་ fགས་བïས་འབད་ད3པ་ག་:་འaག་3? 
• ”གས་བཅད་འÖ་དང་ཆ་འ¡་་བ.་@མ་:ག་‡ད་Mས་ཡང་Üབ། 

 

འqལ་འqལ་ ”ན་vོམ་á་Pག་Aནམ་ལས་ B་དང་ འwལ་བX་ ལན་›བ་བŒག་°། དêར་ན།  
ད3ན་བཟང་!་Ω.་ནང་a། །®་མ་བ&་དང་/་བ&ད། །མOན་བP་Gས་གçམ་nན་ན། །མཚན་nན་®་མ་1་Éག། 
ìང་Æན་!་Ω.་ནང་a། །དབང་Æན་བ&་དང་/་བ&ད། །Ä་´ར་བh་བར་བ§ངས་ན། །དåན་བཟང་Ä་G་&ལ་å།། 
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གམ་9ང་!་Ω.་ནང་a། །ཕ་མ་བ&་དང་/་བ&ད། །,་ཚར་+བ་<ན་མཁས་ན། །æམས་nན་ཕ་མ.་ཡང་P།། 
õན་ཅན་ཨ་མ.་པང་a། །གNས་vག་བ&་དང་/་བ&ད། །ཕ་མར་õན་ལན་འཇལ་ན། །,་བཟང་བ_ད་ནམས་ཡར་འÍལ།། 
Åལ་བཟང་!་Ω.་ནང་a།།8་Ω་བ&་དང་/་བ&ད། །>ང་Nགས་དམ་”ག་tབ་ན། །ག1ང་བཟང་Ä་G་དཔའ་Ù།། 

མQན་བཟང་Fད་Bན་ནང་a། །;་དæངས་བ&་དང་/་བ&ད། །”ག་4ན་Ïན་óགས་âང་ན། །Z་Ä་དRས་པ.་མÉད་དæངས།། 
རང་´མས་འÁལ་པ.་ནང་a། །བསམ་ˆ་བ&་དང་/་བ&ད། །གཞན་ཕན་´མས་བཟང་(ད་ན།།Ä་G་Êར་,་Gན་Ê།། 

@མ་འÖ་2་ལན་]། 
Bན་པ.་”ག་2ས་&ན་c། །4ན་བཟང་Gད་བQན་Êར་,། །དཔལ་nན་®་མ.་གçང་@མ། །†ན་Sབས་Æན་å་འaག་3། 
ù་འÖར་ཕན་པ.་ལམ་བཟང་། །Â་མ་ཕན་པ.་ལམ་<ན། །མཇལ་བ་ཙམ་Aས་´མས་]། །ཕན་པ.་†ན་Sབས་འaག་3། 
བ≠བ་æ་བཟང་å.་མན་ངག །¯་ཏ་ཀ་ལས་Zག་_ང་། །Tགས་@མ་དམ་Éས་>ང་å། །འÖ་ལས་གཞན་:ག་Äན་Gག། 

h་བ{མ་á་གཞན་Aས་@མ་པ.་@མ་8ག་]་ ལན་བ<ད་བ)གས་དང་ G་རངས་ བ7ལ་ལན་ ལ་_གས་པ.་ལན་མ་འ¡ཝ་q་
Üབ་བ6ག་z་ @མ་]་[ང་བ་qད་བ6ག་ད3།  
Zབ་[ང་བ6ད་4ན་A་õ་བ། 

v གཞན་Aས་Üབ་(ད་པ.་ Bན་@མ་q་Zགཔ་ད་ ’་ཕན་ག་:་རང་འTབ་r་འaག་3? 
v @མ་Üབ་r་]་ རང་དབང་འTབ་r.་4ན་]་ ག་:་ར་འབད་ད3པ་འaག་3? 

དP་Qབ། 
1. @མ་དང་འbལ་བ.་ ལན་?ས་(ད་Ä་q་  དP་Qབ་འབད་h་ fགས་བïས་M་བསམ་ལན་†ན་ད3། 
2. @མ་q་Zག་བ6ག་z་ h་ནང་ལས་ གནས་qལ་ བu་4ན་ བËད་4ན་q་ ག་:་ར་†ནམ་lན་ན་ ≠བ་བ6ག་ད3། 
3. Bན་@མ་A་ ”ག་2་¶མ་འWར་]་བ|ན་c་ དò་4ན་q་ ག་h་á་ ཧ་3་4་ག་ ≠བ་qགས་Ä་qགས་དP་Qབ་འབད་ད3། 

མtན་~ན་དང་ མm་ཆས།  
1. +བ་hབ། Zག་8ག་དང་@མ་8ག་། +བ་8མ་༡༡་པ།  
2. Bན་@མ་Gད་M་དགའ་<ན། ˆ་གcར་དò་བ˜ན་ཁང་།  
3. གཞན་ཡང་ ˆ་ ་དང་/ང་Ω.་1་hབ་གང་(ད།  
4. /ང་Ω་´མས་M་ã་wག། jམœ་དò་བ˜ན་ཁང་། 
5. འ:ག་|ན་8་Ω.་བ≠བ་æ། ¯་˘མ་˙།  
6. 8ག་གསར་བ/མ་ཐངས། བ_ད་ནམས་བXན་འ∏ན། Ùངœ།  
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…ས་འཆར་བA་པ། ཚབ་‚ད་འབད་ཐོག་ལས་”ན་vོམ་Pབ་°X་…ས་འཆར། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
ˆ་ ་//ང་Ω་/ཞབས་!་/@མ་8ག་q་2་4ན་ཚན་ལས་ རང་2ས་དགའ་Ä་འÖ་གདམ་འt་འབད་h་ འJལ་འ€ན་Ω་U་@ལ་ལག་fན་
འཐབ་Tག་ལས་ £ག་བHན་བi་z་ཚབ་Pད་འབད་r།  
དòར་ན། 
/ང་Ω། ™ད་བÚ་ཐངས་དò་དང་པ། ༼གIན་;༽  
,ཚ་་་་ Vམ་ར་ནང་2་ã་wག། མÉད་བཤམ་!་Ω.་&ན་ཆ།། འཛམ་Vང་ནང་2་Wན་6ང་།། Xག་ཤར་¶མས་M་&ན་ཆ།།  
,Ω་་་་ Â་ལས་≤་ཤ་དཀར་བ།། ནང་ན་tགས་བསམ་བཟང་བ།། Gད་∆ང་Â་གསལ་ནང་གསལ།། Dལ་དཀར་,མ་པ་འ¡་_ང་།།  
 ར་Ä་འÖ་ ,་དང་,Ω་གKས་M་བར་ན་ Xང་དགའ་wག་w་ནང་འབད་äང་ འ!བ་zགས་ཁང་ནང་འབད་äང་ ཚབ་Pད་འབད་h་
Zབ་[ང་འབད་r།  
དòར་ན་ ༼/ང་Ω་་ ™ད་བÚ་བ.་མTང་Tས། ttps://www.youtube.com/watch?v=VOQ8Te-NFQk&t=222s 

Pབ་Ωང་བŒད་དོན་@་[་བ། 
v ཚབ་Pད་འབད་h་Zབ་Ä་]་’་ཕན་ག་:་འaག? 
v ངག་Tག་ལས་≠བ་Ä་དང་ཚབ་Pད་འབད་Ä་2་™ད་པར་?ས།  

ད¿་Aབ། 
ཉན་≠བ་དò་Ãད་བºགས་r་2་4ན་]་ དP་Qབ་འབད་བ.་Fབས་ ཚད་གQ་བi་Tག་ལས་འབད་ད3་  
དòར་ན། 
ཨང་ Äང་གསལ་ ¶མ་འWར་༥ བËད་Ó་༣ Fད་´ང་ཕབ་༢ ˆ་Yབས་༥ (ངས་བAམས་༡༥ 
༡ “ལ་མ་      

མtན་~ན་དང་ མm་ཆས།  
• +བ་hབ། Zག་8ག་དང་@མ་8ག་། +བ་8མ་༡༡་པ།  
• Bན་@མ་Gད་M་དགའ་<ན། ˆ་གcར་དò་བ˜ན་ཁང་།  
• ìང་ཁ.་Bན་ངག་ˆ་གསར།  
• ཀ་@མ་8ག་འÍལ་མ། Ìན་གསལ་དò་བ˜ན་ཁང་།  
• /ང་Ω་´མས་M་ã་wག། jམœ་དò་བ˜ན་ཁང་།  
• དཔལ་nན་འÛག་པ.་;་གཞས་M་3་4ན་ ˆ་གསར་ལམ་<ན་Kན་Pད་་ˇང་བ། ¯་˘མ་˙།  
• ìང་ཁ.་ˆ་ ། ìང་ཁ་3ང་འÍལ་Zན་óག། 
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• ˆ་ ་དགའ་བ.་=ས་གར།  ñ་གང་། 
• ˆ་ ། Ïར་པ་€ན་ལས་དང་མ3ནམ་ù་8ང་། 
• འÛག་2་ˆ་ ། &ལ་འ∏ན་Dས་8ག་óགས་ö།  

 

…ས་འཆར་fi་པ། ཕོ་མོ་འ∑ན་བZར་ཐོག་ལས་”ན་vོམ་Pབ་°X་Ωང་བ། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
ˆ་ ་//ང་Ω་/ཞབས་!་q་ 8་Ω་á་ ཁག་གKས་]་དP་z་ འ�ན་བ7ར་འབད་h་Zག་r། Zག་པ.་Fབས་ Üང་པ་á་ãན་
པར་ö་ཚན་á་Zག་ད3།   
དòར་ན། /ང་Ω་བ{མ་:ག་འབད་བ་:ན། 

Ø 8་  ‡ད་r་&་མó་ཕར་ཁ།། ང་r་&་མó་qར་ཁ།། ལས་དང་གནམ་བ…ས་(ད་ན།། &་མó་Zག་]་འôམས་ûག།  
Ø Ω་  ‡ད་M་ག´ར་A་མÀབ་དM།། ང་r་ད[ལ་A་མÀབ་དM།། ལས་དང་གནམ་བ…ས་(ད་ན། ལག་པ.་མÀབ་Ωར་   
   འôམས་E།།   

Ø འÖ་བ{མ་ད�་;/གIན་;/བ…ར་གཏམ་/Ó་གཏམ་q་མ་འ¡ཝ་ལག་fན་འཐབ་z་ Zག་Tག་ལས་འKན་བ6ག་ད3།  
Zབ་[ང་བ6ད་4ན་A་õ་བ། 

v /ང་Ω་དང་ˆ་ .་བར་ན་ ™ད་པར་ག་:་འaག? 
v /ང་Ω་ལས་བ|ན་ 8ག་/ལ་ག་:་ 3ང་འÍལ་འ`་r་བ{མ་མTངམ་མས་3? 

དP་Qབ། 
འ�ན་བ7ར་འབད་བ.་Fབས་  

• õ་བ.་”ག་q་ ∆ས་འབབ་Æ་wག་w་ག་h་á་≠བ་4་ག།  
• õ་བ་དང་འbལ་བ.་ལན་ ག་h་á་≠བ་4་ག།  
• དò་4ན་བºགས་ཐངས་ག་h་á་(ད་ག།  
• ˆ་8ག་ལས་བi་z་ ག་h་á་≠བ་qགས་4་ག།  
• h་q་]་གQ་བཞག་z་དP་Qབ་འབད་ད3པ་lན། 

མtན་~ན་དང་ མm་ཆས།  
• +བ་hབ། Zག་8ག་དང་@མ་8ག་། +བ་8མ་༡༡་པ།  
• Bན་@མ་Gད་M་དགའ་<ན། ˆ་གcར་དò་བ˜ན་ཁང་།  
• ˆ་ ་དགའ་བ.་=ས་གར། ñ་གང་ 
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• /ང་Ω་´མས་M་ã་wག། jམœ་དò་བ˜ན་ཁང་།  
• ˆ་ ། &ལ་འ∏ན་Dས་8ག་óགས་ö།  
• ˆ་ ་ Ïར་པ་€ན་ལས་དང་མ3ནམ་ù་8ང་།  

 

ཆ་ག]ང་ཐོག་ལས་ Pག་∞་ Pག་°X་3ག་vལ་ཡར་,ས་གཏང་°། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
+བ་hབ་ནང་(ད་པ.་ @མ་8ག་2་4ན་ཚན་q་ ཆ་á་Aད་Qནམ་ལས་ Zག་ད3། ག:ག་2ས་Zགཔ་ད་ ག:ག་2ས་flན་དང་
(ན་ཏན་T་བjད་འབད་ད3།  
Zག་ཚར་བ.་¬ལ་མ་ ག:ག་2ས་ག:ག་]་ flན་དང་(ན་ཏན་q་བÚ་_ར་འབད་h་ 3ང་འÍལ་གཏང་ད3།  
Zབ་[ང་བ6ད་4ན་A་õ་བ། 

v ‡ད་M་Zག་ཐངས་འÖ་ ‡ད་ར་2ས་འབད་བ་:ན་ བ»བ་r་བ{མ་འaག་ག? 
v fགས་ûམ་á་Zག་qགས་r.་4ན་]་ ག་:་འབད་ད3པ་འaག་3ེ? 

དP་Qབ། 
Zག་r.་དò་Ãདང་བºགས་r.་4ན་]་ ཚད་གQ་བi་Tག་དP་Qབ་འབད་ད3།  

ཚད་གQ་དòར་ན་  
ཨང་ Äང་གསལ་  Ó་མ་དག་པ.་དò་ 

 

ཆད་ཆདཔ་ 
 

བ§ར་བ་  ”ག་2་གཅད་མཚམས་འôལ་བ་  ¡ན་ག_་ 
  

༡ བ_ད་ནམས་  

 

    

མtན་~ན་དང་ མm་ཆས།  
• !བ་?བ། @ག་$ག་དང་Aམ་$ག་། !བ་$མ་༡༡་པ།  
• Bན་Aམ་Cད་D་དགའ་,ན། E་གFར་དH་བIན་ཁང་།  
• Kང་ཁ+་Bན་ངག་E་གསར།  
• 4ང་L་Mམས་D་N་Oག། PམQ་དH་བIན་ཁང་།  
• དཔལ་Rན་འSག་པ+་T་གཞས་D་8་Vན་ E་གསར་ལམ་,ན་Wན་Xད་་Yང་བ། Z་[མ་\།  
• E་]། ^ལ་འ_ན་`ས་$ག་aགས་b།  
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”ན་vོམ་དང་འ≠ལ་S་ Åག་Ωོར་Pབ་nོན་འབད་°X་ལམ་nོན། 
{གས་|བ། 
• Cང་དང་འ?་@མ་ Bན་@མ་A་དP་བ་q་ཧ་3་z་ ?་བ.་Fབས་ གནད་4ན་བºགས་ཐངས་དང་ བËད་མཚམས་ 4ན་མཚམས་ 

འ?་བjད་ལམ་]གས་q་དང་འbལ་c་ ÿད་¶མ་དP་དང་ aས་གçམ་A་öབ་Hར་q་ འôལ་བ་ãད་པར་?ས་c་ བu་4ན་
#ད་fན་འབད་qགས།༼?་r༽ 

• @མ་8ག་དང་འñལ་བ.་ 4ན་ཚན་q་Zབ་z་དP་དúད་དང་4གས་´ལ་ འõ་ལན་དང་གསལ་བཤད་q་འབད་qགས།༼ཉན་≠བ༽ 

ལས་དོན། 
• ¶མ་དP་བ&ད་M་4ན་A་Hར་qལ་q་བ§ར་Qབ་འབད་h་ G་¿་Hར་བ་q་དP་དúད་འབད་h་?་qགས་ད3། ༼?་r།༽ 
• æ་”ག་aས་གçམ་A་Gག་öབ་M་™ད་པར་q་ ཧ་3་z་ལག་fན་འཐབ་qགས་ད3།༼?་r།༽ 
• འõ་དúད་M་8ག་/ལ་Zབ་z་ 4ན་ཚན་ག་:.་Tག་]་འབད་äང་ 4གས་པ་གཅད་r་དང་ འõ་Qབ་འབད་r་ 3་བ7ར་འབད་

¥་ བསམ་ལན་བjད་r་q་འབད་qགས་ད3། ༼ཉན་≠བ།༽ 
 
 

…ས་འཆར་དང་པ། ”ན་vོམ་དང་Å་cX་Ωོར་བ་]ང་འ≠ལ་Q་ Pབ་nོན་འབད་ཐངས།  
Zབ་<ན་Hང་µ། 
+བ་hབ་ནང་(ད་པ.་@མ་8ག་འབད་äང་ Â་གཞན་A་@མ་8ག་འབད་äང་/མ་8ག་འÖ་ནང་ལས་ ¶མ་དP་བ&ད་!ས་འ∏ན་འབད་r།  
„ད་བ´ད།  
༉ དཔལ་Ô་Gབ་]་ཡབ་^ན་Åལ་ནས། །མ3ན་_་&ན་པ`་མt་<བས་ཅན། །tགས་གཏད་པ་དམ་ཉམས་ད�་]་གཏད། །གཏད་
ཙམ་Aས་ད�་¶མས་ཐལ་བར་བSགས། །fiན་གགས་པ་&ལ་ཁམས་(ངས་ལ་ གགས། །གགས་ཙམ་Aས་&ལ་ཁམས་བh་
བར་བjད།།   
Hང་µ། 

Ø ^ན་Åལ་ནས་་་་་་་་་ ¶མ་དP་„་པ།  
Ø བh་བར་བjད་་་་་་¶མ་དP་གKས་པ།  
Ø ད�་]་གཏད་་་་་་ ¶མ་དP་གKས་པ། བ{མ་á་ལག་fན་འཐབ་ད3།  

h་བ{མ་á་ Bན་@མ་q་ནང་ལས་ ÿད་¶མ་དP་q་ ག་h་á་ ལག་fན་འཐབ་(ད་ག་དང་ ག་:་á་ ལག་fན་འཐབ་(ད་ག་
q་ དP་བ་དúད་བ6ག་z་ Bན་@མ་A་ıར་ཁར་ Gག་Hར་ཡང་Dས་བ6ག་ད3། 
Zབ་[ང་བ6ད་4ན་A་õ་བ། 

v @མ་Üབ་ད་¶མ་དP་བ&ད་M་Hར་བ་Dས་ད3པ་འaག་ག་? 
v ¶མ་དP་བ&ད་མ་Dས་པ་:ན་@མ་Üབ་qགས་ག? 



 
!བ་$མ་ 11 པ་དང་ ༡༢ པ+་ !བ་,ན་ལམ་,ན།                                           0་1་༢༠༢༢ 3། 
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དP་Qབ། 
+བ་དåན་A་ +བ་vག་q་2ས་ ?ས་(ད་པ.་ Bན་@མ་མ་འ¡ཝ་q་ དམང་ཁར་fiན་1་འབད་Tག་ལས་ h་ནང་]་ 

• Bན་@མ་q་Zག་བ6ག་z་ h་ནང་ ÿད་¶མ་དP་འôལ་c་ ?ས་(ད་ãད།  
• དò་4ན་བºགས་ཐངས་∆ས་འབབ་(ད་ãད། 
• Gག་öབ་དང་Äང་”ག་ལག་fན་A་∆ས་འབབ། 

q་ qལ་མtན་(ད་ãད་དP་Qབ་འབད་qགས་Ä་qགས་བ«་ད3། 
མtན་~ན་དང་ མm་ཆས།  

• !བ་?བ། @ག་$ག་དང་Aམ་$ག་། !བ་$མ་༡༡་པ།  
• ཀ་Aམ་$ག་འ:ལ་མ། dན་གསལ་དH་བIན་ཁང་།  
• $ག་གསར་བ4མ་ཐངས། བfད་ནམས་བgན་འ_ན། hངས།  
• 4ང་L་Mམས་D་N་Oག། PམQ་དH་བIན་ཁང་།  
• འiག་jན་k་L+་བlབ་m། Z་[མ་\།  
• དཔལ་Rན་འSག་པ+་T་གཞས་D་8་Vན་ E་གསར་ལམ་,ན་Wན་Xད་་Yང་བ། Z་[མ་\།  
• ་]། ^ལ་འ_ན་`ས་$ག་aགས་b།  

 
…ས་འཆར་ག8ས་པ། ”ན་vོམ་@་€ག་ནང་ དêར་བ∂ད་}ས་འHན་འབད་ཐོག་ལས་Pབ་°། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
+བ་hབ་ནང་(ད་པ.་@མ་8ག་4ན་ཚན་འÖ་ Zབ་Qནམ་ལས་ བ§ར་Qབ་འབད་h་ གཤམ་གསལ་Hང་µ.་3་8མ་དང་འbལ་c་ 
ལག་fན་འཐབ་r། དòར་ན། 
བFལ་པ་<ང་a་བསགས་པ་G། །aན་དང་བh་གDགས་མÉད་ལ་_གས། །fགས་fiད་གང་Gན་h་Ìན་bང་། །mང་c་ག:ག་2ས་
འdམས་པར་Pད། །  
ས་zང་འÖ་དག་jས་ག(ག་»། །h་eད་j་བས་ག་ལ་ལང་། །Zམ་མ—ལ་ཙམ་A་j་བས་r། །ས་zང་ཐམས་ཅད་ག(གས་དང་
མqངས།  ར་Ä་བ{མ་:ག་ནང་]་འབད་བ་:ན་

 
Ø ག:ག་2ས་འdམས་པར་Pད་་་་་་་་་་་Pད་Ó.་དòར་བËད་lན་མས། ག་:་འབད་ Pད་Ó? 
Ø ག(གས་དང་མqངས་་་་་་་ མqངས་པ་གསལ་Pད་M་Ó།  
གཞན་ཡང་ དòར་བËད་ !ས་འ∏ན་འབདཝ་ད་ དÄགས་བསལ་á་ãན་པར་ pར་བཏང་á་!ས་འ∏ན་འབད་h་h.་πངས་ 
{ར་˝གས་ནང་?ས་བ6ག་ད3པ་lན།   

Zབ་[ང་བ6ད་4ན་A་õ་བ། 
v @མ་Üབ་ད་ ”གས་བཅད་དང་ G་¿་Hར་བ་གKས་ལས་ ག་འÖ་ཁག་Æ? 
v G་¿.་Hར་བ་qལ་མtན་ãད་པ.་@མ་འÖ་]་ flན་ག་:་∆ང་r་མས་3? 
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དP་Qབ། 
• འ?་hབ་འÖ་ནང་ར་བཞག་Qནམ་ལས་ ö་ཚན་_ར་བ6ག་á་ དòར་བËད་!ས་འ∏ན་འབད་h་ (ད་Ä་q་ 

བhན་fན་དP་བ་ག་h་á་དúད་Gག་ག་ བ«་བ6ག་Qནམ་ལས་ འ?་hབ་Qབ་འདúད་བད་བ6ག་ད3།  
• གཞན་ཡང་ ∆ས་འབབ་(ད་ãད་ བ«་Qནམ་ལས་ བསམ་འཆར་◊་ཡང་བÚ་_ར་འབད་བ6ག་r་2་ aས་óད་

†ན་ད3།  
མtན་~ན་དང་ མm་ཆས།  

• +བ་hབ། Zག་8ག་དང་@མ་8ག་། +བ་8མ་༡༡་པ།  
• Bན་@མ་Gད་M་དགའ་<ན། ˆ་གcར་དò་བ˜ན་ཁང་།  
• ìང་ཁ.་Bན་ངག་ˆ་གསར། 
• ཀ་@མ་8ག་འÍལ་མ། Ìན་གསལ་དò་བ˜ན་ཁང་།  
• 8ག་གསར་བ/མ་ཐངས། བ_ད་ནམས་བXན་འ∏ན། Ùངས།  
• /ང་Ω་´མས་M་ã་wག། jམœ་དò་བ˜ན་ཁང་།  
• འ:ག་|ན་8་Ω.་བ≠བ་æ། ¯་˘མ་˙།  
• དཔལ་nན་འÛག་པ.་;་གཞས་M་3་4ན་ ˆ་གསར་ལམ་<ན་Kན་Pད་་ˇང་བ། ¯་˘མ་˙།  

 

…ས་འཆར་གJམ་པ། ”ན་vོམ་ནང་G་ qད་á་བzགས་ཐོག་ལས་Pག་°། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
@མ་8ག་མ་འ¡ཝ་བ7་fན་འབད་Qནམ་ལས་ ÿད་M་འTབ་ལམ་q་དང་འbལ་c་ Zབ་[ང་འབད་r།  
དòར་ན་ 
Ä་´ར་་་་་་་་gད་7ག་གགས་་་་་་་་་≤་ཉམས་ûར།།  z་ c་ h་ A་2་ .་G་ M་ ལས་   Mས་  
འབངས་་་་་་་་མཐའ་4ན་མཛད་་་་་་་་་་གམས་r་ãད།། z་ c་ h་ A་2་ .་G་ M་ ལས་   Mས་  
Ïགས་་་་་་་་ད3ངས་བÑད་གནང་་་་་་་་་་≤་ངལ་ãད།།  z་ c་ h་ A་2་ .་G་ M་ ལས་   Mས་  
Ä་དབང་མÉག་་་་་་་་་་་་≤་õན་8་་་་་་་་་མT།།  z་ c་ h་ A་2་ .་G་ M་ ལས་   Mས་  
འÖ་བ{མ་á་ ÿད་M་འTབ་ལམ་གཞན་q་ཡང་8ག་བ#་z་Hང་µ་འབད་ད3།   
Zབ་[ང་བ6ད་4ན་A་õ་བ། 

v ÿད་M་འTབ་ལམ་མ་Dས་པ་:ན་ @མ་A་3་བ་#ད་qགས་ག? 
v ÿད་M་འTབ་ལམ་Dས་པ་:ན་ @མ་Üབ་r་]་ ཕན་Tགས་ག་E་á་Tག་∆ང་? 

དP་Qབ། 



 
!བ་$མ་ 11 པ་དང་ ༡༢ པ+་ !བ་,ན་ལམ་,ན།                                           0་1་༢༠༢༢ 3། 
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1. ÿད་M་འTབ་ལམ་འôལ་(ད་པ.་…ར་ལས་ mང་ར་ནང་÷ག་@མ་གསར་འབད་བ6ག་z་ དP་Qབ་འབད་བ6ག་
ད3།  

2. @མ་A་Fབས་]་ ÿད་M་Hར་བ་ཁག་Æ་བ.་…ར་ལས་ @མ་û་ལ་ཀ་◊་Üབ་བ6ག་ད3།  
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ཆ་ཤས་ག=མ་པ། 
>ང་?་ 'ོབ་)ོན་ལམ་)ོན། 

âོབ་3མ་བŒ་ག^ག་པ། 
 
 
འ"་$ོམ་དང་འ)ལ་བ,་ 

• =གས་>བ། 
• ལས་དོན། 
• ?བ་<ོན་ལམ་<ོན། 
• ད@་Aབ་ལམ་Bགས། 
• མCན་Dན་མE་ཆས། 
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,ོབ་8མ་༡༡པ/་ Lང་ ,ོབ་<ོན་ལམ་<ོན། 
Lང་3་!་#ོད་?བ་<ོན་ལམ་Bགས། 
{གས་|བ། 
• འ?་@མ་ Bན་@མ་ Cང་ ¶མ་ཐར་ ནང་Éས་@མ་8ག་ལ་_གས་པ.་@མ་8ག་2་ དò་hབ་q་Zག་z་ ལས་è་འßས་དང་ 

®ང་4ར་A་གནས་q་ Dས་པ.་ཁར་ @མ་8ག་2་ཉམས་དང་ ™ད་Éས་ འ?་qལ་q.་ 8ག་པ་གསརཔ་fན་á་ གནས་
Xངས་དང་བYན་ ལག་fན་འཐབ་qགས། 

• @མ་8ག་q་Zག་z་ Ä་ù.་ནང་མm་བ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་ 8ག་/ལ་fགས་ûམ་q་ གདམ་ཁ་Üབ་Qནམ་ལས་ རང་
2་Ä་ù་ 4ན་nན་བi་r་]་བ@ན་qགས།  

• £ག་8ག་(ངས་འñལ་ལས་འTན་པ.་ ìང་ཁ་དང་Éས་Fད་Zབ་<ན་མm་ཆས་q་ Zག་z་ བ§ར་Qབ་M་Tག་ལས་ རང་]་
ཕན་པ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་q་fན་qགས། 

ལས་དོན། 
• @མ་8ག་q་Zག་z་ Ä་ù.་ནང་ཁག་Æ་བ.་ Dས་(ན་དང་ བu་4ན་ 8ག་/ལ་q་ ཧ་3་Qནམ་ལས་ ལག་fན་འཐབ་

qགས་ད3།༼Zག་@མ།༽  
• £ག་8ག་(ངས་འñལ་ལས་འTན་པ.་ ìང་ཁ་དང་Éས་Fད་Zབ་<ན་མm་ཆས་q་ Zག་z་ བ§ར་Qབ་M་Tག་ལས་ རང་

]་ཕན་པ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་q་fན་qགས་ད3།༼Zག་@མ།༽ 
• འõ་དúད་M་8ག་/ལ་Zབ་z་ 4ན་ཚན་ག་:.་Tག་]་འབད་äང་ 4གས་པ་གཅད་r་དང་ འõ་Qབ་འབད་r་ 3་བ7ར་འབད་

¥་ བསམ་ལན་བjད་r་q་འབད་qགས་ད3། ༼ཉན་≠བ།༽ 
 
…ས་འཆར་དང་པ། }་Ÿོད་Pག་∞་ བoར་Aབ་འབད་ཐོག་ལས་Pབ་nོན་འབད་°། 
]བ་^ན་_ང་Y། 
`ང་a་b་cད་(་dར་ལས་ eབ་Jམ་fག་མམ་g་ནང་ ]བ་hང་འབད་i་Dདཔ་ལས་བjན་ eབ་kག་g་ lར་lརམ་བསམ་བUད་(་mག་ལས་ fག་a་n་
བ་g་བUད་oནམ་ལས་ )མས་ཁར་pན་བ?ག་5། iK་=ན་W་ fག་a་n་བ་g་བUད་5། 

ü `ང་qར་%་འ\་ ག་བrམ་s་W་3་5་t? 
ü uར་བཏང་ `ང་W་ད@་བ་ ག་iམ་s་Dདཔ་t? ག་s་ར་t? 
ü `ང་དང་ གཏམ་vད་༢ W་ xད་པར་ག་s་Dདཔ་t? 
ü Qད་(ས་ འཆར་`ང་དང་དbས་`ང་༢ ལས་ ག་W་མངམ་དགའ་བས? ག་s་འབད། 

n་བK་ལན་g་ y་ཚན་z་z་བoན་ དམངས་ཁར་གསལ་བཤད་འབད་བ?ག་5། i་ལས་ |ངམ་གsག་ }ས་བ~ར་<་བ?ད་=ན་བ�ན་Ä་ `ང་qར་%་ག་s་
Åན་ན་ འ:་Çབ་འབད་gགསཔ་བÉ་5། 
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…ས་འཆར་ག8ས་པ། èང་F་}་Ÿོད་Pག་∞་ འཚོལ་Aབ་ཐོག་ལས་Pབ་nོན་འབད་°། 
]བ་^ན་_ང་Y། 
fག་a་eབ་iབ་དང་ Dངས་འÑལ་འཆར་l་g་ནང་ `ང་a་b་cད་ག་i་Ö་བUད་Dད་ག་ i་g་བÜ་H་ ]བ་hང་འབད་5། 
དá་iབ། 

• eབ་iབ། Reading and literature, class, DCPD 

• འàག་a་ཁ་vན་`ང་â་äགས་བyབས་ã་བK་དགའ་^ན། iབ་དང་པ། 
• འàག་a་ཁ་vན་`ང་â་äགས་བyབས་ã་བK་དགའ་^ན། iབ་གåས་པ། 
• འàག་a་ཁ་vན་`ང་â་äགས་བyབས་ã་བK་དགའ་^ན། iབ་གçམ་པ། 
• འàག་a་ཁ་vན་`ང་â་äགས་བyབས་ã་བK་དགའ་^ན། iབ་དང་པ། 

https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/collections_of_Folk_Tales_of_Bhutan_I_6ec69e4

2009cb314cfae93e2da91daf2.pdf  

• འàག་a་ཁ་vན་`ང་â་äགས་བyབས་ã་བK་དགའ་^ན། iབ་གåས་པ། 
https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/Collections_of_Folk_Tales_of_Bhutan_II_c41de2a

d9f7a64928b4d8dfb82c39c46.pdf  

• འàག་a་ཁ་vན་`ང་â་äགས་བyབས་ã་བK་དགའ་^ན། iབ་གçམ་པ། 
https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/Collections_of_Folk_Tales_of_Bhutan_III_752af4

6b70545904a299b6a8a0cc2c88.pdf  

• `ང་བ0ར་oབ་(་ Dངས་འÑལ་eབ་^ན། 
http://www.elibrarybhutan.com/search/default/viewfiles?key=af2712be24c711df5f14e7282c9c

2266f329c46a&url=qrnAuXx0e3p7d3p6eH16enR5entydLC1q6e_rrK0v7K2tL7Ccbu1rae0e3x1e

oN4c3qEgnR8fXlzeHq2snk=&ext=mp4  

i་g་ བÜ་ཚར་oནམ་ལས་ ག་Ä་W་དá་éགས་èམ་འRག་ག་ གདམ་འê་འབད་i་ ]བ་hང་འབད་5། 
 

…ས་འཆར་གJམ་པ། èང་F་}་Ÿོད་Pག་∞་ [་བ་[ས་ཐོག་ལས་Pབ་nོན་འབད་°། 
]བ་^ན་_ང་Y། 
fག་a་n་བ་g་ ëན་oནམ་ལས་ iK་ལན་ eབ་iབ་དང་ ཡང་ན་ Mབ་jན་/ Dངས་འÑལ་g་ནང་ལས་ འìལ་Ä་lར་lརམ་བསམ་བUད་(་ mག་
ལས་y་ཚན་ནང་W་ :་བ?ག་5།  
i་ལས་ ལན་g་ དམངས་ཁར་]ག་oནམ་ལས་ fས་འབབ་Dད་îད་ }ས་བ~ར་འབད་i་ 3ང་W་སབ0ར་oབ་(་&བས་ ངག་mག་ལས་Çབ་Dད་%་དང་ 
ïགས་མêན་ñང་g་ Çབ་བ?ག་oནམ་ལས་ ལན་éགས་èམ་འ\་ m་བUད་འབད་བ?ག་5།  
འìལ་oབ་འབད་བK་&བས་ %ང་.ག་a་3་=ན་ ཧ་མ་3་བར་Dད་%་g་ òས་ཐབས་W་ y་ཚན་ནང་W་ ôང་ཁK་.ག་མöད་ལག་éན་འཐབ་བ?ག་5། 

• `ང་qར་%་འ\་ ག་s་W་3ཝ་Åན་མས?  
• `ང་འ\་ ག་i་Ö་:་ད3་5་Åན་མས? 
• `ང་ནང་ ག་s་ར་gད་ད3་5་Åན་མས་3? 
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• འཆར་`ང་དང་ དbས་`ང་ g་a་བར་ན་ xད་པར་ག་s་འRག་3? 
 

]བ་hང་བ?ད་=ན་<་n་བ། 
• Qད་(ས་ `ང་a་b་cད་(་dར་ལས་ ག་s་ར་ཧ་3་ú? 
• `ང་ནང་W་ xད་Vས་དང་ ཆ་ཤས་g་ ག་s་ར་ཚང་ད3་5་Åན་མས་3? 
• `ང་མ་:་བK་ù་མ་ )མས་ཁར་བཞག་ད3་པK་ གནད་=ན་ ག་s་ར་Dདཔ་t? m་བUད་འབད། 
 

…ས་འཆར་བA་པ། 0་‰X་གནས་nངས་དང་འ≠ལ་བ་འབད་ཐོག་ལས་Pབ་nོན་འབད་°། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
fག་a་n་བ་g་ ëན་oནམ་ལས་ iK་ལན་ eབ་iབ་དང་ ཡང་ན་ Mབ་jན་/ Dངས་འÑལ་g་ནང་ལས་འìལ་Ä་ %་FK་གནས་üངས་དང་འÑལ་བ་
Dདཔ་ བÉ་ཐབས་W་ མ3་མང་མཉམ་མêད་(་mག་ལས་  èག་ཐང་དང་ïགས་°ག་g་ëན་Ä་ y་ཚན་ནང་W་ :་བ?ག་5། i་ལས་ དམངས་ཁར་
གསལ་བཤད་འབད་བ?ག་5། fས་འབབ་Dད་པK་ལན་g་ bས་éན་འབད་i་ fག་a་n་བ་དང་བཅས་ འ:་iབ་ནང་W་:་བ?ག་5། 

• `ང་དང་གཏམ་vད་ ]བ་hང་འབད་5་འ\་aས་ Qད་རK་%་F་ནང་W་ཕན་mགས་ ག་s་fང་5་མས? གནད་=ན་z་ m་བUད་འབད། 
]བ་hང་བ?ད་=ན་<་n་བ། 

• `ང་དང་གཏམ་vད་ ]བ་hང་འབད་ད3་པK་=ན་དག་ ག་s་t? 
• `ང་a་ཆ་ཤས་g་ལས་ ག་aས་ ¢ང་ད3པ་དང་Xང་ད3པ་g་ ^ནམ་t? 
• `ང་]བ་hང་ལས་བjན་ Qད་རK་ Wས་ ངག་ úད་གçམ་<་£་§ད་W་ འ•ར་བ་fང་5་བrམ་ མmང་མས་ག? ག་s་འབད? 

ད@་oབ། 
༡ `ང་qར་%་འ\་ ག་s་བrམ་sག་W་ 3ཝ་Åན་ན་ qར་བK་n་བ་g་ བUད་i་ ཁ་ལས་Çབ་བ?ག་5་དང་། úག་mག་W་:་བ?ག་5་འབད་i་ 

òས་མ་òས་བÜ་ད3། 
༢  eབ་kག་ནང་ßག་W་ `ང་qར་%་འ\་ bས་འ®ན་འབད་5K་=ན་W་ nས་ལན་འབད་བ?ག་H་ òས་མ་òས་ད@་oབ་འབད་ད3། 
༢  y་ཚན་z་W་ `ང་iབ་ནང་ལས་ `ང་z་cད་i་ 3ང་W་bས་འ®ན་འབད་Dད་པK་ xད་Vས་དང་ཆ་ཤས་ i་ལས་ བUད་ཐངས་g་ ག་s་a་

©ངས་ç་ gདཔ་Åན་ན་ P་Pར་བ�ན་བ?ག་5།  
༤ `ང་pག་èས་(་ ད@་ཚད་བÉ་oནམ་ལས་ eབ་kག་´ང་རK་`ང་g་ ´ང་ར་ནང་ßག་ ད@་oབ་འབད་བ?ག་ད3།  
མ]ན་zན་དང་ མr་ཆས། 
ôང་ཁK་Åང་¨ཤ་iབ་Sང་.ག་མöད། 
https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/Dzongkha_English_Pocket_Dictionary_fa3ad774f0

4aecf9cb5522afda3f47fc.pdf 

Åང་¨ཤ་ôང་ཁ་ཤན་hར་iབ་Sང་.ག་མöད། https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/English-
Dzongkha_Pocket_Dictionary_fcbe977ea0f17fa3c90a8cd9a0b6c4f1.pdf  
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èང་F་ཆ་ཤས་Pབ་nོན་ལམ་Gགས། 
{གས་|བ། 
• འ?་@མ་ Bན་@མ་ Cང་ ¶མ་ཐར་ ནང་Éས་@མ་8ག་ལ་_གས་པ.་@མ་8ག་2་ དò་hབ་q་Zག་z་ ལས་è་འßས་དང་ 

®ང་4ར་A་གནས་q་ Dས་པ.་ཁར་ @མ་8ག་2་ཉམས་དང་ ™ད་Éས་ འ?་qལ་q.་ 8ག་པ་གསརཔ་fན་á་ གནས་
Xངས་དང་བYན་ ལག་fན་འཐབ་qགས། ༼?་r།༽ 

• @མ་8ག་q་Zག་z་ Ä་ù.་ནང་མm་བ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་ 8ག་/ལ་fགས་ûམ་q་ གདམ་ཁ་Üབ་Qནམ་ལས་ རང་
2་Ä་ù་ 4ན་nན་བi་r་]་བ@ན་qགས། ༼Zག་@མ།༽ 

• £ག་8ག་(ངས་འñལ་ལས་འTན་པ.་ ìང་ཁ་དང་Éས་Fད་Zབ་<ན་མm་ཆས་q་ Zག་z་ བ§ར་Qབ་M་Tག་ལས་ རང་]་
ཕན་པ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་q་fན་qགས།༼Zག་@མ།༽ 

ལས་དོན། 
• @མ་8ག་q་Zག་z་ Ä་ù.་ནང་ཁག་Æ་བ.་ Dས་(ན་དང་ བu་4ན་ 8ག་/ལ་q་ ཧ་3་Qནམ་ལས་ ལག་fན་འཐབ་

qགས་ད3།༼Zག་@མ།༽  
• £ག་8ག་(ངས་འñལ་ལས་འTན་པ.་ ìང་ཁ་དང་Éས་Fད་Zབ་<ན་མm་ཆས་q་ Zག་z་ བ§ར་Qབ་M་Tག་ལས་ རང་

]་ཕན་པ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་q་fན་qགས་ད3།༼Zག་@མ།༽ 
• འõ་དúད་M་8ག་/ལ་Zབ་z་ 4ན་ཚན་ག་:.་Tག་]་འབད་äང་ 4གས་པ་གཅད་r་དང་ འõ་Qབ་འབད་r་ 3་བ7ར་འབད་

¥་ བསམ་ལན་བjད་r་q་འབད་qགས་ད3། ༼ཉན་≠བ།༽ 
 

 

…ས་འཆར་དང་པ། èང་F་ཆ་ཤས་ བoར་Aབ་འབད་ཐོག་ལས་Pབ་nོན་འབད་°། 
Zབ་<ན་Hང་µ།  
Cང་2་ཆ་ཤས་M་…ར་ལས་ !་#ད་Fབས་]་ aམ་�་:ག་ Zབ་[ང་འབད་(ད་Ä་འÖ་ བ§ར་Qབ་འབད་Tག་ལས་ Zབ་<ན་
འབད་r། 
Cང་2་!་#ད་Fབས་དང་ +བ་8མ་∆ག་མ་q་ནང་ལས་ Zབ་[ང་འབད་(ད་Ä་q་ ´མས་ཁར་¡ན་ཐབས་]་ ∆ག་2་õ་བ་བjད་
r། 

• Cང་2་ཆ་ཤས་q་ ག་:་ར་‘? 
3ང་2་õ་བ་q་ ཆ་ག{ང་བསམ་བཤད་Tག་ལས་ དJང་ཆ་ནང་Nས་བ7ར་འབད་h་ དམངས་ཁར་གསལ་བཤད་འབད་བ6ག་r། 
h་ལས་ Üངམ་ག:ག་ Nས་7ར་A་བ6ད་4ན་བwན་c་ Cང་2་ཆ་ཤས་ ར་≠བ་ད3་པ.་ 4ན་དག་དང་ ཆ་ཤས་q་ག་:་ར་lན་ན་ 
Dས་qགསཔ་བi་r། 



 
!བ་$མ་ 11 པ་དང་ ༡༢ པ+་ !བ་,ན་ལམ་,ན།                                           0་1་༢༠༢༢ 3། 

4་ག6ང་དང་7ད་$ག་8ང་འ:ལ་ལ་;ངས།                                                                                                     =ག་>ངས་ 70 / 270 

 

…ས་འཆར་ག8ས་པ། èང་F་ཆ་ཤས་ འཚོལ་Aབ་ཐོག་ལས་Pབ་nོན་འབད་°། 
Hང་µ་༡ པ། 
Cང་2་ ཆ་ཤས་q་◊་◊་བQན་ T་བjད་འབད་Qནམ་ལས་ h.་}ས་”ག་q་ 3་བ་fན་བ6ག་r.་4ན་]་ ∆ག་2་Hང་µ་]་ 
གQ་བཞག་Tག་ལས་ Zབ་<ན་འབད་r།  
Cང་2་ཆ་ཤས། 

o Cང་2་Äང་། 
o བËད་4ན། 
o བi་བjད། (གནས། aས།) 
o Cང་Pདཔ།/Cང་Pདཔ་2་™ད་Éས། 
o +ན་óར། 
o Úས་¡ན། 
o འNས། (hག་གQ། óར་¬གས་/ཉམས། Q་ཐབས།) 
o ™ད་པར་/iག་Éས། 
o གབ་”ག་/{ར་ཟ། 

Cང་2་ཆ་ཤས་q་ T་བjད་འབད་(ད་Ä་q་ལས་ ག་hམ་:ག་2་ 3་4ན་Dས་ག་ དP་Qབ་འབད་r། མ་Dས་Ä་q་2་3་4ན་ 
+བ་hབ་དང་ (ངས་འñལ་Tག་ལས་ lང་Õཤ་ནང་(ད་Ä་ལས་ 3་བ་fན་c་ ཆ་ཤས་M་}ས་”ག་q་ ག་ར་Dསཔ་བi་r། 
h་ཡང་ ö་ཚན་◊་]་ ཆ་ཤས་q་བ3་བཤའ་Üབ་z་†ན་Qནམ་ལས་ }ས་”ག་q་ Zག་8ག་དང་@མ་8ག་2་+བ་hབ་ལག་fན་ 
འཐབ་Tག་ལས་ འ?་hབ་ནང་?་བ6ག་r། h.་ ¬ལ་ལས་ ö་ཚན་ནང་འmད་བÚ་_ར་འབད་h་ Cང་2་ཆ་Dས་q་2་3་4ན་ཆ་ཚང་ 
འ?་hབ་ནང་?་བ6ག་r། 
 

Hང་µ་༢ པ། 
+བ་8མ་བ6་ག:ག་པ.་ Zག་8ག་དང་@མ་8ག་ནང་(ད་པ.་ Cང་དང་Zན་ཐབས་M་Cང་q་ ö་ཚན་ནང་†ན་c་ Cང་Zབ་[ང་
འབད་Tག་ལས་ Cང་2་ཆ་ཤས་q་◊་◊་བQན་!ས་འ∏ན་འབད་བ6ག་r། Hང་µ་འབད་(ད་Ä་འÖ་ དམངས་ཁར་fiན་1་འབད་
བ6ག་r།  
fiན་1་2་བ6ད་4ན་བwན་c་ Cང་2་ཆ་ཤས་h་ Cང་ནང་]་བºགས་c་ འ?་ཐངས་Dས་qགསཔ་བi་r། 
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…ས་འཆར་གJམ་པ། èང་F་་ཆ་ཤས་[་བ་[ས་ཐོག་ལས་Pབ་nོན་འབད་°། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
∆ག་2་õ་བ་q་བjད་h་ Cང་:ག་ནང་ཚང་ད3་པ.་ ཆ་ཤས་ག་:་ར་(ད་ག་དང་ ག་:་ར་lན་ན་ !ས་འ∏ན་འབད་r.་4ན་]་ དP་
བ་དúད་བ6ག་r། འÖ་འབདཝ་ལས་ ∆ག་2་õ་བ་q་ ལག་fན་འཐབ་r། h་ལས་ དམངས་ཁར་གསལ་བཤད་འབད་བ6ག་r། 
∆ས་འབབ་(ད་པ.་ལན་q་ !ས་fན་འབད་h་ ∆ག་2་õ་བ་དང་བཅས་ འ?་hབ་ནང་]་?་བ6ག་r། 

• Cང་འÖ་ ག་:་2་…ར་ལས་ lན་མས?   (བËད་4ན་) 
• Cང་འÖ་ གནས་Xངས་ ག་:་བ{མ་:ག་ནང་ བཤད་Gག? (གནས་Xངས་) 
• Cང་འÖ་ནང་ Cང་Pདཔ་ ག་hམ་:ག་འaག? (Cང་Pདཔ་!ས་འ∏ན་) 
• `ང་ནང་ ù་མ་≠ང་Dད་པK་གནས་üངས་g་ Gག་Rས་Æན་êང་Ø་s་ནང་ ^ན་%་g་ bས་འ®ན་འབད། (∞ས་pན) 
• `ང་a་འ}ས་ནང་ xད་ãམ་གçམ་gད་Dད་%་g་ ག་s་ར་t?  
• གཞན་ཡང་ `ང་a་ཆ་ཤས་g་ ཁ་གསལ་Ö་ཧ་3་ཐབས་W་ fག་a་དá་±མ་ནང་བUད་Dད་=་བrམ་ ནང་ག)ས་ད@་བ་g་ ཁ་ད@་H་ 

]བ་hང་འབད་5། 

 
]བ་hང་བ?ད་=ན་<་n་བ། 

• `ང་a་ཆ་ཤས་g་ P་Pར་Ö་]བ་%་འ\་aས་ `ང་]བ་hང་འབད་5་W་ ཕན་mགས་ག་i་Ö་ར་ Dདཔ་t? 
• `ང་a་ཆ་ཤས་g་ 3ང་W་བUད་Dད་%་i་g་|ངམ་གsག་îན་པར་ གཞན་ཡང་fང་ད3པ་འRག་ག? 

ད@་oབ། 
• `ང་a་ཆ་ཤས་g་ ག་s་Åན་ན་ òས་oནམ་ལས་ i་g་a་≤ས་.ག་z་z་བoན་ éགས་èམ་Ö་ཧ་3་5K་=ན་W། 
• `ང་འ:་བK་&བས་ `ང་ནང་ཚང་ད3་པK་ ཆ་ཤས་g་ག་s་Åན་ན་ m་བUད་འབད་i་ `ང་ê་Ø་g་ :་gགས་5K་=ན་W། 
• `ང་]ག་པK་&བས་ `ང་ནང་ཚང་ད3་པK་ཆ་ཤས་g་ རང་|ང་mག་ལས་ bས་འ®ན་འབད་i་m་བUད་འབད་gགས་5། 

མ]ན་zན་དང་ མr་ཆས། 
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• eབ་Jམ་བ?་གsག་པK་ ]ག་Jག་དང་;མ་Jག་a་eབ་iབ། (èག་©ངས་༨༨-༨༩) 
• `ང་a་ཆ་ཤས་(་ Dངས་འÑལ་eབ་^ན། https://youtu.be/u0Q37vLOQ7A  
• `ང་། Dངས་འÑལ་eབ་^ན།    https://youtu.be/-6Y5uOiAvLs  
• `ང་a་xད་ãམ།    https://youtu.be/u0Q37vLOQ7A 

• eབ་Jམ་བ?་གsག་པK་ ]ག་Jག་དང་;མ་Jག་a་eབ་iབ་ནང་བUད་Dད་པK་`ང་དང་ ]ན་ཐབས་ནང་བUད་Dད་པK་`ང་། 
 

†ས་འཆར་བ�་་པ། °ོ་བ>་ཐོག་ལས་ ¢ང་*་^ག་t་ Q་དོན་དང་བì་དོན་|ན་u་དོན་D་ ^བ་?ོན་འབད་u། 
]བ་^ན་_ང་Y། 
eབ་iབ་དང་ `ང་iབ་ནང་བUད་Dད་%་`ང་g་ eབ་Jམ་fག་མ་g་ལས་ ]ག་Dད་µང་ }ས་འཆར་དང་པ་ནང་ c་བK་mག་ལས་]ག་H་ 3་=ན་དང་བ∂་
=ན་éན་5་=ན་W་ ]བ་^ན་འབད་བ?ག་5། 
eབ་kག་རང་ར་P་P་aས་ eབ་∑K་དá་མöད་ཁང་ལས་ ôང་ཁK་mག་W་Dད་པK་ `ང་iབ་དང་]ག་iབ་z་ གདམ་འê་འབད་བ?ག་5། i་ལས་ `ང་
iབ་ ཡང་ན་ ]ག་iབ་འ\་ %ག་བཤལ་|བ་H་]ག་བ?ག་oནམ་ལས་ fག་a་n་བ་g་བUད་5། 

• `ང་འ\་a་ %ང་ ག་s་Åན་པས? 
• `ང་འ\་ འ3་ག་i་Ö་ བ∏གསཔ་མས? 
• `ང་འ\་ནང་ `ང་πདཔ་ ག་དང་ག་ར་ འRག? 
• `ང་འ\་ མ∫ག་ ག་i་Ö་བ~་ªག? 
• `ང་འ\་ ག་s་a་dར་ལས་Åན་པས? 

Üག་a་n་བ་g་བUད་oནམ་ལས་ uར་བཏང་c་བK་mག་ལས་ `ང་iབ་དང་]ག་iབ་g་]བ་པK་&བས་ 3་=ན་དང་བ∂་=ན་ ཧ་ལམ་sག་ ཧ་3་བ?ག་5་
=ན་W་Åན། 
 

†ས་འཆར་£་པ། �བ་�བ་ཐོག་ལས་^ག་t་ Q་དོན་དང་བì་དོན་|ན་u་དོན་D་ ^བ་?ོན་འབད་u། 
]བ་^ན་_ང་Y། 
}ས་འཆར་དང་པ་ནང་ %ག་བཤལ་|བ་H་]ག་Dད་%་ `ང་iབ་ ཡང་ན་ ]ག་iབ་འ\་ར་ Gག་ཚར་གsག་ oབ་oབ་Ö་]ག་བ?ག་H་ fག་a་འ:་
èག་འ\་ བཀང་བ?ག་5། 
`ང་iབ་(་%ང་།  

དá་Ωན་དང་ u་G།  

;མ་པ་O།  

གནས་དང་ Rས།  

`ང་πདཔ་དང་འÑལ་བK་བæ་མmང་།  

øག་གo།  

ìར་¿གས།  

o་ཐབས།  

བ,ད་=ན།  
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`ང་ནང་ཚང་ད3་པK་ xད་Vས་g་W་ ག¡་¬་བ�ན་Ä་ oབ་oབ་Ö་]ག་H་ 3་=ན་དང་བ∂་=ན་éན་Dད་%་g་ དམངས་ཁར་གསལ་བཤད་འབད་བ?ག་H་ 
éགས་√ས་(་བསམ་ལན་ëན་5། 
 

†ས་འཆར་£་་པ། འཚོལ་�བ་ཐོག་ལས་^ག་t་ Q་དོན་དང་བì་དོན་|ན་u་དོན་D་ ^བ་?ོན་འབད་u། 
_ང་Y་༡ པ། 
eབ་kག་g་ Jག་པK་ƒགས་≈བ་Ç་བ∆་|བ་H་ y་ཚན་z་ནང་ %་bམ་༤ z་འབད་ གནས་Jམ་༥ པK་]ག་iབ་ ཤ་བK་འ»ལ་âང་དང་ ག)ར་…མ་
གང་ལ་Pགས་པK་ `ང་iབ་g་ëན་Ä་ ]ག་བ?ག་5། y་ཚན་g་aས་ `ང་iབ་]ག་པK་&བས་ç་ གཤམ་གསལ་<་ གནད་=ན་g་ འìལ་བ?ག་5། 

• `ང་འ\་a་ བ,ད་=ན་ག་s་མས? 
• `ང་འ\་ 3་Jམ་ག་i་Ö་ བ གས་ªག? 
• `ང་ནང་a་ `ང་πདཔ་ག¡་¬་a་ ÀK་བÉ་ãམ་ག་i་Ö་ བUད་ªག? 
• `ང་འ\་ནང་ .ག་a་ཉམས་དང་ .ག་གo་བ∏གས་ཐངས་ ག་i་Ö་འRག? དá་བUད། 
• &ད་úག་a་ ལག་éན་ག་i་Ö་འRག? དá་བUད། 

Üག་a་ n་བK་ལན་g་ ]ག་iབ་]ག་mག་ལས་ འìལ་oབ་འབད་i་ eབ་ཁང་ནང་ Ãན་Õ་འབད་བ?ག་5། 
_ང་Y་༢ པ། 
ôང་ཁ་3ང་འŒལ་]ན་ìགས་(ས་ དá་Ωན་འབད་Dད་པK་ འàག་a་ཁ་vན་`ང་â་äགས་བyབས་ã་བK་དགའ་^ན་ qར་%་དá་iབ་གçམ་ Dངས་
འÑལ་mག་ལས་œལ་ལམ་བཏང་H་ `ང་z་eབ་kག་´ང་རK་ –་འ=ད་དང་འ—ལ་ གདམ་ཁ་|བ་བ?ག་oན་ན་ fག་a་n་བK་ལན་g་]ག་H་ འìལ་
oབ་འབད་བ?ག་5། 

• `ང་འ\་a་ བ,ད་=ན་b་མ་ ག་s་Åན་མས་ག? 
• `ང་πདཔ་དང་ འ≠ང་Jམ་g་aས་ Qད་(་%་F་གནས་üངས་དང་ འÑལ་བ་ག་i་Ö་ëནམ་མས? 
• `ང་འ\་ལས་བjན་ Qད་(་%་F་ནང་ འབད་བ“བ་དང་མ་བ“བ་ ག་s་བUད་i་འRག? 

]བ་hང་བ?ད་=ན་<་n་བ། 
1. `ང་a་3་=ན་དང་ བ∂་=ན་éན་5K་=ན་W་ xད་ãམ་g་ལས་ ག་འ\་ཁག་”ཝ་Åན་ན? 
2. `ང་]བ་hང་འབད་ཚར་བK་¿ལ་W་ ¢ང་ད3པ་དང་Xང་ད3པ་g་ དbས་ç་Ö་ལག་éན་འཐབ་5་W་ ག་iམ་sག་ཁག་”ཝ་Åན་ན? 

ད@་oབ། 
• `ང་iབ་དང་ ]ག་iབ་g་ ]ག་ཐངས་མ་འp་བK་mག་ལས་ ]བ་hང་འབད་i་ 3་=ན་དང་བ∂་=ན་éན་ཐངས་g་ ཧ་3་5་=ན་W། 
• `ང་iབ་དང་ ]ག་iབ་g་ ]བ་hང་ལས་བjན་ འmབ་Dད་པK་Dན་ཏན་g་ %་F་གནས་üངས་ནང་ གDག་བUལ་gགས་5་=ན་W། 
• `ང་a་xད་ãམ་g་ bས་འ®ན་འབད་oན་ན་ 3་=ན་དང་བ∂་=ན་g་éན་gགས་ªག་ག་ བÜ་5་=ན་W་ མRན་ཆ་ནང་ ནང་ßག་ད@་oབ་འབད་

བ?ག་5། 
མ]ན་zན་དང་ མr་ཆས། 

• ]ག་iབ། ཤ་བK་འ»ལ་âང་། 
• ]ག་iབ། ག)ར་…མ་གང་། 
• འàག་a་ཁ་vན་`ང་â་äགས་བyབས་ã་བK་དགའ་^ན། དá་iབ་དང་པ། 
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• འàག་a་ཁ་vན་`ང་â་äགས་བyབས་ã་བK་དགའ་^ན། དá་iབ་གåས་པ། 
• འàག་a་ཁ་vན་`ང་â་äགས་བyབས་ã་བK་དགའ་^ན། དá་iབ་གçམ་པ། 

†ས་འཆར་§ག་་པ།  ¢ང་^ག་t་ བ•ར་�བ་འབད་ཐོག་ལས་ ^བ་?ོན་འབད་u། 
]བ་^ན་_ང་Y། 
]ག་ཐངས་(་ ཐབས་òས་མ་འpཝ་g་ ལག་éན་འཐབ་H་]ག་gགས་5་དང་ ôང་ཁK་ `ང་iབ་དང་]ག་iབ་g་ ]ག་H་བ0ར་oབ་འབད་gགས་5K་=ན་
W་ གཤམ་གསལ་<་_ང་Y་ འ3་འ‘ན་འཐབ་5། 

  

_ང་Y་༡ པ། 
ད་’་gན་ ôང་ཁK་དá་iབ་དང་ `ང་iབ་g་ ག་iམ་sག་]ག་Dདཔ་Åན་ན་ nས་oནམ་ལས་ ]ག་Dད་%་g་ བ0ར་oབ་འབད་Dད་%་g་ཡང་ n་བ་
བUད་5། i་ལས་ eབ་iབ་ནང་W་Dད་པK་ `ང་sག་གདམ་ཁ་|བ་H་ eབ་དOན་<ས་]ག་H་ëན་5། iK་¿ལ་ལས་ fག་W་ བ0ར་oབ་འབད་
ཐངས་(་ n་བ་བUད་Dད་%་g་a་ལན་ u་µབ་(་mག་ལས་|བ་5། 
`ང་བ0ར་oབ་(་གནད་=ན་÷་། 

༡༽ b་cད། 
• `ང་a་%ང་། 
• ÿམ་པ་OK་%ང་། 
• `ང་འ\K་dར་ལས་ uར་བཏང་a་བསམ་འཆར། 

༢༽ བ?ད་=ན། 
• `ང་a་ས་གནས་དང་ Rས་ìད། `ང་πདཔ་ག¡་¬་དང་ ཡན་ལག་`ང་πདཔ། འ≠ང་Jམ་g་a་dར་ལས་ བ?ད་=ན་བ�ན་Ä་:་5། 

༣༽ རང་åད་བསམ་oབ། 
• `ང་འ\་ནང་ལས་ Qད་རK་དགའ་èས་ར་ ག་s་t? ⁄ངས་བཀལ། 
• `ང་འ\་ནང་ལས་ Qད་རK་མ་དགའ་%་འ\་ ག་s་t? ⁄ངས་བཀལ། 
• ù་མ་ལས་ ]ག་H་Dད་པK་`ང་དང་ ད་’་]ག་ཚར་Ä་Dད་པK་ `ང་༢ (་བར་ན་ ག་བ~ར་འབད་བÜ་5། 
• `ང་]བ་hང་ལས་འmབ་Dད་པK་Dན་ཏན་དང་ %་FK་གནས་üངས་འÑལ་བ་Dད་Wགས་g་ ག་བ~ར་འབད་བÜ་5། 

༤༽ ད@་oབ། 
• `ང་འ\་ :་ད3་པK་ད3ས་པ་ ག་s་fང་5་མས? 
• `ང་πདཔ་a་ ÀK་§ད་པ་དང་ ནང་a་བསམ་པ་ i་ལས་ –་Çབ་ཐངས་g་W་ cས་ཉམས་ག་i་Ö་བཏགས་ªག? cས་ཉམས་བ∏གས་

ཐངས་g་ `ང་πདཔ་a་ Wས་ངག་úད་གçམ་<་§ད་པ་དང་ fས་འབབ་€ན་�ག་�་འRག་ག? 
• `ང་a་འ}ས་ནང་ øག་གo་g་བUད་oན་ན་ o་ཐབས་(་ཐབས་ལམ་g་ ག་i་Ö་ར་བUད་ªག? `ང་འ\་ མ∫ག་ག་i་Ö་ བ~ཝ་མས? 
• `ང་a་ནང་=ན་ག¡་¬་ ག་s་^ནམ་t? 
• `ང་ནང་W་ Wང་äགས་P་PK་ ཁ་&ད་དང་ངག་ག‹ས་g་ ག་s་ར་ལག་éན་འཐབ་ªག? 
• `ང་πད་པK་–་Çབ་ཐངས་ནང་ .ག་a་Mན་ དá་Mན་དང་གrགས་Mན་ལ་Pགས་པ་ .ག་a་›ན་ཆ་ ག་i་Ö་བ∏གས་ªག་3? 

༥༽ མ∫ག་བ~། 
• `ང་འ\་ i་ལས་pགཔ་fང་5་=ན་W་ éགས་√ས་(་བསམ་འཆར་g་ བUད་5། 



 
!བ་$མ་ 11 པ་དང་ ༡༢ པ+་ !བ་,ན་ལམ་,ན།                                           0་1་༢༠༢༢ 3། 

4་ག6ང་དང་7ད་$ག་8ང་འ:ལ་ལ་;ངས།                                                                                                     =ག་>ངས་ 75 / 270 

_ང་Y་༢ པ། 
eབ་kག་z་z་aས་ རང་PK་–་འ=ད་དང་འ—ལ་ `ང་iབ་z་གདམ་ཁ་|བ་H་ ]ག་བ?ག་5། i་ལས་ 3ང་W་བUད་Dད་%་ `ང་iབ་བ0ར་oབ་འབད་
ཐངས་(་ གནད་=ན་÷K་mག་ལས་ ནང་ག)ས་(་n་བ་z་z་བoན་<་ལན་:་བ?ག་5། འ:་iབ་ནང་W་ :ས་Dད་%་`ང་iབ་(་བ0ར་oབ་འ\་ འ≈ལ་
འfiན་ལག་éན་mག་ལས་ Rས་êང་flག་བ‡ན་བÉ་H་ ད@་oབ་འབད་5། 
]བ་hང་བ?ད་=ན་<་n་བ། 

1. `ང་]ག་ཚར་བK་¿ལ་W་ བ0ར་oབ་འབད་ད3་པK་ =ན་དག་ག་s་fང་5་མས? 
2. `ང་a་ བ0ར་oབ་འབད་Dད་%་འ\་ གཞན་W་གསལ་^ན་འབད་ད3་པK་ =ན་དག་ག་s་fང་5་མས? 
ད@་oབ། 
• eབ་kག་g་aས་ `ང་g་]ག་ཚར་བK་¿ལ་W་ བ0ར་oབ་འབད་i་ y་}གས། ཆ། རང་åད་(་mག་ལས་ ད@་oབ་འབད་gགས་5། 
• 3ང་W་ _ང་Y་a་&བས་(་ བ0ར་oབ་འབད་ཐངས་(་ ཐབས་ལམ་བUད་=་Dད་བrམ་<་ ཐབས་òས་â་ìགས་(་mག་ལས་ད@་oབ་འབད་

gགས་5། 
མ]ན་zན་དང་ མr་ཆས། 

• eབ་iབ། ]ག་Jག་དང་;མ་Jག། eབ་Jམ་བ?་གsག་པ། 
• `ང་iབ་དང་ ]ག་iབ། 
• `ང་བ0ར་oབ་(་Dངས་འÑལ་eབ་^ན། 
http://www.elibrarybhutan.com/search/default/viewfiles?key=af2712be24c711df5f14e7282c9c2266f32
9c46a&url=qrnAuXx0e3p7d3p6eH16enR5entydLC1q6e_rrK0v7K2tL7Ccbu1rae0e3x1eoN4c3qEgnR8
fXlzeHq2snk=&ext=mp4 

 

èང་དང་འ≠ལ་S་ 0ང་€ག་mད་Åག་Pབ་Ωང་འབད་ཐབས་G་ Pབ་nོན་འབད་ཐངས། 
{གས་|བ། 
• འ?་@མ་ Bན་@མ་ Cང་ ¶མ་ཐར་ ནང་Éས་@མ་8ག་ལ་_གས་པ.་@མ་8ག་2་ དò་hབ་q་Zག་z་ ལས་è་འßས་དང་ 

®ང་4ར་A་གནས་q་ Dས་པ.་ཁར་ @མ་8ག་2་ཉམས་དང་ ™ད་Éས་ འ?་qལ་q.་ 8ག་པ་གསརཔ་fན་á་ གནས་
Xངས་དང་བYན་ ལག་fན་འཐབ་qགས། 

• @མ་8ག་q་Zག་z་ Ä་ù.་ནང་མm་བ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་ 8ག་/ལ་fགས་ûམ་q་ གདམ་ཁ་Üབ་Qནམ་ལས་ རང་
2་Ä་ù་ 4ན་nན་བi་r་]་བ@ན་qགས།  

• £ག་8ག་(ངས་འñལ་ལས་འTན་པ.་ ìང་ཁ་དང་Éས་Fད་Zབ་<ན་མm་ཆས་q་ Zག་z་ བ§ར་Qབ་M་Tག་ལས་ རང་]་
ཕན་པ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་q་fན་qགས། 

ལས་དོན། 
• @མ་8ག་q་Zག་z་ Ä་ù.་ནང་ཁག་Æ་བ.་ Dས་(ན་དང་ བu་4ན་ 8ག་/ལ་q་ ཧ་3་Qནམ་ལས་ ལག་fན་འཐབ་

qགས་ད3།༼Zག་@མ།༽  
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• £ག་8ག་(ངས་འñལ་ལས་འTན་པ.་ ìང་ཁ་དང་Éས་Fད་Zབ་<ན་མm་ཆས་q་ Zག་z་ བ§ར་Qབ་M་Tག་ལས་ རང་
]་ཕན་པ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་q་fན་qགས་ད3།༼Zག་@མ།༽ 

• འõ་དúད་M་8ག་/ལ་Zབ་z་ 4ན་ཚན་ག་:.་Tག་]་འབད་äང་ 4གས་པ་གཅད་r་དང་ འõ་Qབ་འབད་r་ 3་བ7ར་འབད་
¥་ བསམ་ལན་བjད་r་q་འབད་qགས་ད3། ༼ཉན་≠བ།༽ 

 

…ས་འཆར་དང་པ།  èང་Pག་∞་ 0ང་€ག་mད་Åག་Pབ་ཐོག་ལས་ Pབ་nོན་འབད་°། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
Cང་Zག་r་དང་འñལ་c་ Äང་”ག་q་T་བjད་འབད་Qན་ན་ 3་4ན་འóལ་Tག་ལས་ Zབ་<ན་འབད་r། 
+བ་vག་q་ཆ་ནང་ +བ་hབ་ནང་]་(ད་པ.་ Cང་2་4ན་ཚན་:ག་†ན་Qནམ་ལས་ 4ན་མཚམས་◊་◊་བQན་ བ…ར་Üབ་á་Zག་
བ6ག་r། h.་Fབས་ç་ ག:ག་2ས་Zག་པ.་Fབས་ ག:ག་2ས་Äག་བཤལ་Üབ་z་བ«་z་ Äང་”ག་ཧ་མ་3་Ä་q་ ?་œ་2ས་ 
oར་—ག་བཀལ་r། h་ལས་ oར་—ག་བཀལ་(ད་Ä་q་ འ?་hབ་ག:ག་ནང་ T་བjད་འབད་བ6ག་r། h་ཡང་ +བ་vག་◊་◊་]་ 
Äང་”ག་གསར་པ.་ འ?་hབ་∑ག་ç་འབད་བi་(ད་Ä་ནང་ བjད་བ6ག་r། Äང་”ག་2་3་4ན་འóལ་r་4ན་]་ འJལ་འ€ན་
8མ་]གས་M་Tག་ལས་(ད་པ.་ (ངས་འñལ་”ག་མôད་q་ ཕབ་fན་འབད་བ6ག་z་ Äང་”ག་3་4ན་fན་བ6ག་r། ད་äང་ 3་
4ན་q་ ⁄ང་Fལ་Dས་ཐབས་]་ Äང་”ག་དང་æ་”ག་q་ _་_ར་›ས་c་ Äང་2་™ད་”ག་དང་ æ་བ.་™ད་”ག་q་[ར་བ6ག་r། 
དáར་ན་        

%ང་། %ང་a་xད་.ག། £་.ག། £་བK་xད་.ག 
བ∏ནC། བ∏ནC་འཇའ་JསC། བdངས། མ‚གས་མ‚གས་པར་dངས། 

གཞན་ཡང་ %ང་.ག་a་3་=ན་ འ:་iབ་ནང་:ས་Dད་%་g་ལས་ Jགས་བ„ས་Ä་ འགལ་%ང་། ãམ་©ངས། ,ད་.ག་བÉ་5K་_ང་Y་g་ཡང་ འ3་
འ‘ན་འཐབ་5། 
 

…ས་འཆར་ག8ས་པ།  èང་Pག་∞་ mད་Åག་ཐོག་ལས་ Pབ་nོན་འབད་°། 
]བ་^ན་_ང་Y། 
`ང་]ག་%་ལས་བjན་ &ད་úག་3ང་འŒལ་ག¡་¬་བ�ན་mག་ལས་ ]བ་^ན་འབད་5་W་ གཤམ་གསལ་<་_ང་g་ འབད་5། 
_ང་Y་༡ པ། 
y་ཚན་z་W་ `ང་z་ëན་oནམ་ལས་ y་ཚན་ནང་=ན་མཚམས་z་z་བdར་|བ་Ö་]ག་བ?ག་H་ %་bམ་z་z་aས་ %ང་.ག་༢ དང་ £་.ག་༢ z་ རང་
PK་འ:་iབ་ནང་ m་བUད་འབད་བ?ག་5། `ང་ནང་a་ %ང་.ག་དང་£་.ག་m་བUད་འབད་Dད་%་g་ འ:་—K་‰ག་ན་བཞག་H་ ཕལ་&ད་Åན་པ་sན་ 
Â་ས་mག་ལས་:་5་དང་ Â་ས་Åན་པ་sན་ ཕལ་&ད་mག་ལས་:་5།  
དáར་ན། 
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%ང་.ག། £་.ག། 
ཕལ་&ད། Â་ས། ཕལ་&ད། Â་ས། 
    

_ང་Y་༢ པ། 
eབ་དOན་དང་eབ་kག་ གsག་ཁར་`ང་འ\་]ག་oན་ན་ ]ག་ཚར་བK་¿ལ་W་ མÊ་Æན་ëན་Ä་ རང་|ང་a་mག་ལས་ `ང་དང་འÑལ་བK་ n་བ་༢ z་
བÉ་བ?ག་5། y་ཚན་ནང་W་ བdར་|བ་Ö་ n་བ་g་nས་བ?ག་H་ ལན་Çབ་བ?ག་5། ལན་Çབ་མ་gགས་པK་n་བ་g་ དམངས་ཁར་བ∏གས་oནམ་ལས་ 
བÁན་}ས་འབད་i་ ལན་འìལ་བ?ག་5། 
`ང་འ:་%་འ\་ bས་འ®ན་འབད་oནམ་ལས་ གÆས་(་ཁ་&ད་དང་ ôང་ཁK་ངག་ག‹ས་g་ bས་འ®ན་འབད་i་ 3་བ∂་cད་5།   
]བ་hང་བ?ད་=ན་<་n་བ། 

1. `ང་]བ་hང་འབད་%་ལས་བjན་Ä་ &ད་úག་3ང་འŒལ་<་=ན་W་ ཕན་mགས་ག་i་Ö་ར་ Dདཔ་t? 
2. `ང་]བ་hང་ལས་བjན་ %ང་.ག་གསརཔ་M་Ëད་འབད་Dད་%་i་aས་ ཕན་པ་ག་s་ར་Dདཔ་t? 

ད@་oབ། 
• Â་ས་དང་ ཕལ་.ག་g་འmབ་ལམ་དང་འ—ལ་Ä་ Çབ་gགས་%་gགས་ ད@་oབ་འབད་5། 
• གནད་=ན་g་Çབ་པK་&བས་W་ %ང་.ག་gལ་མêན་ལག་éན་ འཐབ་gགས་%་gགས་ད@་oབ་འབད་5། 
• `ང་]བ་%་ལས་བjན་ %ང་.ག་a་ད@་བ་g་ %་F་གནས་üངས་ནང་ ལག་éན་དbས་འཐབ་ འབད་gགས་%་gགས་ ད@་oབ་འབད་5། 

མ]ན་zན་དང་ མr་ཆས། 
• eབ་iབ། ]ག་Jག་དང་;མ་Jག། eབ་Jམ་བ?་གsག་པ། 
• འÑལ་Dད་ ]ག་iབ་དང་ `ང་iབ། 
• .ག་མöད་ལག་éན། úག་mག/Dངས་འÑལ། (www.dzongkha.gov.bt) 
• ཕལ་&ད་Â་སK་ãམ་གཞག་&ར་îK་fད་qར། 

https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/Karmai_%C96%3zer-
_a_book_on_Dzongkha_Honorifics_90a84c1163671f358d7561f4489f7dd.4pdf 
 

• ;ོང་ཁའི་མིང་ཚ>ག་@མ་Aངས་དང་འགལ་མིང་Cར་ཚDགས་Eེང་བ། 
https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/Ant_&_Syn(text)_9cb26c71b
e8c1f95c7108db64d0d24dd.pdf  

 

èང་æ་°X་ Ωང་བ་འཐོབ་ཐབས་&་ Pབ་nོན་འབད་ཐངས། 
{གས་|བ། 

• Cང་དང་འ?་@མ་A་དP་བ་q་ཧ་3་z་ ?་བ.་Fབས་ གནད་4ན་བºགས་ཐངས་དང་ བËད་མཚམས་ 4ན་མཚམས་ འ?་
བjད་ལམ་]གས་q་དང་འbལ་c་ ÿད་¶མ་དP་དང་ aས་གçམ་A་öབ་Hར་q་ འôལ་བ་ãད་པར་?ས་c་ བu་4ན་
#ད་fན་འབད་qགས། ༼?་r།༽ 



 
!བ་$མ་ 11 པ་དང་ ༡༢ པ+་ !བ་,ན་ལམ་,ན།                                           0་1་༢༠༢༢ 3། 

4་ག6ང་དང་7ད་$ག་8ང་འ:ལ་ལ་;ངས།                                                                                                     =ག་>ངས་ 78 / 270 

ལས་དོན། 
• @མ་8ག་2་¶མ་གཞག་q་ཧ་3་z་ གཞན་Aས་@མ་Rག་འབད་Ä་@མ་8ག་q་ དP་བ་དúད་h་ རང་2་བསམ་4ན་བjད་

r་དང་ རང་2་µ་འགན་དང་འñལ་བ.་ བཤད་པ་?་ད3པ་q་ཡང་ @མ་8ག་2་¶མ་པ་གང་∆ས་M་Tག་]་ཕབ་z་ @མ་
Rག་འབད་qགས་ད3། 

• འ!བ་Cང་2་3་8མ་དང་™ད་¶མ་q་ཧ་3་z་ Cང་hབ་དང་¶མ་ཐར་]་གQ་བཞག་z་ འ!བ་Cང་འཇམ་wང་w་◊་ རང་
<བས་Mས་?་qགས་ད3། 

 

…ས་འཆར་དང་པ། Ÿོས་ཉམས་བzགས་S་ èང་æ་°X་Pབ་Ωང་…ས་འཆར། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
Cང་འÖ་ ཁ་ལས་á་གཏང་པ་:ན་ བཤད་པ.་Fབས་M་ ག4ང་2་¶མ་འWར་ བཤད་ཐངས་M་”ག་2་¶མ་འWར་འÖ་ ཁག་Æ་ûས་
:ག་lནམ་དང་། Cང་?་r་lན་པ་:ན་ Cང་2་འâང་8མ་དང་ བËད་4ན་Üངམ་:ག་2ས་མ་ཚད་པར་ Cང་བཤད་ཐངས་M་ ”ག་2་
¶མ་འWར་/”ག་2་ཉམས་q་]་བ|ན་c་ Zག་Ä་q་ #་བ་འâང་qགསཔ་á་ ?་ད3པ་lན། 
h་2་4ན་]་ ཐབས་ལམ་f་ཤ་(ད་པ.་ནང་ལས་ #ས་ཉམས་བºགས་c་ ?་r་འÖ་lན། Cང་ #ས་ཉམས་བºགས་c་ ?་r་ 
 ར་Ä་འÖ་ Cང་?ཝ་ད་ Cང་Zག་Ä་2་ དབང་å་o་„་ གང་äང་:ག་]་ !་མ་འéད་4་བ{མ་དང་ Äག་2ས་མTང་མTང་
བ{མ་ Z་པ་2ས་ óར་óརཝ་བ{མ་A་ óར་ˇང་འâང་qགས་པ.་ ”ག་4ན་བºགས་c་ ?་r་:ག་]་3ཝ་lན། #ས་ཉམས་
བºགས་ཐངས་]་ 

• Cང་Pད་པ.་བi་¶མ་]་ #ས་ཉམས་བºགས་r། 
• Cང་Pད་པ.་ Ëད་”ག་]་ #ས་ཉམས་བºགས་r། 
• Cང་Pད་པ.་¶མ་འWར་]་ #ས་ཉམས་བºགས་r། 
• Cང་2་ གནས་aས་]་ #ས་ཉམས་བºགས་r།  ར་(ད། h་q་ལས་ དò་:ག་བjད་པ་:ན་ 

དòར་ན།  
èང་›ང་པ། Ÿོས་ཉམས་བzགས་ཡོདཔ།༼∂ད་€ག་G་Ÿོས་ཉམས་བzགས་ཡོདཔ།༽ 
™ད་ãད། ‡ད་¶མ་–ག་ལང་Ä་
ད3། Kན་མར་བwག་མ་ཚརན་ 
Â་ä་འ0་མtད་h་བwག་r། 
 ར་་øང་བwག་r་འ3་བºགས་
Gག། 

™ད་ãད་ཨམ་m་◊། ‡ད་ ¶མ་–ག་ལང་ར་Ä་ད3། ¶མ་–ག་´མས་M་É་འvལ་lན། Kན་
མར་བwག་མ་ཚརན་ Â་ä་ã་བcག་z་lན་äང་ བwག་r་jམ།  ག་:་འབད། ཨཔ་ù་
དབང་ ’་k་མ་ìགསན་ Zང་Ä་ìགས་ས། ད་8ས་ Kན་མ.་འmར་∑་]་ བwག་ཚརཝ་
འབད་ བwག་r་ར་jམ།   ར་ øང་འÖ་ བwག་r་འ3་བºགས་Gག། 



 
!བ་$མ་ 11 པ་དང་ ༡༢ པ+་ !བ་,ན་ལམ་,ན།                                           0་1་༢༠༢༢ 3། 

4་ག6ང་དང་7ད་$ག་8ང་འ:ལ་ལ་;ངས།                                                                                                     =ག་>ངས་ 79 / 270 

h་བ{མ་A་ #ས་ཉམས་q་ Cང་Pད་པ.་བi་¶མ་དང་ གནས་Xངས་ Ëད་”ག་q་]་ བºགས་c་?་ད3་པ.་…ར་ དò་4ན་བཅས་
བཤད་པ་Üབ་†ན་ད3། h་á་<ན་Qནམ་ལས་ +བ་དåན་Aས་ Cང་Üང་པ་:ག་བjད་Qནམ་ལས་ h་]་ #ས་ཉམས་བºགས་c་ 
?་བ6ག་ད3། 
Pབ་Ωང་བŒད་དོན་@་[་བ། 

• Cང་Zག་Ä་]་ Cང་]་ #ས་ཉམས་བºགས་c་(ད་ãད་]་བ|ན་c་ ™ད་པར་ག་:་ར་བi་∆ང་3? 
ད¿་Aབ། 

• +བ་དåན་Aས་ Cང་Üང་པ་:ག་བjད་Qནམ་ལས་ h་]་ #ས་ཉམས་བºགས་c་ ?་qགས་Ä་qགས་བ«་ད3། 
• Cང་#ས་ཉམས་བºགས་(ད་Ä་:ག་#ད་h་ #ས་ཉམས་ãད་པར་ བ6ད་བ7ས་c་?་བ6ག་ད3། 
• #ས་ཉམས་བºགས་c་(ད་ãད་M་™ད་པར་དP་དúད་འབད་བ6ག་ད3། 

,བ་åན་མ±་ཆས། 
• Pག་3ག་དང་vོམ་3ག། âོབ་3མ་༡༡པ། v་གDང་དང་íད་3ག་=ང་འ>ལ་ལས་ìངས། 
• âོབ་3མ་༡༡པX་Pབ་Ωང་,བ་åན་མ±་ཆས།https://repository.rec.gov.bt/dzongkha-

overview/dzongkha-xi/ 
 

…ས་འཆར་ག8ས་པ། བoར་Aབ་འབད་ཐོག་ལས་ èང་æ་°X་Pབ་nོན་འབད་°X་…ས་འཆར། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
Cང་འ?་ཐངས་M་…ར་ལས་ +བ་8མ་∆ག་མམ་q་དང་ lང་Õཤ་2་Éས་ཚན་ནང་ Zབ་[ང་འབད་h་(དཔ་ལས་བ|ན་ +བ་vག་
q་ oར་oརམ་བསམ་བjད་M་Tག་ལས་ ∆ག་2་õ་བ་q་བjད་Qནམ་ལས་ ´མས་ཁར་¡ན་བ6ག་r། h.་4ན་]་ ∆ག་2་õ་བ་
q་བjད་r། 

• Cང་?་r་4ན་]་ ག་:་ར་ འབད་ད3པ་(ད? 
• Oད་Mས་ ད་l་qན་óན་?ས་(ད་Ä་Cང་q་ ག་h་á་ར་ འ?་4་(དཔ་‘? 3་8མ་≠བ? 
• Cང་འ?་བ.་་Fབས་]་ ག་:་ར་ཚང་ད3པ་(དཔ་‘? 
• Cང་འ?་བ.་Fབས་ འཆར་Cང་དང་ ད!ས་Cང་༢ ལས་ ག་འÖ་དགའ་བས? ག་:་འབད། 

õ་བ.་ལན་q་ ö་ཚན་◊་◊་བQན་ དམངས་ཁར་གསལ་བཤད་འབད་བ6ག་r། h་ལས་ Üངམ་ག:ག་ Nས་བ7ར་A་བ6ད་4ན་
བwན་c་ Cང་འ?་ཐངས་q་ ´མས་ཁར་¡ན་བ6ག་r། 
 

…ས་འཆར་གJམ་པ། ཡོངས་འ≠ལ་,བ་åན་á་ནང་G་ འཚོལ་Aབ་ཐོག་ལས་ Pབ་nོན་འབད་°X་…ས་འཆར། 
]བ་^ན་_ང་Y། 
fག་a་eབ་iབ་དང་ Dངས་འÑལ་œལ་ལམ་འཆར་l་g་ནང་ `ང་འ:་ཐངས་ ག་i་Ö་བUད་Dད་ག་ i་g་བÜ་H་ ]བ་hང་འབད་5། 
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དá་iབ། 
• eབ་iབ། ]ག་Jག་དང་;མ་Jག། eབ་Jམ་བ?ིག་པ། (èགས་©ངས་༡༡༡-༡༡༢) 
• `ང་འ:་ཐངས་Åང་¨ཤ་mག་ལས་བUད་Dད་པK་དá་iབ། 
• Åང་¨ཤ་ôང་ཁ་ཤན་hར་iབ་Sང་.ག་མöད། 

https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/English-

Dzongkha_Pocket_Dictionary_fcbe977ea0f17fa3c90a8cd9a0b6c4f1.pdf 

Dངས་འÑལ་འཆར་l། 
• `ང་འ:་ཐངས།  https://youtu.be/Q4AhC0-3pxU 

• `ང་།     https://youtu.be/-6Y5uOiAvLs  

• `ང་a་ཆ་ཤས་(་ Dངས་འÑལ་eབ་^ན། https://youtu.be/u0Q37vLOQ7A 
• `ང་a་xད་ãམ།    https://youtu.be/u0Q37vLOQ7A 

• Åང་¨ཤ་ôང་ཁ་ཤན་hར་iབ་Sང་.ག་མöད། 
https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/English-

Dzongkha_Pocket_Dictionary_fcbe977ea0f17fa3c90a8cd9a0b6c4f1.pdf 

• གཞན་ཡང་ Åང་¨ཤ་mག་ལས་ Writing a Good Short Story Step-by-Step བrམ་ Dངས་འÑལ་ནང་འìལ་5། 
i་g་ བÜ་ཚར་oནམ་ལས་ `ང་འ:་ཐངས་g་ འìལ་oབ་འབད་i་ ]བ་hང་འབད་5།  
 

…ས་འཆར་བA་པ། èང་F་ཆ་ཤས་ཐོག་ལས་ èང་æ་°X་Pབ་nོན་འབད་°X་…ས་འཆར། 
_ང་Y་༡ པ། 
`ང་འ:་བK་&བས་ ≤ས་པར་R་ཚང་ད3་པK་ `ང་a་xད་ãམ་དང་ ཆ་ཤས་g་a་mག་ལས་ `ང་འ:་ཐངས་]བ་hང་འབད་5། 
`ང་འ:་ཐངས་(་Jགས་â། 

 

 

 

 

 

༡ `ང་a་ འ3།  
༡ ས་གནས། གÆས་qར་|ངམ་གsག་îན་པར་ གÆས་(་ཆགས་ཐངས་g་ཁ་གསལ་ད3། 
༢ Rས་ìད། དང་Í་qར་|ངམ་གsག་îན་པར་ གནས་üངས་g་ཁ་གསལ་ད3། 
༣ `ང་πདཔ། ཨཔ་གsག་དང་ཨམ་གsག་qར་îན་པར་ %་i་a་ བÉ་ãམ་ ãམ་འ•ར་ འR་òས་Jག་ÿལ་g་ཁ་གསལ་ད3། 
༢ `ང་a་བར། 
༡ ìར་¿གས། )མས་འ»ལ་ªག་qར་|ངམ་གsག་îན་པར་ ག་i་Ö་འ»ལ་ªག་ག་  དགའ་ªག་ག་g་ཁ་གསལ་ད3། 
༢ øགས་གo། Íང་དÎགས་ªག་qར་|ངམ་གsག་îན་པར་ ག་i་Ö་དÎགས་ªག་ག་ཁ་གསལ་ད3། 

`ང་a་འ3།  
༡. ས་གནས། 
༢. Rས། 
༣. `ང་πདཔ། 

`ང་a་བར། 
 ༤. ìར་¿གས། 
 ༥. øགས་གo། 
 

`ང་a་མ∫ག།  
༦. o་ཐབས། 
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༣ `ང་a་མ∫ག། 
༡ o་ཐབས། ཨཔ་འ\་Mལ་P་ªག། ཨམ་འ\་ཕམ་P་ªག། qར་îན་པར་ ག་i་Ö་Mལ་P་ªག་ ག་i་Ö་ཕམ་P་ªག་ཁ་གསལ་ད3།  
3ང་a་`ང་a་xད་ãམ་g་W་ གo་བཞག་mག་ལས་ fག་W་xད་ãམ་bས་འ®ན་འབད་Dད་%་Üར་ _ང་Y་འབད་བ?ག་5། 
fག་W་བUད་Dད་པK་ `ང་a་ཆ་ཤས་g་W་གo་བཞག་H་ `ང་གསརཔ་êང་Ø་ .ག་འà་༢༠༠ ལས་མ་Óངམ་sག་:ས། 

ས་གནས་དང་Rས་ìད། གÆས་ཚན་ཉམས་དགའ་�ག་�་དང་ ད་zས་ནངས་པK་Rས་W། 
`ང་πདཔ། `ང་πདཔ་ག¡་¬་ ཨཔ་ß་∞་དང་ཨམ་Øན་éགས། ཡན་ལག་`ང་πདཔ་ ཨཔ་ß་∞་དང་ཨམ་Øན་éགས་(་ B་Jག་

€ན་དང་BC་Jག་བཟང་། ཨཔ་ß་∞་a་ཨམ་`་གསརཔ་དཔལ་ན། འÑལ་བ་Dད་པK་ཆ་Òགས་g། 
øག་གo། ཨཔ་ß་∞་aས་´་རK་ཨམ་`་བཞག་H་ ཨམ་`་གསརཔ་ཨམ་དཔལ་ན་འìལ་5་འ3་བ∏གསཔ་ལས་བjན། 
ìར་¿གས། འ»ལ་Ú་Ú་/Û་Ú་Ú། 
o་ཐབས། ཨཔ་ß་∞་དང་ཨམ་Øན་éགས་བཟའ་ཚང་Gག་བÙམས་Ä་ B་གo་g་དང་དགའ་�ག་�་Ö་Ùད་Dདཔ། 
བ,ད་=ན། ག√ན་}གས་(་བར་ཐ་དམ་.ག་བHན་ད3་པK་dར་ལས། 

 

=ན་ཚན་ëན་Dད་%་དང་འ—ལ་ åན་བüར་བoན་R་ `ང་a་xད་ãམ་ Jམ་པ་བoན་:་བ?ག་H་ `ང་འ:་ཐངས་(་3་Jམ་དང་འ—ལ་:་བ?ག་5། i་ལས་ 
`ང་éགས་èམ་Ö་:ས་Dད་%་g་ དá་ıད་ནང་བ~་གPག་འབད་བཞག་བ?ག་5།  
i་བrམ་Ö་ _ང་Y་གཞན་ཡང་ Jག་བ„ས་Ä་ `ང་a་ཆ་ཤས་g་a་mག་ལས་:་བ?ག་5། ད་µང་ _ང་Y་གཞན་ཡང་ Åང་¨ཤ་a་`ང་g་ གདམ་ཁ་
|བ་H་ ôང་ཁ་ནང་&ད་བˆར་འབད་བ?ག་5། 
_ང་Y་༢ པ། 
eབ་iབ་ནང་ Dད་%་`ང་g་ y་ཚན་Ö་བÉ་oནམ་ལས་ `ང་ནང་Dད་%་`ང་πདཔ་g་bས་འ®ན་འབད་བ?ག་H་ `ང་Ö་Dད་%་འ\་ པར་དང་བཅས་ –་
.ག་ U་%ག་(comic) a་ ལམ་Wགས་ནང་ :་བ?ག་5། 
]བ་hང་བ?ད་=ན་<་n་བ། 

• `ང་འ:་བK་&བས་ ཚང་ད3པ་ག་s་ར་Dདཔ་t? 
• `ང་གསར་;མ་འབད་%་ལས་བjན་ Qད་རK་%་F་5་ ˜་ཕན་ག་s་ར་Dདཔ་t? 
• `ང་éགས་èམ་Ö་ གསར་;མ་ད3པ་འpཝ་sག་འབད་བ་sན་ ག་s་ར་འབད་ད3པ་འRག? 
• `ང་འ:K་&བས་ç་ cས་ཉམས་བ∏གས་Ä་ :་ད3་པK་⁄ངས་ ག་s་fང་5་མས? 

ད@་oབ། 
• `ང་འ:་བK་&བས་དང་ མ་:་བK་ù་མར་ ག་s་ར་འབད་ད3པ་Dད་ག་g་ òས་gགས་5། 
• `ང་འ:་ཐངས་(་ ཐབས་ལམ་g་ ད@་oབ་འབད་gགས་5། 
• རང་åད་འìལ་oབ་mག་ལས་ `ང་འ:་ཐངས་g་ òས་མ་òས་ད@་oབ་འབད་5།  

མ]ན་zན་དང་ མr་ཆས། 
• `ང་iབ། 
• eབ་iབ། ]ག་Jག་དང་;མ་Jག། eབ་Jམ་བ?ིག་པ། 
• Åང་¨ཤ་ôང་ཁ་ཤན་hར་iབ་Sང་.ག་མöད། 
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https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/English-

Dzongkha_Pocket_Dictionary_fcbe977ea0f17fa3c90a8cd9a0b6c4f1.pdf 

• `ང་འ:་ཐངས།  https://youtu.be/Q4AhC0-3pxU 

• `ང་།     https://youtu.be/-6Y5uOiAvLs  

• `ང་a་ཆ་ཤས་(་ Dངས་འÑལ་eབ་^ན། https://youtu.be/u0Q37vLOQ7A 
• `ང་a་xད་ãམ།    https://youtu.be/u0Q37vLOQ7A 

• Åང་¨ཤ་ôང་ཁ་ཤན་hར་iབ་Sང་.ག་མöད། 
https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/English-

Dzongkha_Pocket_Dictionary_fcbe977ea0f17fa3c90a8cd9a0b6c4f1.pdf 

• གཞན་ཡང་ Åང་¨ཤ་mག་ལས་ Writing a Good Short Story Step-by-Step བrམ་ Dངས་འÑལ་ནང་འìལ་5། 
 

èང་དང་འ≠ལ་S་ Pག་°X་3ག་vལ་འཐོབ་ཐབས་G་ âོབ་nོན་འབད་ཐངས། 
{གས་|བ། 
• འ?་@མ་ Bན་@མ་ Cང་ ¶མ་ཐར་ ནང་Éས་@མ་8ག་ལ་_གས་པ.་@མ་8ག་2་ དò་hབ་q་Zག་z་ ལས་è་འßས་དང་ 

®ང་4ར་A་གནས་q་ Dས་པ.་ཁར་ @མ་8ག་2་ཉམས་དང་ ™ད་Éས་ འ?་qལ་q.་ 8ག་པ་གསརཔ་fན་á་ གནས་
Xངས་དང་བYན་ ལག་fན་འཐབ་qགས། 

• @མ་8ག་q་Zག་z་ Ä་ù.་ནང་མm་བ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་ 8ག་/ལ་fགས་ûམ་q་ གདམ་ཁ་Üབ་Qནམ་ལས་ རང་
2་Ä་ù་ 4ན་nན་བi་r་]་བ@ན་qགས།  

• £ག་8ག་(ངས་འñལ་ལས་འTན་པ.་ ìང་ཁ་དང་Éས་Fད་Zབ་<ན་མm་ཆས་q་ Zག་z་ བ§ར་Qབ་M་Tག་ལས་ རང་]་
ཕན་པ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་q་fན་qགས། 

ལས་དོན། 
• @མ་8ག་q་Zག་z་ Ä་ù.་ནང་ཁག་Æ་བ.་ Dས་(ན་དང་ བu་4ན་ 8ག་/ལ་q་ ཧ་3་Qནམ་ལས་ ལག་fན་འཐབ་

qགས་ད3།༼Zག་@མ།༽  
• £ག་8ག་(ངས་འñལ་ལས་འTན་པ.་ ìང་ཁ་དང་Éས་Fད་Zབ་<ན་མm་ཆས་q་ Zག་z་ བ§ར་Qབ་M་Tག་ལས་ རང་

]་ཕན་པ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་q་fན་qགས་ད3།༼Zག་@མ།༽ 
• འõ་དúད་M་8ག་/ལ་Zབ་z་ 4ན་ཚན་ག་:.་Tག་]་འབད་äང་ 4གས་པ་གཅད་r་དང་ འõ་Qབ་འབད་r་ 3་བ7ར་འབད་

¥་ བསམ་ལན་བjད་r་q་འབད་qགས་ད3། ༼ཉན་≠བ།༽ 
 

…ས་འཆར་དང་པ།  Pག་ཐངས་མ་འL་བX་ཐོག་ལས་ èང་Pབ་nོན་འབད་°། 
]བ་^ན་_ང་Y། 
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eབ་kག་g་ ]ག་5་a་Jག་ÿལ་འmབ་5K་=ན་W་ `ང་iབ་མ་འpཝ་g་]ག་བ?ག་5། 
_ང་Y་༡ པ། 
eབ་kག་རང་PK་ –་འ=ད་དང་འ—ལ་Ä་ `ང་êང་Ø་z་ གདམ་ཁ་|བ་བ?ག་H་ `ང་འ\་%ག་བཤལ་|བ་]ག་བ?ག་5། i་ལས་ fག་W་བUད་Dད་
པK་ n་བ་g་a་ལན་:་བ?ག་5། 

• `ང་འ\་ ས་གནས་ག་Ä་དང་ Rས་ìད་ནམ་<་`ང་t? 
• `ང་འ\་ནང་ `ང་πདཔ་ ག་དང་ག་ར་འRག? m་བUད་འབད། 
• `ང་ནང་ øགས་གo་ག་Ä་ལས་ འ3་བ∏གས་ªག? 
• `ང་འ\་ནང་ o་ཐབས་ག་i་Ö་≠ང་ªག? 
• `ང་འ\་ ག་s་a་dར་ལས་Åན་མས? 

_ང་Y་༢ པ། 
_ང་Y་༡ པK་=ན་W་]ག་Dད་%་`ང་འ\་ར་ Gག་ཚར་sག་ oབ་oབ་Ö་ 3་=ན་དང་བ∂་=ན་éན་5་=ན་W་ ]ག་བ?ག་5། 
iK་=ན་W་ གཤམ་འ´ད་(་ n་བ་g་a་ལན་ :་བ?ག་5། 

• `ང་འ\་ནང་ལས་ Qད་ར་aས་ ÿ་ལས་མ་དགའ་%་`ང་πདཔ་sག་bས་འ®ན་འབད་i་ `ང་πདཔ་འ\K་ ག‹ས་vད་ག་i་Ö་འRག? Qད་
(ས་འ\་W་ མ་དགའ་བK་⁄ངས་ ག་s་Åན་ན? iK་dར་ལས་ lར་lརམ་བསམ་བཤད་(་mག་ལས་ y་ཚན་ནང་གསལ་བཤད་འབད་བ?ག་
H་ ⁄ངས་བཀལ་Dད་%་འ\་ fས་འབབ་Dད་îད་ད@་ད¯ད་འབད་བ?ག་5། 

• `ང་πདཔ་དང་ འ≠ང་Jམ་g་aས་ Qད་(་%་FK་£་བ་W་ འÑལ་བ་ག་i་Ö་ëནམ་མས? Qད་རK་བསམ་འཆར་བཤད། 
• `ང་i་W་བÜཝ་ད་ `ང་འ:་%་ %་འ\་a་བསམ་§ད་ ག་i་Ö་fང་5་མས? `ང་ནང་a་xད་ãམ་ བ∏གས་ཐངས་g་W་བÜ་H་ `ང་འ:་%་

a་dར་ལས་ བསམ་འཆར་བUད་བ?ག་5། 
གཞན་ཡང་ `ང་g་oབ་oབ་Ö་]ག་H་ 3་=ན་དང་བ∂་=ན་éན་5་=ན་W་ མm་བK་མÊ་Jགས་(་n་བ་g་ i་ལས་Jགས་བ„ས་Ä་བUད་oནམ་ལས་ 
oབ་oབ་Ö་]ག་བ?ག་5། 
 

…ས་འཆར་ག8ས་པ།  [་བ་[ས་ཐོག་ལས་ èང་Pབ་nོན་འབད་°། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 

Cང་+བ་<ན་མ་འབད་བ.་ Kན་�ངས་གKས་དང་གçམ་A་⁄་མར་ Cང་2་4ན་ཚན་ïག་འཐདཔ་†ན་Qན་ན་ Cང་Qབ་Qབ་á་Zག་

∆ང་བ6ག་z་ Zབ་<ན་A་Fབས་ ∆ག་2་õ་བ་q་བjད་h་ ག་hམ་:ག་2ས་fགས་ûམ་áZག་∆ང་Gག་ག་ དP་Qབ་འབད་r། 
• Cང་འÖ་ འ3་ག་h་á་བºགས་Gག? 
• Cང་འÖ་ ག་:.་…ར་ལས་lན་མས? 
• Cང་ནང་ དགའ་བ་ fl་བ་ འ:གས་པ་ལ་_གས་པ.་ཉམས་q་ལས་ ག་:.་ཉམས་M་óར་ˇང་âང་G? 
• Cང་Pདཔ་q་ལས་ དགའ་ûས་ག་‘? ག་:་འབད། 
• Cང་འÖ་2་ དཀའ་ངལ་གs་Ù་ག་:་ལས་âང་Gག? 
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• Cང་འÖ་ནང་ འâང་8མ་མ་འ¡ཝ་ག་:་ར་འaག? ག་:་ར་lན་མས? 

• Cང་འÖ་ མ‹ག་ག་h་á་བ7་Gག? 
«ག་]་(ད་Ä་ õ་བ་q་བ{མ་བjད་h་ Cང་རང་Üང་2་Tག་ལས་Zག་z་ དP་Qབ་འབད་qགས་r། 
 

…ས་འཆར་གJམ་པ།  ལམ་nོན་འབད་ཐོག་ལས་ èང་ Pབ་nོན་འབད་°། 
Hང་µ་༡ པ། 

+བ་དåན་Aས་ +བ་hབ་ནང་(ད་Ä་Cང་:ག་ཁ་›་བ6ག་z་ Fད་¬གས་á་ དò་<ན་A་Tག་ལས་Zག་r། h.་¬ལ་ལས་ 

Zག་པ.་Fབས་ ∆ག་2་Zག་ཐངས་M་ཚད་གQ་q་ ཚང་G་ག་མ་ཚང་ ≠བ་བ6ག་r། h་ལས་ Üངམ་ག:ག་ Zག་ཐངས་M་

ཚད་གQ་བi་Qནམ་ལས་ mང་ར.་གནས་ཚད་དང་བYན་པ.་ Cང་hབ་ལ་_གས་པ་ ག་h་མང་མང་Zག་བ6ག་r། 

དòར་ན་  

ཨང་། Äང་། Fད་M་´ང་ཕབ། Ëད་Ó། ”ག་§ར་mག ”ག་3མ་r། གཅད་མཚམས། 

       

       

 

གཞན་ཡང་ Cང་hབ་དང་དò་hབ་q་ Kན་«ར་བQན་Zག་བ6ག་r་4ན་]་ དò་hབ་Zག་z་ (ད་Ä་q་ ∆ག་2་—ག་!མ་
བ{མ་ལག་fན་འཐབ་z་ T་བཞག་བ6ག་r། 
ཨང་ ùས་

�ངས། 

1་hབ་M་Äང་།/4ན་ཚན། @མ་པ་å།/པར་˜ན། གནས་aས/Cང་Pདཔ/མTང་
ˇང་། 

བ6ད་བ7། ¡ན་ག_། 

༡       

༢       

 

Hང་µ་༢ པ། 

ö་ཚན་◊་]་ Cང་◊་†ན་c་ Zག་བ6ག་Qནམ་ལས་ Cང་འÖ་ནང་2་ ™ད་Éས་དང་འbལ་c་ འགན་πར་q་བ3་z་#ད་Qནམ་

ལས་ རང་2་འགན་πར་དང་འbལ་བ.་ˆ་”ག་q་ fགས་ûམ་á་Zག་z་ ཚབ་Pད་འབད་r་2་བཅའ་Rག་Üབ་བ6ག་r། h་ལས་ 
ཚབ་Pད་[ང་བ་འབད་(ད་Ä་q་ འ!བ་zགས་¿་འ!བ་<ན་འབད་བ6ག་r།  
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གཞན་ཡང་ རང་2ས་Zག་r་[ང་བ་འབད་r་4ན་]་ ∆ག་]་ མtན་~ན་དང་ མm་ཆས་ནང་བjད་(ད་པ.་ དò་hབ་q་ལག་

fན་འཐབ་z་ Zག་r.་[ང་བ་q་ འབད་བ6ག་r། དòར་ན་ ”ག་མཚམས་གཅད་ཐངས་དང་ Hར་mག་དང་”ག་7ད་Üབ་z་
Zག་ཐངས་ h་ལས་ ìང་ཁ.་ìད་Ó་ངག་èན་དག་པ.་Áས་9་ལ་_གས་པ.་ དò་hབ་q་2་ལམ་<ན་Tག་ལས་ འóལ་Qབ་
འབད་h་Zག་བ6ག་r། 
Zབ་[ང་བ6ད་4ན་A་õ་བ། 

• Cང་hབ་q་ ག་h་མང་མང་Zག་qགས་པ་:ན་ ‡ད་ར་]་ ཕན་Tགས་ག་:་∆ང་r་མས? 

• Cང་hབ་q་2་ནང་4ན་Aས་ ང་བཅས་ར.་Ä་ù་]་ཁག་Æ་བ.་ Xང་®ང་2་བ≠བ་æ་ གང་äང་:ག་<ནམ་lན་  ར་Ä་
འÖ་]་!ས་fན་(ད་ãད། πངས་བཀལ། 

དP་Qབ། 

• +བ་vག་q་2ས་ Zག་z་(ད་Ä་q་ ö་Nགས། ཆ། རང་Kད་M་Tག་ལས་ དP་Qབ་འབད་r། 

• 3ང་]་ Hང་µ་2་Fབས་M་ ཐབས་ལམ་ནང་ བjད་h་(ད་པ.་ —ག་!མ་བ{མ་A་ ཐབས་Dས་ˇ་óགས་M་Tག་
ལས་དP་Qབ་འབད་ད3། 

• Cང་Zག་ཐངས་q་ Zག་ཐངས་M་ཚད་གQ་དང་ གནས་8མ་„་པ.་གནས་ཚད་དང་བYན་c་ Zག་qགས་Ä་qགས་དP་

Qབ་འབད་r། 

• +བ་ཁང་ནང་ ཨ་‚ག་ར་ +བ་<ན་འ3་མ་བºགས་པ.་⁄་མ་ ཨང་�ངས་M་Tག་ལས་ ‚གས་8ལ་བgར་c་ Ä་!མ་
གKས་]་Zག་བ6ག་r། h.་Fབས་ aས་èན་དP་Qབ་M་Tག་ལས་ ≤གས་†ན་c་fགས་Iས་M་བསམ་ལན་q་བjད་
r། 

 

མMན་Øན་དང་ མ±་ཆས། 
• eབ་iབ། ]ག་Jག་དང་;མ་Jག། eབ་Jམ་བ?ིག་པ། 
• `ང་iབ། རང་}ལ་དང་ད£ངས་ན། ôང་ཁ་3ང་འŒལ་]ན་ìགས། 
• ]ག་iབ། ག)ར་…མ་གང་དང་ ཤ་བK་འ»ལ་âང་། 
• %ང་གནས་གསལ་བK་fད་qར། ôང་ཁ་3ང་འŒལ་]ན་ìགས། 

https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/mingney_selwai_yoezer_2372a816d73f336ed26d2175c
f5feddf.pdf 

• .ག་མཚམས་ ,ད་མཚམས་ =ན་མཚམས་(་ Dངས་འÑལ་eབ་^ན། 
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http://www.elibrarybhutan.com/search/default/viewfiles?key=169e7c8c15b40b9fe60c6756330747af07

198657&url=qrnAuXx0e3p7d3p6eH16enR5entydLC1q6e_rrK0v7K2tL7Ccbu1rae0e3x1eYB4c3qEgnN_f

3x0fnq2snk=&ext=mp4  

 

èང་དང་ Å་cX་Ωོར་བ་]ང་འ≠ལ་Q་ Pབ་Ωང་འབད་ཐབས་&་ âོབ་nོན། 
{གས་|བ། 
• Cང་དང་འ?་@མ་A་དP་བ་q་ཧ་3་z་ ?་བ.་Fབས་ གནད་4ན་བºགས་ཐངས་དང་ བËད་མཚམས་ 4ན་མཚམས་ འ?་

བjད་ལམ་]གས་q་དང་འbལ་c་ ÿད་¶མ་དP་དང་ aས་གçམ་A་öབ་Hར་q་ འôལ་བ་ãད་པར་?ས་c་ བu་4ན་#ད་
fན་འབད་qགས། ༼?་r།༽ 

• @མ་8ག་དང་འñལ་བ.་ 4ན་ཚན་q་Zབ་z་ དP་དúད་དང་4གས་´ལ་ འõ་ལན་དང་ གསལ་བཤད་q་འབད་qགས། ༼ཉན་
≠བ།༽ 

 

ལས་དོན། 
• འ!བ་Cང་2་3་8མ་དང་™ད་¶མ་q་ཧ་3་z་ Cང་hབ་དང་¶མ་ཐར་]་གQ་བཞག་z་ འ!བ་Cང་འཇམ་wང་w་◊་ རང་<བས་

Mས་?་qགས་ད3། 
• ¶མ་དP་བ&ད་M་4ན་A་Hར་qལ་q་བ§ར་Qབ་འབད་h་ G་¿་Hར་བ་q་དP་དúད་འབད་h་?་qགས་ད3། 
• +ན་འ‹ག་Úས་ཡང་གçམ་A་ 8་Ω.་དP་བ་དང་Pད་@ལ་A་™ད་པར་q་ ཧ་3་z་ལག་fན་འཐབ་qགས་ད3།  
• æ་”ག་aས་གçམ་A་Gག་öབ་M་™ད་པར་q་ ཧ་3་z་ལག་fན་འཐབ་qགས་ད3། 
 

…ས་འཆར་དང་པ།  èང་Pག་∞་ qད་}ས་འHན་ཐོག་ལས་ Pབ་nོན་འབད་°། 
Zབ་<ན་Hང་µ་༡ པ། 
Cང་hབ་དང་ དò་hབ་ལ་_གས་པ་Zག་བ6ག་Qནམ་ལས་ ÿད་q་!ས་འ∏ན་འབད་བ6ག་r།  

h.་4ན་]་ ∆ག་2་—ག་!མ་འÖ་ ལག་fན་འཐབ་r། ö་ཚན་◊་]་ Cང་2་4ན་ཚན་◊་†ན་Qནམ་ལས་ Cང་འÖ་Zག་ཚར་བ.་
¬ལ་]་ oར་oརམ་བསམ་བjད་M་Tག་ལས་ Cང་ནང་(ད་Ä་ÿད་དང་~ན་q་T་བjད་འབད་བ6ག་r། h་ལས་ T་བjད་འབད་
(ད་Ä་ÿད་q་ ö་ཚན་ནང་Nས་བ7ར་འབད་h་ ∆ག་]་བjད་(ད་Ä་—ག་!མ་ནང་]་བºགས་བ6ག་r། 

ÿད་!ས་འ∏ན། Zག་བཅས། Pད་Ó། འâང་πངས། འñལ་Ó། 
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གཞན་ཡང་ «ག་2་Hང་µ་h་ལས་8གས་བ#ས་c་ Ó་Hར་དང་4ན་འ‹ག་2་Tག་ལས་ དòར་བËད་q་ ÿད་དང་~ན་A་འTབ་
ཐངས་དང་འbལ་c་ དòར་བËད་Üབ་བ6ག་r། 

Hང་µ་༢ པ། 

ö་ཚན་ནང་†ན་(ད་Ä་ Cང་འÖ་]་གQ་བཞག་z་ བËད་པ.་དP་བ་q་ Zབ་<ན་འབད་ཐབས་]་ བËད་པ་Üང་པ། ཆ་ཚང་བ། 
ˇ་བ7ས། ”གས་བཅད་M་བËད་པ་q་ !ས་འ∏ན་འབད་ཐངས་M་Zབ་<ན་འབད་r། 

 

…ས་འཆར་ག8ས་པ།  èང་Pག་∞་ 0ང་€ག་དང་ø་€ག་}ས་འHན་ཐོག་ལས་ Pབ་nོན་འབད་°། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 

Cང་hབ་དང་ དò་hབ་ལ་_གས་པ་q་Zག་བ6ག་Qནམ་ལས་ æ་”ག་q་!ས་འ∏ན་འབད་h་ aས་གçམ་A་དP་བ་›་བ6ག་r། 
Hང་µ་༡ པ། 

Cང་_་_ར་◊་†ན་c་ Cང་ནང་ལས་ ö་ཚན་◊་◊་2ས་ Äང་”ག་༡༠ T་བjད་འབད་བ6ག་r། h་ལས་ Äང་”ག་q་ ∆ག་2་

—ག་!མ་A་ ”ག་གQ་ནང་]་བºགས་c་ aས་གçམ་A་æ་”ག་འTབ་ཐངས་q་ ”ག་མôད་དང་ Fད་Gག་དང་G་¿.་Hར་བ་2་
+བ་hབ་ནང་ལས་ aས་གçམ་རབ་གསལ་ ར་Ä་འÖ་ ལག་fན་འཐབ་Tག་ལས་ ∆ག་2་—ག་!མ་འÖ་ བཀང་བ6ག་r། 
དòར་ན་ ∆ག་2་—ག་!མ་ནང་བjད་h་ (ད་4་བ{མ། 

ཨང་། .ག་གo། མ་fངས། ད་Ü་བ། འདས་པ། ˘ལ་.ག 

༡ Vས་ བ˙བ། ˙བ བ˙བས ˙བས། 
༢ ïས་ཐག་     

_ང་Y་གཞན་ཡང་ %ང་.ག་དང་འÑལ་བK་_ང་Y་ དáར་ན་ %ང་a་ད@་བ་དང་ %ང་a་xད་.ག་hར་ཐངས་g་ ]བ་^ན་འབད་5། 
_ང་Y་༢ པ། 
_ང་Y་༡ པK་&བས་(་`ང་འ\་ར་ Gག་ཚར་sག་]ག་བ?ག་H་ lར་lརམ་བསམ་བUད་(་mག་ལས་ %་bམ་z་aས་ @ད་îད་ལས་.ག་z་ m་བUད་
འབད་བ?ག་5། i་ལས་  དáར་ན་  

ཨང་།      @ད་îད་ལས་.ག། 
༡ ≈བ། 
༢ འ•ར། 

 

ད་µང་ Rས་གçམ་<་£་.ག་དང་˘ལ་.ག་བཅས་ y་ཚན་ནང་m་བUད་འབད་Dད་%་g་ Rས་གçམ་<་འmབ་ཐངས་དང་འ—ལ་ བ∏གས་oན་ན་ གཞན་g་
ཡང་ Rས་གçམ་རབ་གསལ་དང་ .ག་མöད་ལག་éན་འཐབ་H་ ]བ་^ན་འབད་5། 
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ཨང་། མ་fངས། ད་Ü་བ། འདས་པ། ˘ལ་.ག 

༡   བ˙བས  

༢ བ˚ང་    

གཞན་ཡང་ Rས་གçམ་W་ འ•ར་îད་(་£་.ག་g་W་ £་.ག་a་.ག་}གས་mག་ལས་ bས་འ®ན་འབད་ཐངས་དང་ ]ག་བཅས་(་¸ད་(་ù་མར་ Rས་
གçམ་ལས་ Rས་འདས་པK་úག་yབ་fང་ད3པ་ i་ལས་ £་.ག་ལས་འ≠ང་པK་ %ང་.ག་a་úག་yབ་_ར་བK་ãམ་གཞག་g་ fག་a་མêན་˝ན་དང་ 
མ´་ཆས་ནང་བUད་Dད་%་ དá་iབ་g་]ག་mག་ལས་ རང་åད་འìལ་oབ་འབད་བ?ག་5། 
]བ་hང་བ?ད་=ན་<་n་བ། 

• `ང་ནང་W་ £་.ག་a་úག་yབ་g་ Rས་གçམ་<་འmབ་ཐངས་དང་འ—ལ་ ད3་པK་⁄ངས་ག་s་fང་5་མས? 
• `ང་g་]བ་hང་འབད་བK་&བས་ç་ ¢ང་Xང་a་གནས་གང་µང་sག་^ན་=་Dདཔ་ལས་ Qད་(ས་འབད་བ་sན་ iK་&བས་ Rས་གçམ་དང་

˘ལ་.ག་a་ úག་yབ་g་ལས་ ག་འ\་ལག་éན་འཐབ་=གཔ་བrམ་ མmངམ་མས? ག་s་འབད། 
ད@་oབ། 

• `ང་འ:་]ག་འབད་བK་&བས་ ¸ད་(་འmབ་ཐངས་དང་ Rས་གçམ་<་úག་yབ་g་ལས་ 3་བ་དང་བ∂་=ན་˛ལ་5་W་ ཕན་mགས་Dད་îད་
ད@་oབ་འབད་gགས་5། 

• `ང་འ:་བK་&བས་ Rས་གçམ་<་úག་yབ་དང་ ¸ད་(་འmབ་ཐངས་ i་ལས་ £་.ག་ལས་≠ང་པK་ %ང་.ག་a་úག་yབ་g་ ད@་ད¯ད་
འབད་i་:་gགས་5། 

 མ]ན་zན་དང་ མr་ཆས། 
• eབ་iབ། &ད་úག་དང་ú་ˇK་_ར་བ། eབ་Jམ་བ?ིག་པ། 
• òས་_ར། £་.ག་ལས་≠ང་པK་ %ང་.ག་a་úག་yབ་(་_ར་བ་ལ་ད¯ད་པ། Mལ་འ®ན་òས་Jག་ìགས་y། 
• ôང་ཁK་.ག་མöད། 
• Rས་གçམ་རབ་གསལ། &ད་úག་དང་ú་ˇK་_ར་བ། eབ་Jམ་བ?ིག་པ། 
• 3ང་Jམ་ôང་ཁK་བ∂་གÕང་། ôང་ཁ་3ང་འŒལ་]ན་ìགས། 

https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/Advanced_Level_Dzongkha_Grammar_Textbook_2

15fef1fbd5450116ae8a9ace4c7b7a.9pdf 

• བར་Jམ་ôང་ཁK་བ∂་གÕང་། ôང་ཁ་3ང་འŒལ་]ན་ìགས། 
https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/Medium_level_Dzongkha_Grammar_16d1e3c89c4

4a77323bd54d82900c.003pdf 

• གo་Jམ་ôང་ཁK་བ∂་གÕང་། ôང་ཁ་3ང་འŒལ་]ན་ìགས། 
https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/Basic_Level_Dzongkha_Grammar_Textbook_15d1

547e06eb5981969426a397c953ba.pdf 

• ôང་ཁK་Rས་གçམ་རབ་གསལ། ôང་ཁ་3ང་འŒལ་]ན་ìགས། 
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https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/A_book_on_Dzongkha_Verbs_ae232e511d10379

9ed7f1f842044f.367pdf 

• @ད་îད་ལས་.ག་དང་tན་.ག། Dངས་འÑལ་eབ་^ན། https://youtu.be/HVD11t535B8 
• ]ག་བཅས་དང་Mན་~ད། Dངས་འÑལ་eབ་^ན། https://youtu.be/dlKG51Ssbhw  
• %ང་.ག་བ,ད་པ། Dངས་འÑལ་eབ་^ན། https://youtu.be/eZ2jIFhhAvY  
• ãམ་ད@་བMད་(་dར་ལས་༡ པ། Dངས་འÑལ་eབ་^ན། https://youtu.be/QfR_2N_gRX0  
• ãམ་ད@་བMད་(་dར་ལས་༢ པ། Dངས་འÑལ་eབ་^ན། https://youtu.be/8F7oFqhflIs  
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ཆ་ཤས་བ@་པ། 
བAས་Bངས་C་  

'ོབ་)ོན་ལམ་)ོན། 
âོབ་3མ་བŒ་ག^ག་པ། 

 
བ/ས་1ངས་དང་འ)ལ་བ,་ 

• =གས་>བ། 
• ལས་དོན། 
• ?བ་<ོན་ལམ་<ོན། 
• ད@་Aབ་ལམ་Bགས། 
• མCན་Dན་མE་ཆས། 



 
!བ་$མ་ 11 པ་དང་ ༡༢ པ+་ !བ་,ན་ལམ་,ན།                                           0་1་༢༠༢༢ 3། 
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,ོབ་8མ་༡༡པ/་བMས་Nངས་,ོབ་<ོན་ལམ་<ོན། 
*་འ:ལ་-་<་དོན་=བ་7ོན་འབད་ཐངས། 
{གས་|བ།  

• ནང་Éས་དང་འñལ་བ.་ནང་4ན་q་Zབ་z་ རང་ བསམ་yད་བཟང་å.་Tག་]་གནས་qགས་r་དང་ གཞན་]་ཡང་ h་q་ 
2་…ར་ལས་ བཤད་པ་Üབ་qགས། ༼Zག་@མ།༽ 

• £ག་8ག་(ངས་འñལ་ལས་འTན་པ.་ ìང་ཁ་དང་Éས་Fད་Zབ་<ན་མm་ཆས་q་ Zག་z་ བ§ར་Qབ་M་Tག་ལས་ རང་
]་ཕན་པ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་q་fན་qགས།༼Zག་@མ།༽ 

• Zག་ཐངས་M་ཐབས་Dས་མ་འ¡ཝ་q་ ལག་fན་འཐབ་z་ ”ག་འÛ་2་3་4ན་དང་ བËད་4ན་ ™ད་Éས་q་ བ§ར་Qབ་
འབད་h་ 4གས་´ལ་དང་ 3་བ7ར་ fགས་བïས་M་བསམ་4ན་q་བjད་h་ བ6ད་4ན་བwན་qགས།༼Zག་@མ།༽ 

ལས་དོན། 

• ནང་Éས་དང་འñལ་བ.་ བx་མTང་དང་ ནང་4ན་q་Zག་z་ འ$ལ་བཤད་Üབ་r་དང་ བ6ད་4ན་བwན་r་q་ འབད་
qགས་ད3།  

• &བ་|ན་A་དò་hབ་ Éས་Fད་ནང་(ད་Ä་ ད!ས་@མ་དང་ འཆར་@མ་A་8གས་q་Zག་z་ Tས་པ.་(ན་ཏན་]་&་Çད་
འབད་qགས་ད3།  

• @མ་8ག་q་Zག་z་ Ä་ù.་ནང་ཁག་Æ་བ.་ Dས་(ན་དང་ བu་4ན་ 8ག་/ལ་q་ ཧ་3་Qནམ་ལས་ ལག་fན་འཐབ་
qགས་ད3། 

• £ག་8ག་(ངས་འñལ་ལས་འTན་པ.་ ìང་ཁ་དང་Éས་Fད་Zབ་<ན་མm་ཆས་q་ Zག་z་ བ§ར་Qབ་M་Tག་ལས་ 
རང་]་ཕན་པ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་q་fན་qགས་ད3། 

• Éས་Fད་དང་ད†ན་Fད་ནང་(ད་Ä་ གནད་4ན་q་Zག་z་ ìང་ཁ་ནང་བu་gར་འབད་qགས་ད3། 
 

>ས་འཆར་དང་པ། བ´ས་÷ངས་ རང་8ད་Pབ་Ωང་འབད་ཐངས་&་…ས་འཆར། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
བDས་Eངས་མ¿་ལས་མ‹ག་qན་A་ +བ་<ན་(ངས་ìགས་:ག་ མTང་Tས་ audio vsual ནང་]་བi་z་ (ངས་འñལ་ཁ་æང་ 
q་2་Tག་]་བºགས་(ད། h་q.་ནང་བ«་Qནམ་ལས་ རང་ག་Zབ་ད3་མÊ་Ä་འÖ་ fགས་ûམ་á་བ«། fགས་ûམ་á་ཉན་c་ 
Zབ་[ང་འབད་qགས། 
བཤེས་0ིངས་Gོབ་Hོན་དང་པ། https://youtu.be/vTK-y5nBqo0 
བཤེས་0ིངས་Gོབ་Hོན་གཉིས་པ། https://youtu.be/_XLakAdzRMc 
བཤེས་0ིངས་Gོབ་Hོན་གLམ་པ། https://youtu.be/O7TerhErz3c 
བཤེས་0ིངས་Gོབ་Hོན་བཞི་པ། https://youtu.be/pwFVEW97JfA 
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h་á་Zབ་པ.་Fབས་ /་”ག་དང་འbལ་བ.་ 3་4ན་ ཧ་3་བཞག་r་Üངམ་:ག་ãན་པར་ ∆ག་2་õ་བ་q་2་ལན་ Üབ་qགསཔ་
á་ Zབ་ད3པ་lན། 
Zབ་[ང་བ6ད་4ན་A་õ་བ། 

• ”གས་བཅད་འÖ་2་བ6ད་4ན་ག་:་<ནམ་lནམ་མས་3? 
• ”གས་བཅད་འÖ་2་འ$ལ་བཤད་ìང་ཁ.་ནང་?ས། 
• ”གས་བཅད་འÖ་2་བཤད་པ་ ངག་Tག་ལས་ གཞན་]་བཤད་པ་Üབ། 
• ”གས་བཅད་འÖ་ནང་ལས་ Äང་”ག་ཧ་མ་3་Ä་ ག་:་ར་འaག་ག་ T་བjད་འབད་h་ ”ག་མôད་ནང་ལས་3་4ན་འóལ།  
• ”གས་བཅད་འÖ་དང་འbལཝ་ད་ ང་བཅས་M་གནས་Xངས་ནང་ འབད་qགསཔ་དང་མ་qགསཔ་ག་:་ར་འaག་3? 
• ”གས་བཅད་M་ བËད་4ན་འÖ་]་ ‡ད་M་ཁ་tག་ལས་ &བ་flར་(ད་ག་ãད་ πངས་4ན་བjད། 
• བËད་4ན་འÖ་དང་ཆ་འ¡་བ.་གནད་4ན་ དò་hབ་གཞན་ཁ་ལས་ ག་h་á་ར་འTན་r་འaག་3? 
• ”གས་བཅད་འÖ་2་བËད་4ན་A་Tག་]་ རང་2ས་ õ་བ་„་2་ õ་བ་õས་ལན་:ག་བi་བ«། 

Zབ་[ང་དP་Qབ། 
འ$ལ་བཤད་?ས་(ད་Ä་དང་། õས་ལན་?ས་(ད་Ä། བསམ་འཆར་?ས་(ད་Ä། õས་ལན་?ས་(ད་Ä་q་དང་། བཤད་པ་ངག་Tག་
ལས་Üབ་z་ Ó་ག{ང་འབད་(ད་Ä་q་ རང་2་ìང་ཁ.་+བ་དåན་དང་། ཡང་ན་ ìང་ཁ་དང་བDས་Eངས་fགས་ûམ་á་Dས་Ä་
:ག་]་ བ§ལ་c་ བ»བ་མ་བ»བ་དང་ དP་དúད་འབད་བ6ག། h་དང་འñལ་བ.་ fགས་བïས་M་བཀའ་+བ་q་1་z་ རང་
2ས་རང་2་Dས་(ན་ 3ང་འÍལ་གཏང་ཐབས་]་བ@ན་¬གས་བÇད་ད3། 
 

…ས་འཆར་ག8ས་པ། ཡོངས་འ≠ལ་ཐོག་ལས་ âོབ་nོན་འབད་ཐངས་&་…ས་འཆར། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
བDས་Eངས་མ¿་ལས་མ‹ག་qན་A་ +བ་<ན་(ངས་ìགས་:ག་ མTང་Tས་ནང་]་བi་z་ (ངས་འñལ་ཁ་æང་ q་2་Tག་]་
བºགས་(ད།  
བཤེས་0ིངས་Gོབ་Hོན་དང་པ། https://youtu.be/vTK-y5nBqo0 
བཤེས་0ིངས་Gོབ་Hོན་གཉིས་པ། https://youtu.be/_XLakAdzRMc 
བཤེས་0ིངས་Gོབ་Hོན་གLམ་པ། https://youtu.be/O7TerhErz3c 
བཤེས་0ིངས་Gོབ་Hོན་བཞི་པ། https://youtu.be/pwFVEW97JfA 

h་q.་ནང་ལས་ རང་ག་<ན་r་lན་པ.་ ”གས་བཅད་q་(ད་པ.་ མTང་Tས་མm་ཆས་M་ ཁ་æང་འÖ་ +བ་vག་q་]་བཏང་Qནམ་
ལས་ h་ནང་ལས་ Zབ་[ང་འབད་བ6ག།  



 
!བ་$མ་ 11 པ་དང་ ༡༢ པ+་ !བ་,ན་ལམ་,ན།                                           0་1་༢༠༢༢ 3། 
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h་á་Zབ་བ6ག་པ.་Fབས་ /་”ག་དང་འbལ་བ.་ 3་4ན་ ཧ་3་r་Üངམ་:ག་á་ མ་བཞག་པར་ ?་r་དང་Zག་r་ ཉན་≠བ་
དང་དP་དúད་q་འབད་h་ བDས་Eངས་M་ıར་ཁར་ ìང་ཁ.་འ?་≠བ་M་Dས་(ན་ཡང་ འTབ་qགས་r.་4ན་]་ ∆ག་2་ ལན་
འ?་≠བ་འབད་r.་Hང་µ་q་འབད་བ6ག་ད3། 
Zབ་[ང་བ6ད་4ན་A་õ་བ། 

• ”གས་བཅད་འÖ་2་བ6ད་4ན་ག་:་<ནམ་lནམ་མས་3? 
• ”གས་བཅད་འÖ་2་འ$ལ་བཤད་ìང་ཁ.་ནང་?ས། 
• ”གས་བཅད་འÖ་2་བཤད་པ་ ངག་Tག་ལས་ གཞན་]་བཤད་པ་Üབ། 
• ”གས་བཅད་འÖ་ནང་ལས་ Äང་”ག་ཧ་མ་3་Ä་ ག་:་ར་འaག་ག་ T་བjད་འབད་h་ ”ག་མôད་ནང་ལས་3་4ན་འóལ། 
• ”གས་བཅད་འÖ་དང་འbལཝ་ད་ ང་བཅས་M་གནས་Xངས་ནང་ འབད་qགསཔ་དང་མ་qགསཔ་ག་:་ར་འaག་3? 
• ”གས་བཅད་M་ བËད་4ན་འÖ་]་ ‡ད་M་ཁ་tག་ལས་ &བ་flར་(ད་ག་ãད་ πངས་4ན་བjད། 
• བËད་4ན་འÖ་དང་ཆ་འ¡་བ.་གནད་4ན་ དò་hབ་གཞན་ཁ་ལས་ ག་h་á་ར་འTན་r་འaག་3? 

Zབ་[ང་དP་Qབ། 
+བ་vག་q་2ས་ /་”ག་2་འ$ལ་བཤད་?ས་(ད་Ä་དང་། བསམ་འཆར་?ས་(ད་Ä། õས་ལན་?ས་(ད་Ä་q་ (ངས་འñལ་Tག་
ལས་ རང་]་བ§ལ་བ6ག་r་དང་། བཤད་པ་ངག་Tག་ལས་Üབ་(ད་Ä་q་ Ó་ག{ང་འབད་h་ བ§ལ་བ6ག་Qནམ་ལས་ རང་2ས་
ཁ་tག་ལས་ µ་¬ལ་q་]་ བ»བ་མ་བ»བ་དང་ དP་དúད་འབད་ད3པ་དང་། h་དང་འñལ་བ.་ fགས་བïས་M་བསམ་ལན་q་
†ན་c་ Dས་(ན་3ང་འÍལ་གཏང་ཐབས་]་བ@ན་¬གས་བÇད་ད3། 

 
…ས་འཆར་གJམ་པ། ནང་པX་ wད་Gང་དང་འL་བX་ âོབ་nོན་འབད་ཐངས་&་…ས་འཆར། 
âོབ་nོན་འབད་ཐངས་&་=་3མ། 
1. 4ན་ཚན་A་…ར་ (དལ་འnར་oད་དཀའ) +བ་དåན་Aས་ བཤད་པ་aམ་�་:ག་Üབ། 
2. 4ན་ཚན་A་…ར་ E་ཟ་p་ག.་Tག་ལས་ +བ་vག་q་2ས་ བསམ་འཆར་≠བ་བ6ག། 
3. 4ན་ཚན་A་…ར་ལས་བjད་(ད་པ.་ ”གས་བཅད་འÖ་ དò་<ན་Tག་ལས་ Zག་z་ +བ་vག་q་ Úས་འhད་á་≠བ་བ6ག་

r། 
4. ”གས་བཅད་འÖ་ནང་2་ Äང་”ག་µ་ཁག་q་2་3་4ན་ ‰ང་øང་Tག་]་ ?ས་†ན་r། 
5. +བ་vག་mང་ར་]་ ”གས་བཅད་M་3་བ་ ག་h་á་fན་qགས་4་ག་ ≠བ་བ6ག་r། 
6. +བ་དåན་Aས་ ”ག་འÛ་དང་ ”ག་¸ང་ ”གས་བཅད་M་3་བ་q་ ◊་◊་བQན་ བཤད་པ་Üབ་†ན་r། 
7. ”གས་བཅད་M་3་4ན་ བ6ད་བ7ས་c་བཤད་†ན་r། 



 
!བ་$མ་ 11 པ་དང་ ༡༢ པ+་ !བ་,ན་ལམ་,ན།                                           0་1་༢༠༢༢ 3། 
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8. +བ་vག་q་]་ བËད་4ན་འÖ.་Tག་]་ lནམ་ãནམ་དང་ བ»བ་མ་བ»བ། Xང་®ང་འབད་qགས་ Ä་qགས། ⁄་མ་h་
á་ འབད་དང་མ་འབད། q་2་…ར་ བསམ་འཆར་བཤད་བ6ག་r། 

9. ”གས་བཅད་འÖ.་བ6ད་4ན་ རང་2་3་ཐངས་དང་འbལ་ འ?་hབ་ནང་]་ ?་བ6ག་r། 
10. ”གས་བཅད་འÖ.་Tག་]་ ,]མœ་2་8ག་<བས་དང་འbལ་c་ õ་བ་༥ལས་མ་མངམ་:ག་ qམ་µ་á་†ན་c་ མ‹ག་བ7་

r། 
Pབ་Ωང་བŒད་དོན། 

• Zབ་[ང་འབད་(ད་པ.་བËད་4ན་འÖ.་…ར་ལས་ བསམ་འཆར་བཤད། 
• ང་བཅས་Mས་ æང་9བ་´མས་དཔའ་q་བ{མ་ འབད་མ་qགས་Ä་འÖ་ ག་:་ལས་བ|ན་c་lན་ན? 

ད¿་Aབ། 
• +བ་vག་q་2ས་ བཤད་Ä་བསམ་འཆར་]་ !ས་fན་འབད་h་ fགས་བïས་M་བསམ་ལན་†ན་r། 
• ”གས་བཅད་M་བ6ད་4ན་?ས་(ད་Ä་q་དP་Qབ་འབད་h་ fགས་བïས་M་Nས་འཆར་†ན། 
• qམ་µ་q་ འབད་(ད་ãད་དP་Qབ་འབད་h་ µ་¬ལ་ག་ར་qལ་མtན་འབད་(ད་ãད་M་ ¡ན་T་བཞག། 
• ¬ལ་མ.་tན་ཚན་འ3་བºགསཔ་ད་ ⁄་མར་Zབ་Ä་ /་”ག་2་འ$ལ་བཤད་h་ +བ་vག་གKས་h་:ག་]་ དམང་ཁར་

བཤད་བ6ག་z་ ག་h་á་ ཧ་3་(ད་ག་ དP་Qབ་འབད་ད3། 

 
…ས་འཆར་བA་པ། €ག་F་འa་གནོན་པ་ ºས་tལ་9ར་འ…ས་‡་lX་Pབ་nོན། (གསལ་བཤད་&་ཐོག་ལས་Pབ་nོན།)  
Zབ་<ན་Hང་µ། 
གསལ་བཤད་C་ཐོག་ལས་ *་Dག་E་<་དོན་6ོབ་7ོན་འབད་F་E་དོན་G་ དོན་ཚན་I་Jམས་ཁར་Lས་ད<། 

དང་པ། ས་བཅད་I་Aག་ལས་ནང་6ན་ག་J་Kན་ན་:་;ད་འབད་L། 
གMས་པ། Nགས་བཅད་འO་ 8་0་F་ཚར་Jག་!ག་L། 
གBམ་པ། Pང་Nག་Q་Rག་Sད་P་T་གདམ་འU་འབད་Vནམ་ལས་ W་T་+་Nག་6ན་བཤད་L། 
བV་པ།  Nག་འY་8་,མ་བVན་Z་ འ[ལ་བཤད་\བ་]་ Nགས་བཅད་གJག་+་8་བ་;ད་ད8། 
^་པ།  ས་བཅད་དང་Vབ་བ>ར་འབད་Vནམ་ལས་ Nགས་བཅད་I་བ_ད་6ན་$ན་L། 
 

=བ་Mང་བNད་དོན་-་O་བ། 
• Zབ་[ང་འབད་(ད་པ.་ /་”ག་2་བ6ད་4ན་ག་:་lན་མས་3? 
• ”གས་བཅད་འÖ་ནང་ལས་ ‚ག་,་ར་ ´མས་ཁར་བཞག་z་ ལག་fན་འཐབ་ད3པ་ག་:་འaག་

3? 



 
!བ་$མ་ 11 པ་དང་ ༡༢ པ+་ !བ་,ན་ལམ་,ན།                                           0་1་༢༠༢༢ 3། 
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དP་Qབ། 
ü Pང་Nག་Q་Rག་T་A་བ`ད་འབད་W་ འ[ལ་བཤད་T་ཡང་འ4་བ_ག་ད8། 
ü Nགས་བཅད་b་cགསཔ་ད་ dབས་bས་ ཁག་f་བg་Pང་Nག་+་h་བ་དང་།  
ü dབས་bས་ Nག་iང་b་+་h་བ་ཡང་ h་ད8་པg་ཁར།  
ü བ_ད་བjམས་I་h་བ་གJག་ དམངས་(་བ`ད་W་མk་བསམ་གཏང་བ_ག་Vནམ་ལས་ ལན་འO་ dབས་bས་mངས་nངས་

དང་། dབས་bས་ oབ་pག་གདམ་འU་འབད་Vནམ་ལས་ qབ་བ_ག་ད8། 
མRན་Sན་མT་ཆས། 

o 6ོབ་Uབ། 6ོབ་Vམ་བN་གWག་པX་=ག་Vག་དང་*ོམ་Vག། ཤོག་Yངས་༡༡༥ལས་ ༡༩༢3ན། 
o https://rec.gov.bt/download/952/dzongkha/4248/xi-lhakrig-da-tsomrig-2020.pdf 

o འ)་Uབ་དང་^ག་_། 
 
 

 

…ས་འཆར་fi་པ། ཡོངས་འ≠ལ་ཐོག་ལས་ âོབ་nོན་འབད་°X་ཐབས་ལམ་…ས་འཆར་གཞན། 
!བ་$ན་Dང་r། 
oབ་ཁང་ནང་འsམས་t་ !བ་L་+་8་dབས་uདཔ་བvམ་Jག་+་མk་བསམ་གཏང་པ་Jན་ Sངས་འwལ་@་Aག་ལས་ !བ་xང་འབད་ད8པ་མ་
ཚད། n་oབ་མཉམ་འwལ་F་Sད་པg་དབང་Z་བཏང་zང་ oབ་ད{ན་@ས་oབ་$ན་གནང་P་\ངམ་Jག་(་ བ|ན་t་མ་jད་པར་ oབ་pག་རང་
+ས་ཡང་ Sངས་འwལ་@་Aག་ལས་}བ་~ར་འ�ལ་t་ !བ་xང་འབད་ད8།  
Mོང་`།   
h་2་4ན་]་ p་óགས་བu་èད་M་ཐབས་ལམ་ google clsssroom/ VLE/ Wechat/ Telegarmme/ 
facebook ལ་_གས་པ་æ་Xབས་བh་བ.་ བu་བèད་གང་äང་ག:ག་ནང་ Éས་ཚན་འÖ་2་ ö་ཚན་བi་Qནམ་ལས་ +བ་<ན་
དང་། Nས་བ7ར་ དP་Qབ་ལ་_གས་པ་ག་ར་ འñལ་ལམ་འÖ་བèད་h་འབད་ད3། 

ü /་བ.་”ག་འ$ལ་དང་། གནད་འགག་Æ་བ.་4ན་ཚན་Tག་]་ གསལ་བཤད་འབད་r། 
ü བ¬ད་བHན་དང་། aས་tང་£ག་བHན་བi་z་གཏང་r། 
ü གཤམ་འmད་M་(ངས་འñལ་ཁ་æང་q་†ན་Qནམ་ལས་ Zབ་[ང་འབད་བ6ག་r། 
ü ལན་tང་། ལན་གདམ་ཁ་ཅན། མtན་Rག། ས་<ང་བçབ་r་ལ་_གས་པ.་ µ་q་འབད་བ6ག་r། 

6ོབ་7ོན་དང་པX་ཡོངས་འbལ་ཁ་cང་།  
https://youtu.be/vTK-y5nBqo0 
5མ་པ་{g་Äམ་ཐར་དང་། མཚན་6ན་ལས་འ8་བÇགས། Nགས་བཅད་༨པ་ཕར་Öན་Üག་Tན། 

6ོབ་7ོན་ག9ས་པX་ཡོངས་འbལ་ཁ་cང་།  
https://youtu.be/_XLakAdzRMc 
Nགས་བཅད་༩ གང་ལ་ཕ་དང་མ་དང་མàད་པ་â།། ནས།  
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Nགས་བཅད་༢༠པ་ åན་པར་çང་éས་བ@་བར་འèར་êགས་མsད།། éས་པg་བར། 
6ོབ་7ོན་གdམ་པX་ཡོངས་འbལ་ཁ་cང་། 

https://youtu.be/O7TerhErz3c 
Nགས་བཅད་༢༡པ་ གཞན་@་ìང་P་བî་མAང་ན་ཡང་།། ནས།  
Nགས་བཅད་༣༧པ། དབང་óར་གང་âན་,གས་I་!་བVན་བòར།། éས་པg་བར།  

6ོབ་7ོན་བQ་པX་ཡོངས་འbལ་ཁ་cང་། 
https://youtu.be/pwFVEW97JfA 
Nགས་བཅད་༣༨པ་ ཁ་ཟས་öན་དང་འè་བ་,གས་པ་â།། ནས།  
Nགས་བཅད་༦༢པ། བ|ན་ནས་རབ་ú་མང་{ས་V་བ་འAབ།། éས་པg་བར།  

ཁ་eང་གསལ་བཤད་C་ཡོངས་འbལ་ཁ་cང་། 
8ང་ས་ùབས་མ8ན་ཏ་ལg་n་མ་དང་། ཟམ་ག6ང་,ན་{་fg་བûས་üངས་གBང་བཤད། 
https://bodyiglobjong.com/sheyting-v2/ 

དP་Qབ།  
oབ་ཁང་oབ་$ན་@་dབས་Kན་པ་Jན་ Zས་†ན་@་h་བ་h་0ན་@་Aག་ལས་ད°་Vབ་འབད་ད8།  
གལ་¢ད་ oབ་ཁང་ནང་uན་པར་ Sངས་འwལ་\ང་པg་Aག་ལས་!བ་ད8་པg་གནས་£ངས་ནང་Kན་པ་Jན་་་ 

ü ས་བཅད་ཁག་P་P་z་z་བoན་<་བ?ད་=ན་<་n་བ་བUད་oནམ་ལས་ i་g་a་ལན་èག་ད@་oབ་འབད་ད3། 
ü གནད་འགག་”་བK་.གས་བཅད་དང་ ཡང་ན་=ན་ཚན་g་ëན་oནམ་ལས་ བ¿ད་བ‡ན་<་mག་ལས་ -་བrང་a་གསལ་བཤད་འབད་

བ?ག་H་ ད@་oབ་འབད་ད3། 
ü ལན་êང་། ལན་གདམ་ཁ་ཅན། མêན་ ག་ལ་Pགས་པK་ Y་g་འབད་བ?ག་oནམ་ལས་ ད@་oབ་འབད་ད3། 
ü ˘གས་(་ཚད་གo་དང་བཅས་པK་ ལས་འˇལ་êང་Ø་z་:་བ?ག་oནམ་ལས་ ད@་oབ་འབད་ད3། 

མUན་§ན། 
ü oབ་Wབ། oབ་,མ་བ_་གJག་པg་!ག་,ག་དང་5མ་,ག། •ག་¶ངས་༡༡༥ལས་ ༡༩༢Tན། 

https://rec.gov.bt/download/952/dzongkha/4248/xi-lhakrig-da-tsomrig-2020.pdf 
 

…ས་འཆར་flག་པ། ཤཝ་,ས་Á་Œ་‡་lX་Pབ་nོན་འབད་ཐངས། (མཉམ་འ≠ལ་@་Pབ་nོན།) 
!བ་$ན་Dང་r། 
dབས་bས་Nགས་བཅད་I་8་6ན་ཡང་ ®ང་ར་(་hས་Vནམ་ལས་ Kན་P་(་:ས་0ན་འབད། uན་P་T་བ©ས་ཁ་\བ་]་ ཁ་™ང་གསལ་བཤད་
འབད་ད8།  
Mོང་`།   

ü dབས་B་བབས་པg་ Nགས་བཅད་འO་!ག་ཚར་བg་´ལ་མ་ འO་+་བ_ད་6ན་ག་J་$ནམ་Kན་ན་h་L་དང་།  
ü འO་ན་Sད་པg་Pང་Nག་Q་Rག་T་+་8་6ན་h་L། 
ü 6ན་དག་མ་ûས་པg་ Pང་Nག་གཞན་ཡང་ Sད་ག་uད་h་L། 
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དP་Qབ།  
<ང་Tད་C་O་བ་3་O་བX་fབས་ gས་h་3་Eས་ ལན་6བ་F་ཡོད་པ་Wན་ T་Eས་6བ་h་འi་jན་ན་ kར་བX་O་བ་
Oས་Qནམ་ལས། T་G་བl་མཐོང་དང་བཅས་པX་n་ལས་ .ས་oན་འབད་F།  
O་བX་ལན་3་ ག་ལས་ཡང་pད་པ་Wན་ ལན་3་ཁ་གསལ་གdངས་Qནམ་ལས་ Dག་འ:ལ་ད.ས་གQ་འ<་བqགས་F། 

མRན་Sན། 
• 6ོབ་Uབ། 6ོབ་Vམ་བN་གWག་པX་=ག་Vག་དང་*ོམ་Vག། ཤོག་Yངས་༡༡༥ལས་ ༡༩༢3ན། 
• https://rec.gov.bt/download/952/dzongkha/4248/xi-lhakrig-da-tsomrig-2020.pdf 

• འ)་Uབ་དང་^ག་_། 
 

 

བ´ས་÷ངས་དང་འ≠ལ་S་ Pག་°X་3ག་vལ་འཐོབ་ཐབས་G་ Pབ་nོན་འབད་ཐངས།  
{གས་|བ། 
• Zག་ཐངས་M་ཐབས་Dས་མ་འ¡ཝ་q་ ལག་fན་འཐབ་z་ ”ག་འÛ་2་3་4ན་དང་ བËད་4ན་ ™ད་Éས་q་ བ§ར་Qབ་

འབད་h་ 4གས་´ལ་དང་ 3་བ7ར་ fགས་བïས་M་བསམ་4ན་q་བjད་h་ བ6ད་4ན་བwན་qགས། 
• £ག་8ག་(ངས་འñལ་ལས་འTན་པ.་ ìང་ཁ་དང་Éས་Fད་Zབ་<ན་མm་ཆས་q་ Zག་z་ བ§ར་Qབ་M་Tག་ལས་ རང་]་

ཕན་པ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་q་fན་qགས། 
ལས་དོན། 
• @མ་8ག་q་Zག་z་ aས་མtན་A་ Äང་”ག་གསརཔ་&་Çད་འབད་h་ [ང་qགས་ད3། 
• @མ་8ག་q་ Ëད་Ó་དང་ གཅད་མཚམས་ Fད་´ང་ཕབ་q་ ∆ས་འབབ་དང་nན་wག་w་á་Zག་z་ aས་èན་ཁ་Fད་ནང་ མ་

འôལ་བར་ལག་fན་འཐབ་qགས་ད3། 
• +བ་8མ་བ6་པ་ནང་Zབ་Ä་ Äང་”ག་¿་ གསར་འKབ་∞ང་ûས་༥༠༠ བཀལ་c་ བAམས་༢༥༠༠ Zག་z་Äང་”ག་&་Çད་

འབད་qགས་ད3། 
• Zག་r་2་ དò་hབ་∞ང་ûས་༢༥ Zག་z་ བ§ར་Qབ་Tག་ལས་ Dས་(ན་དང་བu་4ན་fན་qགས་ད3། 
 
…ས་འཆར་དང་པ། 3་�གས་©ང་lX་Ë་ལ་ཉན་པ་‡་lX་Pབ་nོན། (Pག་°་F་Ωང་བ་ཐོག་ལས་Pབ་nོན། 
!བ་$ན་Dང་r། 
!ག་ཐངས་ཁག་མ་འèཝ་0་ཤ་Sདཔ་Kན་zང་ ཁག་f་•ས་གMས་Sད་P་འO་+་xང་བ་≠ན་ད8། འO་ཡང་ àས་!ག་6་བvམ་F་ 8་བ་
མ་0ན་པར་ Nག་T་ཤར་ཤར་!ག་L་དང་། གJག་འO་ ཁ་ལས་dད་མ་\བ་པར་ Pག་+ས་བî་ Cམས་Iས་!ག་]་འÆ་L་འO་Kན། 
འO་ཡང་བ_ད་>ད་F་qབ་པ་Jན་ ཁ་+ས་!ག་L་དང་ Cམས་Iས་!ག་L་ཁག་གMས་Kན། 
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Mོང་`་དང་པ། 
ཁ་Eས་=ག་F་Mང་བ།  
W་+་6ན་(་ འØལ་འØལ་dབས་ ས་བཅད་:་;ད་འབད་Vནམ་ལས་ Nགས་བཅད་T་ oབ་pག་T་(་!ག་བ_ག་L་དང་། dབས་bས་ 
འ[ལ་བཤད་T་ཡང་!ག་བ_ག་ད8།  
ཁ་™ང་། ∞ས་བཟང་Zས་བཟང་dབས་(་ oབ་pག་T་(་ àས་!ག་བ_ག་L་+་8་dབས་b་བ±་བ་Jན་ W་+ས་ ཁ་+ས་!ག་L་+་xང་བ་
0གས་•མ་≠ན་Tགས། 
Jམས་Cས་=ག་F། 
W་+་6ན་(་ འØལ་འØལ་dབས་ dར་མ་གMས་གBམ་@་,ང་(་ འ[ལ་བཤད་Uང་ò་T་ !ག་བ_ག་Vནམ་ལས་ 8་6ན་བཤད་བ_ག་ད8། 
ཁ་eང་།  
oབ་$ན་འབད་ཚར་བg་´ལ་(་དང་། ཡང་Jན་ Uན་ཚན་$ངམ་གJག་ནང་ ≤ང་Wབ་ལ་≥གས་པ་ ®ང་རg་ mང་འ6ད་Sད་པg་ད¥་Wབ་ 
!ག་L་+་Zས་�ད་བ±་ད8། 

 

Mོང་`་ག9ས་པ། Mོང་`་དང་དP་Qབ་མཉམ་འbལ། 
Dགས་བཅད་=ག་ཐངས། 

µད་འ=ག་བûས་üངས་I་∂་བ་འO་T་ ∑ན་Nག་+་ཉམས་དང་∏ན་པg་∂་བ་Kན་L་འO་+ས་ ∂་Nག་བར་ན་ལས་བཅད་P་ད8་པར་ 
Nག་iང་བV་ཆ་ར་ ད∫གས་I་,ང་མUང་འèན་འè་F་ !ག་L་དང་།  
ཡང་ན་ Nག་iང་གMས་!ག་Vནམ་ལས་ བར་མཚམས་Uང་ò་Jག་བཞག་ W་ལས་Nག་iང་!ག་མ་གMས་ཡང་ W་བvམ་F་!ག་
]་ ∑ན་Nག་+་ཉམས་$ན་བ_ག་ད8། 
Kན་zང་ Nགས་བཅད་b་vང་ W་F་འÆ་མ་བúབ་P་ཡང་Sད། ད¥ར་ན། Nགས་བཅད་༡༩་དང་༢༠ çང་ནས་çང་བg་མཐར་Uག་
ªན་པ་ནས། ºར་P་འO་དང་། P་L་Ω་æg་འøས་བVན་མ་åན་ལ།། ºར་བg་Nགས་བཅད་བvམ་Kན་པ་Jན།  
çང་ནས་çང་བg་མཐར་Uག་   ªན་པ་ནས།།ªན་པg་མཐར་Uག་  çང་ནས་ªན་མཐར་Uག། 
ªན་ནས་çང་བg་མཐར་Uག་  གང་ཟག་L།།བV་]་   W་དག་Äམས་I་དང་{ར་མsད།།  

ºར་བཅད་མཚམས་བ±་L་དང་། W་བvམ་F།  
P་L་Ω་æg་འøས་བVན་   མ་åན་ལ།།åན་པ་དང་འè་   åན་ལ་མ་åན་çང་།། 
མ་åན་མ་åན་པར་çང་   åན་ལ་L།།åན་པར་çང་  éས་བ@་བར་འèར་êགས་མsད།།  

ºར་ 6ན་མཚམས་དང་འ¿ལ་t་ Nག་iང་+་བཅད་མཚམས་ བ±་ད8་P་T་ཡང་ Cམས་ཁར་བཞག་ད8། 
Nག་¡ག་!ག་ཐངས། 
འ[ལ་བཤད་I་Nག་¡ག་Kན་པ་Jན་ 6ན་མཚམས་དང་འ¿ལ་བg་ བཅད་མཚམས་བ±་]་!ག་ད8པ་ཁག་f། W་འབདཝ་ལས་ dབས་bས་
oབ་pག་T་(་ བཅད་མཚམས་བ±་]་ !ག་L་+་xང་བ་≠ན་ད8། àས་dད་ནང་Sད་པg་ད¥་ཆ་T་!ག་པg་dབས། གཅད་མཚམས་བ±་L་r་
ཁག་འAན་པ་Jན་ Øད་དང་Äམ་ད°་Sད་ས་ལས་ བཅད་མཚམས་བ±་]་!ག་zང་བúབ་པg་ལམ་$ན་≠ན་ད8། 
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མRན་Sན་མT་ཆས། 
o Gོབ་དེབ། Gོབ་རིམ་བN་གཅིག་པའི་Pག་རིག་དང་,ོམ་རིག། ཤོག་Aངས་༡༡༥ལས་ ༡༩༢Uན། 
§ https://rec.gov.bt/download/952/dzongkha/4248/xi-lhakrig-da-tsomrig-2020.pdf 
o ཡོངས་འ+ེལ་ཁ་Wང་འདི་ལས་ གཤམ་འཁོད་Xང་དེབ་U་འཐོབ་Uགས།  
§ https://rec.gov.bt/textbooks-and-manuals/#683-879-wpfd-dzongkha-references 
§ རང་Aོལ་དWངས་Zོན། ཆོས་[ལ་ནོར་བཟང་། Wིས་པའི་ལེགས་བཤད། Cད་བཟང་ཡིད་]ི་དགའ་Hོན། ,ང་མོའི་དཔེ་^ང་། འ_ག་གི་`ོ་ཟེ། ;ོང་ཁའི་`་ཟེ། ;ོང་ཁའི་

ཆོས་གཏམ། བཤེས་0ིངས། ^་ཤིང་བHན་བཅོས། aས་ཆེན་ངལ་གསོ། ལེགས་བཤད་`ང་དོར། 
 

…ས་འཆར་ག8ས་པ དê་Bབ་Pག་ཐོ་kན་Eང་F་Pབ་nོན།  
!བ་$ན་Dང་r། 

eབ་kག་g་ དá་iབ་]ག་5་W་c་བ་ཞན་P་sག་Åན་མས། i་འབདཝ་ལས་ c་བ་བËད་བ?ག་5་=ན་W་ བRན་¸ག་z་z་བoན་R་ c་âང་
ཅན་<་ `ང་Jགས་དང་ ཡང་ན་ ´ང་རང་a་!ང་འ=ད་དང་བÁན་པK་ G་vས་དá་iབ་g་]ག་བ?ག་ད3།  

དã་�བ།  
གཤམ་འ´ད་Üར་<་ དá་iབ་]ག་mK་འ:་èག་གsག་བÉ་oནམ་ལས་ བRན་¸ག་a་མ∫ག་W་ འ:་èག་བཀང་H་éན་པK་&བས་W་ b་མ་
]ག་དང་མ་]ག་a་ n་བUད་z་འབད་i་ ལན་བཞག།  
G་མ∫ག་W་ མང་Óང་a་ m་དང་བÁན་པK་ གནས་Jམ་གçམ་<་གqངས་བ^ད་ལག་"ར་དང་ ཡང་ན་ གང་ལ་གང་fས་(་གPལ་རས་ëན་ད3། 

sབ་Mོང་E་ད2་Uབ་=ག་ཐོ། 
gས་cX་གནས་G་ tོ་>ས་པu་vར་w་sས་ད<་པ་Wན། ད2་Uབ་xང་Uབ་གང་མང་=ག་ད<། 

གཤམ་%ད་གནད་དོན་བ*པོ་འ-་ ད.་/བ་0ག་1་འ-་2ས་བཀང་6་7ན། 
ད2་Uབ་=ག་h། ད2་Uབ་C་hང་། =ག་པX་y་zས། =ག་པX་Uབ་Vམ།  

ཆོས་%&'ོ་() *+་སངས་-། ༥/༢/༢༠༢༢ ༡ 
ད2་Uབ་C་བ{ད་cX་བNད་དོན། 

 

`ང་a་བ?ད་=ན་ག¡་¬་གåས་འRག། གsག་འ\་ ]ག་བསམ་ãམ་དག་a་mག་ལས་[ག་Àད་Õ་བK་&བས་W་ དཀའ་ངལ་mན་Ä་འབད་µང་ 
བÉད་བlམ་བËད་i་འབདཝ་ལས་ ¿ལ་ལས་éགས་èམ་འ‚་བK་dར་ལས་དང་། གsག་འ\་ ཁག་འབག་ìང་འÑལ་པ་g་aས་ £་བ་མ་
µངམ་འབད་=་Dདཔ་དང་ i་ཡང་Rས་(་འ•ར་བ་གsག་ལས་བjན་Ä་Åནམ་ལས་ i་Ö་མ་འབད་བར་ ཐབས་ར་îད་པK་=ན་དག་གsག་ཡང་
^ནམ་Åན་མས། 
9ོབ་དཔོན་:ས་ ནང་དོན་དང་བ;ན་པ<་=་བ་དག་པ་>ག་བ?ད་*ནམ་ལས་ 0ག་1་2་ལན་དང་བ;ན་A་ གཤམ་%ད་ས་Bོང་བཀང་6་7ན། 

=་Cག་ཆ་ཚང་དང་། ཡང་ན་ བGད་དོན་ཙམ་བ?ད་I་བJབ། 
O་བ། ལན་-་གནས་ཚད། 

rs་་སངས་&་2་µ་འགན་འÖ་ག་:་lན་མས།  རབ། 
m་4་དམ་∆ག་ལས་ Tན་qགས་པ.་ îབ་Pད་འÖ་ ག་h་á་Tབ་Gག། འ4ད་ˆ་’ངས། 
ཁག་འབག་óང་འñལ་པ་འÖ་2ས་ rs་་སངས་&་]་ ག་:་á་མ¿་…ར་Üབ་lན་ན། མÉག་Wར། 
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མ]ན་zན། 
• https://rec.gov.bt/textbooks-and-manuals/#683-879-wpfd-dzongkha-references 

ཡོངས་འnལ་ཁ་¶ང་འR་ལས་ གཤམ་འrད་དོན་ཚན་*་འཐོབ་*གས།  
རང་†ལ་ད¶ངས་ßན། bས་.ལ་ནོར་བཟང་། eས་པ>་|གས་བཤད། ®ད་བཟང་Öད་2་དགའ་?ོན། Iང་མོ>་ད©་™ང་། འ#ག་&་
êོ་´། èོང་ཁ>་ê་´། èོང་ཁ>་bས་གཏམ། བGས་¨ངས། ™་ïང་བ?ན་བ}ས། Eས་=ན་ངལ་གསོ། |གས་བཤད་êང་དོར། 
 

• http://acharyasamten.blogspot.com/2014/10/blog-post_44.html 
Dངས་འÑལ་ཁ་£ང་འ\་ལས་ གཤམ་འ´ད་=ན་ཚན་g་འmབ་gགས།  
མཛད་པ་བ?་གåས། Vས་འ´ར་Jམ་པ་གçམ། བཀའ་བ~་ãམ་གçམ། བiན་པ་བo། འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བMད། ས་བ?་ལམ་÷། ≈བ་
མཐའ་བo། བüན་པK་གཏད་རབས། Vས་vད་”ན་O་བo། M་གར་འཕགས་པK་%་Jགས། ག√ན་O་^བས་བo། $ག་”ན་$ག་དམན། གསང་
%གས།  

• དá་མöད་ཁང་g་ལས་ འ:་;མ་uར་བཏང་།  
§ ôང་ཁK་འ:་;མ་äགས་བyབས། ལམ་^ན་རབ་གསལ། ད&་གཏམ། འ'ག་jན་(་CK་བÇབ་£། རབ་≠ང་`ང་iབ། འàག་a་ཁ་vན་`ང་â། 

བπ་བK་འR་òས། ÿང་C་)མས་(་î་�ག། འàག་a་ཨ་ཙ་ར། ད*་eང་གçམ་དར་བ+་‹ས། པ,K་F་དབང་བ+་‹ས། མཁའ་འ}་འ}་བ་
བཟང་C། ཨ་Â་âང་ས། Vས་Mལ་Êར་བཟང་། Vས་Mལ་n་îད་Øན་€ན། ཨ་Â་གrགས་(་å་མ། O་ཏ་ལ་Øན་“་དགའ་བK་གཏམ། གཏམ་
པ,K་ཚལ་<་-ས་གར། ག.ན་ªག་/ག་a་0གས་བ,ད། ག.ན་ª་བདག་îད། √ར་མ´K་ãམ་བཤད།  

 
…ས་འཆར་གJམ་པ། བ´ས་÷ངས་དང་འ≠ལ་S་ 0ང་€ག་mད་Åག་Pབ་Ωང་འབད་ཐབས་G་ âོབ་nོན་འབད་ཐངས། 
!བ་$ན་Dང་r། 
”གས་བཅད་ནང་2་ Äང་”ག་ས་ëག་(ད་Ä་དག་པ་:ག་ +བ་hབ་ན་ཡང་”ག་འ$ལ་Üབ་z་(དཔ་དང་། h་ནང་མ་qད་Ä་q་ ཁ་
…ང་á་ +ན་<ན་འབད་h་ འ?་hབ་ནང་∑གས་ç་?་བ6ག་Qནམ་ལས་ +བ་དåན་Aས་ཡང་ h་2་T་:ག་བཞག་z་ འÿལ་
འÿལ་Fབས་h་2་8ག་བ7ར་འབད་ད3། 
Vག་བ|ར་E་}་ཚན་བཟོ་ཐངས་དང་�གས། 
+བ་ཁང་ག:ག་2་+བ་vག་མང་∞ང་དང་འbལ་c་ ö་ཚན་◊་ནང་ Ä་!མ་„་དང་.ག་∆ས་འབབ་དང་བYན་པ.་ གཏང་འཇགས་M་ö་
ཚན་:ག་བi་z་བཞག་r་དང་། 8ག་བ7ར་འབད་བ.་Fབས་]་ ö་ཚན་_་_་2ས་Tབ་Ä་≤གས་འÖ་ བསགས་བཞག་Qནམ་ལས་ 
བ&་ཆ་༤་དང་༥ལ་_གས་པ་∆ས་འབབ་nན་wག་w་ག:ག་ནང་ཕབས་c་ Éས་èགས་M་ནང་འmད་≤གས་ནང་ བAམས་r་2་∆ས་འབབ་
:ག་བ«། ∆ས་འབབ་ãད་པ་:ན། ≤གས་མT་ûས་Tབ་Ä་ö་ཚན་]་ ག ངས་བ<ད་M་ག_ལ་རས་◊་ གནང་äང་མ་འtསཔ་Äན་
འaག། 
 
དP་Qབ་དང་ Vག་བ|ར་འབད་ཐངས། 
T་བjད་འབད་h་(ད་པ.་Äང་”ག་q་ ◊་◊་བQན་a་ £ག་æང་2་Tག་ལས་<ན་Qནམ་ལས་ Äང་”ག་དང་པ་འÖ་ ö་ཚན་དང་པ་
]་ འ$ལ་བཤད་Üབ་བ6ག། 8ག་པ་:ན་≤གས་༡#ད། མ་8ག་པ་:ན་ ö་ཚན་གKས་པ་]་3་Fབས་†ན་r་དང་། h་2་ལན་8ག་
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པ་:ན་≤གས་›ད་ཀ་#ད། Äང་”ག་གKས་པ་འÖ་ ö་ཚན་གKས་པ་དང་། h་2ས་མ་8ག་པ་:ན་ ö་ཚན་གçམ་པ་]་3་Fབས་
†ན། h་བ{མ་á་”ག་འÛ་◊་◊་བQན་a་ ö་ཚན་_་_་]་õས་c་≤གས་†ན་r་lན། 
£ག་æང་2་མtན་~ན་ãད་པ་:ན། ûག་འõལ་བi་Qནམ་ལས་8ག་བ7ར་འབད་ད3། 
 
དོན་ཚན་དང་འ≠ལ་བX་=་བ་ བnན་བ∏ས་གཞན་ཁར་ìངས་གdགས་འབད་B་Pབ་ཐངས། 
{གས་|བ།  

• ནང་Éས་དང་འñལ་བ.་ནང་4ན་q་Zབ་z་ རང་ བསམ་yད་བཟང་å.་Tག་]་གནས་qགས་r་དང་ གཞན་]་ཡང་ h་q་ 
2་…ར་ལས་ བཤད་པ་Üབ་qགས། ༼Zག་@མ།༽ 

• £ག་8ག་(ངས་འñལ་ལས་འTན་པ.་ ìང་ཁ་དང་Éས་Fད་Zབ་<ན་མm་ཆས་q་ Zག་z་ བ§ར་Qབ་M་Tག་ལས་ རང་
]་ཕན་པ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་q་fན་qགས།༼Zག་@མ།༽ 

• Zག་ཐངས་M་ཐབས་Dས་མ་འ¡ཝ་q་ ལག་fན་འཐབ་z་ ”ག་འÛ་2་3་4ན་དང་ བËད་4ན་ ™ད་Éས་q་ བ§ར་Qབ་
འབད་h་ 4གས་´ལ་དང་ 3་བ7ར་ fགས་བïས་M་བསམ་4ན་q་བjད་h་ བ6ད་4ན་བwན་qགས།༼Zག་@མ།༽ 

ལས་དོན། 

• ནང་Éས་དང་འñལ་བ.་ བx་མTང་དང་ ནང་4ན་q་Zག་z་ འ$ལ་བཤད་Üབ་r་དང་ བ6ད་4ན་བwན་r་q་ འབད་
qགས་ད3།  

• &བ་|ན་A་དò་hབ་ Éས་Fད་ནང་(ད་Ä་ ད!ས་@མ་དང་ འཆར་@མ་A་8གས་q་Zག་z་ Tས་པ.་(ན་ཏན་]་&་Çད་
འབད་qགས་ད3།  

• @མ་8ག་q་Zག་z་ Ä་ù.་ནང་ཁག་Æ་བ.་ Dས་(ན་དང་ བu་4ན་ 8ག་/ལ་q་ ཧ་3་Qནམ་ལས་ ལག་fན་འཐབ་
qགས་ད3། 

• £ག་8ག་(ངས་འñལ་ལས་འTན་པ.་ ìང་ཁ་དང་Éས་Fད་Zབ་<ན་མm་ཆས་q་ Zག་z་ བ§ར་Qབ་M་Tག་ལས་ 
རང་]་ཕན་པ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་q་fན་qགས་ད3། 

• Éས་Fད་དང་ད†ན་Fད་ནང་(ད་Ä་ གནད་4ན་q་Zག་z་ ìང་ཁ་ནང་བu་gར་འབད་qགས་ད3། 
 

…ས་འཆར་དང་པ། mད་ག8ས་È་བ་ལོ་ཙ་བ་‡་lX་Pབ་nོན།  
!བ་$ན་Dང་r། 
བXན་བïས་གཞན་ཁར་πངས་ག»གས་འབད་ཐངས་འÖ་]་ Fད་Gག་གཞན་]་πངས་ག»གས་འབད་ཐངས་དང་། འ$ལ་པ་དང་ 
ག1ང་]གས་གཞན་ཁར་πངས་ག»གས་འབད་ཐངས་ ཁག་གKས་(ད། 
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Mོང་`། 
ད་bས་ནངས་པg་oབ་pག་T་ Kན་dད་(་xང་བ་Sད་L་འO་+ས་ Kན་dད་ནང་Sད་པg་ dད་¬ར་མ་འèཝ་T་+་ Sངས་འwལ་
ཁ་√ང་ $ན་≠ན་Vམ་ལས་ W་T་ལས་!བ་xང་འབད་བ_ག་ད8། 

ཡོངས་འbལ་ཁ་cང་། 
ü Letter_to_a_Friend_Root_Text_Nagarjuna.pdf (atishacentre.org.au) 
ü Text of Letter to a Friend (rigdzindharma.org)  
ü NAGARJUNA’S LETTER TO KING GAUTAMIPUTRA (furhhdl.org) 

 

ü (བGས་¨ངས་®ད་གqས་ཤན་_ར།)  https://b-ok.asia/book/919388/2aafa0 

དã་�བ། 
Kན་dད་ནང་ལས་0ན་པg་ 8་བ་འO་བཤད་བ_ག་Vནམ་ dབས་B་འབབ་པg་ Nགས་བཅད་འO་+་ 8་བ་Aན་དང་མ་Aན་བî་L་
དང་། མ་Aན་པ་Jན་ ཁ་™ང་+་གསལ་བཤད་འབད་ད8། 
 

མ]ན་zན་མr་ཆས། 
ü oབ་Wབ། oབ་,མ་བ_་གJག་པg་!ག་,ག་དང་5མ་,ག། •ག་¶ངས་༡༡༥ལས་ ༡༩༢Tན། 

https://rec.gov.bt/download/952/dzongkha/4248/xi-lhakrig-da-tsomrig-2020.pdf 

ü ƒག་≈ད་ཀམ་«»་ཊར་དང་། ཡང་ན་ འ ལ་འÀན་ª་བgལ། 
ü W་ནང་ད8་པg་Data pakage.   
ü 8ང་®ད་Sངས་འwལ། 

 

…ས་འཆར་ག8ས་པ། ཐོས་པ་,་4་པÍ་ཁ་,ས་‡་lX་Pབ་nོན། (Aབ་འཚོལ་@་ཐོག་ལས་Pབ་Ωང་འབད་°། 
!བ་$ན་Dང་r། 
ནང་6ན་Ãར་བཏང་དང་ བqབ་√་བvམ་འཇམ་Œང་Œ་Kན་པ་Jན་ œངས་གúགས་འབད་ད8པ་uད་zང་ ཁག་f་བg་6ན་ཚན་དང་། }་f་བg་6ན་
ཚན་Kན་པ་Jན། W་དང་འwལ་བg་ འ[ལ་པ་གཞན་དང་ བ£ན་བ©ས་གཞན་(་ཡང་ œངས་གúགས་འབད་W་!བ་xངས་འབད་ད8།  
ད¥་འབད་བ་Jན། ད`ན་མàག་གBམ། ད–་P་P་ད–g་ལས་ལམ་བ_། ཕར་Öན་Üག། བ—ན་གནས་ཡན་ལག་བ}ད། འ“ག་|ན་àས་བ}ད། 
འཕགས་པg་kར་བZན། ཚད་uད་བV། བསམ་གཏན་@་ཡན་ལག། $བས་f་བg་ལས་Äམ་པ་^། 9བ་པ་^། $བས་དང་དབང་{་^། èན་པ་
”ར་བཞག་བV། བWན་པ་བV། བqབ་པ་གBམ་ལ་≥གས་པ་T་ ག‘ང་གཞན་དང་གཞན་ན་ཡང་ 0་ཤ་Aན་L་Sདཔ་ལས་ W་T་+་འwལ་
Sད་ད¥་ཆ་མ®་’བ་འབད་W་ !བ་བ_ག་ད8། 
Pབ་Ωང་བŒད་དོན་@་[་བ། 

• བûས་üངས་ལས་Aན་པg་བ÷ད་6ན་འO་ ད¥་ཆ་གཞན་ཁ་ལས་ ག་W་F་ར་འAན་L་འZག་8? 
• བ÷ད་6ན་གJག་ 0གས་•མ་F་ཧ་8་Lg་6ན་(་ ད¥་ཆ་གཞན་T་ནང་ཡང་ œངས་གúགས་འབད་W་བî་བ་Jན་ ÿ་ཕན་ག་J་Ÿང་

L་མས་8? 
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དP་Qབ། 
}་fg་6ན་ཚན་≥་≥་+་Aག་(་ ⁄གས་I་ཚད་གV་Sད་པg་ གསལ་བཤད་འབད་L་དང་། ལས་འ€ལ་4་L་T་≠ན་Vནམ་ལས་ ད°་Vབ་འབད་
ད8།  
མRན་Sན་མT་ཆས། 

ü ≠ོད་འéག་|Æ་བ�་པ་*ན། Yོབ་Hམ་༡༡པ>་ Hག་གiང་གདམ་ཁ>་bས་ཚན་Yོབ་Tབ། ཤོག་Øངས་༣༡ལས་༡༧༥*ན།  

  https://rec.gov.bt/download/878/rigzhung/5160/xi-rigzhung-elective-textbook-2021.pdf 

ü ≠ོད་འéག་|Æ་£་པ་ལས་མéག་*ན། Yོབ་Hམ་༡༢པ>་Hག་གiང་གདམ་ཁ>་bས་ཚན་Yོབ་Tབ། ཤོག་Øངས་༨ལས་༡༡༣*ན།  

  https://rec.gov.bt/download/878/rigzhung/5159/xii-rigzhung-elective-textbook-2021-2.pdf 

ü .ལ་∞ས་ལག་|ན། Yོབ་Hམ་བ±་པ>་^ག་Hག་དང་Iོམ་Hག། ཤོག་Øངས་༡༢༣ལས་༡༥༥*ན། 
  https://rec.gov.bt/download/941/dzongkha/5147/x-lhakrig-da-tsomrig-2021.pdf 

ü 0བས་∞་ད*་འRན་Jན་”ན་<ས་མཛད་པK་ བòས་1ངས་འ2ལ་པ། 
ü ∞་བ∏ན་zད་3་བས་མཛད་པK་ བòས་1ངས་འ2ལ་པ། 
ü 0བས་∞་ད*་འRན་Jན་”ན་<ས་མཛད་པK་ 0བས་འ}་)མས་བËད་(་u་=ན། 
ü ས་0་éགས་བཤད། S་‹ང་a་བüན་བ4ས། éགས་བཤད་Xང་=ར།  
ü √ར་མ´K་ãམ་བཤད། ནང་པ་སངས་Mས་པK་Vས་Wགས། 
ü !གས་O་ཐར་Mན། Øན་བཟང་X་མK་ཞལ་Wང་། §ད་འ∫ག། Mལ་5ས་ལག་éན། 

 

…ས་འཆར་གJམ་པ། mབས་&་དོན་བZ་བ་ ?ང་Î་འ@ང་‡་lX་Pབ་nོན་འབད་°།  
!བ་$ན་Dང་r། 
ས་བཅད་དང་འ¿ལ་བg་6ན་ཚན་b་b་cགས་པg་dབས་(་ 8ང་(་!བ་ཚར་བg་Nགས་བཅད་b་b་+ས་ 6ན་དག་ག་J་$ནམ་མས་ག། ག་ར་
བjམས་པ་Jན་ བ_ད་6ན་ག་J་$ན་མས་ག་ ད°་Vབ་འབད་W་བî་ད8པ་Kན། W་+་6ན་(་ Nགས་བཅད་¶ངས་དང་བ‹ན་པg་བ÷ད་6ན་ ག་
J་Kན་ན་+་ དཀར་ཆག་མ6ར་བ>ས་Jག་Sད། 

ཨང་། Nགས་བཅད་fiངས་ཁ། Nགས་བཅད་T་+་ནང་6ན་ཁ་གསལ། 
༡ ༡-༣ àས་ཉན་པར་⁄ལ་བ། 
༢ ༤ ∞ས་pན་/ག། 
༣ ༥ ད*་བ་བ?་དང་ ཡང་དག་པK་འì་བ་W་གནས་ད3་པK་dར། 
༤ ༦-༧ 6ན་པ་གཏང་ད3་པK་dར། 
༥ ༨ gལ་—མས་བ`ང་ད3་པK་dར། 
༦ ༩-༢༡ 7མ་པ་%་གནགཔ་g་aས་!ང་éན་འབད་ད3་པK་ཉམས་éན། 
༧ ༢༢-༢༨ རང་)མས་བ`ང་5་དང་ དབང་OK་l་བ8མ་ད3་པK་dར། 
༨ ༢༩-༣༧ འ'ག་jན་Vས་བMད་ W་ཆགས་8ང་îད་པར་འpན་འp་བཞག་5། 
༩ ༣༨-༤༦ མbན་མm་]་%་དང་ ≤ས་éགས་ཐར་པK་ལམ་བ˙བ་ད3་པK་dར། 
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༡༠ ༤༧-༤༨ ཡང་དག་པK་Ü་བ་lམ་gལ། 
༡༡ ༤༩-༥༤ Vས་pན་པ་√ར་བཞག་lམ་gལ། 
༡༢ ༥༥-༦༢ འRས་£ས་Vས་g་ %་ïག་པ་འ•ར་བK་རང་བoན་ Åནམ་Ö་བlམ་gལ། 
 

Ωོང་U་དང་ད¿་Aབ།  
མཉན་པར་≤ལ་བ.་Fབས་M་ö་ཚན་Hང་µ། 
+བ་vག་ö་ཚན་གçམ་ནང་བ3་བཤའ་Üབ་Qནམ་ལས་ ö་ཚན་◊་◊་2ས་ ”གས་བཅད་◊.་འ$ལ་བཤད་Üབ་བ6ག་r་དང་། >ང་
4ན་ག་:་lན་ན་2་õ་བ་q་õ་r་དང་། ö་ཚན་གçམ་A་འ$ལ་བཤད་མ‹ག་བ7ཝ་ད་ ”གས་བཅད་འÖ་གçམ་Aས་ མཉན་པར་≤ལ་
ཐངས་Nས་བ7ར་pར་བཏང་:ག་འབད་r། 
”གས་བཅད་◊་◊་2ས་ ས་བཅད་4ན་ཚན་◊་◊་<ན་Ä་q་]་ཡང་ +བ་vག་རང་རང་_་_་2ས་ བ§ར་Qབ་འབད་ད3་པ.་ལམ་<ན་
དང་། ´མས་བCང་Qང་དབང་å.་o་Aམ་པ་  ར་བ་«་,.་ ”གས་བཅད་f་ཤ་2ས་4ན་ཚན་ག:ག་<ན་Ä་lན་པ་:ན་ ö་ཚན་A་
Nས་བ7ར་འབད་h་ བ6ད་བAམས་Üབ་ད3པ་ཁག་Æ། 

• མRན་Sན་མT་ཆས། 
6ོབ་Uབ། 6ོབ་Vམ་བN་གWག་པX་=ག་Vག་དང་*ོམ་Vག། ཤོག་Yངས་༡༡༥ལས་ ༡༩༢3ན། 
https://rec.gov.bt/download/952/dzongkha/4248/xi-lhakrig-da-tsomrig-2020.pdf 

འæ་Bབ་Ïག་c། 
 

དོན་ཚན་དང་འ≠ལ་བX་=་བ་á་ €གས་བཅད་&་ཐོག་ལས་ བvམ་°X་Ωང་བ་འཐོབ་ཐབས་&་Pབ་nོན་འབད་ཐངས། 
{གས་|བ། 
• ཕར་Âན་.ག་ལ་_གས་པ.་ ནང་Éས་དང་འñལ་བ.་ Xང་®ངས་M་གནས་q་Zབ་Tག་ལས་ Ä་ù་གནས་Xངས་ནང་འñལ་བ་

བi་z་?ས་Qནམ་ལས་ ལག་fན་འཐབ་qགས། 
 
ལས་དོན། 

• ནང་Éས་་@མ་8ག་དང་འñལ་བ.་ ལས་འßས་དང་ Xང་®ྲང་2་གནས་q་Zབ་Tག་ལས་ བཤད་པ་Üབ་r་དང་ གནད་4ན་
གལ་ཅན་q་ གདམ་འt་འབད་Tག་ལས་ རང་2་Ä་ù་ 4ན་nན་བi་r་]་ ལག་fན་འཐབ་qགས་ད3། 

 
…ས་འཆར་དང་པ། གཅད་མཚམས་བB་བX་€གས་བཅད་བvམ་ཐངས་&་Pབ་nོན། 
!བ་$ན་Dང་r། 
བཅད་མཚམས་ཡར་མར་•ར་བg་དབང་+ས་ 8་‡ང་P་བW་བg་Nགས་བཅད་T་ ¬ར་བ©ས་འབད་Vནམ་ལས་ 8་‡ང་བW་Œག་Œ་བ±་]་4་བ_ག་
ད8། 
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ད¥ར་ན།  
མ་བWཝ།  çང་ནས་çང་བg་མཐར་Uག་ªན་པ་ནས། །ªན་པg་མཐར་Uག་çང་ནས་ªན་མཐར་Uག། 

ªན་ནས་çང་བg་མཐར་Uག་གང་ཟག་L། །བV་]་W་དག་Äམས་I་དང་{ར་མsད།།  
བ©ས།  çང་ནས་çང་བg་མཐར་Uག་འ·་བ་དང་། །ªན་ནས་ªན་པg་མཐར་Uག་འ·་བ་]།། 

ªན་ནས་çང་དང་çང་ནས་ªན་པ་ན། །འ·་བ་བV་{་Äམས་I་དང་{ར་མsད།། 
 

མ་བWཝ།  P་L་Ω་æg་འøས་བVན་མ་åན་ལ། །åན་པ་དང་འè་åན་ལ་མ་åན་çང་།། 
མ་åན་མ་åན་པར་çང་åན་ལ་L། །åན་པར་çང་éས་བ@་བར་འèར་êགས་མsད།། 

བ©ས།  P་L་Ω་æg་འøས་∫་“་བVན་Z། །ནང་Z་མ་åན་Ö་‚ལ་åན་པ་དང་།། 
ནང་Z་åན་ལ་Ö་‚ལ་མ་åན་པ། །གMས་ཀ་åན་དང་གMས་ཀ་མ་åན་བV།། 

མUན་§ན།  
ü oབ་Wབ། འ4་Wབ། ¬ག་€། གཤམ་འ®ད་Sངས་འ[ལ། 
ü cང་ཁg་„བ་Dར་ལས་ 6ན་@་བཅད་མཚམས་ཉམས་པg་~ན་འO་!ག། 
ü http://acharyasamten.blogspot.com/2015/01/blog-post_23.html#more 

 

…ས་འཆར་ག8ས་པ།  =ང་འོག་འÌགས་པ་བ•བས་པX་ཐོག་ལས་ €གས་བཅད་བvམ་ཐངས་&་Pབ་nོན། 
=བ་7ོན་Mོང་`། 
ད2་དོན་<ང་འོག་ཤོར་བ་དང་། བ{ད་དོན་<ང་འོག་ཤོར་བX་དབང་Eས་ <་ཧོང་h་བU་བX་Dགས་བཅད་3་ <་ཧོང་བU་ཏོག་ཏོ་བཟོ་
Ç་)་F། 
མ་བWཝ།  ¿མས་L་†་དང་P་†g་ས་བVན་Z། །Sན་ཏན་òན་@་གV་|ན་ལགས་པར་གBངས།། 
བ©ས།   †་དང་P་†g་|ན་གV་ས་བVན་Z། །Sན་ཏན་òན་@་གV་|ན་Tལ་¿མས་âན།། 
ཡང་ན།  ས་L་†་དང་P་†g་|ན་âན་îར། །¿མས་L་Sན་ཏན་òན་@་|ན་âན་གBངས།། 
མ་བWཝ།  གS་བg་Cམས་L་Aས་མTངས་∫་î་∫། །གtར་བVན་‰ག་དང་འè་བ་བ≤ང་བ@་]།། 
  བZག་པ་Zག་དང་མ�ན་དང་ད¶་Â་དང་། །u་བVན་འ6ད་པg་བW་ལས་âད་འÊང་མsད།། 
བ©ས།  གS་བg་Cམས་L་Aས་འè་Zག་ལས་དང་། །∫་îར་མ�ན་དང་གtར་བVན་ད¶་ལས་བ≤ང་།། 
  རང་+་‰ག་îར་u་ལས་བ≤ང་ད8ས་པས། །འ6ད་པg་བW་བ་ལས་L་âད་འÊང་མsད།། 
_ོང་v་དང་དã་�བ། 

Yོབ་[ག་*་D་ ≤གས་བཅད་â་གདམ་འ]་འབད་བ±ག་�ནམ་ལས་ T་&་ནང་དོན་*་ རང་དབང་&་≤གས་བཅད་ སོ་སོ་ག7ག་ནང་
≥་བ±ག་u་དང་། T་&་≤ག་དོན་དག་བ}ས་འབད་དQ། 

མ]ན་zན་མr་ཆས། 
ü èོང་ཁ>་¥བ་_ོར། http://acharyasamten.blogspot.com/2015/01/blog-post_23.html#more 
ü bས་®ད་2་¥བ་_ོར།http://acharyasamten.blogspot.com/2014/07/blog-post_52.html#more 
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ཆ་ཤས་D་པ། 

Eད་Fག་དང་Fག་Gོར་:་  
'ོབ་)ོན་ལམ་)ོན། 

âོབ་3མ་བŒ་ག^ག་པ། 

 
2ད་3ག་དང་3ག་5ོར་དང་འ)ལ་བ,་ 

• =གས་>བ། 
• ལས་དོན། 
• ?བ་<ོན་ལམ་<ོན། 
• ད@་Aབ་ལམ་Bགས། 
• མCན་Dན་མE་ཆས། 
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,ོབ་8མ་༡༡པ/་ Oད་Pག་དང་Pག་Qོར་,ོབ་<ོན་ལམ་<ོན། 
Åག་Ωོར་âོབ་nོན་ལམ་Gགས། 
ìང་ཁ.་/་ག1ང་2་གs་8མ་དང་འbལཝ་ད་ +བ་8མ་༩ པ་ལས་༡༢ པ་qན་A་ G་¿.་Hར་བ་འÖ་ ⁄་མ་ལས་Zབ་ཚར་བ.་
4ན་ཚན་q་ aས་མtན་A་བ§ར་Qབ་འབད་r་]་ གs་8མ་བ{ང་z་(དཔ་lན། h་ཡང་ +བ་8མ་༤པ་ལས་༨པ་qན་A་8ང་]་ 
ìང་ཁ.་Gག་Hར་]་ཁག་Æ་བ.་ 4ན་ཚན་ [ར་æ་ G་E.་¶མ་གཞག་དང་ Hར་qལ་”ག་ÿད་M་འ‹ག་པ་q་ +བ་8མ་༨པ་
qན་ Zབ་[ང་འབད་ཚར་(དཔ་lན།  
lན་äང་ aས་དང་aས་ç་ ¡ན་ག_་མ་འབད་བ་:ན་ +བ་vག་q་2ས་ བÚད་r.་Iན་ཁ་(དཔ་ལས་ aམ་�་◊་¡ན་ག_་འབད་
ད3པ་མ་གwགས་ +བ་8མ་∆ག་མམ་q་བ{མ་ aས་Åན་f་v་བwན་c་ +བ་<ན་འབད་ད3པ་ãད།  
h་འབདཝ་ལས་ +བ་8མ་༩པ་ཡན་ཆད་M་ +བ་<ན་ལམ་]གས་འÖ་ ལས་4ན་ནང་]་འmད་(ད་པ.་ Gག་Hར་A་4ན་ཚན་ 
[ར་æ་ G་E.་¶མ་གཞག་དང་ Hར་qལ་”ག་ÿད་M་འ‹ག་པ་q་ མ་པ་ལས་ར་ མ་Dས་Ä་◊་(ད་ན་མ་གwགས་ གཞན་ ¡ན་
ག_་ཙམ་:ག་འབད་བཞག་r་དང་། Hར་qལ་”ག་ÿད་M་འ‹ག་པ་q་2་ ÿད་དང་འ‹ག་qལ་དòར་བËད་དP་བ་q་ ûག་ཐང་Tག་]་
?ས་c་ ‰ང་2་∑གས་]་[ར་བཞག་Qནམ་ལས་ G་¿་q་?ས། @མ་8ག་◊་Zག་z་འབདཝ་ད་ འÿལ་འÿལ་ར་ h་¿་བ«་z་ 
´མས་ལས་(ལ་མ་བ6ག་པར་བཞག་ད3པ་དང་། 
h་2་Zན་ཐབས་]་ འ?་@མ་དང་ Bན་@མ་ Cང་ Gག་འJལ་ &ལ་wས་ལག་fན་q་ Zབ་<ན་འབདཝ་ད་ Zག་པ.་Fབས་ 
ÿད་¶མ་དP་ལག་fན་འཐབ་(ད་Ä་q་ !ས་འ∏ན་འབད་r་དང་ འ‹ག་པ་q་དP་དúད་འབད་r་q་ འབད་བ6ག་ད3པ་དང་། @མ་
8ག་q་ ?་བ.་Fབས་ Gག་öབ་དང་Hར་བ་ མ་འôལ་བར་?་བ6ག་r་q་]་ གs་8མ་བ{ང་། ཁ་ལས་≠བ་པ.་Fབས་ Hར་བ་
q་ མ་འôལ་བར་ ≠བ་བ6ག་r་q་2་Tག་ལས་ Gག་Hར་འÖ་ ལག་fན་ད!ས་འཐབ་á་ Dས་ཐབས་འབད་ད3པ་lན། 
 

h་2་Tག་]་  +བ་8མ་༡༠པ་qན་]་ Zབ་r་ãད་པ.་4ན་ཚན་དང་ Zབ་(ད་äང་ འ0་མtད་h་<ན་ད3་པ.་ 4ན་ཚན་དòར་
ན་ G་¿་8་Ω.་དP་བ། Éས་Fད་དང་ìང་ཁ.་Ëད་Ó.་™ད་པར། Äང་མཐའ་དང་‚གས་མqངས་བËད་བh་འ∂ན་པ། Ëད་Ó་Èགས་
མqངས་M་Gག་öབ། æ་”ག་aས་གçམ་A་Gག་öབ། Éས་Fད་དང་ ìང་ཁ.་ ÿད་¶མ་དP་བ.་™ད་པར་q་ +བ་8མ་∆ག་མམ་
q་ནང་ f་ཤ་Zབ་r་ãདཔ་ལས་ h་q་∑གས་ç་+བ་<ན་འབད་ད3པ་ཙམ་:ག་ར་lན། 
 

vོམ་3ག་དང་ག^ག་ཁར་Åག་Ωོར་âོབ་nོན་འབད་ཐངས་&་ལམ་nོན། 
{གས་|བ། 
• Cང་དང་འ?་@མ་A་དP་བ་q་ཧ་3་z་ ?་བ.་Fབས་ གནད་4ན་བºགས་ཐངས་དང་ བËད་མཚམས་ 4ན་མཚམས་ འ?་

བjད་ལམ་]གས་q་དང་འbལ་c་ ÿད་¶མ་དP་དང་ aས་གçམ་A་öབ་Hར་q་ འôལ་བ་ãད་པར་?ས་c་ བu་4ན་#ད་
fན་འབད་qགས། ༼?་r།༽ 



 
!བ་$མ་ 11 པ་དང་ ༡༢ པ+་ !བ་,ན་ལམ་,ན།                                           0་1་༢༠༢༢ 3། 

4་ག6ང་དང་7ད་$ག་8ང་འ:ལ་ལ་;ངས།                                                                                                     =ག་>ངས་ 108 / 270 

• ¶མ་དP་བ&ད་M་འ‹ག་པ་q་ བ§ར་Qབ་འབད་h་ @མ་8ག་q་ནང་ G་¿.་Hར་བ་q་ བu་4ན་འ0དཔ་á་?་qགས།༼âག་
Dར།༽ 

• Éས་Fད་དང་ ìང་ཁ.་Ëད་Ó.་™ད་པར་དང་ Ëད་Ó་Èགས་Ó་Èགས་མqངས་M་Gག་öབ་q་ དP་དúད་འབད་h་ འTབ་ལམ་
དང་འbལ་c་?་qགས། ༼âག་Dར༽ 

• aས་གçམ་A་Gག་öབ་q་ Zབ་[ང་འབད་h་ ”ག་Hར་ནང་]་ æ་”ག་q་ Gག་öབ་འôལ་བ་ãད་པར་?་qགས།  
ལས་དོན། 

• ¶མ་དP་བ&ད་M་4ན་A་Hར་qལ་q་བ§ར་Qབ་འབད་h་ G་¿་Hར་བ་q་དP་དúད་འབད་h་?་qགས་ད3། 
• æ་”ག་aས་གçམ་A་Gག་öབ་M་™ད་པར་q་ ཧ་3་z་ལག་fན་འཐབ་qགས་ད3། 
• Éས་Fད་དང་ìང་ཁ.་ Ëད་Ó.་™ད་པར་q་ཧ་3་z་ ལག་fན་འཐབ་qགས་ད3།  

 

…ས་འཆར་དང་པ། vོམ་3ག་âོབ་nོན་དང་ག^ག་ཁར་ Åག་Ωོར་âོབ་nོན་འབད་ཐངས་&་…ས་འཆར། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
Cང་:ག་+བ་<ན་འབད་r་དང་ག:ག་ཁར་ Gག་Hར་ཡང་ ıར་ཁར་<ན་r་lན་པ་:ན་ ∆ག་2་ûག་!མ་བ{མ་:ག་ ‰ང་øང་
དང་ཡང་ན་ µ་ûག་བi་†ན་Qནམ་ལས་ Cང་འÖ་ Zག་†ན། Cང་Zགཔ་ད་ h་ནང་]་ ལ་4ན་འñལ་Ó་ Pད་Ó་ Zག་
བཅས་ &ན་7ད་ Äང་ æ་”ག་ ™ད་”ག་ བ7་Gག་ གདམ་ཁ་ཅན་A་G་¿་q་ !ས་འ∏ན་འབད་r.་4ན་]་ དང་པ་ར་ 
+བ་vག་q་]་ T་བjད་འབད་བ6ག། h་ལས་ +བ་དåན་Aས་ Cང་2་”ག་◊་◊་བQན་a་Zག་z་ T་བjད་མ་འབད་བར་]ས་
Ä་q་ཡང་ T་བjད་འབད་བ6ག་ད3། 
 Åག་Ωོར་དོན་ཚན། ལག་Äན་འཐབ་ཡོད་པX་qད/€ག།  

 
ད¿་བ་ག་^X་ནང་áད་ག 

   

   

B་ལས་ ཐོ་བYད་འབད་ཚརཝ་ད་ B་á་ ད¿་བ་ག་^X་ནང་áད་°་_ན་ན་ ག་^་Q་áདཔ་_ན་ན་á་ འོག་F་ ཤོག་
‘མ་བ]མ་བཏོན་S་ …ས་བZར་འབད་Aནམ་ལས་ èང་F་ཞོར་ཁར་ Åག་Ωོར་á་ཡང་´ས་ཐབས་འབད་ད=པ་_ན།  
Åག་Ωོར་དོན་ཚན། ལག་Äན་འཐབ་ཡོད་པX་qད/0ང་€ག།  

 
ད¿་བ་ག་^X་ནང་áད་ག 

འñལ་Ó་ གÅས་M་Ä།  
ཨ་པ.་དཔའ་‚གས 

|ན་དང་བ|ན་པ། 
Êར་དང་བདག་å། 

Äང་ གÅས།  
པ་སངས།  

p་Äང་། 
xར་Äང་། 
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m། Äང་ཚབ། 
æ་”ག་ བཏགས། 

བîབས་ 
aས་གçམ་pར་བཏང་། 
འདས་པ.་æ་”ག། 

™ད་”ག་ མ`གས་པ་མ`གས་པར་_ང་། æ་བ.་™ད་”ག་ 
™ད་”ག æ་D་D་:ག་ Äང་2་™ད་”ག 
བ7་Gག དཔལ་འnར ”ག་7ད་M་བ7་Gག 
Zག་བཅས བ«་z་_ང་། æ་བ་aས་8མ་Aས་འ‹ག་པ། 
h་བ{མ་A་Hང་µ་འÖ་ ཚར་ག:ག་]་ Gག་Hར་4ན་ཚན་ག་ར་]་འབད་r་འÖ་ Xབས་མ་བh་བ་:ན་ h་ནང་ལས་  འñལ་
Ó་Pད་Ó་དང་ æ་”ག་ ཡང་ན་ Äང་དང་ Äང་ཚབ་ བ{མ་ 4ན་ཚན་ག:ག་གKས་M་Tག་]་ འབད་äང་ བ»བ། 
Pབ་Ωང་བŒད་དོན་@་[་བ། 

Ø @མ་8ག་q་ནང་ ལག་fན་འཐབ་(ད་པ.་ ÿད་¶མ་དP་q་ག་ར་ !ས་འ∏ན་འབད་qགས་པས་ག? 
Ø ÿད་¶མ་དP་དང་ Gག་öབ་q་་འôལ་c་ ?་བ་:ན་ flན་ག་:་∆ང་r་མས་3? 

ད¿་Aབ། 
Ø @མ་8ག་q་ནང་ G་¿.་Hར་བ་དང་འñལ་བ.་4ན་ཚན་q་ དP་དúད་འབད་qགས་Ä་qགས་བ«་ད3། 
Ø @མ་8ག་q་ནང་ལས་ G་¿.་Hར་བ་དང་འñལ་བ.་4ན་ཚན་q་ !ས་འ∏ན་་དང་དP་དúད་འབད་(ད་Ä་q་ 8ག་མ་

8ག་ དP་Qབ་འབད་h་ fགས་བïས་འབད་གནང་ད3། 
Ø aས་èན་ངག་Tག་ལས་འñལ་བ་འཐབ་པ.་Fབས་ ”ག་2་Hར་བ་འóལ་བ་(ད་Ä་q་ བï་ཁ་Üབ་†ན་ད3།   

,བ་åན་མ±་ཆས། 
Ø Æོང་ཁX་བ¥་གDང་གསར་པ། Æོང་ཁ་=ང་འ>ལ་Pན་ཚོགས། 
Ø mད་Åག་དང་Å་cX་Ωོར་བ། âོབ་3མ་དc་པ། v་གDང་དང་íད་3ག་=ང་འ>ལ་ལས་ìངས། 
Ø བb་གcང་༤ པ།:   https://youtu.be/OSYFRskrlyI 
Ø བb་གcང་༣ པ།:   https://youtu.be/oVaSM_AwsLY 
Ø བb་གcང་༢ པ།:   https://youtu.be/skoKL3efK4M 
Ø བb་གcང་༡ པ།:   https://youtu.be/Ln_oBo7gd_Q 

 

…ས་འཆར་ག8ས་པ། æ་°X་Ωོང་UX་ཐོག་ལས་ Åག་Ωོར་=མས་Ωང་áད་ཐབས་&་ âོབ་nོན་…ས་འཆར། 
!བ་$ན་Dང་r། 
འ?་@མ་?་r་དང་ Cང་ Bན་@མ་ h་ལས་Gག་འJལ་ལ་_གས་པ.་ @མ་8ག་དང་འñལ་བ.་ ?་r.་µ་q་Tན་པ.་Fབས་ 
དP་བ་དúད་h་ πངས་ག»གས་འབད་h་ ?་r.་[ང་བ་qད་ཐབས་འབད་ད3པ་lན། 
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h་ཡང་ G་¿་q་ ?་བ.་Fབས་ Äང་”ག་གདམ་ཁ་དང་ Gག་öབ་M་4ན་]་ 4གས་པ་q་ཆགསཔ་ད་ར་ ”ག་མôད་πངས་
ག»གས་འབད་h་ ?་ད3པ་དང་། G་¿.་Hར་བ་q་ནང་]་ དཀའ་ངལ་◊་འTན་པ་:ན་ Gག་Hར་A་དò་hབ་q་ནང་]་ πངས་
ག»གས་འབད་h་?་བ་:ན་ Åདཔ་:ག་ལས་ öབ་དང་Hར་བ་q་]་ ¬མས་qད་h་འ`་r་(ད། 
ནམ་ར་འབད་äང་ རང་2་ག4ང་ཁར་ ”ག་མôད་fགས་ûམ་:ག་དང་ བu་ག1ང་2་དò་ཆ་:ག་ བཞག་z་ πངས་ག»གས་འབད་
G་ར་?་ད3པ་དང་། £ག་8ག་ནང་lན་པ་:ན་ ”ག་མôད་དང་ བu་ག1ང་2་མIན་ཆས་q་བºགས་བཞག་Qནམ་ལས་ 4གས་པ་
ཆགསཔ་ད་ར་ མIན་ཆས་འÖ་ ཁ་›་Qནམ་ལས་  
Ctrl + f ˘བ་ད་ འTན་r་(ད་པ.་ ས་<ང་ནང་ རང་2ས་4གས་པ་ཆགས་(ད་པ.་”ག་འÖ་ བºག་ས་c་ enter ˘བ་
ད་ 8ག་པ་:ན་ འÖ་2་3་4ན་འTན་r་དང་། མ་8ག་པ་:ན་ འTན་Ä་བ»བ་r་དང་། ཡང་ན་ 3་4ན་གཞན་<ན་པ.་ བཤད་
པ་q་འTན་∆ང་། h་á་ πངས་ག»གས་འབད་h་?་བ་:ན་ Gག་Hར་དང་öབ་q་ 8མ་Aས་ཡར་&ས་འ`་r་(ད། 
+བ་དåན་q་2ས་ +བ་vག་q་]་ ?་r.་Hང་µ་◊་†ན་པ.་Fབས་ öབ་དང་Hར་བ་q་ ག་h་¡ག་¡ག་ πངས་ག»གས་འབད་
h་ འ?་ཐངས་<ན་c་ མ་འôལ་བར་?་r་]་ 3མས་[ང་qད་བ6ག་ད3པ་lན།  
?་r.་Hང་µ་q་2་ དP་Qབ་M་ཚད་གQ.་ནང་ Gག་öབ་དང་Hར་བ་2་ ≤གས་M་ཚད་གQ་q་ཡང་ བºགས་c་ Gག་öབ་
དང་Hར་བ་Dས་ཐབས་M་ཐབས་ལམ་བwན་ད3། 
Pབ་Ωང་བŒད་དོན་@་[་བ། 

Ø πངས་ག»གས་འབད་h་ འ?་ཐངས་ག་h་á་lན་ན? 
Ø ག་:་á་ πངས་ག»གས་འབད་h་?་ད3པ་‘? 

,བ་åན། 
Ø Dzongkha Illustrated Dictionary. students plus 
Ø Onlins dictionaries  
Ø བb་གcང་༤ པ།:   https://youtu.be/OSYFRskrlyI 
Ø བb་གcང་༣ པ།:   https://youtu.be/oVaSM_AwsLY 
Ø བb་གcང་༢ པ།:   https://youtu.be/skoKL3efK4M 
Ø བb་གcང་༡ པ།:   https://youtu.be/Ln_oBo7gd_Q 

 

…ས་འཆར་གJམ་པ། བ¥་དོན་འ≈ལ་3ག་ཐོག་ལས་ Åག་Ωོར་nོན་ཐབས་&་…ས་འཆར། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
Gག་Hར་A་4ན་ཚན་ ག་:་ར་lན་äང་ h་2་…ར་ལས་ +བ་<ན་འབད་r.་4ན་]་ གསལ་བཤད་དང་ དP་Qབ་M་Hང་µ་q་
ག ར་ བ¬ད་བHན་Tག་]་བi་Qནམ་ལས་ +བ་ཁང་ནང་ fiན་1་འབད་r་དང་། ཡང་ན་ རང་_.་(ངས་འñལ་Tག་]་
བཏང་z་ +བ་vག་q་ h་དང་འbལ་ བ¬ད་བHན་q་ བ«་z་Zབ་བ6ག།  
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བ¬ད་བHན་བi་z་ གཏང་r.་
ཐད་ཁར་ བ¬ད་བHན་A་ནང་ན་ར 
གསལ་བཤད་Ó་ག{ང་འབད་h་

གཏང་r་:ག་(ད། h་ལག་fན་
འཐབ་པ་:ན་ མTང་Tས་འÖ་ 
yད་ཚད་9ང་r་h་2ས་ ཕབ་fན་
འབད་r་ཡང་འཇམ། 
 

h་á་ བ¬ད་བHན་བi་z་ +བ་ཁང་ནང་]་fiན་1་འབད་r་དང་། ཡང་ Ó་ག{ང་འབད་h་ བཏང་Tག་ལས་ +བ་vག་q་2ས་ 
བ«་ཚར་བ.་¬ལ་]་ 4ན་ཚན་འÖ་ fགས་ûམ་á་ ཧ་3་z་(ད་ãད་དང་། ཧ་3་z་ ལག་fན་འཐབ་qགས་ག་ Ä་qགས་ 
བ«་r.་4ན་]་ Hང་µ་q་ཡང་ བi་z་#ད་Tག་ལས་ Gག་Tག་]་?་r་དང་ ངག་Tག་ལས་≠བ་བ6ག་r.་ Hང་µ་q་འབད་
བ6ག་ད3། 
h་དང་འñལ་c་ +བ་<ན་འབད་(ད་པ.་ 4ན་ཚན་q་2་…ར་ལས་ &་Çད་Dས་(ན་དང་ Zན་ཐབས་M་བu་4ན་Dས་(ན་q་
འTབ་qགས་r.་ 4ན་ཚན་དང་འñལ་བ.་ &བ་|ན་དò་hབ་M་Äང་དང་། (ངས་འñལ་འཆར་o.་ཁ་æང་q་ +བ་vག་q་]་†ན་
c་ བ«་བ6ག་ད3པ་lན། 
Pབ་Ωང་བŒད་དོན་@་[་བ། 

• G་¿.་Hར་བ་q་ འôལ་c་?་བ་:ན་ flན་ག་:་∆ང་r་‘? 
• G་¿.་Hར་བ་q་ལས་ }ས་པར་a་Dས་ད3པ་ག་:་འaག་3? 

ད¿་Aབ། 
1. G་¿་ག་:་ར་ ?་བ6ག་äང་ h་ནང་]་ öབ་དང་Hར་བ་q་ qལ་མtན་?ས་(ད་ãད་དP་དúད་འབད་ད3། 
2. ངག་Tག་2་བu་4ན་#ད་fན་ནང་]་ Hར་བ་q་ qལ་མtན་≠བ་4་(ད་ãད་དP་Qབ་འབད་ད3། 
3. @མ་8ག་Zག་བ6ག་z་ h་ནང་]་ Gག་öབ་དང་Hར་བ་ འôལ་བ་(ད་ãད་ དP་དúད་འབད་qགས་ད3། 

,བ་åན་མ±་ཆས། 
Ø Æོང་ཁX་བ¥་གDང་གསར་པ། Æོང་ཁ་=ང་འ>ལ་Pན་ཚོགས། 
Ø mད་Åག་དང་Å་cX་Ωོར་བ། âོབ་3མ་དc་པ། v་གDང་དང་íད་3ག་=ང་འ>ལ་ལས་ìངས། 
Ø བb་གcང་༤ པ།:   https://youtu.be/OSYFRskrlyI 
Ø བb་གcང་༣ པ།:   https://youtu.be/oVaSM_AwsLY 
Ø བb་གcང་༢ པ།:   https://youtu.be/skoKL3efK4M 
Ø བb་གcང་༡ པ།:   https://youtu.be/Ln_oBo7gd_Q 
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Ø http://www.education.gov.bt/?p=3779 
Ø !ེད་མེད་ལས་ཚ)ག་དང་,ོན་ཚ)ག།  https://youtu.be/HVD11t535B8 

Ø ”ག་མཚམས་བËད་མཚམས་4ན་མཚམས། https://youtu.be/eQqpRd_LIgU 
Ø &ན་7ད་དང་ Zག་བཅས་+བ་<ན། https://youtu.be/dlKG51Ssbhw 

 

mད་Åག་F་}་Ÿོད་πར་ Pབ་nོན་འབད་ཐངས། 
{གས་|བ། 
1. &ལ་(ངས་Fད་Gག་2་ འâང་πངས་དང་ དར་™བ་ Gག་Hར་དང་Äང་”ག་îབ་qལ་A་…ར་ལས་ ཧ་3་z་ πངས་4ན་q་

བjད་qགས།  
ལས་དོན། 
• འÛག་2་Fད་Gག་2་ འâང་πངསདང་ འÖ་2་’་ཕན་དང་ ད3ས་པ་q་ བཤད་པ་Üབ་qགས་ད3། 
• ìང་ཁ.་G་¿.་éག་èན་དང་ Äང་”ག་2་îབ་qལ་q་ཧ་3་z་ πངས་4ན་བjད་qགས་ད3། 

 

 

…ས་འཆར་དང་པ། mད་Åག་F་πར་ Pག་∞་ [ས་ལན་@་ཐོག་ལས་Pབ་°། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
Fད་Gག་2་འâང་πངས་ ’་ཕན་དང་ད3ས་པ་q.་…ར་ལས་ +བ་8མ་བ6་པ.་ནང་ Zབ་[ང་འབད་(ད་Ä་q་ õ་བ་õས་ལན་A་
Tག་ལས་བ§ར་Qབ་འབད་r། བ§ར་Qབ་M་õ་བ་q་ ⁄་མ་ལས་ ༡་༣ 

ü (ངས་འñལ་Tག་ལས་ Classroom screen  ར་Ä་འÖ་ གསལ་གQ་¿ར་<ན་བQན་ན་ h་]་+བ་vག་2་
Äང་ གདམ་ཁ་Üབ་བ6ག་z་ 3ང་འmད་M་4ན་ཚན་q་ 4ན་མཚམས་◊་Zག་བ6ག་r། 
(https://www.classroomscreen.com/) 

ü 4ན་ཚན་A་མ‹ག་]་བjད་(ད་པ.་ õ་བ་q་2་ལན་?་བ6ག་r། 
ü Classroom screen ལག་fན་འཐབ་z་ ལན་?་r.་aས་Åན་<ན་r་དང་ གནས་Xངས་དང་འbལ་ བu་<ན་

གཞན་ཡང་ལག་fན་འཐབ་r།  
ü ⁄་མ་ལས་?ས་ཚར་Ä་q་2ས་ གཞན་]་ཆ་ªགས་འབད་བ6ག་r། h་འབདཝ་ད་ ?ས་†ན་r་ãན་པར་ ལམ་<ན་དང་

Nགས་རམ་འབད་r། 
ü ག་ར་2ས་ ལན་?ས་ཚར་Qནམ་ལས་ +བ་དåན་རང་2ས་བཅའ་Rག་Üབ་(ད་པ.་ལན་ གསལ་གQ་¿ར་<ན་c་ ག་

བ7ར་འབད་བ6ག་r། 
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¡ན་ག_། Nས་འཆར་འÖ་ནང་ ནང་ག´ས་4ན་ཚན་f་ཤ་qད་(དཔ་ལས་ +བ་vག་q་]་ ལན་?་r.་aས་Åན་ õ་བ་མང་∞ང་དང་
འbལ་c་གནང་ད3། 
Pབ་Ωང་བŒད་དོན་@་[་བ། 
1. Fད་Gག་འÖ་ འཛམ་Vང་ནང་ འ3་དང་པ་ག་h་á་ âང་Gག་? 
2. &ལ་(ངས་Fད་Gག་ ར་ Äང་བཏགས་ད3་པ.་πངས་ག་:་lན་ན? 
3. Fད་Gག་དང་ &ལ་(ངས་Fད་Gག་2་™ད་པར་ ག་h་འབད་ར་འaག་3?  

དP་Qབ། 
• Fད་Gག་2་4ན་ཚན་ག་ར་མ‹ག་བ7ཝ་ད་ h.་…ར་ལས་ mང་ར་]་ õ་བ་བi་བ6ག་Qནམ་ལས་ +བ་vག་ནང་÷ག་ õ་

བ་õས་ལན་འ3་འ∂ན་འཐབ་z་ འ�ན་བ7ར་Tག་ལས་ Zབ་[ང་དP་Qབ་འབད། 
• Fད་Gག་2་õ་བ་õས་ལན་?་r.་qམ་µ་†ན་c་ fགས་བïས་དང་བསམ་ལན་q་†ན། 

&བ་|ན་མtན་~ན།  
• Fད་Gག་དང་G་¿.་Hར་བ། +བ་8མ་༡༡པ།  
• (Fད་Gག་འâང་πངས་M་ (ངས་འñལ་+བ་<ན།) https://youtu.be/At27zfFaWI8 

• https://www.youtube.com/watch?v=Ln_oBo7gd_Q (བÁ་Dར། བÁ་ག‘ང་། བམ་ཚན་དང་པ། cང་ཁg་
dད་âག་Äམ་བཤད།) 

• འYག་པg་མÆགས་âག་+་Äམ་བཤད། 
https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/Jogyig_Namshad_e1c1555296dd
932c8e321099aeaa4823.pdf 

 

yམ་ད¿་བ,ད་&་Pབ་nོན་ལམ་nོན། 
{གས་|བ། 

• ¶མ་དP་བ&ད་M་འ‹ག་པ་q་ བ§ར་Qབ་འབད་h་ @མ་8ག་q་ནང་ G་¿.་Hར་བ་q་ བu་4ན་འ0དཔ་á་?་qགས། 
ལས་དོན། 

• ¶མ་དP་བ&ད་M་4ན་A་Hར་qལ་q་བ§ར་Qབ་འབད་h་ G་¿་Hར་བ་q་དP་དúད་འབད་h་?་qགས་ད3། 
…ས་འཆར་དང་པ། གསལ་བཤད་&་ཐོག་ལས་yམ་ད¿་âོབ་nོན་འབད་°X་…ས་འཆར། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
¶མ་དP་བ&ད་ +བ་8མ་∆ག་མ.་ནང་+བ་<ན་འབད་(ད་äང་ +བ་8མ་བ6་ག:ག་པ.་ནང་]་ བ§ར་Qབ་འབད་h་¡ན་ག_་འབད་
r.་4ན་]་ +བ་<ན་གནང་ད3་པ་:ན། 
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• ¶མ་དP་དང་པ་བ{མ་:ག་]་ཆ་བཞག་པ་:ན་ དང་པ་ར་ +བ་vག་q་]་ ¶མ་དP་ ར་བ.་3་4ན་ག་:་lན་ན་ ≠བ་
བ6ག་r། མ་Dས་པ་:ན་ +བ་དåན་A་?ས་†ན་r། 

• ¶མ་དP་དང་པ.་ Äང་དང་ 3་4ན་≠བ་བ6ག་r། མ་Dས་པ་:ན་ +བ་དåན་A་?ས་†ན་r། 
• ¶མ་དP་དང་པ.་ དòར་བËད་Üབ་བ6ག་r.་4ན་]་ ¶མ་དP་དང་པ་འÖ་ !་Ù་ཙམ་<ན་པའམ་ Äང་2་!་#ད་ཙམ་:ག་

<ནམ་lནམ་ལས་ h་ནང་]་ Äང་2་དP་བ་q་›ས་c་<ན་äང་བ»བ། 
• དòར་བËད་q་Üབ་པ.་Fབས་ Ó་Úས་îབ་M་Äང་། འ4ད་&ལ་A་Äང་། æ་”ག་ལས་Jབ་པ.་Äང་q་ཡང་ h་ནང་<ན་

qགས་པ་:ན་ fགས་ûམ་∆ང་། 
• h་ལས་ དòར་བËད་Üབ་r.་qམ་µ་q་ནང་†ན།  
h་བ{མ་¶མ་དP་གཞན་q་]་ཡང་8གས་བ#ས་c་ +བ་<ན་འབད་བ»བ། ཐབས་ལམ་འÖ་ གསརཔ་:ག་ãན་པར་ aས་èན་
ལག་fན་འཐབ་z་ར་(ད་Ä་:ག་lནམ་ལས་ h་¿ར་ར་གs་Ù་མ་བwན་པར་ ཐབས་ལམ་_ར་G་ར་<ན་ད3། 
 

…ས་འཆར་ག8ས་པ། yམ་ད¿་བ,ད་&་πར་ [་བ་དང་འwལ་ Pག་ཐོག་ལས་ Pབ་Ωང་འབད་°། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
+བ་དåན་Aས་ ¶མ་དP.་4ན་ཚན་(ལས་ç་æ་བ)ག:ག་2་…ར་ལས་ བཤད་(ད་པ.་ +བ་hབ་M་ûག་�ངས། &བ་|ན་དò་hབ་
M་Äང་དང་ûག་�ངས། (ངས་འñལ་&བ་|ན་A་ཁ་æང་། ¶མ་དP.་…ར་ལས་བjད་(ད་པ.་ Gག་?སམ་ûག་fབ། q་ !ས་
འ∏ན་འབད་h་ +བ་vག་q་]་†ན་r། 
མm་ཆས་h་q.་ནང་བ«་Qནམ་ལས་ ག་:་ཧ་3་ད3པ་(ད་ག་ ཧ་3་r.་4ན་]་ õ་བ་དག་པ་:ན་?ས་c་†ན་r། དòར་ན། 

• ¶མ་དP་གKས་པ.་ Äང་དང་ 3་4ན་ ÿད་q་ག་:་ར་lན་མས་3? 
• ÿད་h་q་ Úས་འ‹ག་2་¬ལ་ལས་ འ‹ག་ཐངས་ག་h་á་lན་མས། 
• h་]་ དòར་བËད་M་དP་བ་མ་འ¡ཝ་ག་h་á་ར་འaག་3? 
• ÿད་h་q་ @མ་8ག་q་ནང་ ལག་fན་འཐབ་(ད་པ.་ Ëད་”ག་༥འ¡་བ¬ས་Üབ་z་ h་q་ དP་བ་ག་:.་དòར་བËད་

lན་ན་!ས་འ∏ན་འབད། 
• དòར་བËད་M་དP་བ་དང་འbལ་c་ ‡ད་Mས་ཡང་ དòར་བËད་༥◊་Üབ། 

h་ལས་ Hང་µ་འÖ་མ‹ག་བ7་Qནམ་ལས་ õ་བ་◊་◊.་ལན་ ག་h་á་?ས་(ད་ག་དང་ ག་h་á་?་ད3པ་lན་ན་q་ དམང་ཁར་
Nས་བYན་འབད་h་ ལན་ག་ར་2ས་ Dས་qགསཔ་བi་ད3། ཐབས་ལམ་འÖ་ལས་་8གས་བ#ས་c་ ¶མ་དP་ག་ར་ h་á་<ན་
äང་བ»བ། 
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…ས་འཆར་གJམ་པ། yམ་ད¿་བ,ད་&་πར་ མཁས་མ5ག་•་ཚན་@་ Ωོང་U་ཐོག་ལས་Pབ་°། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
∆ག་2་ &བ་|ན་དང་ (ངས་འñལ་མtན་~ན་q་]་བ|ན་c་ Hང་µ་ཁག་གKས་M་Tག་ལས་ Zབ་[ང་འབད་r། 
&བ་|ན་མm་ཆས། 

• Fད༌Gག༌དང༌G༌¿.༌Hར༌བ། +བ༌8མ༌༡༡པ།  
• "མ་ད&ེ་བ)ད་ལས་༤པ་.ན https://youtu.be/QfR_2N_gRX0 
• "མ་ད&ེ་༥པ་ལས་༨པ་.ན། https://youtu.be/8F7oFqhflIs 

• ༼གཞན་ཡང་ +བ་དåན་རང་2ས་ བཅའ་Rག་འབད་h་ †ན་ད3།༽ 
Hང་µ་དང་པ། 
+བ་vག་q་ ¶མ་དP་བ&ད་དང་འbལ་བ.་ ö་ཚན་ བ&ད་བi་r། (b་ཚན་མང་པ་oན་ pམ་དX་དང་པ་དང་བ^ད་པ་Nདཔ་q་བཞག་r་1གས་s་,ན་t།) 
h་ལས་ö་ཚན་ནང་]་ ¶མ་དP་◊་གདམ་ཁ་Üབ་z་ 4ན་ཚན་འÖ.་Tག་]་ &བ་|ན་q་Zབ། Dས་Ä་དང་བYན་Nས་འབད། ནང་
÷ག་ག:ག་2ས་ག:ག་]་<ན། Nས་བ7ར་འབད། 4གས་པ་ãདཔ་བi་z་ 4ན་ཚན་འÖ.་…ར་ གཞན་]་བཤད་äང་བཤད་qགས་
པ.་ མཁས་པ་:ག་]་འWར་ད3། h་འབདཝ་ལས་ ö་ཚན་འÖ་2་Äང་]་ མཁས༌མÉག༌ö༌ཚན༌ ར་≠བ་lན། ö་ཚན་A་འtས་
Ä་◊་◊་བQན་a་ ག:ག་ གKས་ གçམ།  ར་‰ངས་ཁ་≠བ་z་ འtས་Ä་◊་]་‰ངས་ཁ་◊་འTབ་ད3།  
Hང་µ་གKས་པ། 
h་ལས་ རང་2་ö་ཚན་ནང་ལས་ Tན་c་ ö་ཚན་གཞན་དང་ག:ག་ཁར་ འñལ་བ་འཐབ་r.་4ན་]་ ‰ངས་ཁ་ïག་འཐད་Ä་q་ག་
ར་ ག:ག་ཁར་á་ ö་ཚན་བi་བ6ག་ད3། h.་Fབས་ ö་ཚན་ག་ར.་ ‰ངས་ཁ་ ག:ག་འབད་Ä་ག་ར་ ག:ག་ཁར་དང་། 
གKས་འབད་Ä་ག་ར་ག:ག་ཁར་á་∆ང་ད3།  
h་ལས་ ö་ཚན་འÖ་ནང་2་འtས་Ä་q་ག་ར་ ⁄་མར་ [ང་བ་འབད་h་ མཁས་མÉག་[ངས་པ.་ 4ན་ཚན་]་ མཁས་Ä་ཙང་ཙང་
lནམ་ལས་ ö་ཚན་གསརཔ་འÖ་ནང་]་  3་8མ་བQན་a་ རང་2ས་[ངས་པ.་4ན་ཚན་འÖ་2་…ར་ལས་ གསལ་བཤད་འབད་
ད3། h་2་Fབས་ ཉན་Ä་q་2ས་ 4གས་´ལ་འབད་r་དང་ Nས་བ7ར་q་འབད་h་ 4ན་ཚན་འÖ་ fགས་ûམ་á་ ཧ་3་
qགསཔ་བi་ད3། 
མཐའ་མ‹ག་]་ +བ་དåན་Aས་ ö་ཚན་ནང་]་ བསལ་མ་qགས་པ.་དཀའ་ངལ་དང་ 4གས་པ་◊་(དན་བསལ་r་དང་། 4ན་ཚན་
h་q་2་Tག་ལས་ བ6ད་4ན་A་གསལ་བཤད་tང་Ì་◊་འབད་h་ མ‹ག་བ7་r། 
¡ན་ག_། 
Zབ༌པ.༌ནམ༌aས༌དང་+བ༌<ན༌འབད༌བ.༌ནམ༌aས༌ གKས༌ཆ༌ར.༌ནང༌+བ༌དåན༌A༌&བ༌flར༌ད3། 
yམ་ད¿་བ,ད་ Pབ་Ωང་བŒད་དོན་@་[་བ། 

• ¶མ་དP་ ར་བ.་ 3་4ན་ག་:་lན་མས་3? 
• ¶མ་དP་བ&ད་Dསཔ་དང་མ་Dས་པ.་ཕན་གÊད་ག་:་ར་འaག་3? 
• ལ་4ན་ འñལ་Ó་ Pད་Ó་ འâང་πངས་q་ ¶མ་དP.་ག་:.་ནང་qདཔ་lན་ན? 
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ད¿་Aབ། 
• ¶མ་&ལ།་ ར་བ.་ Äང་]་ ¶མ་དP་་༢་༣་༤་༥་༦་༧་༨་པ་T་xར་t་ ད¥ར་བ÷ད་\བ་བ_ག་]་ད°་Vབ་འབད། 
• ¶མ་དP་◊་བQན་A་3་4ན་དང་ དP་བ་ དòར་བËད་q་ Üབ་qགས་Ä་qགས་དP་དúད་འབད་ད3། 
• Gག་Tག་]་Üབ་:ག་ãན་པར་ ངག་Tག་ལས་ཡང་ ¶མ་དP་q་འôལ་བ་ãད་པར་ ≠བ་qགས་Ä་qགས་བ«་ད3། 

དòར་ན། ´མས་–གས་ཁར་]། ¿ར་]། Fབས་ç་]། (ད་པ.་2་…ར་ལས། nན་པ.་2།  ར་ལག་fན་འཐབ་པ་
:ན་ ÿད་བ§ར་བËད་M་འôལ་བ་lནམ་q་ དP་Qབ་འབད་h་fགས་བïས་འབད་ད3།  

མMན་Øན་དང་ མ±་ཆས། 
• Fད༌Gག༌དང༌G༌¿.༌Hར༌བ། +བ་8མ་༡༡པ། ûག༌�ངས།  
• "མ་ད&ེ་བ)ད་ལས་༤པ་.ན https://youtu.be/QfR_2N_gRX0 
• "མ་ད&ེ་༥པ་ལས་༨པ་.ན། https://youtu.be/8F7oFqhflIs 
• འ8ེལ་9་&ེད་9། https://youtu.be/mT5CglkHJFk 
• འ8ེ་9་&ེད་9འི་དོན་<ོར། https://youtu.be/mATL4Ry-DKA 

 
 

vོམ་3ག་Pག་ཐོག་ལས་ ø་€ག་6ས་གJམ་@་Åག་•བ་Pབ་Ωང་འབད་°། 
{གས་|བ། 

• aས་གçམ་A་Gག་öབ་q་ Zབ་[ང་འབད་h་ ”ག་Hར་ནང་]་ æ་”ག་q་ Gག་öབ་འôལ་བ་ãད་པར་?་qགས།  
 

ལས་དོན། 
• æ་”ག་aས་གçམ་A་Gག་öབ་M་™ད་པར་q་ ཧ་3་z་ལག་fན་འཐབ་qགས་ད3། 

Zབ་<ན་Hང་µ། 
Bན་@མ་ འ?་@མ་ Cང་ལ་_གས་པ་q་Zག་བ6ག་Qནམ་ལས་ æ་”ག་q་!ས་འ∏ན་འབད་h་ aས་གçམ་A་དP་བ་དང་ Gག་

öབ་M་™ད་པར་›་qགས་r.་4ན་]་ གཤམ་གསལ་A་གནད་4ན་q.་Tག་]་ Hང་µ་འབད་བ6ག་r། 

Hང་µ་8མ་པ།   
ü 4ན་ཚན་དང་འñལ་བ.་ (ངས་འñལ་+བ་<ན/བ¬ད་བHན/aས་tང་£ག་བHན་ལ་_གས་པ་བ«་བ6ག་r། 
ü @མ་8ག་q་Zག་བ6ག་Qནམ་ལས་ æ་”ག་q་!ས་འ∏ན་འབད་h་ T་བjད་འབད་བ6ག་r།  
ü h་q་2ས་ aས་གçམ་]་འ‹ག་qལ་q་ ”ག་མôད་ལག་fན་འཐབ་Tག་ལས་ དP་དúད་འབད་བ6ག་r།  
ü aས་གçམ་A་æ་”ག་q་ Gག་öབ་དP་ཁག་བQ་(ད་Ä་q་!ས་འ∏ན་འབད་བ6ག་r། 
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ü aས་གçམ་]་Gག་öབ་འWར་བ་(ད་Ä་ གQ་”ག་q་†ན་Qནམ་ལས་ æ་”ག་འÖ་2ས་ aས་གçམ་]་འ‹ག་ཐངས་M་ 

དP་བ་q་›་བ6ག་r། 

དòར་ན་ ∆ག་2་—ག་!མ་ནང་བjད་h་ (ད་4་བ{མ། 
 

 

ཨང་། ”ག་གQ། མ་∆ངས། ད་«་བ། འདས་པ། ≤ལ་”ག 

༡ Éས་ བîབ། îབ བîབས îབས། 

༢ ‚ས་ཐག་     

Zབ་[ང་བ6ད་4ན་A་õ་བ། 
• aས་གçམ་A་Gག་öབ་མ་Dས་པ་:ན་ flན་ག་:་∆ང་r་བ{མ་འaག་3། 
• aས་གçམ་Gག་öབ་q་ Dས་ད3་པ་:ན་ ག་:་འབད་ད3་r་lན་མས་3? 
• aས་གçམ་]་ Gག་öབ་_་_་(ད་Ä་དང་ãད་Ä་2་ དò་„་◊་བjད།  

དP་Qབ། 
དòར་ན་ —ག་!མ་བi་(ད་པ.་ µ་ûག་q་#ད་Qནམ་ལས་ æ་”ག་2་འTབ་ལམ་q་ བ«་z་བºགས་བ6ག་r། 

ཨང་། གQ་”ག། མ་∆ངས། ད་«་བ། འདས་པ། ≤ལ་”ག 

༡ Éས་   བîབས  

༢ ‚ས་ཐག་2ས་ བ|ང་    

,བ་åན་མ±་ཆས། 
• Fད་Gག་དང་G་¿.་Hར་བ། +བ་8མ་༡༡པ། 
• aས་གçམ་རབ་གསལ། ìང་mག་3ང་འÍལ་Zན་óགས། 
• &་ཚ?ག་Aས་གBམ།འCེན་ཚ?ག་དང་འEིལ་ &་ཚ?ག་<ར་ཐངས། https://youtu.be/A93dyG3om5k 
• Aས་གBམ་Gོགས་9ིག་Hན་གསལ་མེ་ལོང། འགོས་པIྨ་)ལ་མཚན། 

 

∂ད་Ë་མ་འLཝ་á་íད་པར་¡ས་ཐོག་ལས་Pབ་°།  
{གས་|བ། 
• Éས་Fད་དང་ ìང་ཁ.་Ëད་Ó.་™ད་པར་དང་ Ëད་Ó་Èགས་Ó་Èགས་མqངས་M་Gག་öབ་q་ དP་དúད་འབད་h་ འTབ་ལམ་

དང་འbལ་c་?་qགས། 
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ལས་དོན། 
• Éས་Fད་དང་ìང་ཁ.་ Ëད་Ó.་™ད་པར་q་ཧ་3་z་ ལག་fན་འཐབ་qགས་ད3།  
• Äང་མཐའ་འ∂ན་པ་དང་‚གས་མqངས་འ∂ན་པ་ བདག་Ó.་ འ‹ག་པ་q་ཧ་3་z་ལག་fན་འཐབ་qགས་ད3།  
• Ëད་Ó་8ང་tང་དང་ ¡ག་ཞན་_་_ར་འWར་བ.་Äང་”ག་q་ Ëད་Ó.་Ó་™ད་མ་འôལ་བར་ ལག་fན་འཐབ་qགས་ད3། 
• Ëད་Ó་འ¡་äང་ Gག་öབ་མ་འ¡ཝ་(ད་Ä་q་ ™ད་པར་›ས་c་ལག་fན་འཐབ་qགས་ད3། 
 

Zབ་<ན་Hང་µ། 
G་¿་ ú་é་æ་ གçམ་A་Ëད་Ó་ Éས་Fད་དང་ìང་ཁ.་བར་ན་ མ9་བºམ་མ་བºམ་A་™ད་པར་(དཔ་ལས་ འÖ་q་2་…ར་ལས་
གསལ་བཤད་འབད་r་དང་ Ëད་Ó་_་_ར་(ད་པ.་ Äང་”ག་2་T་q་བjད་h་ གསལ་<ན་འབད་r། +བ་vག་q་2ས་ Ëད་Ó.་
™ད་པར་q་ཧ་3་z་ལག་fན་འཐབ་qགས་r.་4ན་]་ ∆ག་2་གནད་4ན་q.་Tག་]་ Hང་µ་འབད་r། 
Hང་µ་8མ་པ།   

ü +བ་vག་q་ ཆ་བAམས་Qནམ་ལས་ ìང་ཁ.་Tག་]་?ས་(ད་པ.་ @མ་8ག་:ག་འóལ་c་Zག་བ6ག་r། 
ü Ëད་Ó་_་_ར་(ད་པ.་Äང་”ག་2་T་ གསལ་<ན་འབད་Ä་ལས་ 8གས་བ#ས་c་ ཁ་…ང་འóལ་བ6ག་r།    
ü མ9་བºམ་Ä་དང་མ་བºམ་Ä་གKས་ཆ་ར་ Ëད་”ག་བi་བ6ག་r། 
ü ག:ག་2ས་ག:ག་]་Nགས་རམ་A་Tག་ལས་ Ëད་”ག་q་ ≠བ་r.་[ང་བ་འབད་བ6ག་r།+བ་དåན་A་≠བ་ཐངས་མ་

བ»བ་(ད་Ä་q་fགས་བïས་འབད་†ན་ད3། 
དP་Qབ།  

• +བ་hབ་ནང་]་(ད་Ä་ མ9་བºམ་མ་བºམ་2་ Äང་”ག་q་དP་བ་དúད་h་ _་_ར་བwན་བ6ག་r།  
• མ9་བºམ་ད3པ་མ་ད3པ་ ≠བ་r.་[ང་བ་འབད་r.་4ན་]་ འôལ་Iན་(ད་པ.་ Äང་”ག་q་ T་བjད་འབད་Qནམ་

ལས་ +བ་vག་◊་བQན་དང་”ིག་◊་བQན་ ≠བ་qགས་Ä་qགས་བ«་z་ fགས་བïས་འབད་ད3། 
• aས་èན་+བ་-་ནང་ ˆ་q་≠བ་ད་ Ëད་Ó་མ་དགཔ་q་«་–ག་འབད་h fགས་བïས་འབད་ད3། 

,བ་åན་མ±་ཆས། 
• ìང་ཁ.་Ëད་Ó། Ìན་fགས་&ལ་མཚན། 
• ìང་ཁ.་Ëད་Ó། ངག་èན་དག་པ.་Áས་9། 
• https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/Dzongkha_pronunciation-

_ngak_gy%C3%BCn_dak_p%C3%A9_tr%C3%BC_chu_c479de1610c4efe7897ed29
61340190d.pdf 
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∂ད་Ë་Tོགས་མáངས་ €ག་མཛོད་ལག་Äན་འཐབ་ཐོག་ལས་Pབ་°།  
Zབ་<ན་Hང་µ། 
Ëད་Ó་འ¡་äང་ Gག་öབ་མ་འ¡ཝ་(ད་པ.་”ག་ དòར་ན་ དཀའ། བཀའ།  ར་བ.་Fབས་ Ëད་Ó་ïག་རང་འཐད་äང་ G་
¿.་öབ་མ་འ¡ཝ་(ད་Ä་དང་ Gག་öབ་འ¡་äང་ ”ག་Nགས་M་དབང་2ས་ 3་4ན་_་_་(ད་Ä་ དòར་ན་ +བ།  ར་བ.་

Fབས་ +བ་དåན། +བ་ཁང་། +བ་-།  ར་+བ་M་ ¬ལ་ལས་(ད་པ.་ ”ག་Nགས་q་2ས་ 4ན་དག་_་_་བwན་4་(དཔ་

ལས་ Gག་öབ་འÁལ་Yང་2་4ན་]་ ∆ག་2་གནད་4ན་q.་Tག་]་ Hང་µ་འབད་r། 
Hང་µ་8མ་པ།  

ü ”ག་མôད་ལག་fན་A་4ན་]་ +བ་vག་q་]་⁄་མ་ལས་མtན་~ན་འóལ་བ6ག་r།  
ü ”ག་མôད་q་ ”ག་hབ། མIན་ཆས་8མ་]གས། མIན་འ¡་ ལ་_གས་པ་q་ལས་ Xབས་བh་}ང་]་གགས་c་ལག་

fན་འཐབ་བ6ག་r། 
ü Ëད་Ó་Èགས་མqངས་M་Gག་T་ ⁄་མ་ལས་བཅའ་Rག་Üབ་z་ གསལ་<ན་འབད་r། ཡངན་ +བ་hབ་ལག་fན་འཐབ་

r། 
ü Ëད་Ó་འ¡་äང་ Gག་öབ་མ་འ¡་Ä་”ག་q་ ”ག་མôད་ལག་fན་འཐབ་z་ 3་4ན་?་བ6ག་r། 
ü Gག་öབ་འ¡་äང་ ”ག་Nགས་M་དབང་2ས་ 3་4ན་_་_་(ད་Ä་q་ !ས་འ∏ན་འབད་ཐབས་]་ གQ་”ག་q་†ན་c་ 

h.་¬ལ་A་”ག་Nགས་q་ ག་h་མང་མང་T་བjད་འབད་བ6ག་r། དòར་ན། 

དP་Qབ། 
1. Ëད་Ó་འ¡་äང་ Gག་öབ་མ་འ¡་Ä་”ག་q་ T་བjད་འབད་

བ6ག་z་ ”ག་མôད་ལག་fན་འཐབ་z་ 3་4ན་?ས་(ད་Ä་
q་དP་Qབ་འབད་r། 

2. Gག་öབ་འ¡་äང་”ག་Nགས་M་དབང་2ས་ 3་4ན་_་_་(ད་
Ä་”ག་q་ ö་ཚན་ནང་དP་Qབ་འབད་བ6ག་r། 

,བ་åན་མ±་ཆས། 
• ìང་ཁ.་Ëད་Ó། Ìན་fགས་&ལ་མཚན། 
• ìང་ཁ.་Ëད་Ó། ངག་èན་དག་པ.་Áས་9། 
• https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/Dzongkha_pronunciation-

_ngak_gy%C3%BCn_dak_p%C3%A9_tr%C3%BC_chu_c479de1610c4efe7897ed29
61340190d.pdf 

•  
 

!ག 

flག་བ‡ན། flག་9མ 

flག་Jག། flག་±ལ། 



 
!བ་$མ་ 11 པ་དང་ ༡༢ པ+་ !བ་,ན་ལམ་,ན།                                           0་1་༢༠༢༢ 3། 

4་ག6ང་དང་7ད་$ག་8ང་འ:ལ་ལ་;ངས།                                                                                                     =ག་>ངས་ 120 / 270 

0ང་མཐའ་དང་བདག་Ë་á་ [་བ་[ས་ལན་@་་ཐོག་ལས་Pབ་°།  
{གས་|བ། 

• Äང་མཐའ་དང་བདག་Ó.་™ད་པར་q་ཧ་3་z་ གནས་Xངས་དང་འbལ་ལག་fན་འཐབ་qགས་ད3། 
ལས་དོན། 

• Äང་མཐའ་འ∂ན་པ་དང་‚གས་མqངས་འ∂ན་པ་ བདག་Ó.་ འ‹ག་པ་q་ཧ་3་z་ལག་fན་འཐབ་qགས་ད3།  
 

Zབ་<ན་Hང་µ། 
Äང་མཐའ་དང་བདག་Ó་ +བ་8མ་∆ག་མ.་ནང་Zབ་(དཔ་ལས་ བ§ར་Qབ་འབད་ད3། h་á་བ§ར་Qབ་འབད་r.་4ན་]་ Äང་
མཐའ་དང་ བདག་Ó.་F ཽར་ལས་ བཤད་(ད་པ.་ 4ན་ཚན་དང་བཤད་པ་q་ ག་c་ལས་ར་འTབ་qགས་ག་ h.་ཁ་æང་དང་ûག་
�ངས་ ≈ལ་ལམ་q་ †ན་ད3པ་དང་། རབ་»་འâང་པ་:ན་ h.་…ར་བjད་(ད་པ.་ Zག་ûག་བi་†ན་c་ h་q་Zག་བ6ག་ 
∆ག་2་õ་བ་q་2་ལན་འóལ་c་?་བ6ག་r། 
õ་བ། 
1. Äང་མཐའ་ ར་བ.་3་4ན་?ས། 
2. Äང་མཐ.་”ག་ ག་:་དང་ག་:་ར་lན་མས་3? 
3. Äང་མཐའ་q་ ཡར་མ་འ∂ན་པར་?་r་དང་ ཡར་འ∂ན་c་འ?་ཐངས་M་ དò་༥་བjད།  
4. ‚གས་མqངས་འ∂ན་པ་དང་ བËད་བh་འ∂ན་པ.་™ད་པར་?ས། 
5. བདག་Ó་ ར་བ.་3་4ན་?ས། 
6. བདག་Ó.་ÿད་q་!ས་འ∏ན་འབད་h་?ས། 
7. Åལ་A་བདག་Ó། ™ད་Éས་M་བདག་Ó། ལས་M་བདག་Ó། q་2་དòར་བËད་བQ་◊་Üབ། 
8. @མ་8ག་q་ནང་ Äང་མཐའ་དང་བདག་Ó་ལག་fན་འཐབ་(ད་པ.་ ”ག་q་ འ¡་བ¬ས་Üབ་z་ Äང་མཐའ་དང་བདག་

Ó་ག་:་lན་ན་πངས་?ས། 
9. ∆ག་2་”ག་q་ Äང་མཐའ་དང་ བདག་Ó་ག་:་lན་ན་ དP་བ་›ས། 
fགསཔ། éག་ག(གå། ཤར་བཟའΩ། བདག་å། 8ངΩ། #ད་Ä། ˆ་≠བ་Ä། óང་པ། ཁས་®ང་པ། �གå། wསΩ།  
¡ན་ག_། õ་བ.་ལན་q་དP་Qབ་འབད་h་ བསམ་ལན་བjད་ད3། 
མ‹ག་ར་ ལན་q་ +བ་vག་ནང་÷ག་བÚ་_ར་འབད་h་ +བ་དåན་Aས་ õ་བ་◊་◊་བQན་a་ ལན་ག་h་á་∆ང་ད3པ་lན་ན་ 
་ དམང་ཁར་བYན་Nས་འབད་h་ ཧ་3་བ6ག་r།   

Pབ་Ωང་བཅད་དོན་[་བ། 
• Äང་མཐའ་ ར་བ.་…ར་ལས་ ག་h་á་ར་ཧ་3་G། 
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• Äང་མཐའ་དང་བདག་Ó.་™ད་པར་ག་h་á་lན་མས་3? 
དP་Qབ། 

• Äང་མཐའ་དང་བདག་Ó.་”ག་q་T་བjད་འབད་Qནམ་ལས་ དP་བ་›་qགས་Ä་qགས་བ«་r། 
• Äང་མཐའ་དང་བདག་Ó་(ད་པ.་ @མ་8ག་2་Zག་ûག་q་†ན་Qནམ་ལས་ !ས་འ∏ན་འབད་བ6ག་ད3། 

&བ་|ན་མm་ཆས། 
• Dས་Hར། &ལ་འ∏ན་Dས་8ག་óགས་ö། 
• Äང་མཐའ་དང་བདག་Ó.་+བ་<ན། https://youtu.be/OpYOGjpRdjQ 
• Fད་Gག་དང་@མ་8ག། +བ་8མ་༡༡པ། 

 

ད¿་Aབ་འབད་°X་མ±་ཆས། 
ཡོངས་འ≠ལ་ཐོག་ལས་ ད¿་Aབ་འབད་°X་མ±་ཆས་&་3གས། 
ཡོངས་འ≠ལ་ཐོག་F་ ད¿་Aབ་འབད་°X་མ±་ཆས་&་3གས་ལས་ nབས་བB་ཏོག་ཡོད་0་གJམ་ གདམ་ཁ་›བ་∞་ 
»ལ་ལམ་á་བYད་B་ཡོད། འj་á་ âོབ་དཔོན་རང་Fས་ བཟོ་°X་»ལ་ལམ་ཙམ་^ག་མ་གཏོགས་ ལག་Äན་འཐབ་
5གཔ་:ན། _ན་ºང་ མོ་བཏབ་འབད་B་Æོང་ཁX་ནང་ Äགས་ཤོམ་Q་ལག་Äན་འཐབ་བdབ་0་á་_ན།  

• https://www.proprofs.com/quiz-school/ 3ག་བZར་འj་ Õན་ཡོད་པX་6ས་ཚོད་&་ནང་འ±ད་ 
ལན་›བ་ད=པ་དང་ མཐར་འÓལ་བ་^ན་ བཅའ་མར་གཏོགས་Dགས་&་ལག་«ར་ཡང་ཐོབ། མཐར་མ་འÓལ་
0་á་F་དོན་G་ ཚར་ག་Bམ་^ག་›བ་5གཔ་བཟོ་°་_ན་ན་འj་á་ âོབ་དཔོན་@་Tག་G་ཡོད། 3ག་བZར་འj་ 
âོབ་≈ག་F་ཧོངས་ལས་ ག་B་Q་མཐོངམ་_ན་ན་ https://tinyurl.com/trialquizzess »ལ་ལམ་འj་
cར་Ôབ་པ་^ན་ གƒགས་áགས། 

• https://www.google.com/forms/about/ c་ལ་འæ་ཤོག་འj་ནང་ ལན་གདམ་ཁ་ཅན། མMན་üག། 
_ན་:ན། ས་nོང་བJབ་°་ ལ་སོགས་པ་གནས་nངས་དང་འwལ་S་ལག་Äན་འཐབ་བdབ། Òགས་ཤོག་ཕབ་
Äན་འབད་བdབ། B་འབདཝ་ད་ ཡོངས་འ≠ལ་@་མMན་Øན་:ད་པX་ས་=་ནང་ འj་á་ལག་Äན་འཐབ་0་
བdབ། 3ག་བZར་འj་ âོབ་≈ག་Fས་ག་B་Q་ལག་Äན་འཐབ་_ན་ན་ གƒགས་°X་དོན་G་ »ལ་ལམ་འj་
cར་Ôབ་གནང་ https://tinyurl.com/googleformsss ། 

• https://quizizz.com/ 3ག་བZར་འj་ âོབ་≈ག་ག་ར་ ཡོངས་འ≠ལ་ཐོག་ཡོད་པ་^ན་ མཉམ་ག^ག་Ÿོ་བ་
4་ཏོག་ཏོ་Q་‚་བdབ་ ཡངན་8ན་ཞག་ག^ག་F་ནང་G་ རང་རང་སོ་སོ་འབད་ཡང་‚་བdབ། ག་B་འབད་ºང་
མœག་G་ Òགས་‘མ་ཕབ་Äན་འབད་áགསཔ་ལས་ ལོགས་J་འབད་Òགས་གནང་མ་ད=པ་མ་ཚད་ âོབ་≈ག་
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±ང་ར་ Oལ་3མ་ག་^་ནང་áདཔ་_ན་ན་±ང་Fས་´ས། »ལ་ལམ་འj་cར་Ôབ་པ་^ན་ ª་མ་ལས་བཟོ་ཡོད་
པX་ 3ག་བZར་á་གƒགས་áགས།  
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ཆ་ཤས་Iག་པ། 
Fག་འJལ་ 'ོབ་)ོན་ལམ་)ོན། 

âོབ་3མ་བŒ་ག^ག་པ། 

 
 
3ག་འ7ལ་དང་འ)ལ་བ,་ 

• =གས་>བ། 
• ལས་དོན། 
• ?བ་<ོན་ལམ་<ོན། 
• ད@་Aབ་ལམ་Bགས། 
• མCན་Dན་མE་ཆས། 
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,ོབ་8མ་༡༡པ/་ Pག་འ>ལ་,ོབ་<ོན་ལམ་<ོན། 
Åག་འ|ལ་@་}་Ÿོད་Pབ་nོན་འབད་ཐངས། 
{གས་|བ། 
• བu་འñལ་A་Gག་8གས་M་ གནད་4ན་དང་བu་4ན་q་ བ6ད་4ན་ཕབ་z་ གཞན་]་མ་འôལ་་བར་ བu་#ད་འབད་qགས། 

༼@མ་8ག།༽ 
• @མ་8ག་q་Zག་z་ Ä་ù.་ནང་མm་བ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་ 8ག་/ལ་fགས་ûམ་q་ གདམ་ཁ་Üབ་Qནམ་ལས་ རང་

2་Ä་ù་ 4ན་nན་བi་r་]་བ@ན་qགས། ༼@མ་8ག།༽ 
• £ག་8ག་(ངས་འñལ་ལས་འTན་པ.་ ìང་ཁ་དང་Éས་Fད་Zབ་<ན་མm་ཆས་q་ Zག་z་ བ§ར་Qབ་M་Tག་ལས་ རང་]་

ཕན་པ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་q་fན་qགས།༼@མ་8ག།༽ 
• @མ་8ག་དང་འñལ་བ.་ 4ན་ཚན་q་Zབ་z་ དP་དúད་དང་4གས་´ལ་ འõ་ལན་དང་ གསལ་བཤད་q་འབད་qགས།༼ཉན་

≠བ།༽ 
• Gག་འJལ་A་™ད་¶མ་q་དང་བYན་ 3་བh་བ་ ”ག་&ས་7ད་རན་པ་ Hར་བ་Ïན་çམ་óགས་པ་á་?ས་c་ རང་_.་Ä་ù་

གནས་Xངས་ནང་ ལག་fན་འཐབ་qགས། ༼?་r།༽ 

ལས་དོན། 
• Gག་འJལ་A་…ར་ལས་ Zབ་[ང་འབད་h་ མ3་&ན་ 1་Gག་ གཏང་Gག་ གན་&་ བjད་&་ Bན་1་དང་ ™བ་

བÓགས་ གསལ་བÓགས་ གསལ་བཤད་ འ€ན་Gག་ བu་འñལ་A་Gག་8གས་q་ ?་ད3པ་འTནམ་ད་ ™ད་¶མ་དང་
འbལ་?ས་c་ Ä་ù.་ད3ས་མm.་གནས་Xངས་དང་འbལ་ ག(ག་བjལ་qགས་ད3། ༼?་r།༽ 

• 1་Gག་ 1་”ག་ གཏང་Gག་ གན་&་ བཀའ་&་ Nས་Éད་ འ€ན་Gག་ Bན་1་ Bན་ག_ལ་ ན་?ས་ ལས་
8མ་ Nས་གQ་ 1་”ག་ ངག་བËད་q་Zག་z རང་<བས་Mས་ལག་fན་འཐབ་Qནམ་ལས་ བu་4ན་#ད་fན་འབད་
qགས་ད3། ༼Zག་@མ།༽ 

• £ག་8ག་(ངས་འñལ་ལས་འTན་པ.་ ìང་ཁ་དང་Éས་Fད་Zབ་<ན་མm་ཆས་q་ Zག་z་ བ§ར་Qབ་M་Tག་ལས་ རང་
]་ཕན་པ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་q་fན་qགས་ད3། ༼Zག་/ཽམ༽ 

• འõ་དúད་M་8ག་/ལ་Zབ་z་ 4ན་ཚན་ག་:.་Tག་]་འབད་äང་ 4གས་པ་གཅད་r་དང་ འõ་Qབ་འབད་r་ 3་བ7ར་འབད་
¥་ བསམ་ལན་བjད་r་q་འབད་qགས་ད3། 

 
 
 
 



 
!བ་$མ་ 11 པ་དང་ ༡༢ པ+་ !བ་,ན་ལམ་,ན།                                           0་1་༢༠༢༢ 3། 

4་ག6ང་དང་7ད་$ག་8ང་འ:ལ་ལ་;ངས།                                                                                                     =ག་>ངས་ 125 / 270 

…ས་འཆར་དང་པ། Pག་∞་ད¿་ད—ད་འབད་ཐོག་ལས་ Åག་འ|ལ་@་}་Ÿོད་Pབ་Ωང་འབད་°X་…ས་འཆར། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
+བ་vག་q་2་èད་]་ Gག་འJལ་A་!་#ད་M་4ན་ཚན་¿ར་ +ན་མ.་Dས་(ན་བ«་r.་r.་4ན་]་ ∆ག་2་Hང་µ.་3་8མ་དང་
འbལ་c་ ལག་fན་འཐབ་r། དòར་ན། 
+བ་vག་q་]་ Gག་འJལ་A་3་4ན་ ¡ན་ག_.་4ན་]་ Hང་µ་:ག་འ3་འ∂ན་འཐབ་r་lན་པ་:ན། 
འ?་@མ་ˇ་óགས། Bན་@མ་ˇ་óགས། Gག་འJལ་ˇ་óགས། འབག་Qན་ན་ +བ་vག་q་]་Zག་བ6ག་z་ གཤམ་གསལ་A་
གནད་4ན་q.་Tག་]་ དP་དúད་འབད་བ6ག་r། 

ü Gག་8གས་q་Zག་བ6ག་z་ Gག་འJལ་A་8གས་!ས་འ∏ན་འབད་བ6ག་r? 
ü ™ད་Éས་ག་:་]་བ«་z་ དP་བ་›་qགས་:་3? 
ü +བ་vག་q་]་Gག་འJལ་ ར་Ä.་ 3་4ན་?་བ6ག་r། 
ü +བ་vག་དག་པ་:ག་2་ལན་q་ ཆ་ªགས་དམང་ཁར་ Zག་བ6ག་r། 
ü ལན་≠བ་Ä་q་]་Nས་7ར་A་བ6ད་4ན་བwན་c་ Gག་འJལ་ ར་Ä.་3་4ན་≠བ་བ6ག་r། 

 
…ས་འཆར་ག8ས་པ། ,བ་åན་མ±་ཆས་á་Úད་Üོད་ཐོག་ལས་Pབ་nོན་འབད་°། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
+བ་དåན་Aས་ Gག་འJལ་A་…ར་ལས་ <ན་r.་4ན་]་ Gག་འJལ་A་!་#ད་…ར་ལས་ བjད་(ད་པ.་ དò་hབ་དང་ 
Gག་?སམ་ (ངས་འñལ་≈ལ་ལམ་q་ འóལ་འབག་∆ང་r། h་ལས་ ག་ར་འôམས་ས་]་ Gག་འJལ་ ར་བ.་4ན་ཚན་:ག་ 
བjད་Qནམ་ལས་ +བ་vག་q་]་ བཅའ་Rག་Üབ་(ད་པ.་ ∆ག་2་མm་ཆས་q་ལག་fན་འཐབ་Tག་ལས་ Gག་འJལ་A་
འâང་རབས་དང་ !་#ད་དང་ དP་བ་q་ Zབ་[ང་འབད་བ6ག་r། 
དò་hབ། 

• +བ་hབ། Fད་Gག་དང་G་¿.་Hར་བ། +བ་8མ་༡༡པ། 
(ངས་འñལ་འཆར་o། 

• https://youtu.be/VU26QausejM ཡིག་འLལ་Mི་ངོ་Nོད། འ8ི་བཀོད། Pར་Qོལ་དང་ད་Qོལ་འ8ི་བཀོད་Rད་པར། 

• https://youtu.be/PgwmAUJx248དེ་ནང་gགས་ཡངས་དང་ gགས་མhན་/ི་ཡིགའiལ་/ི་ངོ་0ོད་ཨིང་ལིཤ་

ནང་འབདཝ་མས། 
• https://youtu.be/VU26QausejM ཡིག་འiལ་/ི་ལམ་gགས། ངོ་0ོད་ཁ་གསལ་འaག། 
• https://youtu.be/4t4VGxDJUmg ཡིག་འLལ་Mི་ད&ེ་བ་དང་གན་)་Sོབ་Tོན།  

h་q་བ«་ཚར་Qནམ་ལས་ +བ་vག་q་2ས་ Gག་འJལ་ ར་བ.་3་4ན་དང་། !སའ∏ན། དP་བ། h་q་ག་:་á་Zབ་ད3པ་lན་
ན.་ ད3ས་4ན་q་ ག་c་ལས་ fགས་ûམ་á་འTནམ་མས་ག། ག་c་]་ flན་འaག་ག། ག་འÖ་ གདམ་ཁ་Üབ་z་ Zབ་
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པ་:ན་¡ག་ག་q་ Nས་བ7ར་འབད་བ6ག་ད3པ་དང་། h་ནང་+བ་དåན་ཡང་བཅའ་མར་གwགས་c་ &བ་|ན་དང་πངས་4ན་fགས་
ûམ་q་ གདམ་ཁ་Üབ་r་]་ ཕན་Nགས་འབད་ད3། 
h་བ{མ་ 1་Gག་དང་ 1་”ག་ གན་&་ Bན་ག_ལ་ Nས་གQ་Nས་Éད་ བཀའ་&་q་2་!་#ད་ཡང་ h་ལས་8གས་བ#ས་
c་ Zབ་<ན་འབད་ད3པ་lན། 
 

 

…ས་འཆར་གJམ་པ། ནང་¥ོག་[་བ་[ས་ལན་ཐོག་ལས་Pབ་nོན་འབད་°X་…ས་འཆར། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
དò་hབ་ནང་2་!་#ད་M་4ན་མཚམས་q་Zག་z་ õ་བ་དང་õས་ལན་འ3་འ∂ན་Tག་ལས་Zབ་<ན་འབད་r། དòར་ན་ 

ü དང་པ་+བ་vག་q་]་ 4ན་མཚམས་Zག་བ6ག་z་ ö་ཚན་ཡང་ན་རང་Üང་á་ õ་བ་ཁག་q་བi་r། དòར་ན= ད!ས་
ãད་Z་འ∂་]་གནང་བ.་བཀའ་བo.་འ€ན་Gག་q་ག་བ{མ་‘? xར་4ན་ནང་ Bན་ངག་2་”ག་&ན་མང་པ་:ན་དཀའ་
ངལ་ག་:་འaག?  

ü རང་2ས་བi་བ.་ལན་q་ དò་hབ་ནང་བ«་z་≠བ་Éགཔ་á་བཞག་r། 
ü ö་ཚན་ནང་÷ག་õ་བ་õས་ལན་འ3་འ∂ན་འཐབ་r། 
ü õ་བ་བjད་ཐངས་M་ལམ་<ན་◊་འབད་r། 
ü ལན་འóལ་c་≠བ་r་]་ ག་ར་2ས་བཅའ་མར་གwགས་བ6ག་r། 

མཐའ་མ‹ག་]་ +བ་ཚན་འÖ་ནང་ལས་ ཧ་3་ད3་པ.་ གནད་4ན་གལ་ཅན་q་2་Tག་]་ õ་བ་õས་ལན་འབད་h་ ག་ར་2ས་ 
ཧ་3་qགསཔ་བi་བ.་མཐའ་མར་ h་དང་འñལ་བ.་ ?་r.་qམ་µ་q་†ན་c་ མ‹ག་བ7་r། 
Pབ་Ωང་བŒད་དོན་@་[་བ། 

• Gག་འJལ་]་ དP་བ་མ་འ¡ཝ་ག་h་á་ར་འaག་3? 
• Gག་འJལ་A་འ?་བjད་ག་:་བ{མ་ར་∆ང་ད3པ་lན་མས་3?  
• hང་རབས་M་ལམ་]གས་M་འ?་བjད་q་ Zབ་ད3པ་འaག་ག་ ག་:་འབད? 

ད¿་Aབ། 
༡ Gག༌འJལ༌A་དP་བ་དང་ འ?་བjད་q་2་…ར་≠བ་བ6ག་r་དང་། Gག་Tག་]་?་བ6ག་r་q་འབད་h་ Dས་མ་Dས་

བ«་ད3། 
༢  +བ་vག་ནང་÷ག་དང་+བ་དåན་Aས་ Gག་འJལ་ ར་བ.་3་4ན་q་ ནམ་ར་འབད་äང་ ´མས་ལས་Ä་ཡལ་r.་4ན་]༌ 

õས་ལན་འབད་བ6ག་z་ Dས་མ་Dས་དP་Qབ་འབད་ད3། 
༢  Gག་འJལ་དང་འñལ་བ.་ གསལ༌བཤད༌tང༌Ì༌◊༌ཡང་ གཏང༌བ6ག༌r་q་2་Tག་ལས་དP་Qབ་འབད་ད3།  
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མMན་Øན་དང་ མ±་ཆས། 
༡. +བ་hབ། Fད༌Gག༌དང༌G༌¿.༌Hར༌བ།+བ་8མ་༡༡པ།  
༢. འÛག༌2༌Gག༌བ≤ར༌¶མ༌གཞག། ìང་ཁ་3ང་འÍལ་Zན་óགས། 

 

Åག་འ|ལ་@་འæ་བYད་དང་ Åག་འ|ལ་འæ་ཐངས་ âོབ་nོན་ལམ་nོན། 
{གས་|བ། 
• @མ་8ག་q་Zག་z་ Ä་ù.་ནང་མm་བ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་ 8ག་/ལ་fགས་ûམ་q་ གདམ་ཁ་Üབ་Qནམ་ལས་ རང་

2་Ä་ù་ 4ན་nན་བi་r་]་བ@ན་qགས། ༼@མ་8ག།༽ 
• £ག་8ག་(ངས་འñལ་ལས་འTན་པ.་ ìང་ཁ་དང་Éས་Fད་Zབ་<ན་མm་ཆས་q་ Zག་z་ བ§ར་Qབ་M་Tག་ལས་ རང་]་

ཕན་པ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་q་fན་qགས།༼@མ་8ག།༽ 
• @མ་8ག་དང་འñལ་བ.་ 4ན་ཚན་q་Zབ་z་ དP་དúད་དང་4གས་´ལ་ འõ་ལན་དང་ གསལ་བཤད་q་འབད་qགས།༼ཉན་

≠བ།༽ 
• Gག་འJལ་A་™ད་¶མ་q་དང་བYན་ 3་བh་བ་ ”ག་&ས་7ད་རན་པ་ Hར་བ་Ïན་çམ་óགས་པ་á་?ས་c་ རང་_.་Ä་ù་

གནས་Xངས་ནང་ ལག་fན་འཐབ་qགས། ༼?་r།༽ 

ལས་དོན། 
• Gག་འJལ་A་…ར་ལས་ Zབ་[ང་འབད་h་ མ3་&ན་ 1་Gག་ གཏང་Gག་ གན་&་ བjད་&་ Bན་1་དང་ ™བ་

བÓགས་ གསལ་བÓགས་ གསལ་བཤད་ འ€ན་Gག་ བu་འñལ་A་Gག་8གས་q་ ?་ད3པ་འTནམ་ད་ ™ད་¶མ་དང་
འbལ་?ས་c་ Ä་ù.་ད3ས་མm.་གནས་Xངས་དང་འbལ་ ག(ག་བjལ་qགས་ད3། ༼?་r།༽ 

• 1་Gག་ 1་”ག་ གཏང་Gག་ གན་&་ བཀའ་&་ Nས་Éད་ འ€ན་Gག་ Bན་1་ Bན་ག_ལ་ ན་?ས་ ལས་
8མ་ Nས་གQ་ 1་”ག་ ངག་བËད་q་Zག་z རང་<བས་Mས་ལག་fན་འཐབ་Qནམ་ལས་ བu་4ན་#ད་fན་འབད་
qགས་ད3། ༼Zག་@མ།༽ 

• £ག་8ག་(ངས་འñལ་ལས་འTན་པ.་ ìང་ཁ་དང་Éས་Fད་Zབ་<ན་མm་ཆས་q་ Zག་z་ བ§ར་Qབ་M་Tག་ལས་ རང་
]་ཕན་པ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་q་fན་qགས་ད3། ༼Zག་/ཽམ༽ 

• འõ་དúད་M་8ག་/ལ་Zབ་z་ 4ན་ཚན་ག་:.་Tག་]་འབད་äང་ 4གས་པ་གཅད་r་དང་ འõ་Qབ་འབད་r་ 3་བ7ར་འབད་
¥་ བསམ་ལན་བjད་r་q་འབད་qགས་ད3། 
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…ས་འཆར་དང་པ། ,བ་åན་མ±་ཆས་ལག་Äན་འཐབ་ཐོག་ལས འæ་བYད་âོབ་nོན་འབད་°X་…ས་འཆར། 
!བ་$ན་Dང་r། 
1་Gག་དང་གཏང་Gག་ ལ་_གས་པ.་ Gག་འJལ་A་འ?་བjད་ +བ་<ན་འབད་r.་4ན་]་ )ར་(ལ་ལམ་]གས་M་འ?་
བjད་དང་ hང་རབས་ལམ་]གས་M་འ?་བjད། h་གKས་≠་བÄས་c་འ?་(ལ་A་འ?་བjད། 4ན་མཚམས་ནང་འ∂ན་འབད་h་དང་ 
ནང་འ∂ན་མ་འབད་བར་འ?་ཐངས་q་2་…ར་ (ངས་འñལ་+བ་<ན་A་≈ལ་ལམ་ https://youtu.be/VU26QausejM  
h་ནང་]་ ཁ་གསལ་á་བjད་(ད། h་འབདཝ་ལས་ +བ་དåན་Aས་ +བ་<ན་མTང་Tས་འÖ་ ཕབ་fན་འབད་h་ +བ་ཁང་ནང་
]་ fiན་1.་Tག་ལས་ <ན་äང་བ»བ་r་དང་། ཡང་:ན་ +བ་vག་mང་ར་]་ õ་བ་†ན་c་ h.་ལན་འóལ་r.་Tག་ལས་བ«་
བ6ག་r། ཡང་:ན་ +བ་དåན་རང་2ས་ fགས་ûམ་á་ Zབ་Qནམ་ལས་ h་དང་འñལ་བ.་ Gག་འJལ་A་དò་ཚད་q་བi་
z་ +བ་vག་q་]་fiན་1་འབད་Tག་ལས་ +བ་<ན་གནང་r་q་ ག་Xབས་བhཝ་ རང་2ས་གདམ་ཁ་Üབ་z་+བ་<ན་འབད་ད3། 
¡ན་ག_། 
hང་རབས་ལམ་]གས་(ད་(ལ་ལམ་]གས)ནང་]་ ⁄་མར་མ3་&ན་འ?་(ལ་(ད་äང་ ìང་3ང་Zན་óགས་M་ མཁས་óགས་ཞལ་
འôམས་ལས་ hང་རབས་ལམ་]གས་ནང་]་ མ3་&ན་?་r་ãདཔ་á་ཐག་བཅད་(ད། གཞན་འ?་བjད་q་ མTང་Tས་འÖ་ནང་]་
བjད་(ད་4་བ{མ་ར་lན། 
 

âོབ་nོན་B་ནང་ལས་´ས་ད=་པX་བŒད་དོན་[་བ། 
• )ར་(ལ་དང་ hང་རབས་M་འ?་བjད་ཁག་གKསå་ནང་]་ མ་འ¡ཝ་ ག་:་ར་འaག་3? 
• Gག་འJལ་A་དP་བ་ག་ར་ hང་རབས་ལམ་(ལ་A་འ?་བjད་ནང་]་ ?་Éག་r་lན་མས་ག? 
• 4ན་མཚམས་ནང་འ∂ན་འབད་h་?་r་དང་ མ་འབད་བར་འ?་ཐངས།  ར་Ä་འÖ་ ག་h་á་lན་ན? 

 

ད¿་Aབ། 
• འ?་བjད་ཁག་གKས་M་Tག་]་ 1་Gག་?་r.་Hང་µ་q་†ན་c་ ཧ་3་(ད་ãད་ དP་དúད་འབད་ད3། 
• ངག་Tག་2་õ་བ་q་õས་c་ འ?་བjད་མ་འ¡ཝ་ག་h་á་ར་(དཔ་lན་ན་ Dས་Ä་Dས་དP་Qབ་འབད་ད3། 

&བ་|ན་མm་ཆས། 
• https://youtu.be/VU26QausejM 
• https://youtu.be/VU26QausejM ཡིག་འiལ་/ི་ལམ་gགས། ངོ་0ོད་ཁ་གསལ་འaག། 

 

…ས་འཆར་ག8ས་པ། ལས་འcལ་@་ཐོག་ལས་འæ་བYད་Pབ་nོན་འབད་°X་…ས་འཆར། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
+བ་8མ་འÖ་ནང་Zབ་ད3་པ.་ Gག་འJལ་A་འ?་བjད་M་™ད་པར་q་ ལས་འ¿ལ་Tག་ Zབ་[ང༌། 
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ü དP༌བ༌དང༌འbལ༌བ.༌འ?་བjད་M་Zམ་པ། aས་óད། µ༌2༌3༌8མ༌q་ +བ་vག་དང་བYན་Nས་འབད་h་ཐག་
དúད།µ༌འབད༌ད3པ། 

ü pར་འ?་བjད་M་™ད་པར་ q་T་བjད་r་ )ར་(ལ་དང་ད་(ལ། དP༌བ༌གཞན༌ཡང༌། 
ü འ?་བjད་མ་འ¡ཝ་q་2་བཤད་པ་?་r། 
ü འ?་བjད་M་དò་ མ་འ¡ཝ་q་བ7་fན་འབད་r། 
ü འ?་བjད་M་དP་བ་དང་འbལ་བ.་ Gག༌འJལ༌q་རང་<བས་Mས་?་r། 
ü ལས་འ¿ལ་q་འབད་བ.་Fབས་ +བ་དåན་Aས་aས་དང་aས་ç་ཕན་Nགས་དང་ བ«་–ག་འབད་ད3། 

མཐའ་མ‹ག་]་ ལས་འ¿ལ་འÖ་ +བ་དåན་Aས་དP་Qབ་འབད་h་ ལས་འ¿ལ་¡ག་ûས་འÖ་ fiན་1་འབད་བ6ག་r་དང་། 
h.་འ¡་བ¬ས་soft copyq་ +བ་vག་གཞན་]་ བëམ་r་q་2་Tག་ལས་ འ?་བjད་q་ ཧ་3་བ6ག་ད3། 
…ས་འཆར་གJམ་པ། མཁས་མ5ག་•་ཚན་@་ ཐབས་ལམ་ཐོག་ལས་Pབ་nོན་འབད་°X་…ས་འཆར། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
∆ག་2་ &བ་|ན་དང་ (ངས་འñལ་མtན་~ན་q་]་བ|ན་c་ Hང་µ་ཁག་གKས་M་Tག་ལས་ Zབ་[ང་
འབད་r། 
&བ་|ན་མm་ཆས། 

• Fད༌Gག༌དང༌G༌¿.༌Hར༌བ། +བ༌8མ༌༡༡པ།  
• https://youtu.be/4t4VGxDJUmg Gག་འJལ་A་3་4ན་དང་ དP་བ། གན་&་+བ་<ན། 
• https://youtu.be/YJdo1UciG3I Bན་ག_ལ་A་3་4ན་དང་ ™ད་¶མ་ ད-། 
• https://youtu.be/_fwkxavfjYQ 1་Gག་2་3་4ན་ འ?་བjད་M་+བ་<ན། 
• ༼གཞན་ཡང་ +བ་དåན་རང་2ས་ བཅའ་Rག་འབད་h་ †ན་ད3།༽ 

Hང་µ་དང་པ། 
+བ་vག་q་ 4ན་ཚན་དང་འbལ་བ.་ ö་ཚན་◊་◊་བi་r། h་ལས་ö་ཚན་ནང་]་ 4ན་ཚན་◊་གདམ་ཁ་Üབ་z་ 4ན་ཚན་འÖ.་
Tག་]་ &བ་|ན་q་Zབ། Dས་Ä་དང་བYན་Nས་འབད། ནང་÷ག་ག:ག་2ས་ག:ག་]་<ན། Nས་བ7ར་འབད། 4གས་པ་
ãདཔ་བi་z་ 4ན་ཚན་འÖ.་…ར་ གཞན་]་བཤད་äང་བཤད་qགས་པ.་ མཁས་པ་:ག་]་འWར་ད3། h་འབདཝ་ལས་ ö་
ཚན་འÖ་2་Äང་]་ མཁས༌མÉག༌ö༌ཚན༌ ར་≠བ་lན། ö་ཚན་A་འtས་Ä་◊་◊་བQན་a་ ག:ག་ གKས་ གçམ།  ར་‰ངས་
ཁ་≠བ་z་ འtས་Ä་◊་]་‰ངས་ཁ་◊་འTབ་ད3།  
Hང་µ་གKས་པ། 
h་ལས་ རང་2་ö་ཚན་ནང་ལས་ Tན་c་ ö་ཚན་གཞན་དང་ག:ག་ཁར་ འñལ་བ་འཐབ་r.་4ན་]་ ‰ངས་ཁ་ïག་འཐད་Ä་q་ག་
ར་ ག:ག་ཁར་á་ ö་ཚན་བi་བ6ག་ད3། h.་Fབས་ ‰ངས་ཁ་ ག:ག་འབད་Ä་ག་ར་ ག:ག་ཁར་དང་། གKས་འབད་Ä་ག་
ར་ག:ག་ཁར་á་∆ང་ད3།  
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h་ལས་ ö་ཚན་འÖ་ནང་2་འtས་Ä་q་ག་ར་ ⁄་མར་ [ང་བ་འབད་h་ མཁས་མÉག་[ངས་པ.་ 4ན་ཚན་]་ མཁས་Ä་ཙང་ཙང་
lནམ་ལས་ ö་ཚན་གསརཔ་འÖ་ནང་]་  3་8མ་བQན་a་ རང་2ས་[ངས་པ.་4ན་ཚན་འÖ་2་…ར་ལས་ གསལ་བཤད་འབད་
ད3། h་2་Fབས་ ཉན་Ä་q་2ས་ 4གས་´ལ་འབད་r་དང་ Nས་བ7ར་q་འབད་h་ 4ན་ཚན་འÖ་ fགས་ûམ་á་ ཧ་3་
qགསཔ་བi་ད3། 
མཐའ་མ‹ག་]་ +བ་དåན་Aས་ ö་ཚན་ནང་]་ བསལ་མ་qགས་པ.་དཀའ་ངལ་དང་4གས་པ་◊་(དན་བསལ་r་དང་། 4ན་ཚན་h་
q་2་Tག་ལས་ བཅད་4ན་A་གསལ་བཤད་tང་Ì་◊་འབད་h་ མ‹ག་བ7་r། 
¡ན་ག_། 
Zབ༌པ.༌ནམ༌aས༌དང་+བ༌<ན༌འབད༌བ.༌ནམ༌aས༌ གKས༌ཆ༌ར.༌ནང༌+བ༌དåན༌A༌&བ༌flར༌ད3། 
Pབ་Ωང་བŒད་དོན་@་[་བ། 

• Gག་འJལ་q་ལས་ འ?་བjད་M་™ད་པར་(ད་Ä་ ག་དང་ག་‘? 
• )ར་(ལ་དང་hང་རབས་ ར་ འ?་བjད་M་™ད་པར་q་ ག་c་ལས་âང་âངམ་lན་མས་3? 
• འ?་བjད་…ར་Dས་r་4ན་]་ ´མས་ཁར་}ས་ད3པ་ ག་:་ར་འaག་3? 

ད¿་Aབ། 
༡ Gག༌འJལ༌A་འ?་བjད་q.་ Äང་q་≠བ་z་™ད་Éས་q་ ´མས་ཁར་¡ན་qགས་Ä་qགས་བ«་ད3། 
༢  +བ་vག་2་µ་¬ལ་q་ དP་Qབ་འབད་h་ Dས་མ་Dས་དP་Qབ་འབད་ད3། 
༢  aས་èན་དP་Qབ་M་T་q་བ«་z་ ◊་◊་བQན་A་dགས་Jབ་q་དP་Qབ་འབད་ད3།  
མMན་Øན་དང་ མ±་ཆས། 

༡. +བ་hབ།Fད༌Gག༌དང༌G༌¿.༌Hར༌བ།ûག༌�ངས།  
༢. འÛག༌2༌Gག༌བ≤ར༌¶མ༌གཞག། ìང་ཁ་3ང་འÍལ་Zན་óགས། 
https://youtu.be/4t4VGxDJUmg Gག་འJལ་A་3་4ན་དང་ དP་བ། གན་&་+བ་<ན། 
https://youtu.be/YJdo1UciG3I Bན་ག_ལ་A་3་4ན་དང་ ™ད་¶མ་ ད-། 
https://youtu.be/_fwkxavfjYQ 1་Gག་2་3་4ན་ འ?་བjད་M་+བ་<ན། 

 

…ས་འཆར་བA་པ། Üན་DX་ཐོག་ལས་ གན་,་âོབ་nོན་…ས་འཆར་དང་པ། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
གན་&་2་…ར་ལས་ +བ་<ན་འབད་r.་4ན་]་ གཤམ་འmད་3་8མ་དང་འbལ་ +བ་<ན་འབད་r། 

• གན་&་2་…ར་ལས་ ག་:་ར་Dས་ག་ བསམ་འཆར་བཤད་བ6ག། 
• གན་&་འÖ་ ག་:་འབདཝ་ད་ ?་ད3པ་འTནམ་lན་ན་ 3་བ7ར་འབད། 
• གན་&་2་…ར་ལས་ 3་–གས་ãད་པར་ གན་&་¿ར་Äང་‚གས་བjད་པ་:ན་ དཀའ་ངལ་ག་:་∆ང་ག? 
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4་ག6ང་དང་7ད་$ག་8ང་འ:ལ་ལ་;ངས།                                                                                                     =ག་>ངས་ 131 / 270 

• གན་&་འÖ་་ག་:.་…ར་ལས་ར་ ?་ད3པ་འTནམ་lན་ན་q་ Nས་བ7ར་འབད། 
ནང་འQག་གན་&་བ{མ་:ག་]་ ཆ་བཞག་z་ h་ག་h་á་?་ད3པ་lན་ན་<ན་པ་:ན། 

• ནང་འQག་གན་&་2་ འ?་བjད་ག་h་á་(ད་ག། 
• h་ནང་ཚང་ད3པ་ག་:་ར་(ད་ག ?  

• ནང་འQག་གན་&་ ⁄་མ་ལས་?ས་(ད་པ.་ དò་ཚད་q་ ûག་ཐང་དང་ ཡང་ན་ བ¬ད་བHན་Tག་ལས་འབད། 
h་ལས་ 4གས་པ་ག་:་(ད་ག་ 4གས་´ལ་འབད་བ6ག་z་ ཧ་3་qགསཔ་བi། 
h་ལས་ 4ན་ཚན་:ག་†ན་Qནམ་ལས་ h.་Tག་]་ གན་&་?་བ6ག་ད3པ་lན། 
Lན་གསོ། 
ཐབས་ལམ་འÖ་ལས་8གས་བ#ས་c་ Bན་ག_ལ་དང་ Nས་གQ་Nས་Éད་q་ཡང་ h་á་Zབ་<ན་འབད་ད3། 
Pབ་Ωང་བŒད་དོན་@་[་བ། 

• གན་&་འÖ་ ག་:.་4ན་]་Zབ་ད3པ་lན་ན? 
• གན་&་?ཝ་ད་ ཚང་ད3པ་ག་:་ར་(ད་ག ?  

དP་Qབ། 
• གན་&་?ཝ་ད་ ག་h་á་ར་?་ད3པ་lན་ན་2་…ར་ ངག་Tག་དང་ Gག་Tག་]་ õ་བ་q་བjད་h་ ≠བ་qགས་Ä་

qགས་ དP་Qབ་འབད་ད3། 
• /་ཕན་གKས་M་བར་ན་ Xབས་མ་བh་བ.་གནས་Xངས་:ག་བi་†ན་Qནམ་ལས་ h.་Tག་]་ གན་&་?་བ6ག་z་ 

fགས་བïས་M་བསམ་ལན་†ན་c་ ?་qགསཔ་བi་ད3། 
,བ་åན་མ±་ཆས། 
Fད་Gག་དང་G་¿.་Hར་བ.་+བ་hབ། +བ་8མ་༡༡པ།  

• https://youtu.be/4t4VGxDJUmgགན་)་Sོབ་Tོན། ཡིག་འLལ་Mི་ད&ེ་བ་ཡང་འAག། 

• https://youtu.be/YJdo1UciG3I Uན་གསོལ་ 

• https://youtu.be/WBG7fcUQNSk Vོས་གཞི་Vོས་ཆོད། 

 

…ས་འཆར་fi་པ། 0་•་∑ལ་གཏོགས་དང་ འ[་ད—ད་ཐོག་ལས་Pབ་nོན་འབད་°X་…ས་འཆར། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
+བ་8མ་འÖ་ནང་Zབ་ད3་པ.་ Gག་འJལ་q་2་™ད་¶མ་Zབ་<ན་A་4ན་]། 

• 4ན་ཚན་q་ +བ་vག་2་#་བ་དང་འbལ་ གདམ་ཁ་Üབ་Qན་ན་ 4ན་ཚན་ïག་འཐད་Ä་q་ ö་ཚན་ག:ག་ནང་བi། 
• ö་ཚན་ནང་á་ རང་_.་4ན་ཚན་དང་འñལ་བ.་õ་བ་བi་r། དÄགས་4ན་འJབ་qགས་པ.་õ་བ་བi་r་]་ &བ་flར་

འབད་ད3། 
• pར་གཏང་™ད་¶མ་ ར་བ.་ 3་4ན? 
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• 1་Gག་2་™ད་¶མ་ག་:་lན་ན? 
• འ?་བjད་M་™ད་པར་དང་འbལ་ ™ད་¶མ་ཡང་_་_་(ད་ག? ལ་_གས་པ། 

• འñལ་(ད་ ཉམས་˛ང་ཅན་A་Ä་!་q་!ས་འ∏ན་དང་ aས་Xབས་བi། 
• õ་བ་བjད་པ.་Fབས་ ]ས་ངག་2་æ་yད་q་qལ་མtན་ད3པ་q་ ལམ་<ན་དང་¡ན་ག_་འབད་ད3། 
• ལན་q་fགས་ûམ་á་ཉན་c་ ན་?ས་བཏབ་ད3པ་དང་ 1ན་དག་འབད་r་(དཔ་བi་ད3། 
• འñལ་(ད་q་ལས་འTབ་པ.་ལན་q་ གསལ་1་འབད་བ6ག་ད3། 
h.་Fབས་+བ་དåན་Aས་ འõ་དúད་ལས་Tབ་པ.་ལན་q་ 8ག་མ་8ག་དང་བ«་ད3པ་དང་ fགས་བïས་དང་ཁ་…ང་འབད་
ད3པ་q་འབད་h་ 4ན་ཚན་A་…ར་ ག་ར་2ས་ ཧ་3་qགསཔ་བi་ད3། 

 

>ས་འཆར་Éག་པ། Åག་འ|ལ་@་དê་ཚད་á་Pག་∞་ =་དོན་དང་བ¥་དོན་Äན་°X་དོན་G་ Pབ་nོན་འབད་ཐངས་ཀ། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
4ན་ཚན་ གན་&་བ{མ་:ག་<ན་r་lན་པ་:ན་ h་དང་འñལ་བ.་ དò་ཚད་ +བ་hབ་ནང་(ད་Ä་དང་། དò་hབ་གཞན་ནང་]་
(ད་Ä། ûག་fབ་◊་á་?ས་(ད་Ä། (ངས་འñལ་Tག་]་ ?ས་(ད་པ.་ དò་ཚད་q་ f་ཤ་:ག་ བ7་Rག་འབད་Qནམ་
ལས་ +བ་vག་q་]་Zག་བ6ག་z་ ∆ག་2་õ་བ.་ལན་q་Üབ་བ6ག་r། 

• Gག་འJལ་འÖ་ Gག་འJལ་A་དP་བ་ ག་:.་ནང་qད་r་lན་མས་3? 
• འÖ་ནང་]་ གནད་4ན་གs་Ù་ ག་:ི.་…ར་ལས་བjད་Gག་3?  

• Gག་འJལ་འÖ་2་འ?་བjད་དང་ ”ག་4ན་བºགས་ཐངས་]་ fགས་Iས་M་བསམ་ག་:་བཤད་r་(ད་3? 
• འÖ་2་ལན་:ག་ ?་ད3་པ་:ན་ ག་h་á་?་r། 

འÖ་2ས་ +བ་vག་q་]་ Zག་r་དང་ ?་r་ དP་བ་དúད་r། གཞན་ལས་དò་བཟང་å་fན་r། བ§ར་Qབ་འབད་r.་ 8ག་
/ལ་q་འTབ་qགས། 
ཐབས་ལམ་འÖ་ལས་8གས་བ#ས་c་ 1་Gག་དང་ 1་”ག་ Bན་ག_ལ་ Nས་Éད་ བཀའ་&་ Nས་གQ་ བཀའ་&་ལ་
_གས་པ་ཡང་ h་བ{མ་á་ར་<ན་བ»བ་r་lན། 
Pབ་Ωང་བŒད་དོན་@་[་བ། 

• Gག་འJལ་q་2་ནང་4ན་q་ལས་ Bན་”ག་q་བºག་z་?་äང་བ»བ་Ä་ག་དང་ག་ར་lན་མས་3? 
• དò་4ན་q་མ་[ར་བར་?་ད3་པ.་ Gག་འJལ་ག་ར་‘? 
• ངག་བËད་དང་1་”ག་2་བར་ན་ ”ག་གQ་བºག་ཐངས་]་™ད་པར་འaག་ག? 

ད¿་Aབ། 
༡ རང་<བས་Mས་Zག་z་3་4ན་fན་qགས་Ä་qགས་དP་Qབ་འབད་ད3། 
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༢  +བ་ཁང་ནང་གསལ་བཤད་q་གཏང་བ6ག་z་དP་Qབ་འབད་ད3། 
༢  +བ་vག་2་aས་èན་A་≤གས་T་q་བཞག་z་དP་Qབ་འབད་ད3།  
མMན་Øན་དང་ མ±་ཆས། 

• +བ་hབ། Fད༌Gག༌དང༌G༌¿.༌Hར༌བ།  
• འÛག༌2༌Gག༌བ≤ར༌¶མ༌གཞག། ìང་ཁ་3ང་འÍལ་Zན་óགས། 

https://youtu.be/4t4VGxDJUmg Gག་འJལ་A་3་4ན་དང་ དP་བ། གན་&་+བ་<ན། 
https://youtu.be/YJdo1UciG3I Bན་ག_ལ་A་3་4ན་དང་ ™ད་¶མ་ ད-། 
https://youtu.be/_fwkxavfjYQ 1་Gག་2་3་4ན་ འ?་བjད་M་+བ་<ན། 
≈ལ་ལམ་གཞན་ཡང་+བ་དåན་རང་2ས་འóལ་c་#ད་ད3། 
 

Åག་འ|ལ་དང་འ≠ལ་S་ 0ང་€ག་mད་Åག་Pབ་nོན་འབད་°X་…ས་འཆར། 
{གས་|བ། 
• @མ་8ག་q་Zག་z་ Ä་ù.་ནང་མm་བ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་ 8ག་/ལ་fགས་ûམ་q་ གདམ་ཁ་Üབ་Qནམ་ལས་ རང་

2་Ä་ù་ 4ན་nན་བi་r་]་བ@ན་qགས།  

ལས་དོན། 
• +བ་8མ་བ6་པ་ནང་Zབ་Ä་ Äང་”ག་¿་ གསར་འKབ་∞ང་ûས་༥༠༠ བཀལ་c་ བAམས་༢༥༠༠ Zག་z་Äང་”ག་&་Çད་

འབད་qགས་ད3། 
• aས་མtན་Äང་”ག་Zབ་[ང་]་བ|ན་c་ +བ་8མ་ བ6་པ་ནང་Zབ་Ä་ Äང་”ག་¿་ གསར་འKབ་∞ང་ûས་༥༠༠ བཀལ་

c་ བAམས་ Äང་”ག་༢༥༠༠ Gག་öབ་ཚངམ་á་Zབ་z་ ú་ˇ་g་:ཝ་ད་ ལག་éན་འཐབ་:་gགས་ད3 
Pབ་nོན་Ωོང་U། 
Gག་འJལ་Zབ་[ང་འབད་བ.་Fབས་ Gག་འJལ་དང་འñལ་བ.་ Äང་”ག་Fད་Gག་q་ཡང་ Dས་qགསཔ་á་ Zབ་<ན་
འབད་ད3པ་འÖ་ཁག་Æ། 
h་འབདཝ་ལས་ +བ་དåན་q་2ས་ Gག་འJལ་A་དP་བ་ག་:་ར་<ན་äང་ h་དང་འñལ་བ.་ Äང་”ག་2་3་4ན་q་?ས་c་ 
Zབ་བ6ག་ད3པ་འÖ་ཁག་Æ།  
Gག་འJལ་དང་འñལ་བ.་Äང་”ག་q་ཡང་ དòར་ན། 

• 1་Gག། 1་”ག། བDར་Gག། Nས་གQ། Nས་Éད། Áན་Éད། /་ཕན། འབའ་གན་&། ཞབས་.ང་a། .ང་a། 
8ན་å་Æ༢། ¿ས། ÿན་པ། མ3་&ན། མ¿ལ་&ན། 1་ཕབ། Ïལ་ཕབ། ད་ལན། ≠ད་མ.་འཆར་o། ¿ས་ཕབ། 
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Ïལ་ཕབ། 1་ཕབ། Äང་‚གས། དཔང་å། འôམས་དཔང་། &བ་Ä། bམས་‚གས། Ä་!མ། Ñས་p་ùས། 
—s། ལག་?ས། Ïལ། 

h་བ{མ་á་ གཞན་ཡང་ +བ་vག་q་2ས་ Dས་ད3་པ.་ Äང་”ག་q་ Zབ་[ང་འབད་བ6ག་ད3། h་q་Gག་འJལ་ནང་]་ 
ག་h་á་ར་Tན་äང་ 3་4ན་ཧ་མ་3་བར་]སཔ་lན་མས། 
h་á་Zབ་[ང་འབད་བ6ག་r.་4ན་]། 

• འÿལ་འÿལ་+བ་དåན་རང་2ས་ T་བjད་འབད་h་ Äང་”ག་+ན་<ན་འབད་†ན་r། 
• འÿལ་འÿལ་ Äང་”ག་2་T་བwན་Qནམ་ལས་ ”ག་མôད་ནང་ལས་འóལ་བ6ག་r། 
• འÿལ་འÿལ་ Dས་Ä་q་]་འõ་དúད་འབད་h་Zབ་བ6ག་r། 
• འÿལ་འÿལ་ Äང་”ག་h་q.་ 3་4ན་?་r.་ Éས་èགས་M་õ་བ་དང་། qམ་µ.་õ་བ་q་†ན། 

h་བ{མ་A་Hང་µ་q་2་Tག་ལས་ Gག་འJལ་<ན་པ.་ıར་ཁར་ Gག་འJལ་དང་འñལ་བ.་ìང་ཁ.་ Äང་”ག་Fད་Gག་ f་
ཤ་[ང་qགས་པ.་ དÄགས་པ་བÇད་h་ Zབ་<ན་འབད་ད3། 
Pབ་Ωང་བŒད་དོན་@་[་བ། 

• ‡ད་Mས་Zབ་Ä་ Gག་འJལ་A་4ན་ཚན་ནང་2་ Äང་”ག་ག་ར་ ཧ་3་z་ ལག་fན་འཐབ་qགས་ག? 
ད¿་Aབ། 

• +བ་<ན་A་ıར་ཁར་ Äང་”ག་གསརཔ་q་འTནམ་ ཧ་3་དང་མ་3་õས་c་<ན་ད3། 
• གལ་Æ་བ.་Gག་འJལ་དང་འñལ་བ.་Äང་”ག་q་2་ 3་4ན་?་r་དང་། Ëད་”ག་བi་r། ¶མ་�ངས་འགལ་Äང་?་r.་ 

Hང་µ་q་†ན་c་ དP་Qབ་འབད་ད3། 
,བ་åན་±་ཆས། 

• Åང་¨ཤ་ôང་ཁ་ཤན་hར་iབ་Sང་.ག་མöད། 
• https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/English-

Dzongkha_Pocket_Dictionary_fcbe977ea0f17fa3c90a8cd9a0b6c4f1.pdf 
• གDང་འ≠ལ་Æོང་ཁX་€ག་མཛོད་4ན་མོ། 

https://www.dzongkha.gov.bt/dz/publications/title/zhungdrel-dzongkha-dictionary 
 

 

 

 

 

 



 
!བ་$མ་ 11 པ་དང་ ༡༢ པ+་ !བ་,ན་ལམ་,ན།                                           0་1་༢༠༢༢ 3། 

4་ག6ང་དང་7ད་$ག་8ང་འ:ལ་ལ་;ངས།                                                                                                     =ག་>ངས་ 135 / 270 
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box anywhere on the page, just drag it.] 

  'ོབ་.མ་བ/་ག;ས་པ&་ 
!ོབ་%ོན་ལམ་%ོན། 
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,ོབ་8མ་བ6་གSས་པ/་ ,ོབ་<ོན་ལམ་<ོན་བ6ད་དོན། 
âོབ་3མ་བŒ་ག8ས་པX་ Pབ་nོན་@་དོན་G་ nོན་ད=པ་གཙོ་བོ་ར་ Pག་3ག་དང་vོམ་3ག། mད་Åག་དང་Å་cX་Ωོར་
བ། æ་°X་3ག་vལ། ཉན་âབ་&་3ག་vལ། àར་ ´ས་øX་གནས་བA་G་ད¿་བ་¡ས་S་ཡོད་0་á་ nོན་ད=པ་_ན། 
´ས་øX་གནས་བAཔོ་དང་འ≠ལ་བX་ ́ ས་ཡོན་འཐོབ་°X་དོན་G་ nོན་ཐངས་ཡང་ གA་ག་^X་ཐོག་ལས་nོན་°་“ོ་àར་
བ་^ན་ འæ་vོམ་ ”ན་vོམ། èང་། བ´ས་÷ངས་á་F་ཐོག་ལས་ nོན་ད=པ་དང་། mད་Åག། Å་cX་Ωོར་བ། Åག་
འ|ལ། འ‘བ་èང་á་F་ཐོག་ལས་nོན་ད=པ་_ན།  B་á་nོན་°་དང་འ≠ལ་S་ =ང་འ±ད་ ´ས་øX་གནས་བAX་ 
{གས་|བ་དང་ལས་དོན་á་བgབ་áགཔ་Q་ âོབ་nོན་གནང་ད=པ་_ན། 
ལམ་nོན་འj་ནང་G་ nོན་ཐངས་&་=་3མ་ཡང་ ༡- འæ་vོམ། ༢- ”ན་vོམ། ༣- èང་། ༤- བ´ས་÷ངས། ༥-mད་
Åག་དང་Å་cX་Ωོར་བ། ༦- Åག་འ|ལ་á་ =་3མ་བAན་6་ v་གDང་F་ད=ངས་དོན་དང་འwལ་S་ དང་པ་B་¬་¬་
བAན་@་ {གས་|བ་དང་ལས་དོན། B་ལས་ {གས་|བ་དང་ལས་དོན་དང་འwལ་S་ Pབ་nོན་འབད་ཐངས་དང་ ད¿་
Aབ་འབད་ཐངས། ,་uད་´ས་ཡོན་དང་ རང་8ད་Pབ་Ωང་F་དོན་G་,བ་åན་@་ མ±་ཆས་དང་ ཡོངས་འ≠ལ་@་ཁ་øང་
á་ཡང་ 3མ་བAན་6་ བYད་ཡོདཔ་_ན།  
âོབ་nོན་ལམ་nོན་འj་ནང་བYད་ཡོད་པX་ Pབ་nོན་འབད་ཐངས་དང་ མMན་Øན་མ±་ཆས། ད¿་Aབ་འབད་ཐངས་á་ 
v་གDང་དང་འwལ་བX་ âོབ་nོན་འབད་ཐངས་&་ …ས་འཆར་ཙམ་^ག་_ནམ་མ་ཚད། དོན་ཚན་¬་¬་བAན་6་ nོན་
ཐངས་&་ 3མ་པ་á་ཡང་ བYད་0་ཚར་°་_ནམ་ལས་ འj་ནང་བYད་ཡོད་པX་ Pབ་nོན་@་Ωོང་U་á་ལས་3གས་
བ ས་S་ ཕན་9ས་ཅན་@་ Ωོང་U་གཞན་དང་གཞན་á་ཡང་ རང་Fས་ད—ད་B་ ལག་Äན་འཐབ་°་G་གཙོ་བོ་བཏོན་
ད=པ་_ན། 
ལམ་nོན་འj་ནང་ བYད་ཡོད་པX་ Ωོང་U་དང་འ≠ལ་བX་ ཡོངས་འ≠ལ་@་ཁ་øང་དང་ »ལ་ལམ་á་ འ≠ལ་ཡོད་vོམ་
üགཔ་དང་ ཡོངས་འ≠ལ་ནང་G་བzགས་0་á་Fས་ ཨ་ãག་ར་ ག^ག་Q་མ་བཞག་པར་ སོར་°X་ÿན་ཁ་ཡང་ཡོདཔ་
ལས་ ག་Bམ་^ག་Q་ ལག་Äན་འཐབ་མ་བdབ་¬་འ∫ང་པ་^ན་ རང་Fས་6ས་མMན་@་ ཁ་øང་á་འཚོལ་´སཔ་འབད་
ད=པ་དང་། âོབ་nོན་ལམ་nོན་འj་ཡང་ 6ས་མMན་བཟོ་Å་ར་བཞག་°་_ནམ་ལས་ 6ས་མMན་@་ âོབ་nོན་ལམ་nོན་
ཕབ་Äན་འབད་B་ལག་Äན་འཐབ་ད=པ་_ན། 
 

ཡོངས་འ≠ལ་མཐོང་ཐོས་,བ་åན་ འོས་འབབ་4་ཤོས་á་ འོག་F་ཁ་øང་á་ལས་ འཐོབ་áགས། 
• Gས་Hག་^ན་ཁག་&ས་བཟོ་ûན་འབད་ཡོད་པ>་ .ང་བüགས་Yོབ་?ོན། (http://www.education.gov.bt/?p=3782) 
• I་གiང་དང་jད་Hག་Qང་འkལ་ལས་lངས་2ས་བཟོ་ûན་འབད་ཡོད་པ། ( https://repository.rec.gov.bt/) 
• èོང་ཁ་Qང་འkལ་^ན་ཚོགས་2ས་བཟོ་ûན་འབད་ཡོད་པ། (https://www.dzongkha.gov.bt/dz/article/youtube-videos-

produced-by-the-dzongkha-development-commission ) 

 



 
!བ་$མ་ 11 པ་དང་ ༡༢ པ+་ !བ་,ན་ལམ་,ན།                                           0་1་༢༠༢༢ 3། 

4་ག6ང་དང་7ད་$ག་8ང་འ:ལ་ལ་;ངས།                                                                                                     =ག་>ངས་ 137 / 270  

 
 

ཆ་ཤས་དང་པ། 
འ8་9ོམ་:་ 'ོབ་)ོན་ལམ་)ོན། 

âོབ་3མ་བŒ་ག8ས་པ། 

 
 
འ"་$ོམ་དང་འ)ལ་བ,་ 

• =གས་>བ། 
• ལས་དོན། 
• ?བ་<ོན་ལམ་<ོན། 
• ད@་Aབ་ལམ་Bགས། 
• མCན་Dན་མE་ཆས། 
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,ོབ་8མ་༡༢པ/་ འI་0ོམ་,ོབ་<ོན་ལམ་<ོན། 
འæ་vོམ་@་}་Ÿོད་ Pབ་nོན་ལམ་Gགས། 
{གས་|བ། 

• Zག་r་]་ 3མས་འõས་qད་h་ ìང་ཁ.་དò་hབ་དང་ Gག་8གས་ ག་:་ར་lན་äང་ Ëད་Ó་ གཅད་མཚམས་ ”ག་
མཚམས་q་ qལ་དང་མtན་wག་w་á་ Zག་z་ བu་4ན་fན་qགས། ༼Zག་@མ༽ 

• འ?་@མ་དང་Bན་@མ་ Cང་ ལ་_གས་པ.་ @མ་8ག་ མ་འ¡ཝ་q་Zག་z་ བ§ར་Qབ་འབད་Qནམ་ལས་ འ?་ཐངས་
M་ ™ད་པར་q་ !ས་འ∏ན་ འབད་h་ ™ད་Éས་fགས་ûམ་q་ གདམ་ཁ་Üབ་z་ ལག་fན་འཐབ་qགས། ༼Zག་
@མ༽ 

• £ག་8ག་(ངས་འñལ་ལས་འTན་པ.་ ìང་ཁ་དང་Éས་Fད་Zབ་<ན་མm་ཆས་q་ Zག་z་ བ§ར་Qབ་M་Tག་ལས་ རང་
]་ཕན་པ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་q་fན་qགས། ༼Zག་@མ༽ 

ལས་དོན། 
• གཞན་Aས་?ས་(ད་པ.་ &ས་བཤད་འ?་@མ་དང་ @ད་≥ང་འ?་@མ་q་Zག་z་ འ?་ཐངས་M་8ག་པ་fན་Qནམ་

ལས་ གནས་Xངས་གཞན་ནང་ ལག་fན་འཐབ་qགས་ད3།༼Zག་@མ༽ 
• @མ་8ག་ མ་འ¡ཝ་q་Zག་z་ འ?་ཐངས་M་™ད་པར་q་ !ས་འ∏ན་འབད་Tག་ལས་ ལག་fན་འཐབ་qགས་ད3།  
• @མ་8ག་q་Zག་z་ Ä་ù.་ནང་ཁག་Æ་བ.་ Dས་(ན་དང་ བu་4ན་ 8ག་/ལ་q་ ཧ་3་z་ རང་2་Ä་ù.་ནང་ 

ལག་fན་འཐབ་qགས་ད3།༼Zག་@མ༽ 
• £ག་8ག་(ངས་འñལ་ལས་Tན་པ.་ ìང་ཁ་དང་Éས་Fད་Zབ་<ན་མm་ཆས་q་ Zག་z་ བ§ར་Qབ་M་Tག་ལས་ 

རང་]་ཕན་པ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་q་fན་qགས་ད3།༼Zག་@མ༽ 
 

…ས་འཆར་དང་པ། 3ག་Zར་(Quiz)F་ཐོག་ལས་Pབ་°། 
!བ་$ན་Dང་r། 
+བ་8མ་བ6་ག:ག་པ་qན་ Zབ་(ད་པ.་འ?་@མ་q་2་!་#ད་M་Tག་]་ བ§ར་Qབ་འབད་r.་4ན་]་ གཤམ་གསལ་A་+བ་
<ན་མm་ཆས་འÖ་ལག་fན་འཐབ་r། h་ཡང་ 

• +བ་དåན་Aས་ Mentimeter  ར་Ä་Dས་(ན་8མ་]གས་འÖ་ ཕབ་fན་འབད་h་ ལག་fན་འཐབ་Dསཔ་བi་ད3། 
• འ?་@མ་A་pར་བཏང་!་#ད་M་…ར་ལས་ ལན་གདམ་ཁ་ཅན་A་õ་བ་q་ Œ་]མœ་2་8ག་<བས་དP་8མ་དང་འbལ་c་ 

བཅའ་Rག་Üབ་ད3། ༼ལན་ད!ས་དང་ ལན་ཆ་འ¡ཝ་q་?་ད3།༽ 
• h་ལས་ +བ་vག་q་]་ (ངས་འñལ་A་Tག་ལས་ བཏང་Qནམ་ལས་ ལན་q་གདམ་ཁ་Üབ་བ6ག་r། 



 
!བ་$མ་ 11 པ་དང་ ༡༢ པ+་ !བ་,ན་ལམ་,ན།                                           0་1་༢༠༢༢ 3། 
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• མ‹ག་བ7ཝ་ད་ ལན་8ག་མ་qགས་Ä་q་ !ས་འ∏ན་འབད་h་ ལན་ད!ས་འÖ་Dས་r.་4ན་]་ ö་ཚན་ནང་Nས་བ7ར་
འབད་བ6ག་ད3། 

            
མm་ཆས། 

• Zག་8ག་དང་@མ་8ག་2་+བ་hབ། +བ་8མ་༩ པ། ༡༠ པ། ༡༡ པ། ༡༢ པ།  
(ངས་འñལ་≈ལ་ལམ། 

• https://handmadewriting.com/blog/guides/what-is-an-essay/ འ"་$མ་Hར་I་འJ་ ག་K་L? 
• https://www.youtube.com/watch?v=KN7lIxgNcBQ འ"་$མ་&་,་-ན་དང་Mད་Nམ། 

 
…ས་འཆར་ག8ས་པ། mད་†ར་འབད་ཐོག་ལས་Pབ་°། 
!བ་$ན་Dང་r། 
∆ག་2་+བ་hབ་དང་ (ངས་འñལ་≈ལ་ལམ་q་ནང་ འ?་@མ་A་!་#ད་ག་h་á་བjད་(ད་ག་ h་q་བ«་z་ Zབ་[ང་འབད་r། 
qམ་µ། 

• +བ་vག་q་ ∆ག་2་(ངས་འñལ་≈ལ་ལམ་q་བ«་བ6ག་ད3།  
• 4ན་ཚན་འÖ་ lང་Fད་ནང་ལས་ ìང་ཁ་ནང་Fད་gར་འབད་བ6ག་ད3། 

+བ་ཁང་Hང་µ།  
• +བ་vག་q་ ö་ཚན་ནང་བ3་Qནམ་ལས་ +བ་hབ་ནང་(ད་Ä་དང་ ག་7ར་འབད་h་ Rག་Ä་Rག་དP་དúད་འབད་

བ6ག་ད3། 
• +བ་དåན་རང་2ས་ ö་ཚན་ནང་?ས་(ད་Ä་འÖ་ དP་Qབ་འབད་h་ བ»བ་Ä་བ»བ་M་བསམ་ལན་†ན་c་ ཐག་གཅད་

ད3། 
མm་ཆས། 

• Zག་8ག་དང་@མ་8ག་2་+བ་hབ། +བ་8མ་༩ པ། ༡༠ པ། ༡༡ པ། ༡༢ པ།  



 
!བ་$མ་ 11 པ་དང་ ༡༢ པ+་ !བ་,ན་ལམ་,ན།                                           0་1་༢༠༢༢ 3། 
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• Fད་gར་ལམ་<ན། A Guide to Translation (ìང་ཁ་3ང་འÍལ་Zན་óགས།) 
(ངས་འñལ་≈ལ་ལམ།  

• https://youtu.be/FH6pZ9mc8aI (what is essay) 
• https://bowvalleycollege.libguides.com/essay འ"་$མ་&་,་-ན། 
 

…ས་འཆར་གJམ་པ། [་བ་དང་འwལ་Pབ་°། 
!བ་$ན་Dང་r། 
∆ག་2་õ་བ་q་ †ན་Qནམ་ལས་ h.་ལན་ +བ་hབ་དང་ ཡང་ན་ (ངས་འñལ་≈ལ་ལམ་q་ནང་ལས་ འóལ་c་?་བ6ག་ད3། 
h་ལས་ ལན་q་ དམངས་ཁར་Zག་Qནམ་ལས་ ∆ས་འབབ་(ད་ãད་ Nས་བ7ར་འབད་h་ ལན་¡ག་ûས་འÖ་ T་བjད་འབད་
བ6ག་ད3།  

• pར་བཏང་འ?་@མ་A་™ད་¶མ་ལས་གང་äང་གKས་?ས། ༼Œ་]མœ་2་8ག་<བས་་་་་་¡ན་Dས།༽ 
• འ?་@མ་3་4ན་?ས། ༼Œ་]མœ་2་8ག་<བས་་་་་་3་–གས།༽  
• Ëག་Èམ་ནང་Sད་པg་Pག་Nག་(་ ལག་0ན་འཐབ་]་ འ4་5མ་@་8་6ན་Jག་4ས། ༼'་(མ*་+་,ག་$བས་་་་་་ལག་0ན།༽ 

འ4་5མ། 6ན་ཚན། 8་,མ་9ག། ད¥། ’བ་°ད། 
 

 
མm་ཆས། 

• Zག་8ག་དང་@མ་8ག་2་+བ་hབ། +བ་8མ་༩ པ། ༡༠ པ། ༡༡ པ། ༡༢ པ།  
(ངས་འñལ་≈ལ་ལམ།  

• https://bowvalleycollege.libguides.com/essay འ"་$མ་&་,་-ན། 
• https://www.youtube.com/watch?v=QXGOjzcQdhQ (Blooms’ Taxanomy) 

Zབ་[ང་བ6ད་4ན་A་õ་བ། 
• pར་བཏང་འ?་@མ་A་™ད་¶མ་ལས་གང་äང་གKས་?ས། 



 
!བ་$མ་ 11 པ་དང་ ༡༢ པ+་ !བ་,ན་ལམ་,ན།                                           0་1་༢༠༢༢ 3། 
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• འ?་@མ་3་4ན་?ས།  
• Ëག་Èམ་ནང་Sད་པg་Pག་Nག་(་ ལག་0ན་འཐབ་]་ འ4་5མ་@་8་6ན་Jག་4ས།  

འ4་5མ། 6ན་ཚན། 8་,མ་9ག། ད¥། ’བ་°ད། 
• འ?་@མ་འ?་Zག་འབད་qགས་པ.་’་ཕན་ག་h་á་རང་∆ང་r་མས? 

དP་Qབ། 
༡ འ?་@མ་ ར་Ä་འÖ་ ག་:་བ{མ་:ག་]་ 3ཝ་lན་ན་  ར་བ.་õ་བ་q་ བjད་h་ ཁ་ལས་≠བ་བ6ག་r་དང་། 

Gག་Tག་]་?་བ6ག་z་ དP་Qབ་འབད་ད3། 
༢  +བ་vག་mང་ར་]་ འ?་@མ་A་…ར་ལས་ õ་ལན་ནང་÷ག་དP་Qབ་འབད་བ6ག་ད3། 
༣ +བ་དåན་Aས་«་–ག་འབད་Qནམ་ལས་ འôལ་བ་◊་འâང་པ་:ན་ h་འÿལ་ལས་བï་ཁ་Üབ་†ན་ད3། 
 

འæ་vོམ་@་འæ་བYད་ Pབ་nོན་ལམ་Gགས། 
{གས་|བ། 

• འ?་@མ་དང་Bན་@མ་ Cང་ ལ་_གས་པ.་ @མ་8ག་ མ་འ¡ཝ་q་Zག་z་ བ§ར་Qབ་འབད་Qནམ་ལས་ འ?་ཐངས་
M་™ད་པར་q་ !ས་འ∏ན་ འབད་h་ ™ད་Éས་fགས་ûམ་q་ གདམ་ཁ་Üབ་z་ལག་fན་འཐབ་qགས། ༼Zག་@མ༽ 

• £ག་8ག་(ངས་འñལ་ལས་འTན་པ.་ ìང་ཁ་དང་Éས་Fད་Zབ་<ན་མm་ཆས་q་ Zག་z་ བ§ར་Qབ་M་Tག་ལས་ རང་
]་ཕན་པ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་q་fན་qགས། ༼Zག་@མ༽ 

• འñལ་(ད་ གནད་4ན་q་ནང་ ]ང་འ∂ན་དང་ དò་གཏམ་ བºགས་Ä་q་ཉན་c་ Ó་གཏམ་དང་…ར་གཏམ་q་ ཧ་3་
qགས་ད3་པ.་ཁར་ h་དང་བYན་པ.་ལན་q་ ∆ས་འབབ་དང་བYན་c་&ས་བཤད་དང་ བ6ད་7ད་གང་∆ས་M་Tག་ལས་ 
≠བ་qགས། 

ལས་དོན། 
• @མ་8ག་ མ་འ¡ཝ་q་Zག་z་ འ?་ཐངས་M་™ད་པར་q་ !ས་འ∏ན་འབད་Tག་ལས་ ལག་fན་འཐབ་qགས་ད3།  
• @མ་8ག་q་Zག་z་ Ä་ù.་ནང་ཁག་Æ་བ.་ Dས་(ན་དང་ བu་4ན་ 8ག་/ལ་q་ ཧ་3་z་ རང་2་Ä་ù.་ནང་ 

ལག་fན་འཐབ་qགས་ད3།༼Zག་@མ༽ 
• £ག་8ག་(ངས་འñལ་ལས་Tན་པ.་ ìང་ཁ་དང་Éས་Fད་Zབ་<ན་མm་ཆས་q་ Zག་z་ བ§ར་Qབ་M་Tག་ལས་ 

རང་]་ཕན་པ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་q་fན་qགས་ད3།༼Zག་@མ༽ 
• མཉམ་འñལ་A་8ག་/ལ་]་བ|ན་c་ རང་2་µ་འགན་དངའbལ་བ.་ Gག་འJལ་དང་ Gག་ཆ་]་བ|ན་པ.་ གནད་

4ན་q་ནང་ Nས་Yན་དང་ གསལ་བཤད་ 3་7ར་ @ད་བ7ར་q་ འབད་h་ ˆ་2་གནས་Xངས་ནང་ བཅའ་མར་
གwགས་qགས་ད3། 



 
!བ་$མ་ 11 པ་དང་ ༡༢ པ+་ !བ་,ན་ལམ་,ན།                                           0་1་༢༠༢༢ 3། 
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…ས་འཆར་དང་པ། འ)་*ོམ་-་འ)་བ1ད་འཚོལ་Aབ་དང་ ག་བZར་@་ཐོག་ལས་Pབ་°།  
Zབ་<ན་Hང་µ། 
+བ་8མ་བ6་ག:ག་པ་qན་ Zབ་(ད་པ.་འ?་@མ་A་འ?་བjད་ བ§ར་Qབ་འབད་r.་4ན་]་ གཤམ་གསལ་Hང་µ.་3་8མ་དང་
འbལ་c་ ལག་fན་འཐབ་r། 
+བ་8མ་བ6་པ་ནང་ Zབ་(ད་པ.་ འ?་@མ་A་འ?་བjད་འÖ་ Nས་བ7ར་A་Tག་ལས་ བ§ར་Qབ་འབད་r། 
¡ན་ག_། pར་བཏང་འ?་@མ་ག་:་ར་?་äང་ ∆ག་2་འ?་བjད་དང་འbལ་c་ ?་ད3། 

       
མm་ཆས། 

• &ལ་འ∏ན་Dས་8ག་óགས་ö་2ས་དò་˜ན་འབད་(ད་པ.་ དò་hབ་Zག་8ག་དང་@མ་8ག་2་+བ་hབ། +བ་8མ་༩ 
པ། ༡༠ པ། ༡༡ པ། ༡༢ པ།  

(ངས་འñལ་≈ལ་ལམ།  
• https://essayreply.com/what-is-an-essay/ ༼འ"་$མ་&་,་-ན་དང་ འ"་བ1ད།༽ 
• https://penandthepad.com/elements-essay-writing-7875213.html ༼འ"་$མ་&་ འ"་བ1ད་དང་ ཆ་ཤས་ཚང་ད,པ་8།༽ 

 
…ས་འཆར་ག8ས་པ། འ)་*ོམ་-་འ)་བ1ད་…ས་བZར་འབད་ཐོག་ལས་Pབ་°། 
!བ་$ན་Hང་µ། 
∆ག་]་†ན་(ད་པ.་+བ་hབ་དང་ (ངས་འñལ་≈ལ་ལམ་q་ནང་(ད་པ.་བu་4ན་q་ ལག་fན་འཐབ་z་ Nས་བ7ར་འབད་Tག་
ལས་ Zབ་[ང་འབད་r། 
qམ་µ།  

• འ?་@མ་A་འ?་བjད་M་…ར་ལས་ Zབ་ད3་པ.་བjད་&་†ན་ད3། 



 
!བ་$མ་ 11 པ་དང་ ༡༢ པ+་ !བ་,ན་ལམ་,ན།                                           0་1་༢༠༢༢ 3། 

4་ག6ང་དང་7ད་$ག་8ང་འ:ལ་ལ་;ངས།                                                                                                     =ག་>ངས་ 143 / 270 

• ∆ག་2་+བ་<ན་མtན་~ན་དང་ གཞན་ཡང་ (ངས་འñལ་ནང་ལས་ འóལ་c་Zབ་བ6ག་ད3། 
• གནད་4ན་ཁག་Æ་wག་w་དང་ ཧ་མ་3ཝ་q་ T་བjད་Üབ་z་ འབག་∆ང་བ6ག་ད3། 

+བ་ཁང་Hང་µ། 
• qམ་ནང་Zབ་z་ T་བjད་འབད་(ད་Ä་གནད་4ན་q་ +བ་vག་ö་ཚན་ནང་བ3་Qནམ་ལས་ Nས་བ7ར་འབད་བ6ག་

ད3། 
• འ?་@མ་A་འ?་བjད་དང་™ད་¶མ་q་ ཁ་གསལ་á་ཧ་3་ཚར་Qནམ་ལས་ འ?་hབ་ནང་?་བ6ག་ད3། 
• +བ་དåན་Aས་ ö་ཚན་ནང་_ང་z་ Nས་བ7ར་A་Jབ་འßས་q་ ག་h་á་རང་ འTན་hས་ག་ «་–ག་འབད་h་ 

&བ་flར་གནང་ད3། 
མm་ཆས། 

• &ལ་འ∏ན་Dས་8ག་óགས་ö་2ས་དò་˜ན་འབད་(ད་པ.་ དò་hབ་Zག་8ག་དང་@མ་8ག་2་+བ་hབ། +བ་8མ་༩ 
པ། ༡༠ པ། ༡༡ པ། ༡༢ པ།  

(ངས་འñལ་འཆར་o།  
• https://essayreply.com/what-is-an-essay/ ༼འ"་$མ་&་,་-ན་དང་ འ"་བ1ད༽ 
• https://penandthepad.com/elements-essay-writing-7875213.html ༼འ"་$མ་&་ འ"་བ1ད་དང་ ཆ་ཤས་ཚང་ད,པ་8༽ 

¡ན་ག_། h་q་ བ«་ཚར་Qནམ་ལས་ pིར་བཏང་འ?་@མ་A་འ?་བjད་ འ?་ཐངས་མ་འ¡ཝ་q་ ག་བ7ར་འབད་h་ ∆ས་
འབབ་Æ་ûས་འÖ་ གདམ་ཁ་Üབ་z་ ?་བ6ག་r། 
 

 
…ས་འཆར་གJམ་པ། འ)་*ོམ་འ)་བ1ད་mད་†ར་འབད་ཐོག་ལས་ འæ་Pབ་འབད་°། 
!བ་$ན་Dང་r། 
pར་བཏང་འ?་@མ་A་འ?་བjད་འÖ་ +བ་vག་q་2ས་ +བ་8མ་∆ག་མམ་q་ནང་ལས་ཡར་ Zབ་∆ང་∆ངམ་འབད་r་འÖ་2ས་ 
མ་Dསཔ་ãད། lན་äང་ ⁄ང་བཀལ་Dས་r.་4ན་]་ ∆ག་2་Hང་µ་བ{མ་ འབད་བ6ག་ད3། 

• ∆ག་]་lང་Fད་ནང་ བjད་h་(ད་པ.་འ?་བjད་འÖ་]་ བ«་Qནམ་ལས་ ⁄་མ་ལས་ Zབ་(ད་Ä་དང་བག་7ར་
འབད་བ6ག་ད3། 

• འ¡ཝ་དང་མ་འ¡ཝ་q་ _་_ར་བwན་Qནམ་ལས་ དP་དÍད་འབད་h་ འ?་hབ་ནང་?་བ6ག་ད3། 
• འ€་Ãན་འབད་ད3པ་(དན་འབད་h་?་བ6ག་ད3། 
• lང་Fད་ནང་(ད་Ä་འÖ་ ìང་ཁ་ནང་Fད་gར་འབད་ད3། 

 



 
!བ་$མ་ 11 པ་དང་ ༡༢ པ+་ !བ་,ན་ལམ་,ན།                                           0་1་༢༠༢༢ 3། 
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¡ན་ག_། Fད་gར་འབདཝ་ད་Fད་gར་འབད་ཐངས་M་དP་བ་q་ ´མས་ཁར་བཞག་ད3། 

         
མm་ཆས། 

• Zག་8ག་དང་@མ་8ག་2་+བ་hབ། +བ་8མ་༩ པ། ༡༠ པ། ༡༡ པ། ༡༢ པ།  
• Fད་gར་ལམ་<ན། A Guide to Translation (ìང་ཁ་3ང་འÍལ་Zན་óགས།) 
• https://www.scribbr.com/academic-essay/essay-outline/(འ"་$མ་&་འ"་བ1ད།) 

Zབ་[ང་བ6ད་4ན་A་õ་བ། 
• pར་བཏང་འ?་@མ་?ཝ་ད་ འ?་བjད་ནང་ ཚང་ད3པ་ག་:་ར་འaག? 
• !་#ད་འ?ཝ་ད་ ™ད་Éས་ག་:་ར་ཚང་ད3་པས? 
• བར་A་གནད་4ན་ འ?ཝ་ད་ ™ད་Éས་ག་:་ར་ཚང་ད3་པས? 
• མ‹ག་བ7་འ?ཝ་ད་ ™ད་Éས་ག་:་ར་ཚང་ད3་པས? 
• མ¿་&ན་ག་འÖ་ བºགས་ད3པ་lན་ན? 

དP་Qབ། 



 
!བ་$མ་ 11 པ་དང་ ༡༢ པ+་ !བ་,ན་ལམ་,ན།                                           0་1་༢༠༢༢ 3། 
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༡ pར་བཏང་འ?་@མ་འ?ཝ་ད་ འ?་བjད་ནང་ ™ད་¶མ་ག་:་ར་ཚང་ད3པ་འaག་ག?  ར་བ.་õ་བ་q་ བjད་h་ འ?་
≠བ་འབད་བ6ག་z་ Dས་མ་Dས་བ«་ད3། 

༢  +བ་དåན་Aས་ བཅའ་Rག་Üབ་z་(ད་པ.་ འ?་@མ་q་ནང་ལས་ འ?་བjད་M་™ད་¶མ་q་ !ས་འ∏ན་འབད་བ6ག་
ད3། དòར་ན། !་#ད་འ?་ཐངས་ནང་ལས་འབད་བ་:ན་ 4ན་ཚན་A་!་#ད་དང་h.་བཤད་པ་ /་བ.་བËད་པ་q་ !ས་
འ∏ན་འབད་qགས་Ä་qགས་བ«་ད3།  
བར་A་གནད་4ན་ནང་འབད་བ་:ན་ /་བ.་བËད་པ་དང་འbལ་བ.་ Ëད་”ག་གs་Ù་དང་ 4ན་མཚམས་བ6ད་4ན་q་ !ས་
འ∏ན་འབད་qགས་Ä་qགས་བ«་ད3།  
མ‹ག་བ7་འ?་ཐངས་ནང་འབད་བ་:ན་ 4ན་ཚན་བ6ད་4ན་ག་h་á་ བwན་Gག་ག? q་འ?་≠བ་ འབད་qགས་Ä་
qགས་བ«་ད3། 

¡ན་ག_། +བ་དåན་Aས་ ö་ཚན་ནང་_ང་z་ Nས་7ར་A་Jབ་འßས་q་ ག་h་á་རང་ འTན་hས་ག་ «་–ག་འབད་h་&བ་
flར་གནང་ད3། 

 
འæ་vོམ་@་ད¿་བ་Pབ་nོན་ལམ་Gགས། 
{གས་|བ། 
• འ?་@མ་དང་Bན་@མ་ Cང་ ལ་_གས་པ.་ @མ་8ག་ མ་འ¡ཝ་q་Zག་z་ བ§ར་Qབ་འབད་Qནམ་ལས་ འ?་ཐངས་M་ 

™ད་པར་q་ !ས་འ∏ན་ འབད་h་ ™ད་Éས་fགས་ûམ་q་ གདམ་ཁ་Üབ་z་ ལག་fན་འཐབ་qགས། 

ལས་དོན། 
• @མ་8ག་ མ་འ¡ཝ་q་Zག་z་ འ?་ཐངས་M་™ད་པར་q་ !ས་འ∏ན་འབད་Tག་ལས་ ལག་fན་འཐབ་qགས་ད3།  
• @མ་8ག་q་Zག་z་ Ä་ù.་ནང་ཁག་Æ་བ.་ Dས་(ན་དང་ བu་4ན་ 8ག་/ལ་q་ ཧ་3་z་ རང་2་Ä་ù.་ནང་ ལག་

fན་འཐབ་qགས་ད3། 
• £ག་8ག་(ངས་འñལ་ལས་Tན་པ.་ ìང་ཁ་དང་Éས་Fད་Zབ་<ན་མm་ཆས་q་ Zག་z་ བ§ར་Qབ་M་Tག་ལས་ རང་]་

ཕན་པ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་q་fན་qགས་ད3། 
 

…ས་འཆར་དང་པ། འæ་vོམ་@་ད¿་བ་ …ས་བZར་འབད་B་ བoར་Aབ་འབད་ཐོག་ལས་Pབ་°། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
འ?་@མ་A་དP་བ་q་ལས་ èད་≤ལ་ @ད་≥ང་ &ས་བཤད་གçམ་བ§ར་Qབ་འབད་r། ™ད་པར་›་r། !ས་འ∏ན་འབད་r་དང་
?་qགས་r.་4ན་]་ གཤམ་གསལ་Hང་µ.་3་8མ་དང་འbལ་c་ Zབ་<ན་འབད་ད3།  



 
!བ་$མ་ 11 པ་དང་ ༡༢ པ+་ !བ་,ན་ལམ་,ན།                                           0་1་༢༠༢༢ 3། 

4་ག6ང་དང་7ད་$ག་8ང་འ:ལ་ལ་;ངས།                                                                                                     =ག་>ངས་ 146 / 270 

⁄་མ་Zབ་ཚར་བ.་འ?་@མ་A་དP་བ་q་ལས་ @ད་≥ང་དང་&ས་བཤད་M་™ད་པར་›་qགསཔ་བi་r.་4ན་]་ གཤམ་འmད་གནད་
4ན་q་དང་འbལ་c་ ö་ཚན་ནང་Nས་བ7ར་འབད་བ6ག་r། ༼+བ་དåན་རང་2ས་ ཁ་བjད་Üབ་z་ &བ་flར་གནང་ད3།༽ 
 èད་≤ལ་ @ད་≥ང་ &ས་བཤད་འ?་@མ་གçམ་A་་་་་ 

• 3་4ན་2་Tག་]་ Nས་བ7ར་Qབ་Qབ་á་འབད་h་ ?་བ6ག་ད3། 
• ™ད་¶མ་q་ Nས་བ7ར་འབད་h་ ?་བ6ག་ད3། 
• དò་◊་†ན་c་ ö་ཚན་ནང་ག་བ7ར་དང་ དP་དúད་འབད་h་ ™ད་པར་q་!ས་འ∏ན་འབད་h་ ?་བ6ག་ད3། 
• +བ་vག་q་]་ འ?་@མ་འÖ་གçམ་A་™ད་པར་q་ དམངས་ཁར་fiན་1་འབད་བ6ག་ད3།  
• ö་ཚན་ཆ་མཉམ་Aས་ ™ད་པར་q་ག་lནམ་á་ !ས་འ∏ན་འབད་qགས་མ་qགས་བ«་Qན་ལས་ &བ་flར་འབད་ད3པ་

(དན་ འབད་ད3། 
མm་ཆས། 

• Zག་8ག་དང་@མ་8ག་2་+བ་hབ། +བ་8མ་༩ པ། ༡༠པ། ༡༡ པ། ༡༢ པ།  
(ངས་འñལ་≈ལ་ལམ། 

• https://www.youtube.com/watch?v=sJ7u30OG7yk ༼9ད་:ལ་འ"་$མ་&་Mད་Nམ།༽ 
• https://www.youtube.com/watch?v=qgpMTxqqJWA ༼$ད་>ང་འ"་$མ་&་ཆ་ཤས་དང་Mད་Nམ།༽ 

 
 
…ས་འཆར་ག8ས་པ། འ)་*ོམ་-་དP་བ་ [་བ་G་གA་བཞག་∞་Pབ་°། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
∆ག་2་õ་བ་q་ †ན་Qནམ་ལས་ h.་ལན་ +བ་hབ་དང་ ཡང་ན་ (ངས་འñལ་≈ལ་ལམ་q་ནང་ལས་ འóལ་c་?་བ6ག་ད3། 
h་ལས་ ལན་q་ དམངས་ཁར་Zག་Qནམ་ལས་ ∆ས་འབབ་(ད་ãད་ Nས་བ7ར་འབད་h་ ལན་¡ག་ûས་འÖ་ T་བjད་འབད་
བ6ག་ད3།  

• èད་≤ལ་འ?་@མ་དང་ @ད་≥ང་འ?་@མ་™ད་པར་ཁ་གསལ་á་?ས། ༼Œ་]མœ་2་8ག་<བས་་་་་་དP་དúད།༽ 
• འ?་@མ་A་དP་བ་མ་འ¡ཝ་q་ Zབ་[ང་འབད་r་འÖ་2ས་ ‡ད་M་Ä་ù་ནང་ཕན་Tགས་r་lན་མས་ག? πངས་

བཀལ། ༼Œ་]མœ་2་8ག་<བས་་་་་་དP་Qབ།༽  
• “+བ་vག་q་]་ འJལ་འ€ན་ལག་fན་འཐབ་བ6ག་ད3།”  ར་བ.་དò་གཏམ་]་གQ་བཞག་z་ @ད་≥ང་འ?་

@མ་:ག་?ས། ༼Œ་]མœ་2་8ག་<བས་་་་་་གསར་@མ།༽ 
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མm་ཆས། 

• Zག་8ག་དང་@མ་8ག་2་+བ་hབ། &ལ་འ∏ན་Dས་8ག་óགས་ö། +བ་8མ་༩པ་ལས་༡༢qན།  
(ངས་འñལ་≈ལ་ལམ། 

• https://www.youtube.com/watch?v=sJ7u30OG7yk ༼9ད་:ལ་འ"་$མ་&་Mད་Nམ།༽ 
• https://www.youtube.com/watch?v=qgpMTxqqJWA ༼$ད་>ང་འ"་$མ་&་ཆ་ཤས་དང་Mད་Nམ།༽ 
• https://www.youtube.com/watch?v=QXGOjzcQdhQ (Blooms’ Taxanomy) 

 
 
…ས་འཆར་གJམ་པ། འ)་*ོམ་-་དP་བ་mད་†ར་འབད་ཐོག་ལས་Pབ་°། 
!བ་$ན་Dང་r། 
འ?་@མ་A་དP་བ་q་ལས་ @ད་≥ང་། èད་≤ལ། &ས་བཤད་q་2་…ར་ལས་ ཁ་གསལ་á་Dས་ཐབས་]་ ∆ག་2་(ངས་འñལ་
≈ལ་ལམ་q་ ལག་fན་འཐབ་z་ Zབ་[ང་འབད་Qནམ་ལས་ ìང་ཁ་ནང་Fད་gར་འབད་བ6ག་ད3། 

• ≈ལ་ལམ་ནང་(ད་Ä་འÖ་ བ«་བ6ག་Qནམ་ལས་ 3་བ་fན་ད3། 
• འÖ་q་ ìང་ཁ་ནང་Zབ་Ä་འÖ་དང་ འ¡་Ä་འ¡་དP་བ་དúད་ད3། 
• h་ལས་ ìང་ཁ་ནང་ Fད་gར་འབད་h་ ?་བ6ག་ད3། 

མm་ཆས། 
• Zག་8ག་དང་@མ་8ག་2་+བ་hབ། &ལ་འ∏ན་Dས་8ག་óགས་ö། +བ་8མ་༩པ་ལས་༡༢qན།  
• Fད་gར་ལམ་<ན། A Guide to Translation (ìང་ཁ་3ང་འÍལ་Zན་óགས།) 

(ངས་འñལ་≈ལ་ལམ། 
• https://youtu.be/p6mnM46qxsI?list=PL8WWToQ5Kvkdei1BidYvJLXfXlbpDUagq ༼9ད་:ལ་དང་འཆར་=ང་འ"་$མ།༽ 
• https://www.youtube.com/watch?v=qgpMTxqqJWA ༼$ད་>ང་འ"་$མ།༽ 

Zབ་[ང་བ6ད་4ན་A་õ་བ། 
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• འ?་@མ་A་དP་བ་q་ +བ་8མ་བ6་གKས་པ་ནང་ Zབ་[ང་འབད་ད3པ་ག་:ག་ར་འaག? 
• h་q.་བར་ན་ འ?་ཐངས་M་™ད་པར་ ག་h་á་ར་འaག? 
• @ད་≥ང་། èད་≤ལ། &ས་བཤད་འ?་@མ་A་ ™ད་པར་ག་h་á་རང་འaག? 

དP་Qབ། 
༡ འ?་@མ་]་ དP་བ་ག་h་:ག་འaག་ག?  ར་བ.་õ་བ་q་བjད་h་ འ?་≠བ་འབད་བ6ག་Qནམ་ལས་ དP་Qབ་འབད་

ད3། 
༢  +བ་vག་q་]་ འ?་@མ་A་དP་བ་ མ་འ¡ཝ་ གKས་གçམ་h་:ག་ #ད་Qན་ན་ Zག་བ6ག་z་ འ?་@མ་འÖ་ག་

:་2་དò་lན་ན་!ས་འ∏ན་འབད་བ6ག་ད3། 
༣  +བ་vག་q་]་ འ?་@མ་A་དP་བ་ ག་:་འབད་äང་:ག་ གདམ་ཁ་Üབ་བ6ག་z་ རང་<བས་M་འ?་@མ་:ག་ ?་

བ6ག་Qན་ན་ འ?་@མ་¡ག་ûས་M་ དP་ཚད་བi་z་ ནང་÷ག་དP་Qབ་འབད་བ6ག་ད3།  
༤ +བ་དåན་Aས་ དP་ཚད་བi་z་ དP་Qབ་འབད་ད3། 
 

འ≠ལ་ཡོད་འæ་vོམ་@་íད་yམ་âོབ་nོན་འབད་ཐངས། 
{གས་|བ། 

• འ?་@མ་དང་Bན་@མ་ Cང་ ལ་_གས་པ.་ @མ་8ག་ མ་འ¡ཝ་q་Zག་z་ བ§ར་Qབ་འབད་Qནམ་ལས་ འ?་ཐངས་
M་ ™ད་པར་q་ !ས་འ∏ན་ འབད་h་ ™ད་Éས་fགས་ûམ་q་ གདམ་ཁ་Üབ་z་ ལག་fན་འཐབ་qགས། ༼Zག་
@མ༽ 

• £ག་8ག་(ངས་འñལ་ལས་འTན་པ.་ ìང་ཁ་དང་Éས་Fད་Zབ་<ན་མm་ཆས་q་ Zག་z་ བ§ར་Qབ་M་Tག་ལས་ རང་
]་ཕན་པ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་q་fན་qགས། ༼Zག་@མ༽ 

• འñལ་(ད་ གནད་4ན་q་ནང་ ]ང་འ∂ན་དང་ དò་གཏམ་ བºགས་Ä་q་ཉན་c་ Ó་གཏམ་དང་…ར་གཏམ་q་ ཧ་3་
qགས་ད3་པ.་ཁར་ h་དང་བYན་པ.་ལན་q་ ∆ས་འབབ་དང་བYན་c་&ས་བཤད་དང་ བ6ད་7ད་གང་∆ས་M་Tག་ལས་ 
≠བ་qགས། 

ལས་དོན། 
• @མ་8ག་ མ་འ¡ཝ་q་Zག་z་ འ?་ཐངས་M་™ད་པར་q་ !ས་འ∏ན་འབད་Tག་ལས་ ལག་fན་འཐབ་qགས་ད3།  
• @མ་8ག་q་Zག་z་ Ä་ù.་ནང་ཁག་Æ་བ.་ Dས་(ན་དང་ བu་4ན་ 8ག་/ལ་q་ ཧ་3་z་ རང་2་Ä་ù.་ནང་ 

ལག་fན་འཐབ་qགས་ད3།༼Zག་@མ༽ 
• £ག་8ག་(ངས་འñལ་ལས་Tན་པ.་ ìང་ཁ་དང་Éས་Fད་Zབ་<ན་མm་ཆས་q་ Zག་z་ བ§ར་Qབ་M་Tག་ལས་ 

རང་]་ཕན་པ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་q་fན་qགས་ད3།༼Zག་@མ༽ 
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• མཉམ་འñལ་A་8ག་/ལ་]་བ|ན་c་ རང་2་µ་འགན་དངའbལ་བ.་ Gག་འJལ་དང་ Gག་ཆ་]་བ|ན་པ.་ གནད་
4ན་q་ནང་ Nས་Yན་དང་ གསལ་བཤད་ 3་7ར་ @ད་བ7ར་q་ འབད་h་ ˆ་2་གནས་Xངས་ནང་ བཅའ་མར་
གwགས་qགས་ད3། 

 

…ས་འཆར་དང་པ། འæ་vོམ་@་íད་yམ་འཚོལ་Aབ་དང་…ས་བ⁄ན་@་ཐོག་ལས་Pབ་°། 
Pབ་nོན་Ωོང་U། 
+བ་8མ་བ6་གKས་པ་ནང་ Zབ་ད3་པ.་འ?་@མ་A་དP་བ་ èད་≤ལ་ &ས་བཤད་ @ད་≥ང་གçམ་A་™ད་¶མ་q་ +བ་<ན་
འབད་r.་4ན་]་ གཤམ་འmད་M་Hང་µ་q་ འ3་འ∂ན་འཐབ་ད3། 

• èད་≤ལ་ &ས་བཤད་ @་≥ང་འ?་@མ་A་™ད་¶མ་q་འóལ་Qབ་འབད་h་ ?་བ6ག་ད3། 
• +བ་vག་2ས་?ས་འབག་Ä་འÖ་ ö་ཚན་ནང་]་ བºགས་Qནམ་ལས་ Nས་བYན་འབད་བ6ག་ད3། 
• ™ད་¶མ་◊་◊་བQན་A་4ན་དག་དང་ Gག་öབ་q་འôལ་བ་ãདཔ་á་ འ?་≠བ་འབད་བ6ག་ད3། 

¡ན་ག_། +བ་དåན་རང་2ས་ ག་h་¡ག་¡ག་&བ་flར་གནང་ད3། 
མm་ཆས། 

• Zག་8ག་དང་@མ་8ག་2་+བ་hབ། &ལ་འ∏ན་Dས་8ག་óགས་ö། +བ་8མ་༩པ་ལས་༡༢qན།  
(ངས་འñལ་≈ལ་ལམ། 

• https://youtu.be/p6mnM46qxsI?list=PL8WWToQ5Kvkdei1BidYvJLXfXlbpDUagq ༼9ད་:ལ་དང་འཆར་=ང་འ"་$མ།༽ 
• https://www.youtube.com/watch?v=qgpMTxqqJWA ༼$ད་>ང་འ"་$མ།༽ 
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…ས་འཆར་ག8ས་པ། འ)་*ོམ་-་Ñད་Öམ་དê་nོན་འབད་ཐོག་ལས་འæ་Pབ་འབད་°། 
!བ་$ན་Dང་r། 
@ད་≥ང་འ?་@མ་A་™ད་¶མ་q་ དò་<ན་Tག་ལས་ +བ་<ན་འབད་r་lན་པ་:ན་ གཤམ་འmད་M་དò་བ{མ་]་གQ་བཞག་z་ 
+བ་<ན་འབད་ད3།  



 
!བ་$མ་ 11 པ་དང་ ༡༢ པ+་ !བ་,ན་ལམ་,ན།                                           0་1་༢༠༢༢ 3། 
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མtན་~ན་དང་ མm་ཆས། 
• Zག་8ག་དང་@མ་8ག་2་+བ་hབ། &ལ་འ∏ན་Dས་8ག་óགས་ö། +བ་8མ་༩པ་ལས་༡༢qན།  

(ངས་འñལ་≈ལ་ལམ། 
• https://youtu.be/p6mnM46qxsI?list=PL8WWToQ5Kvkdei1BidYvJLXfXlbpDUagq ༼vད་˘ལ་དང་འཆར་âང་འ:་;མ།༽ 
• https://www.youtube.com/watch?v=qgpMTxqqJWA ༼;ད་:ང་འ:་;མ།༽ 

 
…ས་འཆར་གJམ་པ། འ)་*ོམ་-་Ñད་Öམ་ འཚོལ་Aབ་&་ཐོག་ལས་Pབ་°། 
!བ་$ན་Dང་r། 
∆ག་2་+བ་hབ་དང་ (ངས་འñལ་≈ལ་ལམ་q་ནང་ འ?་@མ་A་™ད་¶མ་བjད་ཐངས་]་བ«་z་ Zབ་[ང་འབད་བ6ག་ད3། 



 
!བ་$མ་ 11 པ་དང་ ༡༢ པ+་ !བ་,ན་ལམ་,ན།                                           0་1་༢༠༢༢ 3། 
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• རབ་འâང་པ་:ན་ འ?་@མ་A་™ད་¶མ་ བཤད་པ་Üབ་(ད་པ.་དò་hབ་དང་ (ངས་འñལ་Îལ་ལམ་q་ +བ་vག་mང་
ར་]་ འóལ་བ6ག་ད3། 

• +བ་དåན་Aས་ mང་2ས་ འóལ་(ད་Ä་q་ ∆ས་འབབ་(ད་ãད་གགས་Qནམ་ལས་ བ»བ་པ་:ན་ h་q་]་གQ་
བཞག་z་ རང་འཇགས་ ཡང་ན་ Nས་བYན་Tག་ལས་ Zབ་བ6ག་ད3།  

• མ་བ»བ་པ་:ན་ མ་བ»བ་པ.་πངས་བཀལ་Qནམ་ལས་ ∆ས་འབབ་(ད་པ.་དò་hབ་དང་ (ངས་འñལ་≈ལ་ལམ་
གཞན་ འóལ་བ6ག་ད3། (+བ་vག་2་èད་]་ རང་Kད་Zབ་[ང་2་བx་མTང་ བºགས་r.་4ན་]་འབད་ད3པ་
lན།)  

མm་ཆས། 
• Zག་8ག་དང་@མ་8ག་2་+བ་hབ། &ལ་འ∏ན་Dས་8ག་óགས་ö། +བ་8མ་༩པ་ལས་༡༢qན།  

(ངས་འñལ་འཆར་o།  
• https://www.5staressays.com/blog/argumentative-essay-guide/argumentative-essay-writing ༼Aད་vང་འw་Aམ་x་འw་བPད།༽ 
• https://www.masterclass.com/articles/persuasive-essay-guide#3-elements-of-a-persuasive-essay ༼འ#་%མ་'་ འ#་བ)ད་དང་ ཆ་ཤས་ཚང་ད0པ།༽ 

¡ན་ག_།  
h་q་ བ«་ཚར་Qནམ་ལས་ @ད་≥ང་དང་èད་≤ལ་འ?་@མ་A་™ད་¶མ་q་ 3་7ར་འབད་h་ རང་<བས་M་འ?་@མ་q་?་བ6ག་r། 
 
âོབ་Bབ་&་འæ་vོམ་དང་ འæ་vོམ་གཞན་á་Pག་∞་ =་དོན་དང་བ¥་དོན་Äན་°X་དོན་G་ Pབ་nོན་འབད་ཐངས། 
!གས་%བ། 

• འ?་@མ་དང་Bན་@མ་ Cང་ ལ་_གས་པ.་ @མ་8ག་ མ་འ¡ཝ་q་Zག་z་ བ§ར་Qབ་འབད་Qནམ་ལས་ འ?་ཐངས་
M་ ™ད་པར་q་ !ས་འ∏ན་ འབད་h་ ™ད་Éས་fགས་ûམ་q་ གདམ་ཁ་Üབ་z་ ལག་fན་འཐབ་qགས། ༼Zག་
@མ༽ 

• £ག་8ག་(ངས་འñལ་ལས་འTན་པ.་ ìང་ཁ་དང་Éས་Fད་Zབ་<ན་མm་ཆས་q་ Zག་z་ བ§ར་Qབ་M་Tག་ལས་ རང་
]་ཕན་པ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་q་fན་qགས། ༼Zག་@མ༽ 

• འñལ་(ད་ གནད་4ན་q་ནང་ ]ང་འ∂ན་དང་ དò་གཏམ་ བºགས་Ä་q་ཉན་c་ Ó་གཏམ་དང་…ར་གཏམ་q་ ཧ་3་
qགས་ད3་པ.་ཁར་ h་དང་བYན་པ.་ལན་q་ ∆ས་འབབ་དང་བYན་c་&ས་བཤད་དང་ བ6ད་7ད་གང་∆ས་M་Tག་ལས་ 
≠བ་qགས། 

ལས་དོན། 
• @མ་8ག་ མ་འ¡ཝ་q་Zག་z་ འ?་ཐངས་M་™ད་པར་q་ !ས་འ∏ན་འབད་Tག་ལས་ ལག་fན་འཐབ་qགས་ད3།  
• @མ་8ག་q་Zག་z་ Ä་ù.་ནང་ཁག་Æ་བ.་ Dས་(ན་དང་ བu་4ན་ 8ག་/ལ་q་ ཧ་3་z་ རང་2་Ä་ù.་ནང་ 

ལག་fན་འཐབ་qགས་ད3།༼Zག་@མ༽ 
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• £ག་8ག་(ངས་འñལ་ལས་Tན་པ.་ ìང་ཁ་དང་Éས་Fད་Zབ་<ན་མm་ཆས་q་ Zག་z་ བ§ར་Qབ་M་Tག་ལས་ 
རང་]་ཕན་པ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་q་fན་qགས་ད3།༼Zག་@མ༽ 

• མཉམ་འñལ་A་8ག་/ལ་]་བ|ན་c་ རང་2་µ་འགན་དངའbལ་བ.་ Gག་འJལ་དང་ Gག་ཆ་]་བ|ན་པ.་ གནད་
4ན་q་ནང་ Nས་Yན་དང་ གསལ་བཤད་ 3་7ར་ @ད་བ7ར་q་ འབད་h་ ˆ་2་གནས་Xངས་ནང་ བཅའ་མར་
གwགས་qགས་ད3། 

 

…ས་འཆར་དང་པ། འ)་*ོམ་Pག་∞་ད¿་བ་ད—ད་ཐོག་ལས་Pབ་°། 
!བ་$ན་Dང་r། 
+བ་hབ་ནང་བjད་(ད་པ.་འ?་@མ་ ཡང་ན་ འ?་@མ་གཞན་q་Zག་z་ h་ནང་ནང་ལས་ ཁག་Æ་བ.་བu་4ན་དང་ 8ག་/ལ་ 
བx་མTང་q་fན་c་ རང་2་Ä་ù་ནང་]་ ལག་fན་འཐབ་qགསཔ་བi་r་]་ དÄགས་c་བÇདཔ་lན་པ་:ན་ +བ་<ན་འབད་r.་
ཐབས་Dས་f་ཤ་(ད་པ.་ནང་ལས་ གཤམ་འmད་ཐབས་Dས་བ{མ་ལག་fན་འཐབ་ད3། 

• &ས་བཤད་ ཡང་ན་ @ད་≥ང་འ?་@མ་ག:ག་ རང་Üང་á་Zག་བ6ག་ད3། 
• +བ་vག་རང་2ས་ ཧ་3་3ཝ་དང་ ཧ་མ་3་བ.་གནད་4ན་q་ _་_་á་T་བjད་Üབ་འབག་∆ང་བ6ག་ད3། 
• h་ལས་ ö་ཚན་ནང་]་ Nས་བ7ར་འབད་བ6ག་Qནམ་ལས་ ད་äང་ ཧ་མ་3ཝ་(ད་Ä་q་T་བjད་འབད་བ6ག་ད3། 
• མ‹ག་ར་ དམངས་ཁར་≠བ་བ6ག་Qནམ་ལས་ +བ་དåན་དང་+བ་vག་དམངས་Mས་ བYན་Nས་M་Tག་ལས་ 4གས་

དúད་འབད་h་ Nས་ཐག་གཅད་ད3། 
¡ན་ག_། འ?་@མ་ནང་]་ Fད་Gག་དང་ Gག་Hར་ h་ལས་ གནད་4ན་དང་འñལ་བ.་flན་(ད་Ä་q་ཡང་ དམངས་ཁར་
བºགས་c་ flན་´ལ་འབད་ད3པ་ཁག་Æ།༽ 

ཨང་། %ང་། &ད་(་)ང་ཕབ། ,ད་-། .ག་0ར་2ག .ག་3མ་5། གཅད་མཚམས། 
       

       

མtན་~ན་དང་ མm་ཆས། 
• Zག་8ག་དང་@མ་8ག་2་+བ་hབ། &ལ་འ∏ན་Dས་8ག་óགས་ö། +བ་8མ་༩པ་ལས་༡༢qན།  

(ངས་འñལ་≈ལ་ལམ། 
• https://blog.prepscholar.com/argumentative-essay-examples ༼$ད་>ང་འ"་$མ་&་Oར།༽ 
• https://www.collegeessay.org/blog/persuasive-essay-examples#h ༼9ད་:ལ་འ"་$མ་&་འ"་བ1ད།༽ 
• https://examples.yourdictionary.com/expository-essay-examples-for-middle-and-high-school.html ༼?ས་བཤད་

འ"་$མ་&་Oར།༽ 
 
 

 



 
!བ་$མ་ 11 པ་དང་ ༡༢ པ+་ !བ་,ན་ལམ་,ན།                                           0་1་༢༠༢༢ 3། 
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འæ་vོམ་ད¿་ད—ད་འབད་ཐངས་&་དê། 
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¡ན་ག_། འ?་@མ་འÖ་ &ས་བཤད་འ?་@མ་:ག་lན་མས། ™ད་¶མ་དང་འbལ་c་ fགས་ûམ་á་?ས་Gག། lན་äང་ flན་
aམ་�་◊་ཡང་འaག། དòར་ན་ འñལ་”ག་ ༼h་ལས་༽  ར་Ä་འÖ་ ཡང་བ§ར་a་ལག་fན་འཐབ་Gག། flན་གཞན་q་ 
—ག་“མ་ནང་]་ Gག་óན་དམརå་á་(ད་Ä་q་གགས་གནང་། 
 
…ས་འཆར་ག8ས་པ། འ)་*ོམ་mད་†ར་འབད་ཐོག་ལས་Pབ་°། 
!བ་$ན་Dང་r། 
lང་Fད་ནང་?ས་(ད་པ.་ @ད་≥ང་། èད་≤ལ། &ས་བཤད་འ?་@མ་q་ Zབ་[ང་འབད་r.་4ན་]་ གཤམ་འmད་Hང་µ་
བ{མ་འབད་ད3། 

• དò་མ་འ¡ཝ་q་ (ངས་འñལ་≈ལ་ལམ་ནང་]་ བ«་Qནམ་ལས་Zག་ད3། 
• ཆ་ªགས་ནང་÷ག་བYན་Nས་འབད་Qནམ་ལས་ ìང་ཁ་ནང་Fད་gར་འབད་ད3། 
• དམངས་ཁར་ fiན་1་འབད་Qནམ་ལས་ བ»བ་མ་བ»བ་ +བ་དåན་དང་ ཆ་ªགས་འôམས་c་ ཐག་བཅད་ད3། 
• འ?་@མ་དP་བ་མ་འ¡ཝ་2་™ད་¶མ་q་´མས་ཁར་བཞག་z་ Fད་gར་འབད་ད3། 

མtན་~ན་དང་ མm་ཆས། 
• Zག་8ག་དང་@མ་8ག་2་+བ་hབ། &ལ་འ∏ན་Dས་8ག་óགས་ö། +བ་8མ་༩པ་ལས་༡༢qན།  
• Fད་gར་ལམ་<ན། A Guide to Translation (ìང་ཁ་3ང་འÍལ་Zན་óགས།) 

(ངས་འñལ་≈ལ་ལམ། 
• https://blog.prepscholar.com/argumentative-essay-examples ༼$ད་>ང་འ"་$མ་&་Oར།༽ 
• https://www.collegeessay.org/blog/persuasive-essay-examples#h ༼9ད་:ལ་འ"་$མ་&་འ"་བ1ད།༽ 
• https://examples.yourdictionary.com/expository-essay-examples-for-middle-and-high-school.html ༼?ས་བཤད་

འ"་$མ་&་Oར།༽ 
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…ས་འཆར་གJམ་པ། …ས་Zར་འབད་B འæ་vོམ་བoར་Aབ་འབད་ཐོག་ལས་Pབ་°། 
!བ་$ན་Dང་r། 

• +བ་hབ་དང་ aས་hབ་ h་ལས་ གསར་ûག་གང་äང་:ག་ལས་ འ?་@མ་A་8གས་:ག་འóལ་c་ +བ་vག་]་#ད་h་ 
h.་Tག་]་ Nས་བ7ར་མ—ལ་Âནམ་འབད་བ6ག་ད3།  

• འ?་@མ་འÖ་ དP་བ་ག་:་ནང་qདཔ་lན་ན་ དP་བ་དúད་བ6ག་ད3། ༼འ?་@མ་A་™ད་¶མ་q་ཁ་གསལ་á་!ས་འ∏ན་
འབད་བ6ག་ད3།༽ 

• འ?་@མ་འÖ་ནང་ལས་ བu་4ན་དང་ 8ག་/ལ་ བx་མTང་གསརཔ་q་ !ས་འ∏ན་འབད་h་ ∑གས་ç་འ?་hབ་ནང་བjད་
བ6ག་ད3། 

• འ?་@མ་འÖ་ནང་ flན་(ད་པ་:ན་ ◊་◊་བQན་!ས་འ∏ན་འབད་Qནམ་ལས་ h་q་2་´ལ་ཐབས་བjད་ད3། ༼™ད་¶མ་
དང་འbལ་མ་འbལ་A་flན། Fད་Gག་ལག་fན་A་flན། Gག་Hར་Êར་འÁལ་A་flན།༽ 

 
 
 
 
…ས་འཆར་བQ་པ། Fish-Bowl ༼Û≥་Ùོལ།༽ ཐབས་´ས་&་ཐོག་ལས་Pབ་°། 
!བ་$ན་Dང་r། 

• +བ་vག་q་]་ èད་≤ལ་ &ས་བཤད་ @ད་≥ང་འ?་@མ་གང་äང་ག:ག་†ན་Qནམ་ལས་ qམ་µ་á་ Zག་བ6ག་
ད3། ཡང་ན་ Hང་µ་འ3་མ་བºགས་པ.་⁄་མར་ Fར་མ་༤-༥ :ག་Zག་བ6ག།  

• +བ་vག་q་ ö་ཚན་གKས་ནང་བ3་Qནམ་ལས་ oར་oརམ་á་Aད་བ6ག། ö་ཚན་◊་ལས་ འtས་Ä་ ༤-༥ ◊་
གདམ་ཁ་Üབ་བ6ག།  

• གདམ་ཁ་Üབ་(ད་པ.་+བ་vག་ oར་oརམ་2་Zག་]་ oར་oརམ་9ང་Ì་:ག་བi་z་ Aད་བ6ག་r།  
• h་ལས་ ནང་ན་2་oར་oརམ་ནང་(ད་Ä་q་ @ད་≥ང་འ?་@མ་འÖ་2་Tག་]་ Nས་7ར་འབད་བ6ག། ༼རང་2་བསམ་

འཆར་བཤད་r.་4ན་]་ 3་Fབས་fན་ད3། རང་2་3་Fབས་ནང་མ་གwགས་ གཞན་Aས་≠བ་ད་ བར་དÅགས་འབད་
Ä་Éག།༽ 

• Â་ཁ.་oར་oརམ་ནང་Aད་Ä་q་2ས་ π་œམ་œ་á་ ནང་ན་Nས་7ར་འབད་སར་ཉན་Qནམ་ལས་ ན་?ས་བཏབ་བཞག་
ད3། ༼ག་:་ཧ་3་G། ག་:་ཧ་མ་3། îབ་Pད་ག་:་བjད་Gག། དò་ག་h་á་བjད་Gག། ཁ་Fད་ལག་fན་འཐབ་
ཐངས། ལ་_གས་པ།༽ 

• ནང་ན་Aད་Ä་q་2ས་ ≠བ་ཚརཝ་ད་ ཡང་ན་ ≠བ་མ་qགས་པ་:ན་ Â་ཁ་Aད་Ä་q་དང་_ར་Éག། 
• Nས་7ར་མ‹ག་བ7ཝ་ད་ རང་_.་ས་mངས་ནང་བཏང་z་ Nས་བ7ར་ནང་འTན་Ä་q་2་…ར་ལས་ བསམ་Qབ་འབད་

བ6ག།  

འ:་;མ་<་%ང་།   འ:་%།  བ,ད་=ན།/བ?ད་=ན། ད@་བ།  བ0ར་oབ་པK་བསམ་འཆར། 
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• མ‹ག་ར་ འ?་@མ་འÖ་ནང་ ∆ས་འབབ་(ད་པ.་îབ་Pད་དང་ དò་q་གསརཔ་བjད་h་ ∑ག་?་བ6ག། 
¡ན་ག_། Fish Bowl 2་ཐབས་Dས་ལག་fན་འཐབ་ཐངས་f་ཤ་(དཔ་ལས་ གཤམ་འmད་(ངས་འñལ་≈ལ་ལམ་ནང་
གགས་གནང་།  
མm་ཆས། 

• Zག་8ག་དང་@མ་8ག་2་+བ་hབ། &ལ་འ∏ན་Dས་8ག་óགས་ö། +བ་8མ་༩པ་ལས་༡༢qན།  
• ཕལ་Fད་Ñ་ས.་¶མ་གཞག་Fར་མ.་∆ད་ ར། Dzongkha Honorifics 

(ངས་འñལ་≈ལ་ལམ། 
• https://www.youtube.com/watch?v=p1q7WbWc8dE PQ་Rོལ་ཐབས་Uས་V་Oར།༽ 

 

འæ་vོམ་དང་འ≠ལ་S་ 0ང་€ག་mད་Åག་Pབ་Ωང་འབད་ཐབས་G་ âོབ་nོན་འབད་ཐངས། 
{གས་|བ། 

• Zག་ཐངས་M་ཐབས་Dས་མ་འ¡ཝ་q་ ལག་fན་འཐབ་z་ ”ག་འÛ་2་3་4ན་དང་ བËད་4ན་ ™ད་Éས་q་ བ§ར་Qབ་
འབད་h་ 4གས་´ལ་དང་ 3་7ར་fགས་བïས་M་བསམ་4ན་q་བjད་h་ བ6ད་4ན་བwན་qགས། ༼Zག་@མ།༽ 

• Ä་ù.་8ག་/ལ་q་ ཁག་Æཝ་lནམ་ ཧ་3་Qནམ་ལས་ @མ་8ག་q་Zག་z་ Ä་ù.་ནང་མm་བ.་Dས་(ན་དང་ བu་
4ན་ 8ག་/ལ་fགས་ûམ་q་ གདམ་ཁ་Üབ་Qནམ་ལས་ རང་2་Ä་ù་ 4ན་nན་བi་r་]་བ@ན་qགས། ༼Zག་@མ།༽ 

ལས་དོན། 

• @མ་8ག་q་Zག་z་ Ä་ù.་ནང་ཁག་Æ་བ.་ Dས་(ན་དང་ བu་4ན་ 8ག་/ལ་q་ ཧ་3་z་ རང་2་Ä་ù.་ནང་ ལག་
fན་འཐབ་qགས་ད3། ༼Zག་@མ།༽ 

• དò་hབ་∞ང་ûས་༣༠ Zག་z་  བ§ར་Qབ་Tག་ལས་ Dས་(ན་དང་བu་4ན་fན་qགས་ད3།  ༼Zག་@མ།༽ 
• +བ་8མ་བ6་ག:ག་པ་ནང་Zབ་Ä་ Äང་”ག་¿་ གསར་འKབ་∞ང་ûས་༥༠༠ བཀལ་c་ བAམས་༣༠༠༠ Zག་z་ ལག་

fན་འཐབ་qགས་ད3། ༼Zག་@མ།༽ 
 

Nས་འཆར་དང་པ། འ4་5མ་ Zག་Qནམ་ལས་ Äང་”ག་8ག་7ར་A་Tག་ལས་ Zབ་r།  
!བ$ན་Dང་r། 
• དང་པ་ར་ +བ་vག་q་]་ +བ་hབ་ནང་2་འ?་@མ། གཞན་Aས་བ/མས་(ད་པ.་འ?་@མ། ཡངན། +བ་དåན་རང་2ས་

?ས་(ད་པ.་འ?་@མ་ གང་äང་:ག་Zག་བ6ག་ད3།  
• h་ལས་ +བ་vག་q་]་ Äང་”ག་གསརཔ་ག་:་ར་ Dས་:་ག་ ◊་◊་བQན་a་≠བ་བ6ག། 
• +བ་vག་2ས་ ≠བ་Ä་Äང་”ག་q་ æང་øང་¿ར་?ས་Qན་ན་ ∆ག་2་གནད་4ན་q.་Tག་]་ Nས་7ར་འབད་ད3། 

ü Äང་”ག་འÖ་ Äང་། æ་”ག། ™ད་”ག། ལས་”ག། (”ག་2་¶མ་པ།) q་ལས་ ག་:་lན་ན། 
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ü Äང་”ག་འÖ་ Äང་ lན་པ་:ན་ ”ག་2་¶མ་པ་གཞན་ (æ་”ག། ™ད་”ག། ལས་”ག) á་ འ`་
བ»བ་Ä་བ»བ་དང་ བ»བ་པ་:ན་ འ‹ག་qལ་q.་…ར་ལས་ 8ག་7ར་འབད། དòར་ན།  
Äང་”ག:   

དP་བ:  

”ག་2་¶མ་པ་གཞན་མ‹ག་ཐངས:  

   

h་ལས་ Äང་”ག་ལ་]་:ག་ འ?་@མ་ནང་(ད་Ä་དང་ 4ན་དག་ག:ག། h་འབདཝ་ད་ རང་<བས་M་Tག་
ལས་ Ëད་”ག་བi་བ6ག། དòར་ན།  
Äང་”ག:   

Ëད་”ག༡:  

Ëད་”ག༢:  

   

• Äང་”ག་ལ་]་:ག་ འ?་@མ་ནང་(ད་Ä་དང་ Gག་öབ་འ¡་äང་ 4ན་དག་_་_་á་ (ད་Ä་q.་…ར་ལས་ 8ག་
བ7ར་འབད་Tག་ལས་ དòར་བËད་དང་བཅས་Zབ། དòར་ན།  

Äང་”ག:   

འ?་@མ་ནང་2་4ན:  

4ན་གཞན་ཡང:  

  

དò་hབ། 
• Zག་8ག་དང་@མ་8ག་2་+བ་hབ། &ལ་འ∏ན་Dས་8ག་óགས་ö། +བ་8མ་༩པ་ལས་༡༢qན།  
• ìང་ཁ་འ?་@མ་Èགས་བöབས། ìང་ཁ་3ང་འÍལ་Zན་óགས། 
• ཕལ་Fད་Ñ་ས.་¶མ་གཞག་Fར་མ.་∆ད་ ར། Dzongkha Honorifics 

 
…ས་འཆར་ག8ས་པ། འæ་vོམ་Pབ་ཐོག་ལས་ 0ང་€ག་Pབ་Ωང་འབད་°། 
རང་Üང་Hང་µ། 

• +བ་vག་རང་འཇགས་á་ +བ་hབ་ནང་ལས་ འ?་@མ་◊་ Zག་བ6ག་Qནམ་ལས་ h་ནང་(ད་པ.་ Äང་”ག་དང་™ད་
”ག་ཡང་ན་ æ་”ག་བ6་ཐམ་◊་ གདམ་ཁ་Üབ་z་ འ?་hབ་ནང་?་བ6ག་ད3། 

ö་ཚན་Hང་µ། 
• ”ག་འÖ་q་2་3་4ན་བYན་Nས་འབད་བ6ག། 



 
!བ་$མ་ 11 པ་དང་ ༡༢ པ+་ !བ་,ན་ལམ་,ན།                                           0་1་༢༠༢༢ 3། 
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• h་2་¬ལ་ལས་ ཕལ་”ག་q་Ñ་ས་དང་ Ñ་ས་ནང་(ད་Ä་q་ ཕལ་”ག་ནང་?་བ6ག། 
• h་ལས་ ”ག་འÖ་q་2་Ñ་ས་དང་ ཕལ་”ག་གKས་ཆ་ར་2་ Ëད་”ག་◊་བi་བ6ག། 

¡ན་ག_།  ཐབས་Dས་འÖ་ འ?་@མ་A་Fབས་Üངམ་ག:ག་ãན་པར་ 4ན་ཚན་གཞན་<ནམ་ད་ཡང་ ལག་fན་འཐབ་བ»བ། 
མtན་~ན་དང་ མm་ཆས། 

• Zག་8ག་དང་@མ་8ག་2་+བ་hབ། &ལ་འ∏ན་Dས་8ག་óགས་ö། +བ་8མ་༩པ་ལས་༡༢qན།  
• ìང་ཁ་འ?་@མ་Èགས་བöབས། ìང་ཁ་3ང་འÍལ་Zན་óགས། 
• ཕལ་Fད་Ñ་ས.་¶མ་གཞག་Fར་མ.་∆ད་ ར། Dzongkha Honorifics 
 

…ས་འཆར་གJམ་པ། འæ་vོམ་ནང་€ག་ཚབ་བzགས་S་Pབ་Ωང་འབད་°། 
Hང་µ། 

• +བ་vག་q་]་ +བ་hབ་ནང་ལས་ འ?་@མ་◊་ Zག་བ6ག། 
• h་ནང་ལས་ ”ག་Hར་Ïན་çམ་óགས་wག་w་(ད་པ.་ Ëད་”ག་q་གདམ་ཁ་Üབ་z་ འ?་hབ་ནང་?་བ6ག། 
• h་ལས་ ”ག་ཚབ་ ༼¶མ་�ངས་དང་Ñ་ས་༽ q་ ལག་fན་འཐབ་z་ Ëད་”ག་འÖ་∑ག་?་བ6ག། 

¡ན་ག_།  ཐབས་Dས་འÖ་ འ?་@མ་A་Fབས་Üངམ་ག:ག་ãན་པར་ 4ན་ཚན་གཞན་<ནམ་ད་ཡང་ ལག་fན་འཐབ་བ»བ། 
དò་hབ། 

• Zག་8ག་དང་@མ་8ག་2་+བ་hབ། &ལ་འ∏ན་Dས་8ག་óགས་ö། +བ་8མ་༩པ་ལས་༡༢qན།  
• ìང་ཁ་འ?་@མ་Èགས་བöབས། ìང་ཁ་3ང་འÍལ་Zན་óགས། 
• ཕལ་Fད་Ñ་ས.་¶མ་གཞག་Fར་མ.་∆ད་ ར། Dzongkha Honorifics 

Zབ་[ང་བ6ད་4ན་A་õ་བ། 
• +བ་དåན་Aས་ Ëད་”ག་tང་Ì་◊་#ད་h་ +བ་vག་q་]་ ”ག་ཚབ་བºགས་c་ ∑ག་?་བ6ག། 
• Äང་”ག་མ་འ¡ཝ་q་2་ 3་4ན། འགལ་Äང་། ¶མ་�ངས་q་ ≠བ་བ6ག། 
• ཕལ་”ག་≠བ་Qན་ན་ Ñ་ས.་”ག་ནང་Wར་c་ ≠བ་བ6ག། Ñ་ས.་”ག་≠བ་Qན་ན་ ཕལ་”ག་ནང་≠བ་བ6ག། 

དP་Qབ། 
• འ?་@མ་Zག་པ.་Fབས་]་ Ëད་Ó། Fད་´ང་ཕབ། Tགས་ཆགས་དང་ མ`གས་Ôད་q་ དP་Qབ་འབད་ད3། 
• ཕལ་”ག་ Ñ་ས་ ¶མ་�ངས་ འགལ་Äང་q་ ∆ས་འབབ་དང་nནམ་á་ འ?་≠བ་འབད་qགས་Ä་qགས་«་–ག་འབད་

ད3།   
• Ñ་ས་དང་ ¶མ་�ངས་ འགལ་Äང་q་qལ་མtན་དང་ ∆ས་འབབ་nནམ་á་ ལག་fན་འཐབ་Dས་Ä་Dས་ «་–ག་དང་ 

དP་Qབ་འབད་ད3། 
 



 
!བ་$མ་ 11 པ་དང་ ༡༢ པ+་ !བ་,ན་ལམ་,ན།                                           0་1་༢༠༢༢ 3། 
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འ≠ལ་ཡོད་འæ་vོམ་æ་°X་Ωང་བ་འཐོབ་ཐབས་&་Pབ་nོན་འབད་ཐངས། 
{གས་|བ།  

• @མ་8ག་2་8ག་/ལ་q་[ངས་c་ རང་2་Ä་ù.་ནང་ @མ་8ག་q་?་ད3པ་འTན་པ.་Fབས་ གནད་4ན་བºགས་ཐངས་དང་ 
”ག་མཚམས་ བËད་མཚམས་ 4ན་མཚམས་ འ?་བjད་ལམ་]གས་q་ qལ་མtན་དང་ ÿད་¶མ་དP་དང་ aས་གçམ་A་
öབ་Hར་q་ བu་Hར་A་¶མ་གཞག་ལས་ མ་འགལ་བར་?ས་c་ བu་4ན་#ད་qགས་ད3། 

ལས་དོན། 
• @མ་8ག་2་¶མ་གཞག་q་ཧ་3་z་ གཞན་Aས་@མ་Rག་འབད་Ä་@མ་8ག་q་ དP་བ་དúད་h་ རང་2་བསམ་4ན་བjད་r་དང་ 

རང་2་µ་འགན་དང་འñལ་བ.་ བཤད་པ་?་ད3པ་q་ཡང་ @མ་8ག་2་¶མ་པ་གང་∆ས་M་Tག་]་ཕབ་z་ @མ་Rག་འབད་
qགས། 

 

…ས་འཆར་དང་པ། འæ་vོམ་Pབ་ཐོག་ལས་ €ག་ཚབ་བzགས་S་æ་°X་Ωང་འབད་°། 
!བ་$ན་Dང་r། 

• +བ་vག་q་]་ +བ་hབ་ནང་ལས་ འ?་@མ་◊་ Zག་བ6ག་ད3། 
• h་ནང་ལས་ ”ག་Hར་Ïན་çམ་óགས་wག་w་(ད་པ.་ Ëད་”ག་q་གདམ་ཁ་Üབ་z་ འ?་hབ་ནང་?་བ6ག། 
• h་ལས་ ”ག་ཚབ་ ༼¶མ་�ངས་དང་Ñ་ས་༽ q་ ལག་fན་འཐབ་z་ Ëད་”ག་འÖ་∑ག་?་བ6ག།  
• མ‹ག་ར་ ”ག་ཚབ་བºགས་c་ འ?་@མ་འÖ་ ཆ་ཚང་?་བ6ག། 

¡ན་ག_།  ཐབས་Dས་འÖ་ འ?་@མ་A་Fབས་Üངམ་ག:ག་ãན་པར་ 4ན་ཚན་གཞན་<ནམ་ད་ཡང་ ལག་fན་འཐབ་བ»བ། 
མm་ཆས། 

• Zག་8ག་དང་@མ་8ག་2་+བ་hབ། &ལ་འ∏ན་Dས་8ག་óགས་ö། +བ་8མ་༩པ་ལས་༡༢qན།  
• ཕལ་Fད་Ñ་ས.་¶མ་གཞག་Fར་མ.་∆ད་ ར། Dzongkha Honorifics 

(ངས་འñལ་≈ལ་ལམ། 
• https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/A_book_on_Dzongkha_essay_Writing_27cfe6e57f34

f7e69329c01224ada3d3.pdf ༼@ང་ཁB་འ"་$མ་&་C་Dབ༽ 
 
…ས་འཆར་ག8ས་པ། འæ་vོམ་@་ད¿་བX་ཁ་†ར་ཐོག་ལས་ འæ་ཐངས་Pབ་°། 
!བ་་$ན་Hང་µ།  
འ?་@མ་A་8གས་མ་འ¡ཝ་q་Zག་Qནམ་ལས་ 3་བ་fན་c་ བu་4ན་#ད་qགསཔ་བi་r.་4ན་]་ གཤམ་འmད་Hང་µ་བ{མ་
འབད་ད3། 

• དòར་ན་ &ས་བཤད་འ?་@མ་:ག་†ན་Qནམ་ལས་ fགས་ûམ་á་Zག་z་ 3་བ་fན་བ6ག།  



 
!བ་$མ་ 11 པ་དང་ ༡༢ པ+་ !བ་,ན་ལམ་,ན།                                           0་1་༢༠༢༢ 3། 
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• 4གས་པ་◊་(དན་ ནང་÷ག་ ཡང་ན་ ö་ཚན་ནང་]་ Nས་བ7ར་འབད་h་ ཐག་གཅད་བ6ག། 
• +བ་དåན་Aས་ &བ་flར་གནང་Tག་ལས་ འ?་@མ་A་དP་བ་ག་:་lན་ན་ཐག་གཅད། 
• h་ལས་ +བ་vག་ö་ཚན་ནང་བ3་Qནམ་ལས་ བYན་Nས་Üབ་z་ èད་≤ལ་འ?་@མ་ @ད་≥ང་འ?་@མ་གང་äང་ནང་ 

བgར་c་ ∑ག་?་བ6ག་r། 
• བgར་æ.་འ?་@མ་A་™ད་¶མ་q་ fགས་ûམ་á་བYན་Nས་འབད་བ6ག་ད3། 

         

མm་ཆས། 
• Zག་8ག་དང་@མ་8ག་2་+བ་hབ། &ལ་འ∏ན་Dས་8ག་óགས་ö། +བ་8མ་༩པ་ལས་༡༢qན།  
• https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/A_book_on_Dzongkha_essay_Writing_27cfe6e57f34

f7e69329c01224ada3d3.pdf ༼@ང་ཁB་འ"་$མ་&་C་Dབ༽ 
 
…ས་འཆར་གJམ་པ། mད་†ར་འབད་ཐོག་ལས་ འæ་vོམ་འæ་ཐངས་°། 
!བ་$ན་Dང་r། 
+བ་vག་q་]་ (ངས་འñལ་ ཡང་ན་ lང་Fད་M་+བ་hབ་ནང་ལས་ mང་ར་2ས་དགའ་བ.་@ད་≥ང་ ཡང་ན་ &ས་བཤད་
འ?་@མ་:ག་ Zག་བ6ག་ད3། 

• འ?་@མ་འÖ་ Fད་gར་འབད་h་ རང་_.་འ?་hབ་ནང་?་བ6ག། 
• h་ལས་ འ?་@མ་འÖ་ ཆ་ªགས་ནང་÷ག་བÚ་_ར་འབད་h་ དP་Qབ་འབད་བ6ག། 
• མ‹ག་རང་ +བ་དåན་Aས་དP་Qབ་འབད་h་ +བ་vག་རང་_.་ དò་Ãད་ནང་ བ7་ག_ག་འབད་བ6ག། 

མm་ཆས། 
• Zག་8ག་དང་@མ་8ག་2་+བ་hབ། &ལ་འ∏ན་Dས་8ག་óགས་ö། +བ་8མ་༩པ་ལས་༡༢qན།  
• ìང་ཁ་འ?་@མ་Èགས་བöབས། ìང་ཁ་3ང་འÍལ་Zན་óགས། 
• Fད་gར་ལམ་<ན། A Guide to Translation (ìང་ཁ་3ང་འÍལ་Zན་óགས།) 

(ངས་འñལ་≈ལ་ལམ། 
• https://blog.prepscholar.com/argumentative-essay-examples ༼$ད་>ང་འ"་$མ་&་དE།༽ 
• https://webs.um.es/lourdesc/miwiki/lib/exe/fetch.php%3Fid%3Dwriting%26cache%3Dcache%26media%3D

writing_persuasive_essay_samples_2.pdf ༼9ད་:ལ་འ"་$མ་&་དE།༽ 
• https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/Paytam_3f8ca6e1c25fc23d2586866dde8153a.5pd

f ༼@ང་ཁB་དE་གཏམ༽ 
• https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/A_book_on_Dzongkha_essay_Writing_27cfe6e57f34

f7e69329c01224ada3d3.pdf ༼@ང་ཁB་འ"་$མ་&་C་Dབ༽ 
Zབ་[ང་བ6ད་4ན་A་õ་བ། 

• འ?་@མ་ འ?ཝ་ད་ འ?་བjད་ནང་ ག་:་ར་ཚང་ད3་ག? 



 
!བ་$མ་ 11 པ་དང་ ༡༢ པ+་ !བ་,ན་ལམ་,ན།                                           0་1་༢༠༢༢ 3། 
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• @ད་≥ང་དང་èད་≤ལ་འ?་@མ་q.་ ™ད་¶མ་ག་:་ར་lན་‘? 
• @ད་≥ང་དང་ èད་≤ལ་འ?་@མ་A་™ད་པར་ག་h་á་འaག? 

དP་Qབ། 
༡ འ?་@མ་?་བ.་Fབས་]་ འ?་@མ་འ?་ཐངས་M་3་8མ་དང་འbལ་མ་འbལ་ བ«་ད3། 
༢  འ?་@མ་?ཝ་ད་ བར་ན་ལས་ +བ་དåན་Aས་ «་–ག་དང་ དP་Qབ་ འབད་ད3། 
༣ འ?་@མ་?ས་ཚརཝ་ད་ +བ་vག་2་ µ་འབད་ཐངས། བ@ན་འJས། ”ག་གQ་བºགས་ཐངས། འ?་@མ་A་འ?་

བjད་དང་ འbལ་མ་འbལ། གནས་Fབས་གསརཔ། Fད་Gག་ལག་fན། ”ག་ÿད་དང་Hར་བ། Gག་öབ་ལ་
_གས་པ་q་ «་–ག་དང་དP་Qབ་འབད་ད3། 

 
འæ་vོམ་དང་འ≠ལ་S་ Pག་°X་3ག་vལ་འཐོབ་ཐབས་G་ âོབ་nོན་འབད་ཐངས།  
{གས་|བ།  

• Zག་r་]་ 3མས་འõས་qད་h་ ìང་ཁ.་དò་hབ་དང་ Gག་8གས་ ག་:་ར་lན་äང་ Ëད་Ó་ གཅད་མཚམས་ ”ག་
མཚམས་q་ qལ་དང་མtན་wག་w་á་ Zག་z་ བu་4ན་fན་qགས། ༼Zག་@མ༽ 

• འ?་@མ་དང་Bན་@མ་ Cང་ ལ་_གས་པ.་ @མ་8ག་ མ་འ¡ཝ་q་Zག་z་ བ§ར་Qབ་འབད་Qནམ་ལས་ འ?་ཐངས་
M་ ™ད་པར་q་ !ས་འ∏ན་ འབད་h་ ™ད་Éས་fགས་ûམ་q་ གདམ་ཁ་Üབ་z་ ལག་fན་འཐབ་qགས། ༼Zག་
@མ༽ 

• £ག་8ག་(ངས་འñལ་ལས་འTན་པ.་ ìང་ཁ་དང་Éས་Fད་Zབ་<ན་མm་ཆས་q་ Zག་z་ བ§ར་Qབ་M་Tག་ལས་ རང་
]་ཕན་པ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་q་fན་qགས། ༼Zག་@མ༽ 

ལས་དོན། 
• གཞན་Aས་?ས་(ད་པ.་ &ས་བཤད་འ?་@མ་དང་ @ད་≥ང་འ?་@མ་q་Zག་z་ འ?་ཐངས་M་8ག་པ་fན་Qནམ་

ལས་ གནས་Xངས་གཞན་ནང་ ལག་fན་འཐབ་qགས་ད3།༼Zག་@མ༽ 
• @མ་8ག་ མ་འ¡ཝ་q་Zག་z་ འ?་ཐངས་M་™ད་པར་q་ !ས་འ∏ན་འབད་Tག་ལས་ ལག་fན་འཐབ་qགས་ད3།  
• @མ་8ག་q་Zག་z་ Ä་ù.་ནང་ཁག་Æ་བ.་ Dས་(ན་དང་ བu་4ན་ 8ག་/ལ་q་ ཧ་3་z་ རང་2་Ä་ù.་ནང་ 

ལག་fན་འཐབ་qགས་ད3།༼Zག་@མ༽ 
• £ག་8ག་(ངས་འñལ་ལས་Tན་པ.་ ìང་ཁ་དང་Éས་Fད་Zབ་<ན་མm་ཆས་q་ Zག་z་ བ§ར་Qབ་M་Tག་ལས་ 

རང་]་ཕན་པ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་q་fན་qགས་ད3།༼Zག་@མ༽ 
 

 



 
!བ་$མ་ 11 པ་དང་ ༡༢ པ+་ !བ་,ན་ལམ་,ན།                                           0་1་༢༠༢༢ 3། 
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…ས་འཆར་དང་པ། Pག་ཐངས་&་ཐབས་´ས་མ་འLཝ་ལག་Äན་འཐབ་∞་ Pབ་Ωང་འབད་°། 
Pབ་nོན་ལམ་nོན། 
འ?་@མ་Zག་Tག་ལས་ Zག་ཐངས་M་8ག་/ལ་ Qབ་Qབ་á་Zག་r་ Äག་བཤལ་Üབ་z་Zག་r། ན་?ས་བཏབ་z་Zག་r་ 
ལ་_གས་པ.་ཡར་¡གས་གཏང་r.་4ན་]་ ∆ག་2་Hང་µ་q་འབད་བ6ག་ད3། 

• +བ་hབ་ aས་hབ་ གསར་ûག་ Zག་hབ་q་ནང་ལས་ འ?་@མ་◊་གདམ་ཁ་Üབ་བ6ག། ཡང་ན་ +བ་དåན་རང་2ས་
གདམ་ཁ་Üབ་†ན་Qནམ་ལས་ Zག་བ6ག།  

• Qབ་Qབ་á་ Zག་པ.་Fབས་]་ +བ་vག་q་2ས་ གཤམ་འmད་M་Hང་µ་འÖ་འབད་བ6ག་ད3། 
4ན་མཚམས་◊་◊་བQན་A་བ6ད་4ན་?ས་
c་ འ?་@མ་A་བ6ད་4ན་བwན་ད3། 

(ན་ཏན་དང་བu་4ན་གསརཔ་q་T་བjད། ‡ད་ར.་བསམ་འཆར་q་བjད། 

   
   

 
• Äག་བཤལ་Üབ་z་ Zག་པ.་Fབས་]་ +བ་vག་q་2ས་ གཤམ་འmད་M་Hང་µ་འÖ་འབད་བ6ག་ད3། 

བËད་4ན་གs་Ù་ག་:་2་…ར་ལས་lན་
ན་?་ད3། 

”ག་འÛ་གསརཔ་ག་ར་?་ད3། ‡ད་]་ཁག་Æ་བ.་4ན་ཚན་q་གs་Ùར་བwན། 

   
   

¡ན་ག_། ཐབས་Dས་དང་འbལ་བ.་མm་ཆས་གཞན་+བ་དåན་Aས་བi་z་ ལག་fན་འཐབ་ད3། 
མm་ཆས། 

• Zག་8ག་དང་@མ་8ག་2་+བ་hབ། &ལ་འ∏ན་Dས་8ག་óགས་ö། +བ་8མ་༩པ་ལས་༡༢qན།  
• ìང་ཁ་འ?་@མ་Èགས་བöབས། ìང་ཁ་3ང་འÍལ་Zན་óགས། 

(ངས་འñལ་≈ལ་ལམ། 
• https://blog.prepscholar.com/argumentative-essay-examples ༼$ད་>ང་འ"་$མ་&་དE།༽ 
• https://webs.um.es/lourdesc/miwiki/lib/exe/fetch.php%3Fid%3Dwriting%26cache%3Dcache%26media%3D

writing_persuasive_essay_samples_2.pdf ༼9ད་:ལ་འ"་$མ་&་དE།༽ 
• https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/Paytam_3f8ca6e1c25fc23d2586866dde8153a.5pd

f ༼@ང་ཁB་དE་གཏམ༽ 
 
…ས་འཆར་ག8ས་པ། Vོ་€ག། དê་གཏམ། ཡང་ན། གནས་nངས་á་ཧ་=ཝ་Q་Pག་བŒག་°། 
!བ་$ན་ལམ་$ན། 



 
!བ་$མ་ 11 པ་དང་ ༡༢ པ+་ !བ་,ན་ལམ་,ན།                                           0་1་༢༠༢༢ 3། 
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• འ?་@མ་:ག་†ན་Qནམ་ལས་ དò་གཏམ་ གནས་Xངས། ཡང་ན། ˆ་”ག་q་ +བ་vག་]་ !ས་འ∏ན་འབད་h་Zག་
བ6ག། 

• འ?་@མ་འÖ་ Zག་ཚརཝ་ད་ «ག་2་4ན་ཚན་q་ ནང་÷ག་Nས་བYན་འབད་བ6ག། 
• +བ་ཁང་ནང་ õ་བ་õས་ལན་A་Tག་ལས་ fགས་ûམ་á་ བYན་Nས་འབད་བ6ག། དò་གཏམ་ག་:་འaག? 4ན་དག་ག་:་

<ནམ་མས? དò་གཏམ་འÖ་ འ?་@མ་A་བËད་4ན་དང་འbལཝ་ད་ ∆ས་འབབ་འaག་ག? ལ་_གས་པ.་õ་བ་q་བjད་ད3། 
• h་བ{མ་á་ 4ན་ཚན་གཞན་q་ཡང་ h་á་རང་ བYན་Nས་འབད་བ6ག། 
མm་ཆས། 

• Zག་8ག་དང་@མ་8ག་2་+བ་hབ། &ལ་འ∏ན་Dས་8ག་óགས་ö། +བ་8མ་༩པ་ལས་༡༢qན།  
• ìང་ཁ་འ?་@མ་Èགས་བöབས། ìང་ཁ་3ང་འÍལ་Zན་óགས། 
• b་∑་Iར་„.་མཛད་Úས་¡ན་hབ། 

(ངས་འñལ་≈ལ་ལམ། 
• https://blog.prepscholar.com/argumentative-essay-examples ༼$ད་>ང་འ"་$མ་&་དE།༽ 
• https://webs.um.es/lourdesc/miwiki/lib/exe/fetch.php%3Fid%3Dwriting%26cache%3Dcache%26media%3D

writing_persuasive_essay_samples_2.pdf ༼9ད་:ལ་འ"་$མ་&་དE།༽ 
• https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/Paytam_3f8ca6e1c25fc23d2586866dde8153a.5pd

f ༼@ང་ཁB་དE་གཏམ༽ 
• https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/A_book_on_Dzongkha_essay_Writing_27cfe6e57f34

f7e69329c01224ada3d3.pdf ༼@ང་ཁB་འ"་$མ་&་C་Dབ༽ 
 

འæ་vོམ་དང་ Å་cX་Ωོར་བ་]ང་འ≠ལ་Q་ Pབ་Ωང་འབད་ཐབས་&་ âོབ་nོན། 
{གས་|བ།  

• @མ་8ག་2་8ག་/ལ་q་[ངས་c་ རང་2་Ä་ù.་ནང་ @མ་8ག་q་?་ད3པ་འTན་པ.་Fབས་ གནད་4ན་བºགས་ཐངས་དང་ 
”ག་མཚམས་ བËད་མཚམས་ 4ན་མཚམས་ འ?་བjད་ལམ་]གས་q་ qལ་མtན་དང་ ÿད་¶མ་དP་དང་ aས་གçམ་A་
öབ་Hར་q་ བu་Hར་A་¶མ་གཞག་ལས་ མ་འགལ་བར་?ས་c་ བu་4ན་#ད་qགས་ད3། 

ལས་དོན། 
• hར་£་ú་ˇK་ãམ་གཞག་དང་ _ར་gལ་ .ག་¸ད་(་འ∫ག་པ་g་ བ0ར་oབ་འབད་i་ ;མ་Jག་g་ནང་ བ∂་_ར་<་ãམ་གཞག་gལ་མêན་Dད་

îད་ ད@་ད¯ད་འབད་5་དང་ རང་aས་ཡང་ ;མ་Jག་g་ བ∂་_ར་<་ãམ་གཞག་དང་མêན་Ö་:་mག་ལས་ བ∂་=ན་cད་éན་འབད་gགས་ད3། 
 

 …ས་འཆར་དང་པ། གཞན་@ས་æས་ཡོད་པX་འæ་vོམ་ལག་Äན་འཐབ་∞་Pབ་°། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
འ?་@མ་དང་ G་¿.་Hར་བ་{ང་འñལ་á་ Zབ་[ང་འབད་r.་Hང་µ་:ག་འ3་འ∂ན་འཐབ་པ་:ན། 
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• དང་པ་ར་ +བ་vག་q་]་ +བ་hབ་ནང་2་C་འ?་@མ་དང་། ཡང་ན། གཞན་Aས་བ/མས་c་(ད་པ.་འ?་@མ་A་Zག་
ûག་གང་äང་:ག་ Zག་བ6ག་r། 

• h་ལས་ འ?་@མ་ནང་]་ ∆ག་2་ûག་!མ་ནང་(ད་Ä་q་ལས་ ག་:་ར་qད་(ད་ག་ T་བjད་འབད་བ6ག་r། 
འæ་vོམ་Pག་Aན་ན་ འོག་F་གནད་དོན་á་ }ས་འHན་འབད་B་æ་°། 
འ"ལ་%། 'ད་% )ག་བཅས།  .ང་མཐའ། བདག་%། 2ས་༣་4་5ག་

6གས། 
7མ་ད'་བ8ད ལས་5ག 9་ས:་5ག 

         
         
         
?ས་ཚརཝ་ད་ འñལ་Ó་lན་པ་:ན་ ག་དང་ག་འñལ་བ་བiཝ་lན་ན? འñལ་Ó.་དòར་བËད་དP་བ་ག་:་lན་ན? Pད་Ó་lན་
པ་:ན་ Pད་པ་å་དང་ µ་ག་:་འབདཝ་lན་ན? Zག་བཅས་lན་པ་:ན་ ÿད་M་ ⁄་མར་དང་¬ལ་མར་ æ་”ག་ག་:་འaག་ག? 
ÿད་M་⁄་མར་(ད་པ.་æ་”ག་འÖ་ འདས་པ.་Gག་öབ་ནང་]་ ?ས་(ད་ãད། ལས་”ག་lན་པ་:ན་ h་2་Pད་འñལ་A་æ་”ག་
ག་:་∆ང་ད3པ་lན་ན་q་ དP་དúད་འབད་བ6ག་ད3།  
མtན་~ན་དང་ མm་ཆས། 

• Zག་8ག་དང་@མ་8ག་2་+བ་hབ། &ལ་འ∏ན་Dས་8ག་óགས་ö། +བ་8མ་༩པ་ལས་༡༢qན།  
• ìང་ཁ་འ?་@མ་Èགས་བöབས། ìང་ཁ་3ང་འÍལ་Zན་óགས། 
• çམ་6་པ.་¶མ་Dས། 

(ངས་འñལ་≈ལ་ལམ། 
• https://blog.prepscholar.com/argumentative-essay-examples ༼$ད་>ང་འ"་$མ་&་དE།༽ 
• https://webs.um.es/lourdesc/miwiki/lib/exe/fetch.php%3Fid%3Dwriting%26cache%3Dcache%26media%3D

writing_persuasive_essay_samples_2.pdf ༼9ད་:ལ་འ"་$མ་&་དE།༽ 
• https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/Paytam_3f8ca6e1c25fc23d2586866dde8153a.5pd

f ༼@ང་ཁB་དE་གཏམ༽ 
• https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/A_book_on_Dzongkha_essay_Writing_27cfe6e57f34

f7e69329c01224ada3d3.pdf ༼@ང་ཁB་འ"་$མ་&་C་Dབ༽ 
 
…ས་འཆར་ག8ས་པ། རང་Fས་འæ་vོམ་འæཝ་ད་ qད་yམ་ད¿་á་ལག་Äན་འཐབ་ཐོག་ལས་Pབ་°། 
!བ་$ན་Hང་µ།  
འ?་@མ་<ན་པ.་ıར་ཁར་ Fད་Gག་དང་Gག་Hར་A་8ག་/ལ་ཡར་&ས་གཏང་r.་དÄགས་གཏད་བÇདཔ་lན་པ་:ན་ +བ་<ན་
འབད་བ.་Fབས་ གཤམ་འmད་M་བjད་&་q་†ན་c་ Hང་µ་འབད་བ6ག་ད3། ༼+བ་8མ་འÖ་ནང་<ན་ད3་པ.་འ?་@མ་A་
དP་བ་q་]་གs་Ùར་<ན་པ་:ན་fགས་ûམ་lན།༽ 
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4ན་ཚན་ག:ག་†ན་c་ @ད་≥ང་ &ས་བཤད་ ཡང་ན་ èད་≤ལ་འ?་@མ་:ག་ ?་བ6ག་Qནམ་ལས་ འÖ་འ?་བ.་Fབས་ 
• ⁄་མ་ལས་Zབ་ཚར་བ.་ ÿད་q་ལག་fན་འཐབ་ད3། ༼ÿད་¶མ་དP་ག་:་]་གs་Ùར་<ན་r་lན་ན་ +བ་དåན་རང་2་

4ན་ཚན་དང་འbལ་r།༽ 
• ÿད་q་2་&བ་ག4ང་གKས་]་ æ་”ག་ Äང་”ག་ ™ད་”ག་ q་2་Gག་öབ་q་མ་འôལ་བར་?་ད3། ༼æ་”ག་lན་

པ་:ན་ aས་ག་:་lན་ན། Äང་”ག་དང་™ད་”ག་lན་པ་:ན་ Gག་öབ་Ä་འôལ་r.་4ན་]་ ”ག་མôད་ལག་fན་
འཐབ་ད3།༽ 

• Hང་µ་འÖ་fགས་ûམ་á་འབད་qགས་r.་4ན་]་ གཞན་Aས་?ས་(ད་པ.་ འ?་@མ། aས་hབ། Cང་། ལ་_གས་
པ.་ཕན་Tགས་པ.་Gག་ཆ་Zག་བ6ག། 

མtན་~ན་དང་ མm་ཆས། 
• Zག་8ག་དང་@མ་8ག། +བ་8མ་༩པ་ལ་༡༢པ་qན་A་+བ་hབ། &ལ་འ∏ན་Dས་8ག་óགས་ö།  
• ìང་ཁ་འ?་@མ་Èགས་བöབས། ìང་ཁ་3ང་འÍལ་Zན་óགས། 
• çམ་6་པ.་¶མ་བཤད། 
• https://blog.prepscholar.com/argumentative-essay-examples ༼$ད་>ང་འ"་$མ་&་དE།༽ 
• https://webs.um.es/lourdesc/miwiki/lib/exe/fetch.php%3Fid%3Dwriting%26cache%3Dcache%26media%3D

writing_persuasive_essay_samples_2.pdf ༼9ད་:ལ་འ"་$མ་&་དE།༽ 
• https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/Paytam_3f8ca6e1c25fc23d2586866dde8153a.5pd

f ༼@ང་ཁB་དE་གཏམ༽ 
• https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/A_book_on_Dzongkha_essay_Writing_27cfe6e57f34

f7e69329c01224ada3d3.pdf ༼@ང་ཁB་འ"་$མ་&་C་Dབ༽ 
Zབ་[ང་བ6ད་4ན་A་õ་བ། 

• ‡ད་Mས་Zབ་Ä་ ཡང་ན་ ?ས་(ད་པ.་འ?་@མ་འÖ་ནང་ལས་ Gག་Hར་A་8ག་པ་གསརཔ་ག་:་Tབ་:? 
• འ?་@མ་དང་ Gག་Hར་གKས་≠་བÄ་á་Zབ་r་འÖ་ fགས་ûམ་འaག་ག? πངས་བཀལ། 

དP་Qབ། 
༡ ‡ད་Mས་Zབ་Ä་ ཡང་ན་ འ?་Ä་འ?་@མ་འÖ་ནང་ལས་ Gག་Hར་A་8ག་པ་གསརཔ་ག་:་Tབ་:?  ར་õ་བ་བjད་

h་ ཁ་ལས་≠བ་བ6ག་r་དང་། Gག་Tག་]་?་བ6ག་z་ Dས་མ་Dས་བ«་ད3། 
༢  འ?་@མ་འ?ཝ་ད་ Gག་Hར་]་གs་Ù་<ན་r་འÖ་fགས་ûམ་འaག་ག? πངས་བཀལ།  ར་õས་Qནམ་ལས་ 

དམངས་ཁར་ ∆ས་nན་A་πངས་◊་བཀལ་བ6ག་r། 
༣  +བ་vག་2ས་?ས་Ä་འ?་@མ་འÖ་ དP་ཚད་གs་Ù་ Gག་Hར་ལག་fན་]་ བཞག་Qནམ་ལས་ དP་Qབ་འབད་h་ 

ཨ་]་2ས་Dས་མ་Dས་བ«་z་ aས་Tག་བསམ་fན་q་†ན་ད3། 
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´ས་ཡོན་3མ་Gགས་དང་ ལག་Äན་འཐབ་ཐངས། 
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ཆ་ཤས་ག;ས་པ། 
<ན་9ོམ་:་ 'ོབ་)ོན་ལམ་)ོན། 

âོབ་3མ་བŒ་ག8ས་པ། 

 
 
-ན་$ོམ་དང་འ)ལ་བ,་ 

• =གས་>བ། 
• ལས་དོན། 
• ?བ་<ོན་ལམ་<ོན། 
• ད@་Aབ་ལམ་Bགས། 
• མCན་Dན་མE་ཆས། 
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,ོབ་8མ་༡༢པ/་ Kན་0ོམ་,ོབ་<ོན་ལམ་<ོན། 
”ན་vོམ་@་}་Ÿོད་âོབ་nོན་ལམ་nོན། 
{གས་|བ།  

• Ä་ù.་8ག་/ལ་q་ ཁག་Æཝ་lནམ་ ཧ་3་Qནམ་ལས་ @མ་8ག་q་Zག་z་ Ä་ù.་ནང་མm་བ.་Dས་(ན་དང་ བu་
4ན་ 8ག་/ལ་fགས་ûམ་q་ གདམ་ཁ་Üབ་Qནམ་ལས་ རང་2་Ä་ù་ 4ན་nན་བi་r་]་བ@ན་qགས།  

• £ག་8ག་(ངས་འñལ་ལས་འTན་པ.་ ìང་ཁ་དང་Éས་Fད་Zབ་<ན་མm་ཆས་q་ Zག་z་ བ§ར་Qབ་M་Tག་ལས་ རང་
]་ཕན་པ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་q་fན་qགས། 

ལས་དོན། 
• @མ་8ག་ མ་འ¡ཝ་q་Zག་z་ འ?་ཐངས་M་™ད་པར་q་ !ས་འ∏ན་འབད་Tག་ལས་ ལག་fན་འཐབ་qགས་ད3།  
• @མ་8ག་q་Zག་z་ Ä་ù.་ནང་ཁག་Æ་བ.་ Dས་(ན་དང་ བu་4ན་ 8ག་/ལ་q་ ཧ་3་z་ རང་2་Ä་ù.་ནང་ ལག་

fན་འཐབ་qགས་ད3། 
• £ག་8ག་(ངས་འñལ་ལས་Tན་པ.་ ìང་ཁ་དང་Éས་Fད་Zབ་<ན་མm་ཆས་q་ Zག་z་ བ§ར་Qབ་M་Tག་ལས་ རང་

]་ཕན་པ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་q་fན་qགས་ད3། 
 

…ས་འཆར་དང་པ། =་དོན་འཚོལ་ཐོག་ལས་ ”ན་vོམ་@་}་Ÿོད་Pབ་ཐངས་&་…ས་འཆར། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
+བ་hབ་ནང་(ད་པ.་ Bན་@མ་pར་བཏང་2་ !་#ད་M་4ན་ཚན་འÖ་ནང་ Äང་”ག་µ་ཁག་q་ འ?་hབ་T་བjད་འབད་Qནམ་
ལས་ གཤམ་གསལ་Hང་µ.་3་8མ་དང་འbལ་c་ ལག་fན་འཐབ་r། དòར་ན། 
”ག་མôད་ལག་fན་འཐབ་Tག་ལས་ Äང་”ག་2་4ན་q་འóལ་བ6ག་r།  

Ø Bན་@མ་་་་་་་་་་ཧན་པ.་Tག་ལས་@མ་འབད་འ?་Ä་]་≠བ་lན།  
Ø Bན་ངག་་་་་་་་་Bན་པ.་ངག་2་Tག་ལས་ལག་fན་འཐབ་Ä་]་≠བ་lན།  

རང་2་3་4ན་µ་ཁག་(ད་Ä་q་འóལ་ཚར་བ.་མཐའ་མར་ Bན་@མ་!་#ད་M་…ར་ལས་ 4ན་ཚན་གKས་གçམ་གང་äང་Tག་?ས་c་
Zག་r།  
Zབ་[ང་བ6ད་4ན་A་õ་བ། 

v Bན་@མ་ ར་Ä་འÖ་ ག་:་]་3ཝ་lན་མས། 
v Bན་@མ་ ར་Ä་འÖ་ ག་:་འབདཝ་ད་ ཁག་Æ་r་མས? 
v Bན་@མ་འÖ་]་ནང་ག´ས་M་དP་བ་མ་འ¡ཝ་ག་h་á་རང་འaག? 
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དP་Qབ། 
dགས་Jབ་དང་ ལས་4ན་དང་འbལ་བ.་ dགས་Jབ་Tབ་(ད་ãད་ དP་Qབ་འབད་ད3། དòར་ན། 

• Äང་”ག་µ་ཁག་q་2་ T་དང་ h་དང་འbལ་བ.་ 3་4ན་འóལ་c་?ས་(ད་ãད་Qབ་དúད་འབད་r།  
• Bན་@མ་!་#ད་ནང་(ད་པ.་4ན་ཚན་qད་Ä་qད་བ«་z་Qབ་དúད་འབད་r། 
• ?་ཚར་c་(ད་Ä་འÖ་ དམངས་ཁར་fiན་1་འབད་h་Zག་z་ བཤད་པ་Üབ་qགས་Ä་qགས་བ6ག་ད3། 
• Zག་པ.་Fབས་ Ëད་Ó་དང་གཅད་མཚམས་q་ འôལ་བ་(ད་ãད་བ«་z་<ན་†ན་ད3། 
• Nས་བ7ར་འབད་(ད་པ.་ བ6ད་4ན་q་ འ?་hབ་ནང་ ?ས་(ད་ãད་Qབ་དúད་འབད་h་ fགས་བïས་འབད་r།  
• Zག་པ.་Fབས་ Ëད་Ó་དང་གཅད་མཚམས་q་ འôལ་བ་(ད་ãད་བ«་z་<ན་†ན་ད3། 

མtན་~ན་དང་ མm་ཆས།  
• Zག་8ག་དང་@མ་8ག། +བ་8མ་༡༢་པ།   
• Bན་@མ་Gད་M་དགའ་<ན། ˆ་གcར་དò་˜ན། 
• ìང་ཁ.་”ག་མôད་Æན་Ω། ¯་˘མ་˙། 
• ìང་ཁ.་Bན་ངག་ˆ་གསར།  
 

…ས་འཆར་ག8ས་པ། ”ན་vོམ་@་}་Ÿོད་ Pག་∞་ད¿་ད—ད་འབད་ཐོག་ལས Pབ་ཐངས་&་…ས་འཆར། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
+བ་hབ་ནང་(ད་པ.་@མ་8ག་pར་བཏང་2་!་#ད་M་4ན་ཚན་འÖ་ ö་ཚན་ནང་ Zབ་བ6ག་Qནམ་ལས་ བ§ར་Qབ་འབད་h་ 
གཤམ་གསལ་Hང་µ.་3་8མ་དང་འbལ་c་ ལག་fན་འཐབ་r། དòར་ན། 
གཤམ་གསལ་A་གནད་4ན་q.་Tག་]་ དP་དúད་འབད་བ6ག་r། 

ü @མ་8ག་ ར་Ä་འÖ་ ག་:་བ{མ་:ག་]་≠བ་‘? 
ü Bན་@མ་]་དP་བ་ག་h་á་རང་འaག? 
ü Bན་@མ་ ར་Ä་འÖ་ ‡ད་ར.་བསམ་འཆར་ལས་འབད་བ་:ན་ ག་:་བ{མ་:ག་ཧ་3ཝ་མས? õ་བ་གཞན་ཡང་ 

གང་མང་རང་2ས་བi་བ»བ།  
Nས་བ7ར་A་བ6ད་4ན་བwན་c་ Bན་@མ་ ར་Ä་ག་:་lན་ན་ 4ན་མཚམས་གKས་གçམ་གང་äང་?ས་c་Zག་བ6ག། 
Zབ་[ང་བ6ད་4ན་A་õ་བ། 

v Bན་@མ་འÖ་མ་Dས་པ་:ན་ Ä་ù་ནང་µ་ཁག་∆ང་r་བ{མ་འaག་ག? 
v Bན་@མ་འÖ་]་ནང་ག´ས་M་དP་བ་མ་འ¡ཝ་ག་h་á་རང་འaག? 



 
!བ་$མ་ 11 པ་དང་ ༡༢ པ+་ !བ་,ན་ལམ་,ན།                                           0་1་༢༠༢༢ 3། 
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v Bན་ངག་2་]ས་&ན་flན་གçམ་‡ད་རང་2ས་ཧ་3་Ä་འÖ་?ས། 
དP་Qབ། 
1. Bན་@མ་A་õ་བ.་ལན་q་ ག་h་á་?་Gག་¿་ འ?་hབ་Qབ་དúད་འབད་ད3པ་ད་ ངག་Tག་ལས་ཡང་õ་བjད་◊་འབད་

ད3པ་lན།  
2. དམངས་ཁར་fiན་1་འབད་h་Zག་བ6ག་པ.་Fབས་ དP་Qབ་M་ཚད་གQ་q་བi་ད3པ་lན།   
3. Zག་པ.་Fབས་ Ëད་Ó་དང་གཅད་མཚམས་q་ འôལ་བ་(ད་ãད་བ«་z་<ན་†ན་ད3། 

མtན་~ན་དང་ མm་ཆས།  
1. Zག་8ག་དང་@མ་8ག་། +བ་8མ་༡༢་པ།  
2. Bན་@མ་Gད་M་དགའ་<ན། ˆ་གcར་དò་བ˜ན་ཁང་།  
3. ìང་ཁ.་Bན་ངག་ˆ་གསར།  
 

…ས་འཆར་གJམ་པ། ”ན་vོམ་@་}་Ÿོད་འཚོལ་Aབ་འབད་ཐོག་ལས་Pག་°X་…ས་འཆར། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
+བ་hབ་དང་ ∆ག་]་བjད་h་ (ད་པ.་ (ངས་འñལ་འཆར་o་ནང་ Bན་@མ་A་!་#ད་ག་h་á་བjད་(ད་ག་ h་q་བ«་z་ 
Zབ་[ང་འབད་r། 
(ངས་འñལ་འཆར་o།   
https://www.youtube.com/watch?v=fLZMOx111Yghttps://www.youtube.com/watch?v=fLZ
MOx111Yg 
+བ་<ན་འབད་h་(ད་Ä་h་ བ«་ཚར་Qནམ་ལས་ h་ནང་བjད་h་(ད་པ.་Hང་µ་q་ +བ་hབ་ལག་fན་འཐབ་z་འབད་r།  
Zབ་[ང་བ6ད་4ན་A་õ་བ། 

v +བ་<ན་འÖ་ནང་ལས་ ‡ད་Mས་(ན་ཏན་ག་:་Tབ་:་? 
v +བ་hབ་ནང་ལས་ Bན་@མ་pར་བཏང་!་#ད་ ར་Ä་འÖ་ བ6ད་བ7ས་c་?ས། 

དP་Qབ། 
• Hང་µ་†ན་(ད་Ä་q་ ག་h་á་ འབད་(ད་ག་ Qབ་དúད་དང་ ག་h་á་ ཧ་3་(ད་ག་ ≠བ་བ6ག་r། 
• བ6ད་བ7ས་c་?ས་Ä་འÖ་ དམངས་ཁར་Zག་བ6ག་r།  

མtན་~ན་དང་ མm་ཆས།  
• Zག་8ག་དང་@་8ག། +བ་8མ་༡༢པ།  
• (ངས་འñལ་འཆར་o།  
§ (Bན་@མ་A་!་#ད་དང་Zབ་ད3་པ.་ད3ས་4ན་+བ་<ན)https://youtu.be/ZF_sG1NJ4AM 
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§ (€གས་བཅད་vོམ་ཐངས་ལམ་nོན།) https://youtu.be/SVE8ej5wH7o 

• Bན་@མ་Gད་M་དགའ་<ན། ˆ་གcར་དò་˜ན།  
…ས་འཆར་བA་པ། ”ན་vོམ་}་Ÿོད་ཡོངས་འ≠ལ་âོབ་nོན་བ‡་∞་Pབ་°X་…ས་འཆར། 
Pབ་nོན་Ωོང་U། 
(ངས་འñལ་འÖ་ནང་(ད་པ.་ +བ་<ན་འÖ་བ«་Qནམ་ལས་ 3་4ན་བ6ད་བ7་z་ 4ན་མཚམས་གKས་གçམ་ན་?་r།  
8ག་ག1ང་Bན་ངག་2་!་#ད་+བ་<ན། https://www.youtube.com/watch?v=GFP0bcINISc  

Zབ་[ང་བ6ད་4ན་A་õ་བ། 
v Bན་ངག་2་3་4ན་ ག་h་á་ཧ་3་G?  
v Bན་ངག་@མ་པ་å་འÖ་ ག་lན་མས་?  
v Bན་ངག་དང་Bན་@མ་གKས་]་ ™ད་པར་འaག་ག? 
དP་Qབ། 

1. Bན་@མ་!་#ད་ནང་(ད་པ.་4ན་ཚན་qད་Ä་qད་བ«་z་འ?་hབ་Qབ་དúད་འབད་r། 
2. ?་ཚར་c་(ད་Ä་འÖ་ དམངས་ཁར་fiན་1་འབད་h་Zག་བ6ག་ད3། 
3. Zག་པ.་Fབས་ Ëད་Ó་དང་གཅད་མཚམས་q་ འôལ་བ་(ད་ãད་བ«་z་<ན་†ན་ད3། 

ཨང་ Äང་གསལ་ བËད་Ó་མ་
དག་པ་ 

ཆད་ཆདཔ་ བ§ར་བ་ མ་པ་ལས་
≠བ་མ་
qགསཔ་ 

¡ན་ག_་  

       

མtན་~ན་དང་ མm་ཆས།  
1. Zག་8ག་དང་@་8ག། +བ་8མ་༡༢པ།  
2. Bན་@མ་Gད་M་དགའ་<ན།  
3. https://www.youtube.com/watch?v=GFP0bcINISc 

 

”ན་vོམ་vོམ་üག་âོབ་nོན་ལམ་nོན། 
{གས་|བ།  

• འ?་@མ་དང་Bན་@མ་ Cང་ ལ་_གས་པ.་ @མ་8ག་ མ་འ¡ཝ་q་Zག་z་ བ§ར་Qབ་འབད་Qནམ་ལས་ འ?་ཐངས་M་ 
™ད་པར་q་ !ས་འ∏ན་ འབད་h་ ™ད་Éས་fགས་ûམ་q་ གདམ་ཁ་Üབ་z་ ལག་fན་འཐབ་qགས། ༼Zག་@མ༽ 
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• འñལ་(ད་ གནད་4ན་q་ནང་ ]ང་འ∂ན་དང་ དò་གཏམ་ བºགས་Ä་q་ཉན་c་ Ó་གཏམ་དང་…ར་གཏམ་q་ ཧ་3་qགས་
ད3་པ.་ཁར་ h་དང་བYན་པ.་ལན་q་ ∆ས་འབབ་དང་བYན་c་&ས་བཤད་དང་ བ6ད་7ད་གང་∆ས་M་Tག་ལས་ ≠བ་
qགས། ༼ཉན་≠བ།༽ 

• @མ་8ག་2་8ག་/ལ་q་[ངས་c་ རང་2་Ä་ù.་ནང་ @མ་8ག་q་?་ད3པ་འTན་པ.་Fབས་ གནད་4ན་བºགས་ཐངས་དང་ 
”ག་མཚམས་ བËད་མཚམས་ 4ན་མཚམས་ འ?་བjད་ལམ་]གས་q་ qལ་མtན་དང་ ÿད་¶མ་དP་དང་ aས་གçམ་A་
öབ་Hར་q་ བu་Hར་A་¶མ་གཞག་ལས་ མ་འགལ་བར་?ས་c་ བu་4ན་#ད་qགས་ད3།༼?་r། 

ལས་དོན། 
• ˆ་ ་ ད-་གཏམ་ ལ་_གས་པ.་ ངག་Tག་2་@མ་8ག་ལམ་(ལ་Dས་(ན་q་Zག་z་ གནས་Xངས་དང་འbལ་c་ ལག་

fན་འཐབ་qགས་ད3།  
• Bན་@མ་A་ ལམ་]གས་q་[ང་z་ Ä་ù.་དང་ Bན་”ག་◊་ འ?་≠བ་འབད་ད3པ་◊་འTནམ་ད་ གནད་4ན་q་ ”ག་ 

བཅད་"ག་íལ་མ་ གང་∆ས་M་Tག་ལས་བjད་h་ ”ག་2་ཉམས་དང་nནམ་á་ འ?་≠བ་འབད་qགས་ད3། 
• Bན་@མ་A་Dས་(ན་]་བ|ན་c་ འñལ་(ད་གནད་4ན་q་ནང་ ]ང་འ∂ན་དང་ དò་གཏམ་ Ó་གཏམ་བºགས་c་≠བ་Ä་q་

ཉན་c་ h་བYན་A་ལན་ ≠བ་qགས་ད3།༼ཉན་≠བ།༽ 
 

…ས་འཆར་དང་པ། €གས་བཅད་vོམ་ཐངས་âོབ་nོན་…ས་འཆར།  
Zབ་<ན་Hང་µ། 
(ངས་འñལ་འཆར་o.་≈ལ་ལམ་བ«་z་ ∆ག་2་õ་བ.་ལན་འóལ་Tག་ལས་ ”གས་བཅད་@མ་ཐངས་M་…ར་ལས་ Zབ་བ6ག་r། 
ཡོངས་འ≠ལ་འཆར་b་https://youtu.be/SVE8ej5wH7o (€གས་བཅད་vོམ་ཐངས་ལམ་nོན།) 
õ་བ། 

• ”གས་བཅད་དང་ ”ག་"ག་ íལ་མ་ ར་བ.་ 4ན་དག་ ག་h་á་lན་མས་3? 
• ”གས་བཅད་ @མ་པ.་Fབས་ ™ད་Éས་ཚང་ད3པ་ག་:་ར་འaག་3? 
• ”ག་¸ང་ ”ག་འÛ་ ”གས་བཅད་ ར་བ.་ 4ན་དག་ག་h་á་འTན་r་འaག་3? 

h་ལས་ õ་བ.་ལན་q་ འ?་hབ་ནང་ ?་བ6ག་ད3པ་དང་ h་ནང་2་བཤད་པ་q་]་ +བ་དåན་Aས་ &བ་Ãན་འབད་h་ 
”གས་བཅད་@མ་ཐངས་ཧ་3་བ6ག་ད3པ་་lན། 
Zབ་[ང་བ6ད་4ན་A་õ་བ། 

• ”གས་བཅད་དང་"ག་པ་ íལ་མ་ ར་བ.་…ར་ལས་ ག་:་ར་ཧ་3་G? 
ད¿་Aབ། 
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• @མ་8ག་:ག་ †ན་Qནམ་ལས་ h་ནང་ལས་ ”གས་བཅད་དང་ ”ག་"ག་ íལ་མ.་@མ་q་ !ས་འ∏ན་འབད་བ6ག་
r། 

• ”ག་འÛ་མང་∞ང་དང་ གཅད་མཚམས་ ཆ་མ་%མས་པ.་ @མ་གKས་གçམ་:ག་ †ན་Qནམ་ལས་ fགས་བïས་
འབད་h་?་བ6ག་r། 

• ”ག་འÛ་ ∞ང་ས་ལས་འ3་བºགས་c་ mང་ར་]་ ”གས་བཅད་M་@མ་Üབ་བ6ག་z་ fགས་བïས་འབད་r། 
Zབ་<ན་མm་ཆས། 

• Zག་8ག་དང་@མ་8ག། +བ་8མ་༩པ། ûག་�ངས་༥༧། @མ་A་ལམ་<ན་འTབ་r.་4ན་]། 
• https://youtu.be/SVE8ej5wH7o (€གས་བཅད་vོམ་ཐངས་ལམ་nོན།) 
 

…ས་འཆར་ག8ས་པ། €ག་‹ག་དང་ €གས་བཅད་ ཕན་áན་བ†ར་S་འæ་ཐངས་&་âོབ་nོན་…ས་འཆར། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
གསར་ûག/Ìན་གསལ/Cང་/འ?་@མ། གསལ་བཤད་ 4ན་ཚན་ག་:་འབད་äང་ ”ག་"ག་ནང་(ད་པ.་4ན་མཚམས་ག:ག་གKས་
h་:ག་གདམ་འt་འབད་Qནམ་ལས་ 4ན་མཚམས་འÖ་ ”གས་བཅད་ནང་བi་r།  དòར་ན། ∆ག་2་”ག་"ག་འÖ་ 
༉ ད!ས་ãད་ལམ་(ལ་A་�ལ་ཁ་ལས་ རང་_.་ìང་ཁག་དང་ གÅས་o་q་2་ ནང་]་ ∑་བXར་བQན་a་འ3་འ∂ན་འཐབ་(ལ་
(ད་པ.་ ùས་བ6.་aས་<ན་འÖ་ གལ་Æ་ûས་ག:ག་lན་མས། ìང་ཁག་མང་Æ་བ.་ནང་]་ ùས་བ6.་aས་<ན་འÖ་ Ä་དམངས་
]་ཕན་Tགས་Æ་བ.་)ར་(ལ་བཟང་å་lན་པ་]་བ|ན་ +ན་3ང་ ལས་རང་བx་Cང་འབད་r་(ད། ùས་བ6་ ར་Ä་འÖ་ ¿་ä་8ན་
å་Æ་དང་འñལ་བ.་ aས་<ན་™ད་པར་ཅན་ག:ག་lན། ùས་བ6་]་&ས་འ?ང་བ7ས་གçམ་བx་(ལ་ (དཔ་lན། འÖ་«་,.་
aས་<ན་འÖ་ འÛག་2་ད!ས་ãད་ལམ་(ལ་á་ཆགས་c་ ∑་!་བ&་ÿག་ལས་བ&་ÿག་á་_ང་བ.་ལམ་(ལ་ག:ག་lན། ùས་
བ6.་ aས་<ན་འÖ་2ས་ &་Æ.་Ä་དམངས་ཆ་མཉམ་A་ནང་]་ མtན་ལམ་དང་Q་བh་ལ་ _གས་པ་འâང་བ6ག་r་2་ད!ས་ãད་
ལམ་(ལ་tན་Ωང་Äན་པ་ག:ག་lན།  
Zབ་<ན་Hང་µ།  ”གས་བཅད་ནང་བi་r།  དòར་ན།  
ད!ས་ãད་ལམ་(ལ་ùས་བ6.་aས་<ན་འÖ།། Ä་དམངས་ཕན་Tག་Æ་བ.་)ར་(ལ་lན།།                 
∑་!་བ&་ÿག་+ན་ལས་དར་(ད་པ.།། ¿་ä་མÉག་དང་འñལ་བ.་aས་བཟང་lན།། འÖ་བ{མ་ ”གས་བཅད་བQ་„་h་:ག་བi་
ད3།  Bན་@མ་”གས་བཅད་ནང་བi་Ä་འÖ་ དམངས་ཁར་fiན་1་འབད་r་དང་ ཡང་ན་ རང་2་?་r.་དò་Ãད་ནང་བ7་ག_ག་
འབད་h་བཞག་r།  
h་བ{མ་á་ +བ་hབ་ནང་(ད་Ä་ ཞབས་!་ ད-་གཏམ་ ˆ་ ་ བ≠བ་æ.་”གས་བཅད་q་ཡང་ ”ག་"ག་ནང་ཕབ་z་?་r.་ 
Hང་µ་q་†ན་ད3པ་lན། 
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Zབ་[ང་བ6ད་4ན་A་õ་བ། 
v ”གས་བཅད་ ར་Ä་འÖ་ ག་:་བ{མ་]་≠བ་‘? 
v ”ག་"ག་ ར་Ä་འÖ་ ག་:་བ{མ་]་≠བ་‘? 

དP་Qབ། 
1. ”ག་"ག་”གས་བཅད་ནང་ བgར་c་?ས་(ད་Ä་q་ དP་Qབ་འབད་h་ fགས་བïས་འབད་r། 
2. fགས་ûམ་á་?ས་(ད་པ.་དò་q་ ?་rི.་དò་Ãད་ནང་བºགས་བཞག་བ6ག་r།  
3. ”ག་"ག་”གས་བཅད་ནང་ བgར་c་?ས་(ད་Ä་q་ ནང་÷ག་དP་Qབ་འབད་h་ བསམ་འཆར་བjད་བ6ག་r།  

མtན་~ན་དང་ མm་ཆས།  
• Zག་8ག་དང་@མ་8ག། +བ་8མ་༡༢པ། ûག་�ངས་༤༥།          

• འñལ་(ད་Cང་hབ་8གས། 
• ìང་ཁ.་Bན་ངག་ˆ་གསར།  
• ཀ་@མ་8ག་འÍལ་མ། 
 

…ས་འཆར་གJམ་པ། €ག་འqོ་མMད་B་ €གས་བཅད་འæ་ཐངས་&་Pབ་nོན་…ས་འཆར། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
”གས་¸ང་མ་འ¡ཝ་(ད་Ä་ བ7་ག_ག་འབད་h་ ས་<ང་བçབ་r།  
དòར་ན། 
”གས་¸ང་.ག་མ་འབད་Ä་  
བཀའ་õན་Æ་བ.་Ä་དབང་།  ------------------།། འÛག་Ä་(ངས་Mས་/ང་ལས།། ------------------།། 
”གས་¸ང་བaན་མ་འབད་Ä། 
བདག་2་õན་Æན་ཕ་མ་གKས།། ≤་ù་Åན་8ང་བ‚ན་པར་ûག། ------------------།། ------------------།། 
འÖ་བ{མ་á་”ག་ མ་འ¡ཝ་ འÿལ་འÿལ་”ག་¸ང་དང་པ་འ0་མtད་r། འÿལ་འÿལ་”ག་¸ང་བQ་པ་འ0་མtད་r་ མ་
འ¡ཝ་q་འབད་h་ འ�ན་བ7ར་འབད་r་དང་ མÀབ་མÊན་Üབ་z་ ?་r.་དò་Ãད་ནང་བ7་ག_ག་འབད་h་བཞག་ད3།  
Zབ་[ང་བ6ད་4ན་A་õ་བ། 

Ø @མ་ ར་Ä་འÖ་ ག་h་á་ Üབ་ད3པ་lན་མས་3? 
དP་Qབ།  
∆ག་2་õ་བ་q་†ན་Tག་ལས་ ལན་ག་h་á་ ?་qགས་4་ག་ དP་Qབ་འབད་h་ fགས་བïས་M་ བསམ་ལན་†ན། 

Ø ”ག་འÛ་དང་”ག་¸ང་2་™ད་པར་ག་:་‘? 
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v ”གས་འÛ་]་ དP་བ་མ་འ¡ཝ་ག་h་á་རང་འaག? 
v ”གས་བཅད་ནང་]་ ”ག་¸ང་ག་hམ་:ག་ད3པ་lན་ན?  
v ”ག་¸ང་ག:ག་མ་ཚང་པ་:ན་ བ»བ་r་མས་ག? 
v 4ན་ཚན་‡ད་ར་2ས་དགའ་Ä་]་གQ་བཞག་z་ ”ག་འÛ་བ&ད་མ་འབད་Ä་@མ་:ག་Üབ། 

མtན་~ན་དང་ མm་ཆས།  
5. Zག་8ག་དང་@མ་8ག། +བ་8མ་༡༢པ།   
6. Bན་@མ་Gད་M་དགའ་<ན། ˆ་གcར་དò་˜ན། 
7. ìང་ཁ.་Bན་ངག་ˆ་གསར།  
8. ཀ་@མ་8ག་འÍལ་མ། Ìན་གསལ་ལས་འ∏ན། 
 
 

…ས་འཆར་བA་པ། €ག་ བཅད་‹ག་Iལ་མ་Q་ འæ་ཐངས་Pབ་nོན་@་…ས་འཆར། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
Cང་2་8གས་ག་:་བ{མ་རང་?་äང་ ”གས་íལ་མ་འ?་ཐངས་འÖ་ལག་fན་འཐབ་r་lན།  
དòར་ན། 
´ང་E་དང་དགའ་fགསΩ་2་ Cང་བ{མ་:ག་?་བ་:ན་ Cང་2་མTང་ˇང་q་ག་ར་íལ་མ་དང་ ˆ་≠བ་པ.་”ག་q་ག་ར་”གས་
བཅད་Tག་]་?་ད3།  
⁄་མ་Ç་ན་ཁ་Éང་Åལ་]་ ,Ω་དགའ་fགསΩ་ ར་Ä་དང་ དགའ་ས་®་མ.་´ང་E་གKས་ འ3་དང་འéད་པ.་Fབས་ག:ག་2ས་
ག:ག་]་མTངམ་:ག་´ང་E་2ས་  
བ«་བ.་Äག་ཁར་qད་པ.། །Gད་∆ང་,་Ω་དགའ་fགསΩ། །)་མ.་གནམ་བ…ས་(ད་ན། །ù་ག:ག་གIན་Nགས་འབད་གནང་། 
 ར་4་བ{མ་á་?་ད3།  
རང་2་Ä་ù་ནང་ Cང་2་ཉམས་བ&ད་ལས་ གང་äང་ལག་fན་འཐབ་Tག་ལས་ Cང་ ”ག་íལ་མ.་Tག་ལས་མÀབ་མÊན་Üབ་ 
?ས་c་ དམངས་ཁར་fiན་1་འབད་བ6ག།  
Zབ་[ང་བ6ད་4ན་A་õ་བ། 

v ”ག་íལ་མ་ ར་Ä་འÖ་ ག་:་བ{མ་]་≠བ་མས? 
v འ?་@མ་?ཝ་ད་ ”ག་íལ་མ་ལག་fན་འཐབ་པ་:ན་ ’་ཕན་ག་:་∆ང་r་བ{མ་འaག? 

དP་Qབ། 
1. འ?་hབ་Qབ་དúད་འབད་བ.་Fབས་ གs་Ù་རང་ ”ག་íལ་མ་འÖ་qད་ãད་བ«་z་Qབ་དúད་འབད་ད3།   
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2. mང་ར་2ས་?ས་Ä་ ?་r.་དò་Ãད་བºགས་བཞག་ད3པ་མ་ཚད་ ཡང་དག་fགས་བïས་འབད་h་ +བ་-.་aས་
hབ་ནང་བºགས་äང་བ»བ།   

མtན་~ན་དང་ མm་ཆས།  
• Zག་8ག་དང་@་8ག། +བ་8མ་༡༢པ།  
• Bན་@མ་Gད་M་དགའ་<ན། ˆ་གcར་དò་བ˜ན་ཁང་།  
• ìང་ཁ.་”ག་མôད་Æན་Ω། ¯་˘མ་˙།  
• ཤ་བ.་འÁལ་ˇང། ¯་˘མ་˙།  
• ག´ར་Ñམ་གང་།  
 

…ས་འཆར་fi་པ། €ག་,ན་@་དོན་G་ Vོ་à་དང་vང་མོX་€ག་ལག་Äན་འཐབ་∞་ ”ན་vོམ་བvམ་°X་Pབ་Ωང་།  
Zབ་<ན་Hང་µ་༡་པ་། 
(ངས་འñལ་འÖ་ནང་(ད་པ.་ ཞབས་!་འÖ་ཉན་བ«་Qནམ་ལས་ ∆ག་]་བjད་h་(ད་པ.་õས་ལན་A་Hང་µ་འབད་r།  
(ངས་འñལ་འཆར་o། ཁམ་÷ག་ག:ག་2་ནང་Ñས། https://www.youtube.com/watch?v=fDkyYfAItuU 
         གÅ་“ན་གÅ་“ན་ https://www.youtube.com/watch?v=UsNpvODFD4o 
མTང་Tས་དང་པ.་ནང་ལས་ ཁམ་÷ག་ག:ག་2་ཟས་]་‘།། Xར་3.་ནང་Ñས་Qམ་པས་∑།། Åདཔ་Kངས་ག:ག་2་Aད་ས་ཡང་།། 
‡ད་M་ཕང་མར་དགའ་བས་‘།།  ར་བ.་”ག་q་ ˆ་ .་”ག་དང་། /ང་Ω.་”ག་q་lན་äང་ ཞབས་!.་ནང་བºགས་c་འKནམ་
ད་ ཧན་wང་w་(ད་4་བ{མ་དང་། 
མTང་Tས་གKས་པ.་ནང་]་ ]ས་<ང་Ï་འ¡་:ག་Öང་]་Çས། །´མས་དར་འདབ་འ¡་:ག་གûང་]་,ད།། ´མས་དགའ་བ.་དར་
འདབ་…ར་_་པ། །བïམ་Æ་བ.་jང་P་{ར་ལས་ཆག།  ར་བ.་”ག་q་ ˆ་ .་”ག་lན་äང་ ཞབས་!.་ནང་བºགས་c་འKནམ་ད་ 
ཧན་wང་w་∆ང་4་(ད་པ.་ གནས་qལ་q་བཤད་†ན་ད3། 
h་ལས་ 8གས་བ#ས་c་ ˆ་ ་དང་ /ང་Ω.་”ག་(ད་པ.་ ཞབས་!.་”ག་གཞན་q་ཡང་ +བ་དåན་རང་2ས་འóལ་c་ དò་
<ན་འབད་r་དང་། +བ་vག་q་]་ཡང་འóལ་c་ གསལ་བཤད་འབད་བ6ག་ད3། h་ལས་མཐའ་མ‹ག་]་ +བ་vག་q་2ས་ ˆ་
 ་དང་/ང་Ω.་”ག་fགས་ûམ་q་ གདམ་ཁ་Üབ་z་ ཞབས་!.་”ག་@མ་r.་ [ང་བ་qད་བ6ག་ད3པ་lན། 
Zབ་[ང་བ6ད་4ན་A་õ་བ། 
5. (ངས་འñལ་འÖ་ནང་]་ /ང་Ω་དང་ˆ་ ་2་”ག་གQ་ ག་h་á་ ལག་fན་འཐབ་Gག་3?  
6. ཞབས་!.་”ག་á་ /ང་Ω་དང་ˆ་ .་”ག་ ལག་fན་འཐབ་པ.་Fབས་ Bན་”ག་]་ཕན་Tགས་ག་h་á་འaག? 
7. ˆ་ ་དང་/ང་Ω་2་”ག་ ཞབས་!་á་ ལག་fན་འཐབ་བ»བ་པ.་”ག་ ‡ད་ར་2ས་Dས་Ä་ „་h་:ག་T་བjད།  
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དP་Qབ། 
7. ˆ་ ་2་”ག་བºགས་c་ 8ག་གསར་A་ཞབས་!་བ/མ་བ6ག་z་ དP་Qབ་འབད་ད3། 
8. /ང་Ω.་”ག་བºགས་c་ 8ག་གསར་A་ཞབས་!་བ/མ་བ6ག་z་ དP་Qབ་འབད་ད3།  

མtན་~ན་དང་ མm་ཆས།  
• /ང་Ω་´མས་M་ã་wག། jམœ་དò་བ˜ན་ཁང་།  
• དཔལ་nན་འÛག་པ.་;་གཞས་M་3་4ན་ ˆ་གསར་ལམ་<ན་Kན་Pད་་ˇང་བ། ¯་˘མ་˙།  
• འÛག་2་ˆ་ ། &ལ་འ∏ན་Dས་8ག་óགས་ö།  
• 8ག་གསར་བ/མ་ཐངས། བ_ད་ནམས་བXན་འ∏ན།  
• ˆ་ ། Ïརཔ་€ན་ལས་དང་མ3ནམ་ù་8ང་།  
• ˆ་ ་དགའ་བ.་=ས་གར། ñ་གང་། 
• ìང་ཁ.་ˆ་ ། ìང་ཁ་3ང་འÍལ་Zན་óགས།  

 
…ས་འཆར་flག་པ། €ག་,ན་@་དོན་G་ དê་གཏམ་བzགས་ཐོག་ལས་”ན་vོམ་æ་°X་Pབ་Ωང་།  
Zབ་<ན་Hང་µ། 
དµ་གཏམ་བÑགས་:་êོ་Yབ་ཐངས་2་མཐོང་ཐོས།https://www.youtube.com/watch?v=SwfQCEaybBk 

དµ་གཏམ་བÑགས་:་êོ་Yབ་ཐངས་2་མཐོང་ཐོསhttps://www.youtube.com/watch?v=8Pa1vq-kcNM 
དµ་གཏམ་བÑགས་:་êོ་Yབ་ཐངས་2་མཐོང་ཐོསhttps://www.youtube.com/watch?v=sNH4JGw-g9Y 

 

≈ལ་ལམ་འÖ་ བ«་Qནམ་ལས་ ˆ་2་ནང་]་ ད-་གཏམ་བºགས་c་≠བ་ཐངས་q་ ཧ་3་བ6ག་ད3། ཡང་:ན་ མTང་Tས་འÖ་ 
ཕབ་fན་འབད་Qནམ་ལས་ +བ་ཁང་ནང་ འཕར་ག{གས་<ན་འvལ་Tག་ལས་བ«་བ6ག་r། ཡང་:ན་ +བ་དåན་A་ མTང་
Tས་འÖ་བ«་Qནམ་ལས་ h་ནང་ལས དò་fགས་ûམ་གKས་གçམ་:ག་ བ«་Qནམ་ལས་ h་q་ +བ་vག་q་]་ དò་<ན་
དང་གསལ་བཤད་འབད་†ན་ད3། 
h་ལས་ +བ་hབ་ནང་(ད་པ.་ ད-་གཏམ་q་ ◊་◊་བQན་a་ ˆ་2་བར་ན་བºགས་c་ ལག་fན་འཐབ་ཐངས་M་ [ང་བ་:ག་
3་བ7ར་Tག་ལས་འབད། h.་¬ལ་ལས་ +བ་vག་q་]་ ད-་གཏམ་ལག་fན་འཐབ་པ.་ གསལ་བཤད་དང་ བËད་མཚམས། 
Cང་tང་q་བjད་བ6ག་z་ ད-་གཏམ་ལག་fན་A་ [ང་བ་†ན་ད3། 
+བ་དåན་q་2ས་ ད-་གཏམ་བºགས་c་ ≠བ་ད་ བཤད་ད3་པ.་4ན་འÖ་ ”ག་2་Gས་པ་Æ་wག་w་∆ང་4་(དཔ་ལས་ ལས་
8མ་A་≤་མNན་q་2་གçང་བཤད་དང་ ˆན་Æན་A་གçང་བཤད། དåན་q་2་གçང་བཤད་q་ནང་ཡང་ ད-་གཏམ་ལག་fན་འཐབ་
(ད་པ.་ དò་q་ཡང་ བཤད་†ན་ད3། 
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Zབ་[ང་བ6ད་4ན་A་õ་བ། 
v གསལ་བཤད་འབད་བ.་Fབས་ དò་གཏམ་ག་:་འབད་ ལག་fན་འཐབ་ད3པ་‘? 
v དò་གཏམ་བºགསཔ་མ་བºགས་པ.་གསལ་བཤད་M་བར་ན་ ™ད་པར་ག་h་á་འaག།  

དP་Qབ། 
• ད-་གཏམ་q་ བjད་h་ h་q་ ˆ་2་བར་ན་བºགས་c་ ?་qགས་Ä་qགས་ དP་Qབ་འབད་ད3། 
• ད-་གཏམ་བºགས་c་ བËད་པ་q་?་qགས་Ä་qགས་ དP་Qབ་འབད་ད3། 
• ˆ་q་ནང་]་ ད-་གཏམ་བºགས་c་≠བ་ད3་པ.་ ད3ས་4ན་ ཧ་3་z་(ད་ãད་ དP་Qབ་འབད་ད3། 
• aས་èན་A་ ˆ་q་ནང་]་ ད-་གཏམ་བºགས་c་ ≠བ་4་(ད་ãད་ དP་Qབ་འབད་ད3། 

 

མtན་~ན་དང་ མm་ཆས།  
1. +བ་hབ། Zག་8ག་དང་@མ་8ག་། +བ་8མ་༡༢་པ།  
2. འ:ག་|ན་8་Ω.་བ≠བ་æ། ¯་˘མ་˙།  
3. ìང་ཁ.་དò་གཏམ་ ”ག་འ$ལ། ¡3ས་Dས་རབ་མཐའ་ཡས།  
4. དò་གཏམ་ག´ར་A་Üང་འmར། མ3ན་å་ù་8ང་།  
5. ད-་གཏམ།༢ ìང་ཁ་3ང་འÍལ་Hང་བuར་íལ་ཁང་།  
6. https://www.youtube.com/watch?v=SwfQCEaybBk 

7. https://www.youtube.com/watch?v=8Pa1vq-kcNM 

8. https://www.youtube.com/watch?v=sNH4JGw-g9Y 

 

…ས་འཆར་བ6ན་པ། €ག་,ན་@་དོན་G་ Gང་འ¨ན་བzགས་ཐོག་ལས་”ན་vོམ་æ་°X་Pབ་Ωང་།  
Zབ་<ན་Hང་µ། 
ཁག་Æ་བ.་གཏམ་q་≠བ་པ.་Fབས་དང་ གསལ་བཤད་ ལམ་<ན་ བ≠བ་æ་q་ གསལ་བཤད་འབད་བ.་Fབས་ +ན་འnན་&ལ་
བ་3ངམ་q་2ས་ གçངས་གནང་(ད་པ.་ fགས་བཤད་དང་ ”གས་བཅད་ ད-་གཏམ་ བËད་པ་q་ རང་2་ˆ་2་&བ་|ན་á་
¡ངས་c་≠བ་qགས་པ་:ན་ རང་2ས་བཤད་པ.་གཏམ་འÖ་ }ས་Dས་འáངས་qགསཔ་á་མTང་r་lན། h་འབདཝ་ལས་ +བ་vག་
q་]་ fགས་བཤད་q་ +བ་<ན་འབད་བ.་Fབས་ fགས་བཤད་q་ ˆ་2་&བ་|ན་ ]ང་འ∂ན་á་བºགས་c་ ≠བ་r.་ [ང་
བ་†ན་ད3པ་ཁག་Æ། 
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h་འབདཝ་ལས་ བ≠བ་æ་fགས་བཤད་q་ དང་པ་ འ$ལ་བཤད་fགས་ûམ་á་Üབ་†ན་c་ ཧ་3་qགསཔ་བi་ད3པ་དང་། 
གKས་པར་ fགས་བཤད་བ≠བ་æ་h་q་ ˆ་2་&བ་|ན་á་ བºགས་c་≠བ་r.་ Hང་µ་གང་མང་†ན་ད3པ་དང་། ཁ་མཁསཔ་q་
2ས་ ]ང་འ∂ན་Tག་ལས་ ˆ་q་≠བ་(ད་པ.་ མTང་Tས་q་ཡང་ ཕབ་fན་དང་ ཡང་ན་Ó་ག{ང་འབད་h་ +བ་vག་q་2ས་ 
བ«་qགས་པ.་ 3་Fབས་འTབ་qགསཔ་བi་ད3པ་lན། 
Zབ་[ང་བ6ད་4ན་A་õ་བ། 

v གསལ་བཤད་འབད་བ.་Fབས་ ]ང་འ∂ན་བºགས་ད3་པ.་4ན་དག་ ག་:་lན་མས? 
v ]ང་¡ང་བºགས་c་ གསལ་བཤད་གཏང་པ་:ན་ Ä་]་3་བ་བu་#ད་]་ ཕན་Tགས་ག་h་á་འâང་r་མས་3? 

དP་Qབ། 
1. @མ་8ག་མ་འ¡ཝ་q་ ?་བ.་Fབས་]ང་འ∂ན་འབད་h་?ས་(ད་ãད་དP་Qབ་འབད་r། 
2. གསལ་བཤད་ õས་ལན་◊་འབད་བ.་Fབས་ ]ང་འ∂ན་ལག་fན་འཐབ་qགས་4་(ད་ãད་ དP་Qབ་འབད་ད3། 
3. ]ང་འ∂ན་A་πངས་4ན་ག་h་á་ཧ་3་z་(ད་ག་ õས་ལན་འབད་h་ Dས་མ་Dས་བ«་ད3། 

མtན་~ན་དང་ མm་ཆས།  
• +བ་hབ། Zག་8ག་དང་@མ་8ག་། +བ་8མ་༡༢་པ།  
• 9་øང་2་བXན་བïས། &ལ་འ∏ན་Dས་8ག་óགས་ö།  
• ས་§་fགས་བཤད། 
• བDས་Eངས། +བ་8མ་བ6་ག:ག་པ་དང་བ6་གKས་པ.། Zག་8ག་དང་@མ་8ག།  
• &ལ་wས་ལག་fན། +བ་8མ་ད¿་པ་དང་བ6་པ.་ Zག་8ག་@མ་8ག།  

 

…ས་འཆར་བ,ད་པ། €ག་ ཆ་དང་ཡ་üག་ཐངས་&་ཐོག་ལས་ vོམ་›བ་ཐངས་Pབ་nོན་འབད་°X་…ས་འཆར།   
Zབ་<ན་Hང་µ། 
+བ་དåན་མÉག་2ས་ ”གས་བཅད་M་@མ་Üབ་པ.་Fབས་ ”ག་ ཆ་དང་ཡ་2་ …ར་ལས་ +བ་<ན་འབད་r།  
དòར་ན། ”གས་བཅད་.ག་མ་ ཆ་འབད་Ä།  
༢ ༢ ༢ 
 ང་G་ >ང་2་ Gད་འ0ག། 
,་Ω་ ã་wག་ “ལ་མ།། 
མTང་è་ ãད་h་ འབད་äང་།། 
´མས་ཁར་ ¡ན་c་ (ད་ད3།།  
ཡང་ན་  ”གས་བཅད་.ག་མ་ ཆ་དང་ཡ་འབད་Ä། དòར་ན།  



 
!བ་$མ་ 11 པ་དང་ ༡༢ པ+་ !བ་,ན་ལམ་,ན།                                           0་1་༢༠༢༢ 3། 
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༡ ༢ ༢ ༡ 
}་ Ä་དབང་ &ལ་å་ མÉག། 
ཞལ་ à་བ.་ དMལ་འmར་  མâས།། 
fiན་ འÛག་Ä་ (ངས་ལ་ གགས།།  
tགས་ æམས་བP་ nན་པ་  lན།།  
འÖ་བ{མ་á་ ”གས་བཅད་ ༧/༨/༩ འབད་Ä་q་ཡང་ མ་འ¡ཝ་á་Zབ་[ང་འབད་ད3།  
འÖ་2་…ར་ལས་ (ངས་འñལ་ཁ་æང་ https://youtu.be/SVE8ej5wH7o ནང་]་ཡང་ ཁ་གསལ་+བ་<ན་འབད་r་
(དཔ་ལས་ h་ཡང་ +བ་vག་q་]་ བ«་r.་3་Fབས་†ན་ད3། 
Zབ་[ང་བ6ད་4ན་A་õ་བ། 

v @མ་Üབ་ད་ ”ག་ཆ་དང་ཡ་2་…ར་ལས་ Dས་ད3པ་འaག་ག་? ག་:་á་? 
v ”ག་ ཆ་དང་ཡ་2་…ར་ལས་ མ་Dས་པ་:ན་ flན་ག་:་རང་འâང་r་lན་མས? 

དP་Qབ། 
1. ”ག་ཆ་དང་ཡ་2་ …ར་ལས་ +བ་vག་mང་ར་ནང་÷ག་འ?་h་Qབ་དúད་འབད་བ6ག་r་དང་། +བ་དåན་རང་2ས་«་–ག་

ཡང་འབད་ད3།  
མtན་~ན་དང་ མm་ཆས།  

1. +བ་hབ། Zག་8ག་དང་@མ་8ག་། +བ་8མ་༡༢་པ།  
2. https://youtu.be/SVE8ej5wH7o 

 

…ས་འཆར་དc་པ། 0ང་€ག་གདམ་འM་འབད་B་ vོམ་›བ་°X་Ωང་བ།  
Zབ་<ན་Hང་µ། 
Äང་”ག་f་ཤ་ད2གས་c་(ད་Ä་q་ རང་_.་ 8ག་པ་2ས་dགས་Jབ་དང་བYན་c་ @མ་Üབ་བ6ག་r།  
དòར་ན། 
Hང་µ་ «ག་2་Äང་”ག་ལས་འTན་པ.་ @མ།  

 

རང་´མས་  ,་Ω་  ཕ་མ།  (ན་ཏན་ Ä་ù་ ∑ག་z་ འ,དཔ་
མས་ 

8ང་སར་ 

དགའ་བ.་ ས་ཐག་ &ལ་å་ མ་_ང་།  ‡ད་རང་ འaག་3།  Äག་9་ ས་ཁར་ 
དjན་མÉག་ &ང་]་ (དཔ་ལས་  ®་མ་ µ་ཁག་  གགས་གནང་ éད་པར་ འÖ་ནང་ 
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རང་$མས་དགའ་བ+་,་-། །ས་ཐག་0ང་སར་མ་1ང་། །2ག་3་4ད་པར་6་ཁག །8་9་འ:་ནང་འ<ག་=།། 
@མ་འÖ་2་ 3་4ན་རང་2ས་´མས་ཁར་མÊ་Ä་q་ 4ན་མཚམས་གKས་གçམ་གང་äང་Tག་]་?་ད3།  
Zབ་[ང་བ6ད་4ན་A་õ་བ། 

v @མ་Üབ་r་]་ མཁས་¡གས་འ`་ད3་པ་:ན་ ག་:་འབད་ད3་r་lན་མས་3? 
v ”གས་བཅད་ནང་]་ ”ག་འÛ་འ¡ན་འ¡་(དཔ་ཙམ་:ག་2ས་བ»བ་པས་ག? 

དP་Qབ། 
1. ö་ཚནང་ནང་དང་ ཡང་ན་ ནང་÷ག་?་hབ་བÚ་_ར་འབད་h་ དP་Qབ་འབད་བ6ག་ད3།  
2. 4ན་ཚན་མ་འ¡་བ.་Tག་]་ @མ་8ག་འ�ན་བ7ར་འབད་བ6ག་z་ ≤གས་†ན་r་དང་ +བ་-.་aས་hབ་ནང་བºགས་

ད3། 
3. རང་རང་_.་ ∑་བXར་A་ ?་r.་དò་Ãད་ནང་བºགས་བཞག་ད3།  

མtན་~ན་དང་ མm་ཆས།  
1. +བ་hབ། Zག་8ག་དང་@མ་8ག་། +བ་8མ་༡༢་པ།  
2. Bན་@མ་Gད་M་དགའ་<ན། ˆ་གcར་དò་བ˜ན་ཁང་།  
3. ìང་ཁ.་”ག་མôད་Æན་Ω། ¯་˘མ་˙།  

 

…ས་འཆར་བŒ་པ། དê་དོན་བYད་ཐངས་âོབ་nོན་@་…ས་འཆར། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
@མ་A་8གས་མ་འ¡ཝ་ག་h་á་Üབ་äང་ @མ་Üབ་ཐངས་M་མ་འ¡ཝ་ག:ག་འÖ་ དò་«ག་]་བjད། 4ན་∆ག་]་ བjད་h་Üབ་
ད3པ་འÖ་lན། དòར་ན། 

• གནམ་ཁ.་ད†ངས་]་ཤར་བ.། །Fར་མ་<ན་.ག་བ{མ་á། ༼དò༽ 
• ས་zང་འÖ་འ:ག་|ན་འÖ་ན། །,་དང་,་Ω་མང་པས།     ༼4ན༽ 

དò་འÖ་བ{མ་]་གQ་བཞག་ +བ་vག་q་]་ཡང་ @མ་Üབ་r.་[ང་བ་†ན་ད3པ་དང་།  
ད་äང་ 4ན་«ག་]་དང་ དò་∆ག་]་བjད་h་Üབ་r.་@མ། དòར་ན། 

‡ད་M་!་8ས་བ«་z་2ས།  །,་9ང་}་2་´མས་འÖ་‘།  ༼4ན༽ 
&་མó་ནང་]་གནས་Ä་‘།  །ག´ར་ཉ་«་,་འäག་´་འäག།  ༼དò༽ 

བ{མ་q་<ན་Qནམ་ལས་ དò་4ན་/དò་དང་དò་ཅན་བºགས་c་ @མ་Üབ་r.་ [ང་བ་གང་མང་†ན་ད3པ་lན། 
Zབ་[ང་བ6ད་4ན་A་õ་བ། 
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v @མ་ནང་]་ དò་བjད་ཐངས་མ་འ¡ཝ་ ག་:་བ{མ་ར་(དཔ་á་óར་G་3? 
v དò་དང་དò་ཅན་A་4ན་དག་?ས། 

དP་Qབ། 
4. ö་ཚནང་ནང་དང་ ཡང་ན་ ནང་÷ག་?་hབ་བÚ་_ར་འབད་h་ དP་Qབ་འབད་བ6ག་ད3།  
5. 4ན་ཚན་མ་འ¡་བ.་Tག་]་ @མ་8ག་འ�ན་བ7ར་འབད་བ6ག་z་ ≤གས་†ན་r་དང་ +བ་-.་aས་hབ་ནང་

བqགས་ད3། 
6. རང་རང་_.་ ∑་བ«ར་A་ ?་r.་དò་Ãད་ནང་བºགས་བཞག་ད3།  

མtན་~ན་དང་ མm་ཆས།  
• +བ་hབ། Zག་8ག་དང་@མ་8ག་། +བ་8མ་༡༢་པ།  
• Bན་@མ་Gད་M་དགའ་<ན། ˆ་གcར་དò་བ˜ན་ཁང་།  
• ìང་ཁ.་Bན་ངག་ˆ་གསར།  
• ཀ་@མ་8ག་འÍལ་མ། Ìན་གསལ་དò་བ˜ན་ཁང་།  
• 8ག་གསར་བ/མ་ཐངས། བ_ད་ནམས་བXན་འ∏ན། Ùངས།  
• /ང་Ω་´མས་M་ã་wག། jམœ་དò་བ˜ན་ཁང་།  
• 9་øང་2་བXན་བïས། &ལ་འ∏ན་Dས་8ག་óགས་ö།  
• འ:ག་|ན་8་Ω.་བ≠བ་æ། ¯་˘མ་˙།  
1. དཔལ་nན་འÛག་པ.་;་གཞས་M་3་4ན་ ˆ་གསར་ལམ་<ན་Kན་Pད་་ˇང་བ། ¯་˘མ་˙།  
2. ˆ་ ། &ལ་འ∏ན་Dས་8ག་óགས་ö།  

 

…ས་འཆར་བŒ་ག^ག་པ། དê་ཅན་དêX་ག]གས་G་བYད་B་ æ་°།  
Zབ་<ན་Hང་µ།  
@མ་A་8གས་མ་འ¡ཝ་?་ཐངས་f་ཤ་(ད་པ.་�ལ་ལས་ ག:གཔ་འÖ་ ”ག་དང་4ན་≠་བÄས་c་ འ?་ཐངས་ག:ག་(དཔ་lན་ 
འÖ་]་ Bན་ངག་ནང་ལས་འབདན་ ག{གས་ཅན་ ར་ཡང་≠བ་(ལ་(དཔ་lན། དòར་ན། 
‡ད་ག{གས་fགས་པ.་ã་wག།  ~ན་ངན་´རཝ་2ས་མ་བïམ།།  
}་ག{གས་ག´ར་[ངམ་,ང་བ།།  དགའ་བ.་=ས་གར་&ས་4།།  
དò་་་་་་་་་་་་་   ã་wག།  4ན་་་་་་་་་་་ ‡ད་M་ག{གས། 
དò་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ´རཝ།  4ན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་~ན་ངན། 
དò་་་་་་་་་་་་་ ག´ར་[ངམ། 4ན་་་་་་་་་་ }་ག{གས། 
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4ན་ཚན་མ་འ¡་བ.་Tག་]་དང་ ”ག་འÛ་༣་ལས་༩་qན་འབད་Ä་@མ་8གས་ ག་:་བ{མ་/མ་ད3་äང་ ག:ག་འÖ་ལག་fན་འཐབ་
ད3པ་དང་ ཞབས་!་དང་/ང་Ω་ ˆ་ ་ནང་ལག་fན་འཐབ་(ལ་(ད།   
Zབ་[ང་བ6ད་4ན་A་õ་བ། 

v ག{གས་ཅན་A་@མ་]་(ན་ཏན་ག་:་མTངམ་མས? 
v དò་དང་ག{གས་ཅན་ལས་ག་འÖ་µ་ཁག་འaག? ག་:་འབད? 

དP་Qབ། 
1. ö་ཚནང་ནང་དང་ ཡང་ན་ ནང་÷ག་འ?་hབ་བÚ་_ར་འབད་h་ དP་Qབ་འབད་བ6ག་ད3།  
2. 4ན་ཚན་མ་འ¡་བ.་Tག་]་ @མ་8ག་འ�ན་བ7ར་འབད་བ6ག་z་ ≤གས་†ན་r་དང་ +བ་-.་aས་hབ་ནང་

བºགས་ད3། 
3. རང་རང་_.་ ∑་བXར་A་ ?་r.་དò་Ãད་ནང་བºགས་བཞག་ད3།  

མtན་~ན་དང་ མm་ཆས།  
1. +བ་hབ། Zག་8ག་དང་@མ་8ག་། +བ་8མ་༡༢་པ།  
2. 8ག་གསར་བ/མ་ཐངས། བ_ད་ནམས་བXན་འ∏ན། Ùངས།  
3. /ང་Ω་´མས་M་ã་wག། jམœ་དò་བ˜ན་ཁང་།  

 

”ན་vོམ་@་íད་yམ་âོབ་nོན་འབད་ཐངས། 
{གས་|བ།  

• Ä་ù.་8ག་/ལ་q་ ཁག་Æཝ་lནམ་ ཧ་3་Qནམ་ལས་ @མ་8ག་q་Zག་z་ Ä་ù.་ནང་མm་བ.་Dས་(ན་དང་ བu་
4ན་ 8ག་/ལ་fགས་ûམ་q་ གདམ་ཁ་Üབ་Qནམ་ལས་ རང་2་Ä་ù་ 4ན་nན་བi་r་]་བ@ན་qགས།  

• £ག་8ག་(ངས་འñལ་ལས་འTན་པ.་ ìང་ཁ་དང་Éས་Fད་Zབ་<ན་མm་ཆས་q་ Zག་z་ བ§ར་Qབ་M་Tག་ལས་ རང་
]་ཕན་པ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་q་fན་qགས། 

ལས་དོན། 
• @མ་8ག་ མ་འ¡ཝ་q་Zག་z་ འ?་ཐངས་M་™ད་པར་q་ !ས་འ∏ན་འབད་Tག་ལས་ ལག་fན་འཐབ་qགས་ད3།  
• @མ་8ག་q་Zག་z་ Ä་ù.་ནང་ཁག་Æ་བ.་ Dས་(ན་དང་ བu་4ན་ 8ག་/ལ་q་ ཧ་3་z་ རང་2་Ä་ù.་ནང་ ལག་

fན་འཐབ་qགས་ད3། 
• £ག་8ག་(ངས་འñལ་ལས་Tན་པ.་ ìང་ཁ་དང་Éས་Fད་Zབ་<ན་མm་ཆས་q་ Zག་z་ བ§ར་Qབ་M་Tག་ལས་ རང་

]་ཕན་པ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་q་fན་qགས་ད3། 



 
!བ་$མ་ 11 པ་དང་ ༡༢ པ+་ !བ་,ན་ལམ་,ན།                                           0་1་༢༠༢༢ 3། 
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∑ཅས་འཆར་དང་པ། [ས་ལན་ཐོག་ལས་”ན་vོམ་@་íད་yམ་Pབ་nོན་འབད་ཐངས་&་…ས་འཆར། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
+བ་hབ་ནང་(ད་པ.་ Bན་@མ་A་™ད་¶མ་q་2་4ན་ཚན་འÖ་ Zབ་Qནམ་ལས་ ∆ག་2་õ་བ.་ལན་q་?་བ6ག་r།  དòར་ན། 
õ་བ.་དò། 

Ø ”ག་¸ང་ ར་Ä་ག་:་‘? 
Ø ”གས་བཅད་ ར་Ä་ག་:་བ{མ་]་≠བ་‘?དò་དང་˝གས་?ས། 
Ø Bན་ངག་2་ ]ས་&ན་flན་A་འ$ལ་པ་ག་:་ཧ་3་Ä་འÖ་?ས།  
Ø ”ག་འÛ་]་དP་བ་ག་h་á་རང་འaག?  འÖ་བ{མ་á་õ་བ་གཞན་ཡང་བཅའ་Rག་Üབ་ད3། 

རང་དང་གཞན་A་འ?་hབ་q་བÚ་_ར་འབད་h་ ལན་}ས་བhན་8ག་Ä་q་2་ བསམ་འཆར་བÚ་_ར་འབད་ད3།  
Zབ་[ང་བ6ད་4ན་A་õ་བ། 

v ”གས་བཅད་M་Äང་2་¶མ་�ངས་ག་:་རང་འaག? 
v Bན་ངག་2་]ས་&ན་flན་གçམ་ལས་ &ན་འÖ་ག་:་བ{མ་]་≠བ་མས་3? 

དP་Qབ། 
3. õ་བ་དང་འbལ་བ.་ལན་q་ ག་h་á་ར་?ས་(ད་ག་ དP་Qབ་འབད་r་དང་། 
4. Nས་བ7ར་q་འབད་བ.་Fབས་ ལན་A་∆ས་འབབ་དང་ Äང་”ག་ལག་fན་འཐབ་ཐངས་q་ འôལ་བ་(ད་ãད་བ«་z་ 

fགས་བïས་དང་&བ་Ãན་q་འབད་ད3།  
མtན་~ན་དང་ མm་ཆས།  

• Zག་8ག་དང་@མ་8ག་+བ་hབ། +བ་8མ་༡༢པ།   
• Bན་@མ་Gད་M་དགའ་<ན། ˆ་གcར་དò་བ˜ན་ཁང་། 
• ìང་ཁ.་Bན་ངག་ˆ་གསར།  
• ཀ་@མ་8ག་འÍལ་མ། Ìན་གསལ་དò་˜ན། 
 

…ས་འཆར་ག8ས་པ། Aབ་འཚོལ་ཐོག་ལས་ ”ན་vོམ་@་íད་yམ་ Pབ་nོན་འབད་ཐངས་&་…ས་འཆར། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
(ངས་འñལ་འཆར་o་གKས་ནང་(ད་པ.་ ˆ་ ་དང་/ང་Ω་གKས་M་£ག་བHན་འÖ་བ«་Qནམ་ལས་ ™ད་པར་q་ག་:་རང་འaག་ག་ 
T་བjད་འབད།  
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༡༽ ˆ་ ་(ངས་འñལ་ https://www.youtube.com/watch?v=3uEtj719zPg 

༢༽ /ང་Ω་(ངས་འñལ་ https://www.youtube.com/watch?v=VOQ8Te-NFQk 

༣༽ /ང་Ω.་གདངས་དæངས་  https://www.youtube.com/watch?v=NWVnucFbj-k 

™ད་པར་›་ཚར་Qནམ་ལས་ Ä་དབང་མངའ་ཞབས་མÉག་]་ ˆ་ ་”གས་བཅད་གKས་གçམ་གང་äང་བ/མས་c་Zག།  
Zབ་[ང་བ6ད་4ན་A་õ་བ། 

v /ང་Ω་འÖ་ Bན་@མ་A་�ངས་ç་ ག་:་འབད་བxཝ་lན་ན? 
v /ང་Ω་2་གདངས་དæངས་མ་འ¡ཝ་ག་hམ་:ག་འaག? 

དP་Qབ། 
4. དJང་ཆ་ ནང་÷ག་འ?་hབ་བÚ་_ར་འབད་h་དP་Qབ་འབད།   
5. aས་èན་/ང་Ω་འ?་Ä་འÖ་ ?་r.་དò་Ãད་ནང་བཞག་z་ ཡར་&ས་M་8མ་པ་བ«་བ6ག་r།  
6. Zག་r.་དò་Ãད་ནང་བཞག་r་4ན་]་ དམངས་ཁར་Zག་པ.་Fབས་ ཚད་གQ་བi་z་དP་Qབ་འབད་ད3། 

མtན་~ན་དང་ མm་ཆས།  
1. +བ་hབ། Zག་8ག་དང་@མ་8ག་། +བ་8མ་༡༢་པ།  
2. Bན་@མ་Gད་M་དགའ་<ན། ˆ་གcར་དò་བ˜ན་ཁང་།  
3. ìང་ཁ.་Bན་ངག་ˆ་གསར།  
4. ཀ་@མ་8ག་འÍལ་མ། Ìན་གསལ་དò་བ˜ན་ཁང་།  
5. གཞན་ཡང་ ˆ་ ་དང་/ང་Ω.་1་hབ་གང་(ད།  
6. /ང་Ω་´མས་M་ã་wག། jམœ་དò་བ˜ན་ཁང་།  
7. /ང་Ω་(ངས་འñལ་https://www.youtube.com/watch?v=VOQ8Te-NFQk 
8. /ང་Ω.་གདངས་དæངས་  https://www.youtube.com/watch?v=NWVnucFbj-k  

 
 

…ས་འཆར་གJམ་པ། ཚོགས་,ན་གསལ་བËགས་ཐོག་ལས་ ”ན་vོམ་Pབ་Ωང་…ས་འཆར། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
+བ་དåན་Aས་+བ་vག་q་ 4ན་ཚན་དང་འbལ་c་ óགས་པ་བi་Qནམ་ལས་ ཁས་®ངས་གསལ་བÓགས་འÖ་ བ¬ད་བHན་བi་
z་གསལ་བÓགས་འབད་བ6ག་z་  óགས་&ན་བºགས་Tག་ལས་¡ག་ûས་:ག་གདམ་འt་འབད་ད3པ་lན།  
དòར་ན་ ཞབས་!.་óགས་པ་ /ང་Ω.་óགས་པ། ˆ་ ་óགས་པ། དò་གཏམ་óགས་པ། གསལ་བཤད་óགས་པ་ བ≠བ་æ་
óགས་པ་ ར་བi་ད3། h་ལས་རང་_.་óགས་པ.་ལས་‚གས་བi་བ6ག་ད3། h་ལས་ རང་_.་óགས་པ་2་ཁས་®ངས་གསལ་
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བÓགས་འÖ་ བ¬ད་བHན་འÖ་བi་བ6ག་Qནམ་ལས་ +བ་ཁང་_་_་ག:ག་ནང་རང་_.་ ཁས་®ངས་གསལ་བÓགས་འÖ་fiན་1་
འབད་བ6ག་z་ óགས་&ན་བºགས་Qནམ་ལས་¡ག་ûས་:ག་གདམ་འt་འབད་ད3། ཐབས་Dས་འÖ་ དòར་ན་ ˆ་ ་Üངམ་:ག་
]་ཡང་ 4ན་ཚན་ཁག་དP་z་ལག་fན་འཐབ་བ»བ།  
¡ན་ག_། 
+བ་དåན་Aས་ö་ཚན་འÖ་བi་བ.་Fབས་ རང་_.་#་བ་དང་འbལ་བi་r་ ཡང་ན་ ཨང་�ངས་དང་འbལ་བi་r་ ཡང་ན་&ན་
བãར་Tག་ལས་བi་r་ལ་_གས་པ་q་ ལག་fན་འཐབ་ད3།  
ö་ཚན་འÖ་བi་ཚརཝ་:་ +བ་དåན་Aས་ö་ཚན་ག་ར་ནང་བཤལ་འ`་z་ 4ན་ཚན་q་2་Tག་ལས་ ལམ་<ན་ 8ག་ˇ་ གནས་
Fབས་ q་Nས་བ7ར་འབད་h་†ན་ད3པ་lན། 
Zབ་[ང་བ6ད་4ན་A་õ་བ། 

v གསལ་བÓགས་འབད་Ä་q་ལས་ ‡ད་]་(ན་ཏན་མ་འ¡ཝ་ག་:་རང་Tབ་:? 
v Bན་@མ་འÖ་Zབ་དང་མ་Zབ་M་བར་ན་™ད་པར་ག་:་བ{མ་འaག? 

དP་Qབ། 
1. +བ་vག་q་2ས་óགས་&ན་བºགས་r.་4ན་]་ ≤གས་M་ཚད་གQ་q་བi་བ6ག་z་ óགས་&ན་བºགས་Tག་ལས་ 

¡3ས་གདམ་འt་འབད་ད3།  
མtན་~ན་དང་ མm་ཆས།  

• +བ་hབ། Zག་8ག་དང་@མ་8ག་། +བ་8མ་༡༢་པ།  
• /ང་Ω་´མས་M་ã་wག། jམœ་དò་བ˜ན་ཁང་།  
• དཔལ་nན་འÛག་པ.་;་གཞས་M་3་4ན་ ˆ་གསར་ལམ་<ན་Kན་Pད་་ˇང་བ། ¯་˘མ་˙།  
• ìང་ཁ.་ˆ་ ། ìང་ཁ་3ང་འÍལ་Zན་óགས། 
• ˆ་ ་དགའ་བ.་=ས་གར།  ñ་གང་། 
• ˆ་ ། Ïར་པ་€ན་ལས་དང་མ3ནམ་ù་8ང་། 
• འÛག་2་ˆ་ ། &ལ་འ∏ན་Dས་8ག་óགས་ö།  
• 8ག་གསར་བ/མ་ཐངས། བ_ད་ནམས་བXན་འ∏ན། Ùངœ།  

…ས་འཆར་བA་པ། ཚབ་‚ད་འབད་ཐོག་ལས་”ན་vོམ་Pབ་°། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
ˆ་ ་//ང་Ω་/ཞབས་!་/@མ་8ག་q་2་4ན་ཚན་ལས་ རང་2ས་དགའ་Ä་འÖ་གདམ་འt་འབད་h་ འJལ་འ€ན་Ω་U་@ལ་ལག་fན་
འཐབ་Tག་ལས་ £ག་བHན་བi་z་ཚབ་Pད་འབད་r།  
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དòར་ན། 
ˆ་ ། ™ད་བÚ་ཐངས་དò་དང་པ། ༼གIན་;༽  
,ཚ་་་་ ཉན་Aག་མཉམ་རོགས་གཞོན་མ། །གསན་Aག་མཉམ་རོགས་གཞོན་མ།། ¥ོག་མ་,་བཟའ་དབང་ıག། ˆར་≥ང     
   བཀགཔ་འB་བཀག་Î། པ་˜་Åད་འqོག་P་མོ། ཤོམ་འདབ་བ‚གསཔ་འB་བ‚གས་Î། z་˜་ཀ¯་5ས་འཛོམས།།    
   ཀ་ར་གཏངམ་འB་གཏང་Î ། མཉམ་རོགས་གཞོན་པX་Tག་མཇལ། །བDགས་∑ལ་¥ོག་མ་Lངས་Î།  
,Ω་་་་ ཉན་Aག་མཉམ་རོགས་གཞོན་མ། །གསན་Aག་མཉམ་རོགས་གཞོན་མ།། ¥ོག་མ་,་བཟའ་དབང་ıག། ˆར་≥ང་
བཀགཔ་འB་བཀག་པར།། ¥ོག་མ་tོ་ཏོ་3ལ་སོ་9ག། པ་˜་Åད་འqོག་P་མོ།། ཤོམ་འདབ་བ‚གསཔ་འB་བ‚གས་
པར། །པ་˜་˙ང་Fས་འབག་སོ་9ག། z་˜་ཀ¯་5ས་འཛོམས།། ཀ་ར་གཏངམ་འB་གཏང་པར། །z་˜་ཐལཝ་བ˚ས་ད་9ག།  
 ར་Ä་འÖ་ ,་དང་,Ω་གKས་M་བར་ན་ Xང་དགའ་wག་w་ནང་འབད་äང་ འ!བ་zགས་ཁང་ནང་འབད་äང་ ཚབ་Pད་འབད་h་
Zབ་[ང་འབད་r།  
དòར་ན་ https://www.youtube.com/watch?v=dhXErLmobrQ 
Zབ་[ང་བ6ད་4ན་A་õ་བ། 

v ཚབ་Pད་འབད་h་Zབ་Ä་]་’་ཕན་ག་:་འaག? 
v ངག་Tག་ལས་≠བ་Ä་དང་ཚབ་Pད་འབད་Ä་2་™ད་པར་?ས།  

དP་Qབ། 
ཉན་≠བ་དò་Ãད་བºགས་r་2་4ན་]་ དP་Qབ་འབད་བ.་Fབས་ ཚད་གQ་བi་Tག་ལས་འབད་ད3། དòར་ན། 
ཨང་ Äང་གསལ་ ¶མ་འWར་ 

༼༥༽ 
Ëད་Ó་ 
༼༣༽ 

Fད་´ང་ཕབ་ 
༼༢༽ 

ˆ་Yབས་ 
༼༥༽ 

(ངས་
བAམས་ 
༼༡༥༽ 

༡ “ལ་མ་      

མtན་~ན་དང་ མm་ཆས།  
• +བ་hབ། Zག་8ག་དང་@མ་8ག་། +བ་8མ་༡༢་པ།  
• ¯་˘མ་˙།  
• ìང་ཁ.་ˆ་ ། ìང་ཁ་3ང་འÍལ་Zན་óག། 
• ˆ་ ་དགའ་བ.་=ས་གར།  ñ་གང་། 
• ˆ་ ། Ïར་པ་€ན་ལས་དང་མ3ནམ་ù་8ང་། 
• འaག་F་Vོ་à། ,ལ་འHན་´ས་3ག་ཚོགས་•།  
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…ས་འཆར་fi་པ། ཆ་ག]ང་ཐོག་ལས་ Pག་°། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
+བ་hབ་ནང་(ད་པ.་ @མ་8ག་2་4ན་ཚན་q་ ཆ་á་Aད་Qནམ་ལས་ Zག་ད3། ག:ག་2ས་Zགཔ་ད་ ག:ག་2ས་flན་དང་
(ན་ཏན་T་བjད་འབད་ད3།  
Zག་ཚར་བ.་¬ལ་མ་ ག:ག་2ས་ག:ག་]་ flན་དང་(ན་ཏན་q་བÚ་_ར་འབད་h་ 3ང་འÍལ་གཏང་ད3།  
Zབ་[ང་བ6ད་4ན་A་õ་བ། 

v @མ་Zགཔ་ད་ Ëད་Ó་འÖ་ ཁག་ ག་h་:ག་Æ་? 
v @མ་Zགཔ་ད་Äག་w་2་འñལ་བ་འÖ་ ད3པ་འaག་ག་? ག་:་འབད? 

དP་Qབ། 
Zག་r.་དò་Ãདང་བºགས་r.་4ན་]་ ཚད་གQ་བi་Tག་དP་Qབ་འབད་ད3།  
ཚད་གQ་དòར་ན། 
ཨང་ Äང་གསལ་  Ó་མ་དག་པ.་དò་ 

 

ཆད་ཆདཔ་ 
 

བ§ར་བ་  ”ག་2་གཅད་
མཚམས་འôལ་བ་  

¡ན་ག_་ 
  

༡ བ_ད་ནམས་  

 

    

 

”ན་vོམ་དང་Åག་འ|ལ་ག^ག་üལ་âོབ་nོན། 
{གས་|བ།  

• Gག་འJལ་A་™ད་¶མ་q་ཧ་3་z་ ད3ས་མm་དང་བYན་ Gག་8གས་q་ ?་ད3པ་འTན་པ.་Fབས་ གཞན་ལས་◊་མ་
ད3་པར་རང་<བས་Mས་ འôལ་བ་ãད་པར་?ས་c་ ལག་fན་འཐབ་qགས།༼?་r།  

• འñལ་(ད་ གནད་4ན་q་ནང་ ]ང་འ∂ན་དང་ དò་གཏམ་ བºགས་Ä་q་ཉན་c་ Ó་གཏམ་དང་…ར་གཏམ་q་ ཧ་3་qགས་
ད3་པ.་ཁར་ h་དང་བYན་པ.་ལན་q་ ∆ས་འབབ་དང་བYན་c་&ས་བཤད་དང་ བ6ད་7ད་གང་∆ས་M་Tག་ལས་ ≠བ་
qགས། ༼ཉན་≠བ།༽ 

ལས་དོན། 
• ཞབས་!་ /ང་Ω་དང་ གསལ་བཤད་q་དང་འñལ་བ.་@མ་8ག་q་Zག་z་ གནད་4ན་q་ 8གས་བ#ས་c་ ”ག་2་¶མ་

འWར་ Ïན་çམ་óགས་པ.་o་ལས་ @མ་Rག་འབད་qགས་ད3།  ༼Zག་@མ༽ 
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• 1་Gག་ 1་”ག་ གཏང་Gག་ གན་&་ བཀའ་&་ Nས་Éད་ འ€ན་Gག་ Bན་1་ Bན་ག_ལ་ ན་?ས་ ལས་
8མ་ Nས་གQ་ 1་”ག་ ངག་བËད་q་Zག་z རང་<བས་Mས་ལག་fན་འཐབ་Qནམ་ལས་ བu་4ན་#ད་fན་འབད་
qགས་ད3། ༼?་r།༽ 

• Bན་@མ་A་ ལམ་]གས་q་[ང་z་ Ä་ù.་དང་ Bན་”ག་◊་ འ?་≠བ་འབད་ད3པ་◊་འTནམ་ད་ གནད་4ན་q་ ”ག་ 
བཅད་"ག་íལ་མ་ གང་∆ས་M་Tག་ལས་བjད་h་ ”ག་2་ཉམས་དང་nནམ་á་ འ?་≠བ་འབད་qགས་ད3། ༼?་r།༽ 

 

”ན་vོམ་དང་Åག་འ|ལ་nབས་ག^ག་ཁར་nོན་°X་ཐབས་ལམ་…ས་འཆར། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
@མ་Üབ་r་q་<ན་པ.་Fབས་ Gག་འJལ་+བ་<ན་དང་འñལ་c་ <ན་r.་4ན་]་ གཏང་Gག་འÖ་ ”གས་བཅད་M་Tག་]་
?ས་c་Zབ་[ང་འབད་r། དòར་ན། 
རང་2་ཕམ་བ{མ་:ག་]་གཏང་པ་:ན།  

༉ +ན་A་ལས་‘ན་མtན་c། །ù་འÖར་ག:ག་»་འôམས་པ.། །བཀའ་õན་Æ་བ.་ཕ་མ། །མÉག་2་≤་ཁམས་.ང་a།། 
བ{མ་á་ ?ས་c་ དམངས་ཁར་Zག་r་དང་ མÀབ་མÊན་Üབ་z་ རང་_.་?་r.་དò་Ãད་ནང་བºགས་r། h་]་
8གས་བ#ས་c་ ཕམ་དང་Çན་ཆ་ ཆ་ªགས་q་]་ཡང་ @མ་Üབ་z་ གཏང་Gག་?་བ6ག་ད3། 

Zབ་[ང་བ6ད་4ན་A་õ་བ། 
v གཏང་Gག་འÖ་”གས་བཅད་Tག་]་?ཝ་ད་ ཕན་པ་ག་:་རང་འaག? 
v ”གས་བཅད་ལས་བ|ན་པ.་’་ཕན་ག་:་རང་∆ང་? 

དP་Qབ། 
1. ”གས་"ག་ནང་?ས་c་(ད་པ.་གཏང་Gག་q་ ”གས་བཅད་ནང་?་བ6ག་z་ དP་Qབ་འབད་བ6ག་ད3།  
2. Bན་”ག་q་∆ས་འབབ་དང་nན་wག་w་á་བºགས་ཐངས་<ན་†ན་c་དP་Qབ་འབད་ད3།  

མtན་~ན་དང་ མm་ཆས།  
3ང་འmད་ལམ་<ན་q་ནང་]་ (ངས་འñལ་མm་ཆས་∆ས་འབབ་བ«་z་བºགས་ད3པ་འaག། 
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mད་†ར་ཐོག་ལས་Pབ་Ωང་། 
{གས་|བ། 
• Fད་gརའབད་ཐངས་]་[ང་བ་Tབ་z་ རང་2ས་Dས་Ä་ Fད་Gག་q་2་ནང་ལས་ གནད་4ན་q་ ìང་ཁ.་ནང་Fད་gར་འབད་

h་ བu་4ན་#ད་fན་འབད་qགས། 

ལས་དོན། 

• Fད་gར་A་ལམ་]གས་q་[ང་བ@ན་འབད་h་ གནད་4ན་འཇམ་wང་w་q་ ད†ན་Fད་ནང་ལས་ìང་ཁ.་ནང་ Fད་gར་འབད་h་ 
བu་4ན་#ད་q་ ཁ་གསལ་á་ #ད་qགས་ད3། 
 

_ང་mད་ལས་ ,ལ་ཡོངས་ཁ་mད་ནང་ mད་བ†ར་འབད་ཐོག་ལས་Pག་°། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
&ལ་p.་Tག་]་(ད་པ.་ @མ་8ག་q་ &ལ་(ངས་ག1ང་Fད་ìང་ཁ་Tག་]་  Fད་བgར་འབད་h་ ?་r།  
དòར་ན་ lང་Fད་ནང་   
we,the people of bhutan, 
live in peace and prosperity,  
all of this thanks to one man, 
thank you our king.  
ìང་ཁ་ནང་Fད་བgད་འབད་r།  
ཁ་བQ་འÛག་2་Ä་´ར།། དགའ་gད་དཔལ་ལ་ªལ་Ä།།  
Ä་དབང་ཉག་:ག་≤་õན།། Ä་དབང་བཀའ་õན་Æ་ལགས།།  
འÖ་བ{མ་á་ lང་Õཤ་ནང་(ད་པ.་ @མ་fགས་ûམ་q་ ìང་ཁ.་ནང་]་ Fད་བgར་འབད་h་?་བ6ག་ད3།  
Zབ་[ང་བ6ད་4ན་A་õ་བ། 

v &ལ་p.་@མ་དང་ìང་ཁ.་ཁ་Fད་ན་@མ་གKས་M་™ད་པར་?ས།  
v @མ་8ག་3ང་འÍལ་གཏང་r.་4ན་]་ Zབ་ད3པ་ག་:་རང་འaག? 

དP་Qབ། 
1. 4ན་ཚན་མ་འ¡ཝ་བཅའ་Rག་Üབ་Qནམ་ལས་ Fད་བgར་Üབ་བ6ག་ད3།  
2. རང་རང་_་_.་?་r.་དò་Ãད་ནང་བºགས་r.་4ན་]་ Fད་བgར་ ◊་◊་འབད་བ6ག་z་ བºགས་བཞག་ད3།  
མtན་~ན་དང་ མm་ཆས།  

• +བ་hབ། Zག་8ག་དང་@མ་8ག་། +བ་8མ་༡༢་པ།  
• Bན་@མ་Gད་M་དགའ་<ན། ˆ་གcར་དò་བ˜ན་ཁང་།  
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• ìང་ཁ.་Bན་ངག་ˆ་གསར།  
• ཀ་@མ་8ག་འÍལ་མ། Ìན་གསལ་དò་བ˜ན་ཁང་།  
• ìང་ཁ.་”ག་མôད་Æན་Ω། ¯་˘མ་˙། 
• /ང་Ω་´མས་M་ã་wག། jམœ་དò་བ˜ན་ཁང་།  
• 9་øང་2་བXན་བïས། &ལ་འ∏ན་Dས་8ག་óགས་ö།  
• འ:ག་|ན་8་Ω.་བ≠བ་æ། ¯་˘མ་˙།  
• དཔལ་nན་འÛག་པ.་;་གཞས་M་3་4ན་ ˆ་གསར་ལམ་<ན་Kན་Pད་་ˇང་བ། ¯་˘མ་˙།  
• གཞན་ཡང་ lང་Fད་M་ @མ་8ག་(ད་པ.་hབ་M་8གས།  
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ཆ་ཤས་ག=མ་པ། 
>ང་?་ 'ོབ་)ོན་ལམ་)ོན། 

âོབ་3མ་བŒ་ག8ས་པ། 

 
 
8ང་དང་འ)ལ་བ,་ 

• =གས་>བ། 
• ལས་དོན། 
• ?བ་<ོན་ལམ་<ོན། 
• ད@་Aབ་ལམ་Bགས། 
• མCན་Dན་མE་ཆས། 
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,ོབ་8མ་༡༢པ/་ Lང་,ོབ་<ོན་ལམ་<ོན། 
èང་F་}་Ÿོད་Pབ་nོན་ལམ་Gགས། 
{གས་|བ།  

• འ?་@མ་དང་Bན་@མ་ Cང་ ལ་_གས་པ.་ @མ་8ག་ མ་འ¡ཝ་q་Zག་z་ བ§ར་Qབ་འབད་Qནམ་ལས་ འ?་ཐངས་M་ 
™ད་པར་q་ !ས་འ∏ན་ འབད་h་ ™ད་Éས་fགས་ûམ་q་ གདམ་ཁ་Üབ་z་ ལག་fན་འཐབ་qགས། ༼Zག་@མ༽ 

• Zག་ཐངས་M་ཐབས་Dས་མ་འ¡ཝ་q་ ལག་fན་འཐབ་z་ ”ག་འÛ་2་3་4ན་དང་ བËད་4ན་ ™ད་Éས་q་ བ§ར་Qབ་
འབད་h་ 4གས་´ལ་དང་ 3་7ར་fགས་བïས་M་བསམ་4ན་q་བjད་h་ བ6ད་4ན་བwན་qགས།༼Zག་@མ༽ 

• £ག་8ག་(ངས་འñལ་ལས་འTན་པ.་ ìང་ཁ་དང་Éས་Fད་Zབ་<ན་མm་ཆས་q་ Zག་z་ བ§ར་Qབ་M་Tག་ལས་ རང་]་
ཕན་པ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་q་fན་qགས།༼Zག་@མ༽ 

ལས་དོན། 
• ད!ས་Cང་དང་འཆར་Cང་2་8གས་q་Zག་z་ རང་2ས་ཡང་ གནས་Xངས་དང་འbལ་བ.་Cང་8གས་བ/མ་qགས་ད3།  
• @མ་8ག་ མ་འ¡ཝ་q་Zག་z་ འ?་ཐངས་M་™ད་པར་q་ !ས་འ∏ན་འབད་Tག་ལས་ ལག་fན་འཐབ་qགས་ད3།  
• @མ་8ག་q་Zག་z་ Ä་ù.་ནང་ཁག་Æ་བ.་ Dས་(ན་དང་ བu་4ན་ 8ག་/ལ་q་ ཧ་3་z་ རང་2་Ä་ù.་ནང་ ལག་

fན་འཐབ་qགས་ད3། 
• £ག་8ག་(ངས་འñལ་ལས་Tན་པ.་ ìང་ཁ་དང་Éས་Fད་Zབ་<ན་མm་ཆས་q་ Zག་z་ བ§ར་Qབ་M་Tག་ལས་ རང་]་

ཕན་པ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་q་fན་qགས་ད3། 
 

…ས་འཆར་དང་པ། བoར་Aབ་འབད་ཐོག་ལས་Pབ་nོན་འབད་°། 
]བ་^ན་_ང་Y། 
`ག་a་b་cད་འ\་ བ0ར་oབ་འབད་mག་ལས་ ]བ་^ན་འབད་5K་=ན་W། 
`ང་a་b་cད་(་dར་ལས་ eབ་Jམ་བ?་གsག་པ་ནང་ ]བ་hང་འབད་i་Dདཔ་ལས་བjན་ eབ་kག་g་ ;ར་བ;ན་]བ་hང་a་ཐབས་òས་ rར་གནས་
(་mག་ལས་ fག་a་n་བ་g་བUད་oནམ་ལས་ )མས་ཁར་pན་བ?ག་H་ བ0ར་oབ་འབད་5། iK་=ན་W་ fག་a་n་བ་g་བUད་5། 

ü `ང་a་b་cད་(་dར་ལས་ <ས་དག་�ག་�་འབད་òས་Dདཔ། 
ü `ང་a་b་cད་(་dར་ལས་ ཧ་ལམ་sག་òས་Dདཔ། 
ü `ང་a་b་cད་(་dར་ལས་ མ་པ་ལས་མ་òས་%། 

_ང་Y་འ\་ rར་གནས་གçམ་<་mག་ལས་ fག་a་3་Jམ་དང་འ—ལ་འ3་འ‘ན་འཐབ་5།  
ü མÊ་Æན། &ར་ཆ་༡༠། 
ü Qད་རK་rར་གནས་ནང་འ‚་5། 
ü ཆ་Òགས་འìལ་Ä་ rར་གནས་གདམ་ཁ་|བ་ད3་པK་གནད་=ན་བ∞་Pར་འབད། 
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`ང་a་b་cད་(་dར་ལས་ <ས་དག་�ག་�་Ö་òས་Dད་%་ནང་ལས་ དམངས་ཁར་བཤད་བ?ག་5། གལ་=ད་ eབ་kག་ག་ར་ ཧ་ལམ་sག་òས་%་དང་ 
མ་པ་ལས་མ་òས་%་a་ ©ངས་ç་Åན་པ་sན་ eབ་དOན་རང་aས་ eབ་Jམ་བ?་གsག་པ་ནང་ ]བ་hང་འབད་Dད་%་i་ )མས་ཁར་pན་ཐབས་W་ 
བ?ད་བ~་H་Çབ་ëན་5། 
 

†ས་འཆར་གqས་པ། འཚོལ་�བ་ཐོག་ལས་^བ་?ོན་འབད་u། 
]བ་^ན་_ང་Y། 
fག་a་eབ་iབ་དང་ Dངས་འÑལ་འཆར་l་g་ནང་ `ང་a་b་cད་ག་i་Ö་བUད་Dད་ག་ i་g་བÜ་H་ ]བ་hང་འབད་5། 
དá་iབ། 

ü eབ་iབ། ]ག་Jག་དང་;མ་Jག། eབ་Jམ་བ?་གåས་པ། 
ü ལམ་^ན་རབ་གསལ། 

Dངས་འÑལ་འཆར་l།  
ü འàག་a་ཁ་vན་`ང་â་äགས་བyབས་ã་བK་དགའ་^ན། iབ་དང་པ། 

https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/collections_of_Folk_Tales_of_Bhutan_I_6

ec69e42009cb314cfae93e2da91daf2.pdf  

ü འàག་a་ཁ་vན་`ང་â་äགས་བyབས་ã་བK་དགའ་^ན། iབ་གåས་པ། 
https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/Collections_of_Folk_Tales_of_Bhutan_II_

c41de2ad9f7a64928b4d8dfb82c39c46.pdf  

ü འàག་a་ཁ་vན་`ང་â་äགས་བyབས་ã་བK་དགའ་^ན། iབ་གçམ་པ། 
https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/Collections_of_Folk_Tales_of_Bhutan_III

_752af46b70545904a299b6a8a0cc2c88.pdf  

ü `ང་བ0ར་oབ་(་ Dངས་འÑལ་eབ་^ན། 
http://www.elibrarybhutan.com/search/default/viewfiles?key=af2712be24c711df5f14e7282c9c

2266f329c46a&url=qrnAuXx0e3p7d3p6eH16enR5entydLC1q6e_rrK0v7K2tL7Ccbu1rae0e3x1e

oN4c3qEgnR8fXlzeHq2snk=&ext=mp4 

ü `ང་། Dངས་འÑལ་eབ་^ན།    https://youtu.be/-6Y5uOiAvLs  
3ང་W་བUད་Dད་པK་ དá་iབ་དང་Dངས་འÑལ་œལ་ལམ་<་ མêན་˝ན་g་ལག་éན་འཐབ་H་ རང་åད་འìལ་oབ་འབད་mག་ལས་ `ང་a་b་cད་dར་
ལས་ ]བ་hང་འབད་5། 
 

†ས་འཆར་ག∂མ་པ། ∑་བ་∑ས་ཐོག་ལས་^བ་?ོན་འབད་u། 
]བ་^ན་_ང་Y། 
fག་a་n་བ་g་ ëན་oནམ་ལས་ iK་ལན་ eབ་iབ་དང་ ཡང་ན་ Mབ་jན་/ Dངས་འÑལ་g་ནང་ལས་འìལ་Ä་ lར་lརམ་བསམ་བUད་(་ mག་
ལས་y་ཚན་ནང་W་ :་བ?ག་5།  

ü `ང་qར་%་འ\་ ག་s་W་Çབ་t? 
ü `ང་:་བK་&བས་ག་s་ར་gད་ gད་ད3པ་t? 



 
!བ་$མ་ 11 པ་དང་ ༡༢ པ+་ !བ་,ན་ལམ་,ན།                                           0་1་༢༠༢༢ 3། 
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ü འཆར་`ང་དང་ དbས་`ང་ g་a་བར་ན་ xད་པར་ག་s་འRག་3? 
i་ལས་ ལན་g་ དམངས་ཁར་]ག་oནམ་ལས་ fས་འབབ་Dད་îད་ }ས་བ~ར་འབད་i་ 3ང་W་བ0ར་oབ་(་&བས་ ངག་mག་ལས་Çབ་Dད་%་g་m་
བUད་འབད་བ?ག་5།  
འìལ་oབ་འབད་བK་&བས་ %ང་.ག་a་3་=ན་ ཧ་མ་3་བར་Dད་%་g་ òས་ཐབས་W་ y་ཚན་ནང་W་ ôང་ཁK་.ག་མöད་ལག་éན་འཐབ་བ?ག་5། 
]བ་hང་བ?ད་=ན་<་n་བ། 

ü Qད་(ས་ `ང་a་b་cད་(་ dར་ལས་ག་s་ར་ཧ་3་ú? 
ü `ང་a་འ}ས་ནང་W་ ཚང་ད3པ་༣ Dད་%་g་ ག་s་ར་t? 
ü `ང་ནང་W་ xད་Vས་དང་ ཆ་ཤས་g་ ཚང་ད3་པK་=ན་དག་ ག་s་fང་མས? 
ü `ང་འ:་ཐངས་(་ ཆ་ཤས་བ?་གsག་Dད་%་ ག་s་ར་t? m་བUད་འབད། 
ü `ང་མ་:་བK་ù་མར་ )མས་ཁར་བཞག་ད3་པK་ གནད་=ན་ ག་s་ར་Dདཔ་t? m་བUད་འབད། 
ü `ང་དང་གཏམ་vད་ ]བ་hང་འབད་%་ལས་བjན་ Qད་རK་%་F་ནང་ ཕན་mགས་ག་s་ར་fང་5་མས? 

]བ་hང་བ?ད་=ན་<་n་བ། 
ü `ང་དང་གཏམ་vད་ ]བ་hང་འབད་ད3་པK་=ན་དག་ ག་s་t? 
ü `ང་a་ཆ་ཤས་་g་ལས་ ག་aས་ ¢ང་=གཔ་དང་Xང་ད3པ་g་ ^ནམ་t? 
ü `ང་]བ་hང་ལས་བjན་ Qད་རK་ Wས་ ངག་ úད་གçམ་<་£་§ད་W་ འ•ར་བ་fང་5་བrམ་ མmང་མས་ག? ག་s་འབད? 
ü ôང་ཁK་`ང་དང་གཏམ་vད་g་ ]བ་hང་ལས་བjན་ Mལ་Dངས་དགའ་>ད་དཔལ་འöམས་(་ཀ་”ན་བo་ལས ལམ་?ལ་བདག་འ®ན་དང་3ང་

འŒལ་W་ ཕན་mགས། qར་མ་འ\་W་ ⁄ངས་བཀལ་Ä་:ས། 
ད@་oབ། 
༡ `ང་qར་%་འ\་ ག་s་བrམ་sག་W་ 3ཝ་Åན་ན་ qར་བK་n་བ་g་ བUད་i་ ཁ་ལས་Çབ་བ?ག་5་དང་། úག་mག་W་:་བ?ག་5་འབད་i་ 

òས་མ་òས་བÜ་ད3། 
༢  eབ་kག་ནང་ßག་W་ `ང་qར་%་འ\་ bས་འ®ན་འབད་5K་=ན་W་ nས་ལན་འབད་བ?ག་H་ òས་མ་òས་ད@་oབ་འབད་ད3། 
༢  y་ཚན་z་W་ `ང་iབ་ནང་ལས་ `ང་z་cད་i་ 3ང་W་bས་འ®ན་འབད་Dད་པK་ xད་Vས་དང་ཆ་ཤས་ i་ལས་ བUད་ཐངས་g་ ག་s་a་

©ས་ç་ gདཔ་Åན་ན་ P་Pར་བ�ན་བ?ད་5།  
༤ `ང་pག་èས་(་ ད@་ཚད་བÉ་oནམ་ལས་ eབ་kག་´ང་རK་`ང་g་ ´ང་ར་ནང་ßག་ ད@་oབ་འབད་བ?ག་ད3།  
མ]ན་zན་དང་ མr་ཆས། 
1. `ང་iབ།  
2. xད་Vས་€ན་པK་`ང་། 
3. .ག་མöད།  
འÑལ་Dད་ Dངས་འÑལ་œལ་ལམ།     
ôང་ཁK་Åང་¨ཤ་iབ་Sང་.ག་མöད། 
https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/Dzongkha_English_Pocket_Dictionary_fa3ad774f0

4aecf9cb5522afda3f47fc.pdf 
Åང་¨ཤ་ôང་ཁ་ཤན་hར་iབ་Sང་.ག་མöད། https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/English-
Dzongkha_Pocket_Dictionary_fcbe977ea0f17fa3c90a8cd9a0b6c4f1.pdf  
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¢ང་&་ཆ་ཤས་^བ་?ོན་ལམ་Dགས། 
{གས་|བ།  

• འ?་@མ་དང་Bན་@མ་ Cང་ ལ་_གས་པ.་ @མ་8ག་ མ་འ¡ཝ་q་Zག་z་ བ§ར་Qབ་འབད་Qནམ་ལས་ འ?་ཐངས་M་ 
™ད་པར་q་ !ས་འ∏ན་ འབད་h་ ™ད་Éས་fགས་ûམ་q་ གདམ་ཁ་Üབ་z་ ལག་fན་འཐབ་qགས། ༼Zག་@མ༽ 

• Zག་ཐངས་M་ཐབས་Dས་མ་འ¡ཝ་q་ ལག་fན་འཐབ་z་ ”ག་འÛ་2་3་4ན་དང་ བËད་4ན་ ™ད་Éས་q་ བ§ར་Qབ་
འབད་h་ 4གས་´ལ་དང་ 3་7ར་fགས་བïས་M་བསམ་4ན་q་བjད་h་ བ6ད་4ན་བwན་qགས།༼Zག་@མ༽ 

• £ག་8ག་(ངས་འñལ་ལས་འTན་པ.་ ìང་ཁ་དང་Éས་Fད་Zབ་<ན་མm་ཆས་q་ Zག་z་ བ§ར་Qབ་M་Tག་ལས་ རང་]་
ཕན་པ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་q་fན་qགས།༼Zག་@མ༽ 

ལས་དོན། 
• ད!ས་Cང་དང་འཆར་Cང་2་8གས་q་Zག་z་ རང་2ས་ཡང་ གནས་Xངས་དང་འbལ་བ.་Cང་8གས་བ/མ་qགས་ད3།  
• @མ་8ག་ མ་འ¡ཝ་q་Zག་z་ འ?་ཐངས་M་™ད་པར་q་ !ས་འ∏ན་འབད་Tག་ལས་ ལག་fན་འཐབ་qགས་ད3།  
• @མ་8ག་q་Zག་z་ Ä་ù.་ནང་ཁག་Æ་བ.་ Dས་(ན་དང་ བu་4ན་ 8ག་/ལ་q་ ཧ་3་z་ རང་2་Ä་ù.་ནང་ ལག་

fན་འཐབ་qགས་ད3། 
• £ག་8ག་(ངས་འñལ་ལས་Tན་པ.་ ìང་ཁ་དང་Éས་Fད་Zབ་<ན་མm་ཆས་q་ Zག་z་ བ§ར་Qབ་M་Tག་ལས་ རང་]་

ཕན་པ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་q་fན་qགས་ད3། 
 

†ས་འཆར་དང་པ། ¢ང་&་ཆ་ཤས་ བ•ར་�བ་འབད་ཐོག་ལས་^བ་?ོན་འབད་u། 
^བ་?ོན་_ོང་v།  
`ང་a་ཆ་ཤས་འ\་ བ0ར་oབ་འབད་mག་ལས་ ]བ་^ན་འབད་5K་=ན་W། 
`ང་a་ཆ་ཤས་(་dར་ལས་ b་cད་&བས་W་ Rམ་©་sག་ ]བ་hང་འབད་Dད་%་འ\་ བ0ར་oབ་འབད་mག་ལས་ ]བ་^ན་འབད་5། 
 

]བ་^ན་_ང་Y།   
`ང་a་b་cད་&བས་དང་ eབ་Jམ་fག་མ་g་ནང་ལས་ ]བ་hང་འབད་Dད་%་g་ )མས་ཁར་pན་ཐབས་W་ fག་a་n་བ་བUད་5། 

ü `ང་a་ཆ་ཤས་qར་%་འ\་ ག་བrམ་W་Çབ་t? 
ü `ང་a་ཆ་ཤས་g་ ག་s་ར་t? 
ü `ང་a་ཆ་ཤས་དང་ xད་Vས་(་བར་ན་ xད་པར་ག་s་Dདཔ་t? 

3ང་a་n་བ་g་ ཆ་གrང་བསམ་བཤད་mག་ལས་ མRན་ཆ་ནང་}ས་བ~ར་འབད་i་ དམངས་ཁར་གསལ་བཤད་འབད་བ?ག་5། 
i་ལས་ |ངམ་གsག་ }ས་བ~ར་<་བ?ད་=ན་བ�ན་Ä་ `ང་a་ཆ་ཤས་qར་Çབ་ད3་པK་ =ན་དག་དང་ ཆ་ཤས་g་ག་s་ར་Åན་ན་ ཧ་3་5། 
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†ས་འཆར་གqས་པ། ¢ང་&་ཆ་ཤས་ འཚོལ་�བ་ཐོག་ལས་^བ་?ོན་འབད་u། 
]བ་^ན་_ང་Y། 
`ང་a་ ཆ་ཤས་g་z་z་བoན་ m་བUད་འབད་oནམ་ལས་ iK་≤ས་.ག་g་ 3་བ་éན་བ?ག་5K་=ན་W་ fག་a་_ང་Y་W་ གo་བཞག་mག་ལས་ ]བ་
^ན་འབད་5།  
`ང་a་ཆ་ཤས། 

1. བ,ད་=ན། `ང་a་ཆ་ཤས། 
2. བÉ་བUད། `ང་a་ཆ་ཤས། 
3. `ང་πདཔ།/`ང་πདཔ་a་xད་Vས། `ང་a་ཆ་ཤས། 
4. ཉམས། འ\་ ང་བཅས་ར་ôང་ཁK་`ང་a་མêན་%ན་<་ཆ་ཤས་sག་Åན་མས། 
5. @ན་ìར།  
6. ∞ས་pན། 
7. གབ་.ག(rར་ཟ)  
8. øག་གo། `ང་a་ཆ་ཤས། 
9. xད་པར་/Aག་Vས། `ང་πདཔ་a་fག་W་gདཔ་མས། 
10. མཐར་êག་a་ìར་¿གས། འ\་ག་s་W་3ཝ་Åན་ན་མ་òས། 
11.  འ}ས། `ང་a་ཆ་ཤས། 

`ང་a་ཆ་ཤས་བ?ིག་ m་བUད་འབད་Dད་%་g་ལས་ ག་iམ་sག་a་ 3་=ན་òས་ག་ ད@་oབ་འབད་5། མ་òས་%་g་a་3་=ན་ eབ་iབ་དང་ Dངས་
འÑལ་mག་ལས་ Åང་¨ཤ་ནང་Dད་%་ལས་ 3་བ་éན་Ä་ ཆ་ཤས་(་≤ས་.ག་g་ ག་ར་òསཔ་བÉ་5། 
i་ཡང་ y་ཚན་z་W་ ཆ་ཤས་g་བ3་H་ëན་oནམ་ལས་ ≤ས་.ག་g་ ]ག་Jག་དང་;མ་Jག་a་eབ་iབ་ལག་éན་འཐབ་mག་ལས་ འ:་iབ་ནང་:་བ?ག་5། 
iK་ ¿ལ་ལས་ y་ཚན་ནང་འ´ད་བ∞་Pར་འབད་i་ `ང་a་ཆ་òས་བ?ིག་a་3་=ན་ཆ་ཚང་ འ:་iབ་ནང་:་བ?ག་5། 
 _ང་Y་༢ པ། 
eབ་Jམ་བ?་གåས་པK་ ]ག་Jག་དང་;མ་Jག་ནང་Dད་པK་ `ང་དང་]ན་ཐབས་(་`ང་g་ y་ཚན་ནང་ëན་Ä་ `ང་]བ་hང་འབད་mག་ལས་ `ང་a་ཆ་
ཤས་g་z་z་བoན་bས་འ®ན་འབད་བ?ག་5། _ང་Y་འབད་Dད་%་འ\་ དམངས་ཁར་Ãན་Õ་འབད་བ?ག་5།  
Ãན་Õ་a་བ?ད་=ན་བ�ན་Ä་ `ང་a་ཆ་ཤས་i་ `ང་ནང་W་བ∏གས་Ä་ :་gགསཔ་བÉ་5། 
 

†ས་འཆར་ག∂མ་པ། ¢ང་&་ཆ་ཤས་ ∑་བ་∑ས་ཐོག་ལས་^བ་?ོན་འབད་u། 
^བ་?ོན་_ོང་v། 
fག་a་n་བ་g་བUད་i་ `ང་sག་ནང་ཚང་ད3་པK་ ཆ་ཤས་ག་s་ར་Dད་ག་དང་ ག་s་ར་Åན་ན་ bས་འ®ན་འབད་5K་=ན་W་ ཆ་ཤས་bས་འ®ན་དང་འÑལ་
བK་n་བ་g་བUད་i་ ད@་བ་ད¯ད་བ?ག་5། _ང་Y་འ\་འབདཝ་ལས་ fག་a་n་བ་g་ ལག་éན་འཐབ་5། i་ལས་ དམངས་ཁར་གསལ་བཤད་འབད་
བ?ག་5། fས་འབབ་Dད་པK་ལན་g་ bས་éན་འབད་i་ fག་a་n་བ་དང་བཅས་ འ:་iབ་ནང་W་:་བ?ག་5། 

ü `ང་འ\་a་ %ང་ག་s་Åན་མས? (%ང་) 
ü `ང་འ\་ ག་s་a་dར་ལས་ Åན་མས?   (བ,ད་=ན་) 

`ང་འ\་ c་བ་”་�ག་�་བÉ་5K་ཐབས་òས་Åན་G། 
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ü `ང་འ\་ ས་གནས་ག་Ä་དང་ Rས་ìད་ནམ་<་`ང་t? (བÉ་བUད་) 
ü `ང་འ\་ གནས་üངས་ ག་s་བrམ་sག་ནང་ བཤད་ªག? (གནས་üངས་) 
ü `ང་འ\་ནང་ `ང་πདཔ་ ག་iམ་sག་འRག? (`ང་πདཔ་bས་འ®ན་) 
ü `ང་འ\་ནང་ དཀའ་ངལ་ག¡་¬་ ག་s་ལས་≠ང་ªག? (øག་གo་bས་འ®ན་) 
ü `ང་འ\་]ག་པK་&བས་ ཡང་ན་ ]ག་ཚར་བK་¿ལ་W་ ìར་âང་མ་འpཝ་ ག་བrམ་≠ང་ú? (ìར་¿གས་bས་འ®ན་) 
ü `ང་འ\་ནང་ ≠ང་Dད་%་དཀའ་ངལ་g་ ཐབས་òས་ག་s་a་mག་ལས་ ག་i་Ö་ར་བསལ་ªག? (o་ཐབས་bས་འ®ན་)  
ü `ང་ནང་ ù་མ་≠ང་Dད་པK་གནས་üངས་g་ Gག་Rས་Æན་êང་Ø་s་ནང་ ^ན་Dད་%་g་ bས་འ®ན་འབད། (∞ས་pན) 

གཞན་ཡང་ `ང་a་ཆ་ཤས་g་ ཁ་གསལ་Ö་ཧ་3་ཐབས་W་ fག་a་དá་±མ་ནང་བUད་Dད་=་བrམ་ ནང་ག)ས་ད@་བ་g་ཁ་ད@་H་ ]བ་hང་འབད་5། 

 
 

]བ་hང་བ?ད་=ན་<་n་བ། 
ü `ང་a་ཆ་ཤས་g་ ག་iམ་sག་ཁག་”ཝ་Åན་ན་ ཧ་ག་i་Ö་3་ú? 
ü `ང་a་ཆ་ཤས་g་ `ང་མ་:K་ù་མར་ m་བUད་འབད་བཞག་H་:་བ་sན་ ˜་ཕན་ག་s་ར་Dདཔ་t?  

ད@་oབ། 
ü `ང་a་ཆ་ཤས་g་a་3་=ན་ཧ་3་H་ འ:་Çབ་འབད་gགས་5། 
ü `ང་a་ཆ་ཤས་g་ ག་s་Åན་ན་ òས་oནམ་ལས་ i་g་a་≤ས་.ག་z་z་བoན་ éགས་èམ་Ö་ཧ་3་5K་=ན་W། 
ü `ང་:་བK་&བས་ `ང་ནང་ཚང་ད3་པK་ ཆ་ཤས་g་ག་s་Åན་ན་ m་བUད་འབད་i་ `ང་ê་Ø་g་ :་gགས་5K་=ན་W། 
ü `ང་]ག་པK་&བས་ `ང་ནང་ཚང་ད3་པK་ཆ་ཤས་g་ རང་|ང་mག་ལས་ bས་འ®ན་འབད་i་m་བUད་འབད་gགས་5། 

མ]ན་zན་དང་ མr་ཆས། 
ü eབ་Jམ་བ?་གåས་པK་ ]ག་Jག་དང་;མ་Jག་a་eབ་iབ། (èག་©ངས་༨༨-༩༠) 
ü `ང་a་ཆ་ཤས་(་ Dངས་འÑལ་eབ་^ན། https://youtu.be/u0Q37vLOQ7A  
ü eབ་Jམ་བ?་གåས་པK་ ]ག་Jག་དང་;མ་Jག་a་eབ་iབ་ནང་བUད་Dད་པK་`ང་དང་ ]བ་ཐབས་ནང་བUད་Dད་པK་`ང་། 
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¢ང་Tབ་2་¢ང་དང་ ¢ང་Tབ་གཞན་*་^ག་t་ Q་དོན་དང་བì་དོན་|ན་u་དོན་D་ ^བ་?ོན་ལམ་Dགས།  
{གས་|བ།  

• Zག་r་]་ 3མས་འõས་qད་h་ ìང་ཁ.་དò་hབ་དང་ Gག་8གས་ ག་:་ར་lན་äང་ Ëད་Ó་ གཅད་མཚམས་ ”ག་
མཚམས་q་ qལ་དང་མtན་wག་w་á་ Zག་z་ བu་4ན་fན་qགས།  

• Zག་ཐངས་M་ཐབས་Dས་མ་འ¡ཝ་q་ ལག་fན་འཐབ་z་ ”ག་འÛ་2་3་4ན་དང་ བËད་4ན་ ™ད་Éས་q་ བ§ར་Qབ་
འབད་h་ 4གས་´ལ་དང་ 3་7ར་fགས་བïས་M་བསམ་4ན་q་བjད་h་ བ6ད་4ན་བwན་qགས། 

• £ག་8ག་(ངས་འñལ་ལས་འTན་པ.་ ìང་ཁ་དང་Éས་Fད་Zབ་<ན་མm་ཆས་q་ Zག་z་ བ§ར་Qབ་M་Tག་ལས་ རང་]་
ཕན་པ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་q་fན་qགས། 

 

ལས་དོན། 
• ìང་ཁ.་དò་hབ་དང་Gག་8གས་ ག་:་ར་lན་äང་ Ëད་Ó་ གཅད་མཚམས་ ”ག་མཚམས་q་ qལ་དང་མtན་wག་w་á་

Zག་z་ 3་4ན་fན་qགས་ད3།  
• Zག་ཐངས་M་ ཐབས་Dས་མ་འ¡ཝ་q་ ལག་fན་འཐབ་z་ ”ག་འÛ་2་3་4ན་དང་ བËད་4ན་A་3་བ་fན་r་q་ མ་འôལ་

བར་འབད་qགས་ད3།  
• ད!ས་Cང་དང་འཆར་Cང་2་8གས་q་Zག་z་ རང་2ས་ཡང་ གནས་Xངས་དང་འbལ་བ.་Cང་8གས་བ/མ་qགས་ད3།  
• @མ་8ག་ མ་འ¡ཝ་q་Zག་z་ འ?་ཐངས་M་™ད་པར་q་ !ས་འ∏ན་འབད་Tག་ལས་ ལག་fན་འཐབ་qགས་ད3།  
• @མ་8ག་q་Zག་z་ Ä་ù.་ནང་ཁག་Æ་བ.་ Dས་(ན་དང་ བu་4ན་ 8ག་/ལ་q་ ཧ་3་z་ རང་2་Ä་ù.་ནང་ ལག་

fན་འཐབ་qགས་ད3། 
• £ག་8ག་(ངས་འñལ་ལས་Tན་པ.་ ìང་ཁ་དང་Éས་Fད་Zབ་<ན་མm་ཆས་q་ Zག་z་ བ§ར་Qབ་M་Tག་ལས་ རང་]་

ཕན་པ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་q་fན་qགས་ད3། 
• དò་hབ་∞ང་ûས་༣༠ Zག་z་  བ§ར་Qབ་Tག་ལས་ Dས་(ན་དང་བu་4ན་fན་qགས་ད3།   

 
†ས་འཆར་དང་པ། ¢ང་*་ °ོ་བ>་ཐོག་ལས་^ག་t་ Q་དོན་དང་བì་དོན་|ན་u་དོན་D་ ^བ་?ོན་འབད་u། 
]བ་^ན་_ང་Y། 
`ང་iབ་g་ c་བK་་mག་ལས་]ག་5་W་ ]བ་^ན་འབད་5་=ན་W། 
eབ་iབ་དང་ `ང་iབ་ནང་བUད་Dད་%་`ང་g་ eབ་Jམ་fག་མ་g་ལས་ ]ག་Dད་µང་ }ས་འཆར་དང་པ་ནང་ c་བK་mག་ལས་]ག་H་ 3་=ན་དང་བ∂་
=ན་éན་5་=ན་W་ ]བ་^ན་འབད་བ?ག་5། 
eབ་kག་རང་ར་P་P་aས་ eབ་∑K་དá་མöད་ཁང་ལས་ ôང་ཁK་mག་W་Dད་པK་ `ང་iབ་དང་]ག་iབ་z་ གདམ་འê་འབད་i་བ?ག་5། i་ལས་ `ང་
iབ་ ཡང་ན་ ]ག་iབ་འ\་ %ག་བཤལ་|བ་H་]ག་བ?ག་oནམ་ལས་ fག་a་n་བ་g་བUད་5། 

ü `ང་འ\་ འ:་%་ག་t? 
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ü `ང་འ\་ ག་s་a་dར་ལས་Åན་པས? 
ü `ང་འ\་ འཆར་`ང་དང་དbས་`ང་གåས་ལས་ ག་s་ནང་gདཔ་t? ག་s་འབད། 

Üག་a་n་བ་g་བUད་oནམ་ལས་ uར་བཏང་c་བK་mག་ལས་ `ང་iབ་དང་]ག་iབ་g་]བ་པK་&བས་ 3་=ན་དང་བ∂་=ན་ ཧ་ལམ་sག་ ཧ་3་བ?ག་5་
=ན་W་Åན། 
 

†ས་འཆར་གqས་པ། �བ་�བ་ཐོག་ལས་^ག་t་ Q་དོན་དང་བì་དོན་|ན་u་དོན་D་ ^བ་?ོན་འབད་u། 
^བ་?ོན་ས¶ོང་v། 
}ས་འཆར་དང་པ་ནང་ %ག་བཤལ་|བ་H་]ག་Dད་%་ `ང་iབ་ ཡང་ན་ `ང་འ\་ར་ Gག་ཚར་གsག་ oབ་oབ་Ö་]ག་བ?ག་H་ fག་a་འ:་èག་
འ\་ བཀང་བ?ག་5། 
`ང་iབ་(་%ང་།  

དá་Ωན་དང་ u་G།  

;མ་པ་O།  

གནས་དང་ Rས།  

`ང་πདཔ་དང་འÑལ་བK་བæ་མmང་།  

øགས་གo།  

ìར་¿གས།  

o་ཐབས།  

བ,ད་=ན།  

`ང་ནང་ཚང་ད3་པK་ xད་Vས་g་W་ ག¡་¬ར་བ�ན་Ä་ oབ་oབ་འབད་]ག་H་ 3་=ན་དང་བ∂་=ན་éན་Dད་%་g་ དམངས་ཁར་གསལ་བཤད་འབད་
བ?ག་H་ éགས་√ས་(་བསམ་ལན་ëན་5། 
 

†ས་འཆར་ག∂མ་པ། འཚོལ་�བ་ཐོག་ལས་^ག་t་ Q་དོན་དང་བì་དོན་|ན་u་དོན་D་ ^བ་?ོན་འབད་u། 
^བ་?ོན་ས¶ོང་v། 
_ང་Y་༡ པ། 
eབ་kག་g་ Jག་པK་ƒགས་≈བ་Ç་བ∆་|བ་H་ y་ཚན་z་ནང་ %་bམ་༤ z་འབད་ གནས་Jམ་༥ པK་]ག་iབ་ ཤ་ཝK་འ»ལ་âང་དང་ ག)ར་…མ་
གང་ལ་Pགས་པK་ `ང་iབ་g་ëན་Ä་ ]ག་བ?ག་5། y་ཚན་g་aས་ `ང་iབ་]ག་པK་&བས་ç་ གཤམ་གསལ་<་ གནད་=ན་g་ འìལ་བ?ག་5། 

ü `ང་འ\་a་ བ,ད་=ན་ག་s་མས? 
ü `ང་འ\་ 3་Jམ་ག་i་Ö་ བ གས་ªག? 
ü `ང་ནང་a་ `ང་πདཔ་ག¡་¬་a་ ÀK་བÉ་ãམ་དང་ བསམ་པ་)མས་བËད་ i་ལས་ £ཝ་§ད་ལམ་ ག་i་Ö་ བUད་ªག? 
ü `ང་འ\་ནང་ .ག་a་ཉམས་དང་ .ག་གo་བ∏གས་ཐངས་ ག་i་Ö་འRག? 

Üག་a་ n་བK་ལན་g་ ]ག་iབ་]ག་mག་ལས་ འìལ་oབ་འབད་i་ eབ་ཁང་ནང་ Ãན་Õ་འབད་བ?ག་5། 
_ང་Y་༢ པ། 
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ôང་ཁ་3ང་འŒལ་]ན་ìགས་(ས་ དá་Ωན་འབད་Dད་པK་ འàག་a་ཁ་vན་`ང་â་äགས་བyབས་ã་བK་དགའ་^ན་ qར་%་དá་iབ་གçམ་ Dངས་
འÑལ་œལ་ལམ་mག་ལས་བཏང་H་ `ང་z་eབ་kག་´ང་རK་ –་འ=ད་དང་འ—ལ་ གདམ་ཁ་|བ་བ?ག་oན་ན་ fག་a་n་བK་ལན་g་]ག་H་ འìལ་
oབ་འབད་བ?ག་5། 

ü `ང་འ\་a་ བ,ད་=ན་b་མ་ ག་s་Åན་མས་ག? 
ü Qད་(ས་དགའ་%་ འ≠ང་Jམ་འ\་ ག་s་t? ག་s་འབད། 
ü `ང་πདཔ་དང་ འ≠ང་Jམ་g་aས་ Qད་(་%་F་གནས་üངས་དང་ འÑལ་བ་ག་i་Ö་ëནམ་མས? 
ü `ང་འ\་ལས་བjན་ Qད་(་%་F་ནང་ ¢ང་ད3པ་དང་Xང་ད3པ་ ག་s་ར་བUད་i་འRག? 

]བ་hང་བ?ད་=ན་<་n་བ། 
1. `ང་a་3་=ན་དང་ བ∂་=ན་éན་5K་=ན་W་ ཆ་ཤས་g་ལས་ ག་འ\་ཁག་”ཝ་Åན་ན? 
2. `ང་]བ་hང་འབད་ཚར་བK་¿ལ་W་ ¢ང་ད3པ་དང་Xང་ད3པ་g་ དbས་ç་Ö་ལག་éན་འཐབ་5་W་ ག་iམ་sག་ཁག་”ཝ་Åན་ན? 

ད@་oབ། 
ü `ང་iབ་དང་ ]ག་iབ་g་ ]ག་ཐངས་མ་འp་བK་mག་ལས་ ]བ་hང་འབད་i་ 3་=ན་དང་བ∂་=ན་éན་ཐངས་g་ ཧ་3་5་=ན་W། 
ü `ང་iབ་དང་ ]ག་iབ་g་ ]བ་hང་ལས་བjན་ mབ་Dད་པK་Dན་ཏན་g་ %་F་གནས་üངས་ནང་ གDག་བUལ་gགས་5་=ན་W། 
ü `ང་a་ཆ་ཤས་g་ bས་འ®ན་འབད་oན་ན་ 3་=ན་དང་བ∂་=ན་g་éན་gགས་ªག་ག་ བÜ་5་=ན་W་ མRན་ཆ་ནང་ ནང་ßག་ད@་oབ་འབད་

བ?ག་5། 
མ]ན་zན་དང་ མr་ཆས། 

ü ]ག་iབ། ཤ་བK་འ»ལ་âང་། 
ü ]ག་iབ། ག)ར་…མ་གང་། 
ü འàག་a་ཁ་vན་`ང་â་äགས་བyབས་ã་བK་དགའ་^ན། དá་iབ་དང་པ། 
ü འàག་a་ཁ་vན་`ང་â་äགས་བyབས་ã་བK་དགའ་^ན། དá་iབ་གåས་པ། 
ü འàག་a་ཁ་vན་`ང་â་äགས་བyབས་ã་བK་དགའ་^ན། དá་iབ་གçམ་པ། 
ü གནས་Jམ་÷་པK་གནས་ཚད་དང་བÁན་པK་དá་iབ། 

 

†ས་འཆར་བ�་པ།  ¢ང་^ག་t་ བ•ར་�བ་འབད་ཐོག་ལས་ ^བ་?ོན་འབད་u། 
^བ་?ོན་_ོང་v། 
]ག་ཐངས་(་ ཐབས་òས་མ་འpཝ་g་ ལག་éན་འཐབ་H་]ག་gགས་5་དང་ ôང་ཁK་ `ང་iབ་དང་]ག་iབ་g་ ]ག་H་བ0ར་oབ་འབད་gགས་5K་=ན་
W་ གཤམ་གསལ་<་_ང་Y་ འ3་འ‘ན་འཐབ་5། 
 

_ང་Y་༡ པ། 
ད་’་gན་ ôང་ཁK་དá་iབ་དང་ `ང་iབ་g་ ག་iམ་sག་]ག་Dདཔ་Åན་ན་ nས་oནམ་ལས་ n་བ་བUད་5། i་ལས་ eབ་iབ་ནང་W་Dད་པK་ `ང་
sག་གདམ་ཁ་|བ་H་ eབ་དOན་<ས་]ག་H་ëན་5། iK་¿ལ་ལས་ fག་W་ བ0ར་oབ་འབད་ཐངས་(་ n་བ་བUད་Dད་%་g་a་ལན་ u་µབ་(་mག་
ལས་|བ་5། 
`ང་བ0ར་oབ་(་གནད་=ན་÷་། 



 
!བ་$མ་ 11 པ་དང་ ༡༢ པ+་ !བ་,ན་ལམ་,ན།                                           0་1་༢༠༢༢ 3། 

4་ག6ང་དང་7ད་$ག་8ང་འ:ལ་ལ་;ངས།                                                                                                     =ག་>ངས་ 204 / 270 

༡༽ b་cད། 
ü `ང་a་%ང་། 
ü ÿམ་པ་OK་%ང་། 
ü `ང་འ\K་dར་ལས་ uར་བཏང་a་བསམ་འཆར། 

༢༽ བ?ད་=ན། 
ü `ང་a་ས་གནས་དང་ Rས་ìད། `ང་πདཔ་ག¡་¬་དང་ ཡན་ལག་`ང་πདཔ། འ≠ང་Jམ་g་a་dར་ལས་ བ?ད་=ན་བ�ན་Ä་:་5། 

༣༽ རང་åད་བསམ་oབ། 
ü `ང་འ\་ནང་ལས་ Qད་རK་དགའ་èས་ར་ ག་s་t? ⁄ངས་བཀལ། 
ü `ང་འ\་ནང་ལས་ Qད་རK་མ་དགའ་%་འ\་ ག་s་t? ⁄ངས་བཀལ། 
ü ù་མ་ལས་ ]ག་H་Dད་པK་`ང་དང་ ད་’་]ག་ཚར་Ä་Dད་པK་ `ང་༢ (་བར་ན་ ག་བ~ར་འབད་བÜ་5། 
ü `ང་]བ་hང་ལས་འmབ་Dད་པK་Dན་ཏན་དང་ %་FK་གནས་üངས་འÑལ་བ་Dད་Wགས་g་ ག་བ~ར་འབད་བÜ་5། 

༤༽ ད@་oབ། 
ü `ང་འ\་ :་ད3་པK་ད3ས་པ་ ག་s་fང་5་མས? 
ü `ང་πདཔ་a་ ÀK་§ད་པ་དང་ ནང་a་བསམ་པ་ i་ལས་ –་Çབ་ཐངས་g་W་ cས་ཉམས་ག་i་Ö་བཏགས་ªག? cས་ཉམས་བ∏གས་

ཐངས་g་ `ང་πདཔ་a་ Wས་ངག་úད་གçམ་<་§ད་པ་དང་ fས་འབབ་€ན་�ག་�་འRག་ག? 
ü `ང་a་འ}ས་ནང་ øག་གo་g་བUད་oན་ན་ o་ཐབས་(་ཐབས་ལམ་g་ ག་i་Ö་ར་བUད་ªག? `ང་འ\་ མ∫ག་ག་i་Ö་ བ~ཝ་མས? 
ü `ང་a་ནང་=ན་ག¡་¬་ ག་s་^ནམ་t? 
ü `ང་ནང་W་ Wང་äགས་P་PK་ ཁ་&ད་དང་ངག་ག‹ས་g་ ག་s་ར་ལག་éན་འཐབ་ªག? 
ü `ང་πད་པK་–་Çབ་ཐངས་ནང་ .ག་a་Mན་ དá་Mན་དང་གrགས་Mན་ལ་Pགས་པ་ .ག་a་›ན་ཆ་ ག་i་Ö་བ∏གས་ªག་3? 

༥༽ མ∫ག་བ~། 
ü `ང་འ\་ i་ལས་pགཔ་fང་5་=ན་W་ éགས་√ས་(་བསམ་འཆར་g་ བUད་5། 

_ང་Y་༢ པ། 
eབ་kག་z་z་aས་ རང་PK་–་འ=ད་དང་འ—ལ་ `ང་iབ་z་གདམ་ཁ་|བ་H་ ]ག་བ?ག་5། i་ལས་ 3ང་W་བUད་Dད་%་ `ང་iབ་བ0ར་oབ་འབད་
ཐངས་(་ གནད་=ན་÷K་mག་ལས་ ནང་ག)ས་(་n་བ་z་z་བoན་<་ལན་:་བ?ག་5། འ:་iབ་ནང་W་ :ས་Dད་%་`ང་iབ་(་བ0ར་oབ་འ\་ འ≈ལ་
འfiན་ལག་éན་mག་ལས་ Rས་êང་flག་བ‡ན་བÉ་H་ ད@་oབ་འབད་5། 
]བ་hང་བ?ད་=ན་<་n་བ། 

1. `ང་]ག་ཚར་བK་¿ལ་W་ བ0ར་oབ་འབད་ད3་པK་ =ན་དག་ག་s་fང་5་མས? 
2. `ང་a་ བ0ར་oབ་འབད་Dད་%་འ\་ གཞན་W་གསལ་^ན་འབད་ད3་པK་ =ན་དག་ག་s་fང་5་མས? 
ད@་oབ། 
ü eབ་kག་g་aས་ `ང་g་]ག་ཚར་བK་¿ལ་W་ བ0ར་oབ་འབད་i་ y་}གས། ཆ། རང་åད་(་mག་ལས་ ད@་oབ་འབད་gགས་5། 
ü 3ང་W་ _ང་Y་a་&བས་(་ བ0ར་oབ་འབད་ཐངས་(་ ཐབས་ལམ་བUད་i་Dད་བrམ་<་ ཐབས་òས་â་ìགས་(་mག་ལས་ད@་oབ་འབད་

gགས་5། 
མ]ན་zན་དང་ མr་ཆས། 
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ü eབ་iབ། ]ག་Jག་དང་;མ་Jག། eབ་Jམ་བ?་གåས་པ། 
ü `ང་iབ་དང་ ]ག་iབ། 
ü `ང་བ0ར་oབ་(་Dངས་འÑལ་eབ་^ན། 

http://www.elibrarybhutan.com/search/default/viewfiles?key=af2712be24c711df5f14e7282c9c2266f329c46a&url=qrnAu
Xx0e3p7d3p6eH16enR5entydLC1q6e_rrK0v7K2tL7Ccbu1rae0e3x1eoN4c3qEgnR8fXlzeHq2snk=&ext=mp4 
 

†ས་འཆར་£་པ།  ¢ང་^ག་t་ aང་≤ག་ཐོག་ལས་ ^བ་?ོན་འབད་u། 
^བ་?ོན་_ོང་v། 
`ང་]ག་5་དང་འÑལ་Ä་ %ང་.ག་g་m་བUད་འབད་oན་ན་ 3་=ན་འìལ་mག་ལས་ ]བ་^ན་འབད་5། 
eབ་kག་g་ཆ་ནང་ eབ་iབ་ནང་W་Dད་པK་ `ང་a་=ན་ཚན་sག་ëན་oནམ་ལས་ =ན་མཚམས་z་z་བoན་ བdར་|བ་Ö་]ག་བ?ག་5། iK་&བས་ç་ 
གsག་aས་]ག་པK་&བས་ གsག་aས་%ག་བཤལ་|བ་H་བÜ་H་ %ང་.ག་ཧ་མ་3་%་g་ B་Ú་aས་ lར་Cག་བཀལ་5། i་ལས་ lར་Cག་བཀལ་
Dད་%་g་ འ:་iབ་གsག་ནང་ m་བUད་འབད་བ?ག་5། i་ཡང་ eབ་kག་z་z་W་ %ང་.ག་གསར་པK་ འ:་iབ་Gགས་ç་འབད་བÉ་Dད་%་ནང་ 
བUད་བ?ག་5། %ང་.ག་g་a་3་=ན་འìལ་5་=ན་W་ འ≈ལ་འfiན་Jམ་Wགས་(་mག་ལས་Dད་པK་ Dངས་འÑལ་.ག་མöད་g་ ཕབ་éན་འབད་བ?ག་H་ 
%ང་.ག་3་=ན་éན་བ?ག་5། ད་µང་ 3་=ན་g་ ùང་&ལ་òས་ཐབས་W་ %ང་.ག་དང་£་.ག་g་ P་Pར་Dས་Ä་ %ང་a་xད་.ག་དང་ £་བK་xད་.ག་
g་hར་བ?ག་5། 
དáར་ན་        

%ང་། %ང་a་xད་.ག། £་.ག། £་བK་xད་.ག 
བ∏ནC། བ∏ནC་འཇའ་JསC། བdངས། མ‚གས་མ‚གས་པར་dངས། 

གཞན་ཡང་ %ང་.ག་a་3་=ན་ འ:་iབ་ནང་:ས་Dད་%་g་ལས་ Jགས་འ2ས་Ä་ འགལ་%ང་། ãམ་©ངས། ,ད་.ག་བÉ་5K་_ང་Y་g་ཡང་ འ3་
འ‘ན་འཐབ་5། 
ད་µང་ %ང་.ག་M་བËད་(་=ན་W་ úག་yབ་འp་µང་ .ག་}གས་(་དབང་aས་ 3་=ན་P་P་Dད་%་g་ཡང་ དáར་ན་ ཞབས། qར་བK་&བས་ 
ཞབས་E། ཞབས་�ག། ཞབས་±། qར་ཞབས་(་ ¿ལ་ལས་Dད་པK་ .ག་}གས་g་aས་ =ན་དག་P་P་བ�ན་=་Dདཔ་ལས་ %ང་.ག་M་བËད་(་
=ན་W་ ཕན་mགས་Dདཔ་ལས་ %ང་.ག་g་ག་i་མང་མང་m་བUད་འབད་བ?ག་5། i་བrམ་Ö་ ,ད་-་äགས་མgངས་ དáར་ན་ བˆར། འ•ར། qར་
%་g་ཡང་ bས་འ®ན་འབད་i་ 3་=ན་g་.ག་མöད་ལག་éན་འབད་mག་ལས་ :་བ?ག་5། 
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†ས་འཆར་§ག་པ།  ¢ང་^ག་t་ ®ད་Öག་ཐོག་ལས་ ^བ་?ོན་འབད་u། 
^བ་?ོན་_ོང་v། 
`ང་]ག་%་ལས་བjན་ &ད་úག་3ང་འŒལ་ག¡་¬་བ�ན་mག་ལས་ ]བ་^ན་འབད་5་W་ གཤམ་གསལ་<་_ང་g་ འབད་5། 
_ང་Y་༡ པ། 
y་ཚན་ནང་ Åང་¨ཤ་a་Vས་ཚན་ནང་]བ་Dད་པK་ `ང་P་P་z་གདམ་ཁ་|བ་བ?ག་oནམ་ལས་ `ང་ནང་W་བUད་Dད་པK་ À་པK་%K་%ང་དང་ ས་
གནས་g་m་བUད་འབད་i་ eབ་Jམ་fག་མམ་g་ནང་]བ་hང་འབད་Dད་%་ Åང་¨ཤ་ôང་ཁ་ Ò་Fན་འ:་ཐངས་(་ ལམ་Wགས་Üར་:་བ?ག་5། iK་=ན་
W་ fག་W་བUད་Dད་%་ དá་བrམ་Ö་འ3་འ‘ན་འཐབ་5། དáར་ན་་་་ 

ཨང་། &ད་úག་གཞན་<་%ང་.ག Ò་Fན། 
༡ Doctor Gག་ཊར། 
༢ Asian I་‹་ཡན། 

i་བrམ་Ö་ ôང་ཁ་ནང་Dད་%་ %ང་.ག་g་ཡང་ Åང་¨ཤ་mག་ལས་ :་བ?ག་5། i་gK་=ན་W་ Mབ་jན་མêན་˝ན་g་ eབ་Jམ་དˇ་པ་དང་བ?་པK་ 
&ད་úག་དང་ú་ˇK་_ར་བK་eབ་iབ་ནང་བUད་Dདཔ་Åན། 
_ང་Y་༢ པ། 
y་ཚན་z་W་ `ང་z་ëན་oནམ་ལས་ y་ཚན་ནང་=ན་མཚམས་z་z་བdར་|བ་Ö་]ག་བ?ག་H་ %་bམ་z་z་aས་ རང་a་དགའ་%་དང་ མ་དགའ་%་`ང་
πདཔ་z་ གདམ་ཁ་|བ་oནམ་ལས་ ,ད་.ག་z་m་བUད་འབད་བ?ག་oན་ན་ ཕལ་&ད་ནང་Dད་%་འ\་ Â་ས་ནང་:་བ?ག་5་དང་ Â་ས་ནང་Åན་པ་sན་ 
ཕལ་&ད་ནང་:་བ?ག་5།  
 

 

 

ཞབས་�ག 

ཞབས་ 

ཞབས་E། ཞབས་±། 

ཞབས་བïན། 
ཞབས་འ‘ན། 

ཞབས་∞ས། ཞབས་/ང་། 

ཞབས་]མ། 
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དáར་ན་ 
`ང་πདཔ།      `ང་ནང་a་བ,ད་.ག ཕལ་&ད་ནང་:་5།/Â་ས་ནང་:་5། 
B་¨་Xམ། བཞད་གད་ ¿གས་Ö་èརཝ་sག་ མJན་པ་ནང་W་

mགས་Ä་ Wས་%་ µ་�་འ\་ mན་Ä་ཡར་Pངཔ་ལས་ 
Xམ་བKང་གo་ལས་ }ལ་P་ªག། 

¿གས་Ö་བགའཝ་sག་ Lད་མར་mགས་Ä་ Wས་%་ µ་�་འ\་ 
mན་Ä་ཡར་Pངཔ་ལས་ Xམ་འ\་pག་P་ªག། 

 

_ང་Y་༣ པ། 
eབ་དOན་དང་eབ་kག་ གsག་ཁར་`ང་འ\་]ག་oན་ན་ ]ག་ཚར་བK་¿ལ་W་ མÊ་Æན་ëན་Ä་ རང་|ང་a་mག་ལས་ `ང་དང་འÑལ་བK་ n་བ་༢ z་
བÉ་བ?ག་5། y་ཚན་ནང་W་ བdར་|བ་Ö་ n་བ་g་nས་བ?ག་H་ ལན་Çབ་བ?ག་5། ལན་Çབ་མ་gགས་པK་n་བ་g་ དམངས་ཁར་བ∏གས་oནམ་ལས་ 
བÁན་}ས་འབད་i་ ལན་འìལ་བ?ག་5། 
`ང་འ:་%་འ\་ bས་འ®ན་འབད་oནམ་ལས་ གÆས་(་ཁ་&ད་དང་ ôང་ཁK་ངག་ག‹ས་g་ bས་འ®ན་འབད་i་ 3་བ∂་cད་5།   
 

]བ་hང་བ?ད་=ན་<་n་བ། 
1. `ང་]བ་hང་འབད་%་ལས་བjན་Ä་ &ད་úག་3ང་འŒལ་<་=ན་W་ ཕན་mགས་ག་i་Ö་ར་ Dདཔ་t? 
2. `ང་]བ་hང་ལས་བjན་ %ང་.ག་གསརཔ་M་Ëད་འབད་Dད་%་i་aས་ ཕན་པ་ག་s་ར་Dདཔ་t? 

 

ད@་oབ། 
ü Â་ས་དང་ ཕལ་.ག་g་འmབ་ལམ་དང་འ—ལ་Ä་ Çབ་gགས་%་gགས་ ད@་oབ་འབད་5། 
ü གནད་=ན་g་Çབ་པK་&བས་W་ %ང་.ག་gལ་མêན་ལག་éན་འཐབ་ gགས་%་gགས་ད@་oབ་འབད་5། 
ü `ང་]བ་%་ལས་བjན་ %ང་.ག་a་ད@་བ་g་ %་F་གནས་üངས་ནང་ ལག་éན་དbས་འཐབ་ འབད་gགས་%་gགས་ ད@་oབ་འབད་

5། 
 

མ]ན་zན་དང་ མr་ཆས། 
ü eབ་iབ། ]ག་Jག་དང་;མ་Jག། eབ་Jམ་བ?་གåས་པ།  
ü eབ་iབ། &ད་úག་དང་ú་ˇK་_ར་བ། eབ་Jམ་དˇ་པ་དང་བ?་པ། 
ü འÑལ་Dད་ ]ག་iབ་དང་ `ང་iབ། 
ü ôང་ཁK་,ད་-་ངག་vན་དག་པK་»ས་S། (ôང་ཁ་3ང་འŒལ་]ན་ìགས།) 
ü ôང་ཁK་བ∂་གÕང་âང་བK་ན་î། (ôང་ཁ་3ང་འŒལ་]ན་ìགས།) 
ü .ག་མöད་ལག་éན། úག་mག/Dངས་འÑལ། (www.dzongkha.gov.bt) 
ü ཕལ་&ད་Â་སK་ãམ་གཞག་&ར་îK་fད་qར། 

https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/Karmai_%C96%3zer-

_a_book_on_Dzongkha_Honorifics_90a84c1163671f358d7561f4489f7dd.4pdf 
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ü ôང་ཁK་ôད་-་ངག་vན་དག་པK་»ས་S། (ôང་ཁ་3ང་འŒལ་]ན་ìགས།) 
   https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/Dzongkha_pronunciation-     
_ngak_gy%C3%BCn_dak_p%C3%A9_tr%C3%BC_chu_c479de1610c4efe7897ed2961340190d.pdf 

ü ôང་ཁK་%ང་.ག་ãམ་©ངས་དང་འགལ་%ང་&ར་ìགས་Mང་བ། 
https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/Ant_&_Syn(text)_9cb26c71be8c1f95c7

108db64d0d24dd.pdf  

 

འnལ་ཡོད་¢ང་≥་u>་ _ང་བ་འཐོབ་ཐབས་2་ ^བ་?ོན་འབད་ཐངས། 
{གས་|བ།  

• @མ་8ག་2་8ག་/ལ་q་[ངས་c་ རང་2་Ä་ù.་ནང་ @མ་8ག་q་?་ད3པ་འTན་པ.་Fབས་ གནད་4ན་བºགས་ཐངས་དང་ 
”ག་མཚམས་ བËད་མཚམས་ 4ན་མཚམས་ འ?་བjད་ལམ་]གས་q་ qལ་མtན་དང་ ÿད་¶མ་དP་དང་ aས་གçམ་A་
öབ་Hར་q་ བu་Hར་A་¶མ་གཞག་ལས་ མ་འགལ་བར་?ས་c་ བu་4ན་#ད་qགས་ད3།༼?་r།༽ 

• འ!བ་Cང་2་8ག་/ལ་q་[ང་བ@ན་འབད་h་ Cང་hབ་དང་¶མ་ཐར་q་Zབ་z་ འ!བ་Cང་དང་འ!བ་ûག་q་ རང་<བས་Mས་
?ས་c་ ལག་fན་འཐབ་qགས། ༼?་r།༽ 

• འ?་@མ་དང་Bན་@མ་ Cང་ ལ་_གས་པ.་ @མ་8ག་ མ་འ¡ཝ་q་Zག་z་ བ§ར་Qབ་འབད་Qནམ་ལས་ འ?་ཐངས་M་ 
™ད་པར་q་ !ས་འ∏ན་ འབད་h་ ™ད་Éས་fགས་ûམ་q་ གདམ་ཁ་Üབ་z་ ལག་fན་འཐབ་qགས།༼Zག་@མ།༽ 

 

ལས་དོན། 
• ད!ས་Cང་དང་འཆར་Cང་2་8གས་q་Zག་z་ རང་2ས་ཡང་ གནས་Xངས་དང་འbལ་བ.་Cང་8གས་བ/མ་qགས་ད3། ༼Zག་

@མ།༽ 
• @མ་8ག་ མ་འ¡ཝ་q་Zག་z་ འ?་ཐངས་M་™ད་པར་q་ !ས་འ∏ན་འབད་Tག་ལས་ ལག་fན་འཐབ་qགས་ད3། ༼Zག་

@མ།༽ 
• འ!བ་Cང་2་3་8མ་དང་™ད་¶མ་q་ཧ་3་z་ Cང་hབ་དང་ ¶མ་ཐར་]་གQ་བཞག་z་ འ!བ་Cང་འཇམ་wང་w་◊་ རང་

<བས་Mས་?་qགས་ད3། 
• དò་Ãད་M་ལམ་]གས་]་བ|ན་c་ ∑་ག:ག་2་ནང་]་ རང་2་Hང་µ་¡ག་ûས་༥ ལས་མ་∞ངམ་:ག་ དò་Ãད་ནང་བ7་

ག_ག་ འབད་Tག་ལས་ ?་r.་8ག་/ལ་ཡར་&ས་M་8མ་པ་བ«་z་ ཡར་&ས་གཏང་qགས་ད3།  
 

†ས་འཆར་དང་པ།  བ•ར་�བ་དང་ °ོས་ཉམས་བÑགས་:་འ≥་ཐོག་ལས་ ^བ་?ོན་འབད་u། 
^བ་?ོན་_ོང་v། 
`ང་འ:་ཐངས་ བ0ར་oབ་འབད་mག་ལས་ ]བ་^ན་འབད་ནK་=ན་W། 
]བ་^ན་_ང་Y་༡ པ། 
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`ང་འ:་ཐངས་(་dར་ལས་ eབ་Jམ་fག་མམ་g་དང་ Åང་¨ཤ་a་Vས་ཚན་ནང་ ]བ་hང་འབད་i་Dདཔ་ལས་བjན་ eབ་kག་g་ lར་lརམ་བསམ་
བUད་(་mག་ལས་ fག་a་n་བ་g་བUད་oནམ་ལས་ )མས་ཁར་pན་བ?ག་5། iK་=ན་W་ fག་a་n་བ་g་བUད་5། 

ü `ང་མ་:་བK་ù་མར་ འཆར་གo་g་ ག་s་ར་ བÿམ་ད3པ་Dདཔ་t? 
ü `ང་འ:་བK་&བས་W་ ག་s་ར་ཚང་ད3པ་t? 
ü "ད་(ས་ ད་’་gན་ìན་:ས་Dད་%་`ང་g་ ག་i་Ö་ར་ འ:་=་Dདཔ་t? 3་Jམ་Çབ? 
ü `ང་འ:་བK་&བས་ འཆར་`ང་དང་ དbས་`ང་༢ ལས་ ག་འ\་དགའ་བས? ག་s་འབད། 
n་བK་ལན་g་ y་ཚན་z་z་བoན་ དམངས་ཁར་གསལ་བཤད་འབད་བ?ག་5། i་ལས་ |ངམ་གsག་ }ས་བ~ར་<་བ?ད་=ན་བ�ན་Ä་ `ང་འ:་
ཐངས་g་ )མས་ཁར་pན་བ?ག་5། 

 

_ང་Y་༢ པ། 
པར་དང་J་C་g་བUད་oནམ་ལས་ i་g་ལས་Jགས་བ„ས་Ä་ `ང་a་ གནས་Rས་W་ cས་ཉམས་བ∏གས་5། `ང་πད་པK་བÉ་ãམ་W་ cས་ཉམས་
བ∏གས་5། `ང་πད་པK་ãམ་འ•ར་W་ cས་ཉམས་བ∏གས་Ä་ :་བ?ག་5། i་བrམ་Ö་ `ང་πད་པK་,ད་.ག་W་ཡང་ cས་ཉམས་བ∏གས་Ä་:་
བ?ག་5། དáར་ན་ fག་a་པར་g་W་བÜ་H་ cས་ཉམས་བ∏གས་Ä་:་བ?ག་5་བrམ། 
 

fག་a་པར་W་བÜ་oནམ་ལས་ `ང་a་གནས་Rས་W་ cས་ཉམས་བཏགས་Ä་:ས། 
 

 

 

 

 

fག་a་པར་W་བÜ་oནམ་ལས་ `ང་πད་པK་བÉ་ãམ་W་ cས་ཉམས་བཏགས་Ä་:ས། 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

†ས་འཆར་གqས་པ། ¢ང་འ≥་ཐངས་འཚོལ་�བ་ཐོག་ལས་ ^བ་?ོན་འབད་u། 
^བ་?ོན་_ོང་v། 
fག་a་eབ་iབ་དང་ Dངས་འÑལ་འཆར་l་g་ནང་ `ང་འ:་ཐངས་ ག་i་Ö་བUད་Dད་ག་ i་g་བÜ་H་ ]བ་hང་འབད་5། 
དá་iབ། 

ü eབ་iབ། ]ག་Jག་དང་;མ་Jག། eབ་Jམ་བ?་གåས་པ། (èགས་©ངས་༨༦-༨༧) 
ü `ང་འ:་ཐངས་Åང་¨ཤ་mག་ལས་བUད་Dད་པK་དá་iབ། 
ü Åང་¨ཤ་ôང་ཁ་ཤན་hར་iབ་Sང་.ག་མöད། 
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https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/English-

Dzongkha_Pocket_Dictionary_fcbe977ea0f17fa3c90a8cd9a0b6c4f.1pdf 

Dངས་འÑལ་འཆར་l། 
ü `ང་འ:་ཐངས།  https://youtu.be/Q4AhC0-3pxU 

ü `ང་།     https://youtu.be/-6Y5uOiAvLs  

ü `ང་a་ཆ་ཤས་(་ Dངས་འÑལ་eབ་^ན། https://youtu.be/u0Q37vLOQ7A 
ü `ང་a་ཆ་ཤས།    https://youtu.be/u0Q37vLOQ7A 

ü Åང་¨ཤ་ôང་ཁ་ཤན་hར་iབ་Sང་.ག་མöད། 
https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/English-

Dzongkha_Pocket_Dictionary_fcbe977ea0f17fa3c90a8cd9a0b6c4f.1pdf 

ü གཞན་ཡང་ Åང་¨ཤ་mག་ལས་ Writing a Good Short Story Step-by-Step བrམ་ Dངས་འÑལ་ནང་འìལ་5། 
i་g་ བÜ་ཚར་oནམ་ལས་ `ང་འ:་ཐངས་g་ འìལ་oབ་འབད་i་ ]བ་hང་འབད་5།  
 
 
 
†ས་འཆར་ག∂མ་པ། ¢ང་&་ཆ་ཤས་ཐོག་ལས་ ¢ང་འ≥་ཐངས་ ^བ་?ོན་འབད་u། 
]བ་^ན་_ང་Y་༡ པ། 
`ང་:་བK་&བས་ ≤ས་པར་R་ཚང་ད3་པK་ `ང་a་ཆ་ཤས་g་a་mག་ལས་ `ང་འ:་ཐངས་]བ་hང་འབད་5། 
`ང་འ:་ཐངས་(་Jགས་â། 

 

 

 

 

 

༡ `ང་a་ འ3། 
༡ ས་གནས། གÆས་qར་|ངམ་གsག་îན་པར་ གÆས་(་ཆགས་ཐངས་g་ཁ་གསལ་ད3། 
༢ Rས་ìད། དང་Í་qར་|ངམ་གsག་îན་པར་ གནས་üངས་g་ཁ་གསལ་ད3། 
༣ `ང་πདཔ། ཨཔ་གsག་དང་ཨམ་གsག་qར་îན་པར་ %་i་aས་ བÉ་ãམ་ ãམ་འ•ར་ འR་òས་Jག་ÿལ་g་ཁ་གསལ་ད3། 
༢ `ང་a་བར། 
༡ ìར་¿གས། )མས་འ»ལ་ªག་qར་|ངམ་གsག་îན་པར་ ག་i་Ö་འ»ལ་ªག་ག་  དགའ་ªག་ག་g་ཁ་གསལ་ད3། 
༢ øགས་གo། Íང་དÎགས་ªག་qར་|ངམ་གsག་îན་པར་ ག་i་Ö་དÎགས་ªག་ག་ཁ་གསལ་ད3། 
༣ `ང་a་མ∫ག། 
༡ o་ཐབས། ཨཔ་འ\་Mལ་P་ªག། ཨམ་འ\་ཕམ་P་ªག། qར་îན་པར་ ག་i་Ö་Mལ་P་ªག་ ག་i་Ö་ཕམ་P་ªག་ཁ་གསལ་ད3།  

`ང་a་འ3།  
༡. ས་གནས། 
༢. Rས། 
༣. `ང་πདཔ། 

`ང་a་བར། 
 ༤. འìར་¿གས། 
 ༥. øགས་གo། 
 

`ང་a་མ∫ག།  
༦. o་ཐབས། 
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3ང་a་`ང་a་ཆ་ཤས་g་W་ གo་བཞག་mག་ལས་ fག་W་ཆ་ཤས་bས་འ®ན་འབད་Dད་%་Üར་ _ང་Y་འབད་བ?ག་5། 
fག་W་བUད་Dད་པK་ `ང་a་ཆ་ཤས་g་W་གo་བཞག་H་ `ང་གསརཔ་êང་Ø་ .ག་འà་༢༠༠ ལས་མ་Óངམ་sག་:ས། 

ས་གནས་དང་Rས་ìད། གÆས་ཚན་ཉམས་དགའ་�ག་�་དང་ ད་zས་ནངས་པK་Rས་W། 
`ང་πདཔ། `ང་πདཔ་ག¡་¬་ ཨཔ་ß་∞་དང་ཨམ་Øན་éགས། ཡན་ལག་`ང་πདཔ་ ཨཔ་ß་∞་དང་ཨམ་Øན་éགས་(་ B་Jག་

€ན་དང་BC་Jག་བཟང་། ཨཔ་ß་∞་a་ཨམ་`་གསརཔ་དཔལ་ན། འÑལ་བ་Dད་པK་ཆ་Òགས་g། 
øགས་གo། ཨཔ་ß་∞་aས་´་རK་ཨམ་`་བཞག་H་ ཨམ་`་གསརཔ་ཨམ་དཔལ་ན་འìལ་5་འ3་བ∏གསཔ་ལས་བjན། 
ìར་¿གས། འ»ལ་Ú་Ú་/Û་Ú་Ú། 
o་ཐབས། ཨཔ་Ù་∞་དང་ཨམ་Øན་éགས་བཟའ་ཚང་Gག་བÙམས་Ä་ B་གo་g་དང་དགའ་�ག་�་Ö་Ùད་Dདཔ། 
བ,ད་=ན། ག√ན་}གས་(་བར་ཐ་དམ་.ག་བHན་ད3་པK་dར་ལས། 

 

=ན་ཚན་ëན་Dད་%་དང་འ—ལ་ åན་བüར་བoན་R་ `ང་a་ཆ་ཤས་ Jམ་པ་བoན་འ:་བ?ག་H་ `ང་འ:་ཐངས་(་3་Jམ་དང་འ—ལ་:་བ?ག་5། i་ལས་ 
`ང་éགས་èམ་འབད་:ས་Dད་%་g་ དá་ıད་ནང་བ~་གPག་འབད་བཞག་བ?ག་5།  
i་བrམ་Ö་ _ང་Y་གཞན་ཡང་ Jགས་བ„་ `ང་a་ཆ་ཤས་g་a་mག་ལས་ :་བ?ག་5། ད་µང་ _ང་Y་གཞན་ཡང་ Åང་¨ཤ་a་`ང་g་ གདམ་ཁ་
|བ་H་ ôང་ཁ་ནང་&ད་བˆར་འབད་བ?ག་5། 
_ང་Y་༢ པ། 
eབ་iབ་ནང་ Dད་%་`ང་g་ y་ཚན་Ö་བÉ་oནམ་ལས་ `ང་ནང་Dད་%་`ང་πདཔ་g་bས་འ®ན་འབད་བ?ག་H་ `ང་འབད་Dད་%་འ\་ པར་དང་བཅས་ 
–་.ག་ U་%ག་(comic) a་ ལམ་Wགས་ནང་འབད་ :་བ?ག་5། 
ད་µང་ཡང་ པར་དང་J་CK་mག་ལས་ eབ་^ན་འབད་5་Åན་%་`ང་g་ བ¿ད་བ‡ན་<་mག་ལས་ `ང་πདཔ་a་པར་Jས་g་བUད་i་ Mབ་⁄ངས་-་བrང་
H་ `ང་གཏང་5། དáར་ན། 

 
 

]བ་hང་བ?ད་=ན་<་n་བ། 
ü `ང་ནང་ལས་ ག་s་ར་]བ་ད3པ་t? 
ü `ང་གསར་;མ་འབད་%་ལས་བjན་ Qད་རK་%་F་ནང་ ˜་ཕན་ག་s་ར་Dདཔ་t? 
ü `ང་éགས་èམ་Ö་ གསར་;མ་འབད་ད3པ་འpཝ་sག་འབད་བ་sན་ ག་s་ར་འབད་ད3པ་འRག? 
ü `ང་འ:་བK་&བས་ç་ cས་ཉམས་བ∏གས་Ä་ :་ད3་པK་⁄ངས་ ག་s་fང་5་མས? 

Ó་ག{ང་r། 
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ད@་oབ། 
ü `ང་འ:་བK་&བས་དང་ མ་:K་ù་མ་ ག་s་ར་འབད་ད3པ་Dད་ག་g་ òས་gགས་5། 
ü `ང་འ:་ཐངས་(་ ཐབས་ལམ་g་ ད@་oབ་འབད་gགས་5། 
ü རང་åད་འìལ་oབ་mག་ལས་ `ང་འ:་ཐངས་g་ òས་མ་òས་ད@་oབ་འབད་5།  

མ]ན་zན་དང་ མr་ཆས། 
ü `ང་iབ། 
ü eབ་iབ། ]ག་Jག་དང་;མ་Jག། eབ་Jམ་བ?་གåས་པ། 
ü Åང་¨ཤ་ôང་ཁ་ཤན་hར་iབ་Sང་.ག་མöད། 
https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/English-

Dzongkha_Pocket_Dictionary_fcbe977ea0f17fa3c90a8cd9a0b6c4f1.pdf 

ü `ང་འ:་ཐངས།  https://youtu.be/Q4AhC0-3pxU 

ü `ང་།     https://youtu.be/-6Y5uOiAvLs  

ü `ང་a་ཆ་ཤས་(་ Dངས་འÑལ་eབ་^ན། https://youtu.be/u0Q37vLOQ7A 
ü `ང་a་ཆ་ཤས།    https://youtu.be/u0Q37vLOQ7A 

ü Åང་¨ཤ་ôང་ཁ་ཤན་hར་iབ་Sང་.ག་མöད། 
o https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/English-

Dzongkha_Pocket_Dictionary_fcbe977ea0f17fa3c90a8cd9a0b6c4f.1pdf 

ü གཞན་ཡང་ Åང་¨ཤ་mག་ལས་ Writing a Good Short Story Step-by-Step བrམ་ Dངས་འÑལ་ནང་འìལ་5། 
ü Åང་¨ཤ་mག་ལས་ Digital Storytelling with PowerPoint  བrམ་ Dངས་འÑལ་ནང་ལས་འìལ་5། 

 
¢ང་དང་འnལ་:་ ^ག་u>་Hག་Iལ་འཐོབ་ཐབས་D་ Yོབ་?ོན་འབད་ཐངས། 

{གས་|བ།  

• Zག་r་]་ 3མས་འõས་qད་h་ ìང་ཁ.་དò་hབ་དང་ Gག་8གས་ ག་:་ར་lན་äང་ Ëད་Ó་ གཅད་མཚམས་ ”ག་
མཚམས་q་ qལ་དང་མtན་wག་w་á་ Zག་z་ བu་4ན་fན་qགས། ༼Zག་@མ།༽ 

• འ?་@མ་དང་Bན་@མ་ Cང་ ལ་_གས་པ.་ @མ་8ག་ མ་འ¡ཝ་q་Zག་z་ བ§ར་Qབ་འབད་Qནམ་ལས་ འ?་ཐངས་M་ 
™ད་པར་q་ !ས་འ∏ན་ འབད་h་ ™ད་Éས་fགས་ûམ་q་ གདམ་ཁ་Üབ་z་ ལག་fན་འཐབ་qགས།༼Zག་@མ།༽ 

• Zག་ཐངས་M་ཐབས་Dས་མ་འ¡ཝ་q་ ལག་fན་འཐབ་z་ ”ག་འÛ་2་3་4ན་དང་ བËད་4ན་ ™ད་Éས་q་ བ§ར་Qབ་
འབད་h་ 4གས་´ལ་དང་ 3་7ར་fགས་བïས་M་བསམ་4ན་q་བjད་h་ བ6ད་4ན་བwན་qགས།༼Zག་@མ།༽ 
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ལས་དོན། 
• ìང་ཁ.་དò་hབ་དང་Gག་8གས་ ག་:་ར་lན་äང་ Ëད་Ó་ གཅད་མཚམས་ ”ག་མཚམས་q་ qལ་དང་མtན་wག་w་á་

Zག་z་ 3་4ན་fན་qགས་ད3།  
• Zག་ཐངས་M་ ཐབས་Dས་མ་འ¡ཝ་q་ ལག་fན་འཐབ་z་ ”ག་འÛ་2་3་4ན་དང་ བËད་4ན་A་3་བ་fན་r་q་ མ་འôལ་

བར་འབད་qགས་ད3།  
• གཞན་Aས་?ས་(ད་པ.་ &ས་བཤད་འ?་@མ་དང་ @ད་≥ང་འ?་@མ་q་Zག་z་ འ?་ཐངས་M་8ག་པ་fན་Qནམ་ལས་ 

གནས་Xངས་གཞན་ནང་ ལག་fན་འཐབ་qགས་ད3། 
• ད!ས་Cང་དང་འཆར་Cང་2་8གས་q་Zག་z་ རང་2ས་ཡང་ གནས་Xངས་དང་འbལ་བ.་Cང་8གས་བ/མ་qགས་ད3།  

• @མ་8ག་q་Zག་z་ Ä་ù.་ནང་ཁག་Æ་བ.་ Dས་(ན་དང་ བu་4ན་ 8ག་/ལ་q་ ཧ་3་z་ རང་2་Ä་ù.་ནང་ ལག་
fན་འཐབ་qགས་ད3། 

• £ག་8ག་(ངས་འñལ་ལས་Tན་པ.་ ìང་ཁ་དང་Éས་Fད་Zབ་<ན་མm་ཆས་q་ Zག་z་ བ§ར་Qབ་M་Tག་ལས་ རང་]་
ཕན་པ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་q་fན་qགས་ད3། 

 

†ས་འཆར་དང་པ།  ^ག་ཐངས་མ་འ~་བ>་ཐོག་ལས་ ^བ་?ོན་འབད་u། 
]བ་^ན་_ང་Y་༡ པ། 
eབ་kག་g་ ]ག་5་a་Jག་ÿལ་འmབ་5་=ན་W་ `ང་iབ་མ་འpཝ་g་]ག་བ?ག་5། 
_ང་Y་༡ པ། 
eབ་kག་རང་PK་ –་འ=ད་དང་འ—ལ་Ä་ `ང་êང་Ø་z་ གདམ་ཁ་|བ་བ?ག་H་ `ང་འ\་%ག་བཤལ་|བ་]ག་བ?ག་5། i་ལས་ fག་W་བUད་Dད་
པK་ n་བ་g་a་ལན་:་བ?ག་5། 

ü `ང་འ\་ ས་གནས་ག་Ä་དང་ Rས་ìད་ནམ་<་`ང་t? 
ü `ང་འ\་ནང་ `ང་πདཔ་ ག་དང་ག་ར་འRག? m་བUད་འབད། 
ü `ང་ནང་ øག་གo་ག་Ä་ལས་ འ3་བ∏གས་ªག? 
ü `ང་འ\་ནང་ o་ཐབས་ག་i་Ö་≠ང་ªག? 
ü `ང་འ\་ ག་s་a་dར་ལས་Åན་མས? 

_ང་Y་༢ པ། 
_ང་Y་༡ པK་=ན་W་]ག་Dད་%་`ང་འ\་ར་ Gག་ཚར་གsག་ oབ་oབ་Ö་ 3་=ན་དང་བ∂་=ན་éན་5་=ན་W་ ]ག་བ?ག་5། 
iK་=ན་W་ གཤམ་འ´ད་(་ n་བ་g་a་ལན་ :་བ?ག་5། 

ü `ང་འ\་ནང་ལས་ Qད་ར་aས་ ÿ་ལས་མ་དགའ་%་`ང་πདཔ་sག་bས་འ®ན་འབད་i་ `ང་πདཔ་འ\K་ ག‹ས་vད་ག་i་Ö་འRག? Qད་(ས་
འ\་W་ མ་དགའ་བK་⁄ངས་ ག་s་Åན་ན? iK་dར་ལས་ lར་lརམ་བསམ་བཤད་(་mག་ལས་ y་ཚན་ནང་གསལ་བཤད་འབད་བ?ག་H་ 
⁄ངས་བཀལ་Dད་%་འ\་ fས་འབབ་Dད་îད་ད@་ད¯ད་འབད་བ?ག་5། 

ü `ང་πདཔ་དང་ འ≠ང་Jམ་g་aས་ Qད་(་%་FK་£་བ་W་ འÑལ་བ་ག་i་Ö་ëནམ་མས? Qད་རK་བསམ་འཆར་བཤད། 
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ü `ང་i་W་བÜཝ་ད་ `ང་འ:་%་ %་འ\་a་བསམ་§ད་ ག་i་Ö་fང་5་མས? `ང་ནང་a་ཆ་ཤས་ བ∏གས་ཐངས་g་W་བÜ་H་ `ང་འ:་%་
a་dར་ལས་ བསམ་འཆར་བUད་བ?ག་5། 

གཞན་ཡང་ `ང་g་oབ་oབ་འབད་]ག་H་ 3་=ན་དང་བ∂་=ན་éན་5་=ན་W་ མm་བK་མÊ་Jགས་(་n་བ་g་ i་ལས་Jགས་བ„ས་Ä་བUད་oནམ་ལས་ 
oབ་oབ་འབད་]ག་བ?ག་5། 
 

†ས་འཆར་གqས་པ།  ∑་བ་∑ས་ཐོག་ལས་ ^བ་?ོན་འབད་u། 
_ང་Y་༡ པ། 
`ང་eབ་^ན་མ་འབད་བK་ åན་©ངས་གåས་དང་གçམ་<་ù་མར་ `ང་a་=ན་ཚན་4ག་འཐདཔ་ëན་oན་ན་ `ང་oབ་oབ་འབད་]ག་fང་བ?ག་H་ ]བ་
^ན་<་&བས་ fག་a་n་བ་g་བUད་i་ ག་iམ་sག་aས་éགས་èམ་འབད་]ག་fང་ªག་ག་ ད@་oབ་འབད་5། 

ü `ང་འ\་ འ3་ག་i་Ö་བ∏གས་ªག? 
ü `ང་འ\་ ག་sK་dར་ལས་Åན་མས? 
ü `ང་ནང་ དགའ་བ་ Û་བ་ འ'གས་པ་ལ་Pགས་པK་ཉམས་g་ལས་ ག་sK་ཉམས་(་ìར་âང་≠ང་ú? 
ü `ང་πདཔ་g་ལས་ དགའ་èས་ག་t? ག་s་འབད། 
ü `ང་འ\་a་ དཀའ་ངལ་ག¡་¬་ག་s་ལས་≠ང་ªག? 
ü `ང་འ\་ནང་ འ≠ང་Jམ་མ་འpཝ་ག་s་ར་འRག? ག་s་ར་Åན་མས? 
ü `ང་འ\་ མ∫ག་ག་i་Ö་བ~་ªག? 

Üག་W་Dད་%་ n་བ་g་བrམ་བUད་i་ `ང་རང་|ང་a་mག་ལས་]ག་H་ ག་iམ་sག་ཧ་3་མ་3་g་ ད@་oབ་འབད་5། 
 

 

†ས་འཆར་ག∂མ་པ།  ལམ་?ོན་འབད་ཐོག་ལས་ ^བ་?ོན་འབད་u། 
_ང་Y་༡ པ། 
eབ་དOན་<ས་ eབ་iབ་ནང་Dད་%་`ང་sག་ཁ་D་བ?ག་H་ &ད་¿གས་Ö་ དá་^ན་<་mག་ལས་]ག་5། iK་¿ལ་ལས་ ]ག་པK་&བས་ fག་a་
]ག་ཐངས་(་ཚད་གo་g་ ཚང་ú་ག་མ་ཚང་ Çབ་བ?ག་5། i་ལས་ |ངམ་གsག་ ]ག་ཐངས་(་ ཚད་གo་བÉ་oནམ་ལས་ ´ང་རK་གནས་ཚད་དང་
བÁན་པK་ `ང་iབ་ལ་Pགས་པ་ ག་i་མང་མང་]ག་བ?ག་5། 
དáར་ན། 
ཨང་། %ང་། &ད་(་)ང་ཕབ། ,ད་-། .ག་0ར་2ག .ག་3མ་5། གཅད་མཚམས། 
       

       

 

གཞན་ཡང་ `ང་iབ་དང་དá་iབ་g་ åན་Üར་བoན་]ག་བ?ག་5་=ན་W་ དá་iབ་]ག་H་ Dད་%་g་ fག་a་Cག་±མ་བrམ་ལག་éན་འཐབ་H་ m་
བཞག་བ?ག་5། 
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ཨང་ Fས་
©ངས། 

O་iབ་(་%ང་།/=ན་ཚན། ;མ་པ་O།/པར་Ωན། གནས་Rས/`ང་πདཔ/མmང་âང་། བ?ད་བ~། pན་གP། 

༡       

༢       

_ང་Y་༢ པ། 
y་ཚན་z་W་ `ང་z་ëན་Ä་ ]ག་བ?ག་oནམ་ལས་ `ང་འ\་ནང་a་ xད་Vས་དང་འ—ལ་Ä་ འགན་⁄ར་g་བ3་H་cད་oནམ་ལས་ རང་a་འགན་⁄ར་
དང་འ—ལ་བK་–་.ག་g་ éགས་èམ་Ö་]ག་H་ ཚབ་πད་འབད་5་a་བཅའ་ ག་|བ་བ?ག་5། i་ལས་ ཚབ་πད་hང་བ་འབད་Dད་%་g་ འ±བ་Hགས་
ˇ་འ±བ་^ན་འབད་བ?ག་5།  
གཞན་ཡང་ རང་aས་]ག་5་hང་བ་འབད་5་=ན་W་ fག་W་ མêན་˝ན་དང་ མ´་ཆས་ནང་བUད་Dད་པK་ དá་iབ་g་ལག་éན་འཐབ་H་ ]ག་5K་
hང་བ་g་ འབད་བ?ག་5། དáར་ན་ .ག་མཚམས་གཅད་ཐངས་དང་ _ར་2ག་དང་.ག་~ད་|བ་H་]ག་ཐངས་ i་ལས་ ôང་ཁK་ôད་-་ངག་vན་དག་པK་
»ས་S་ལ་Pགས་པK་ དá་iབ་g་a་ལམ་^ན་mག་ལས་ འìལ་oབ་འབད་i་]ག་བ?ག་5། 
]བ་hང་བ?ད་=ན་<་n་བ། 

ü `ང་iབ་g་ ག་i་མང་མང་]ག་gགས་པ་sན་ Qད་ར་W་ ཕན་mགས་ག་s་fང་5་མས? 
ü `ང་i་g་a་ནང་=ན་<ས་ ང་བཅས་རK་%་F་W་ཁག་”་བK་ ¢ང་Xང་a་བÇབ་£་ གང་µང་sག་^ནམ་Åན་ qར་%་འ\་W་ bས་éན་Dད་îད། 

⁄ངས་བཀལ། 
ད@་oབ། 

ü eབ་kག་g་aས་ ]ག་H་Dད་%་g་ y་}གས། ཆ། རང་åད་(་mག་ལས་ ད@་oབ་འབད་5། 
ü 3ང་W་ _ང་Y་a་&བས་(་ ཐབས་ལམ་ནང་ བUད་i་Dད་པK་ Cག་±མ་བrམ་<་ ཐབས་òས་â་ìགས་(་mག་ལས་ད@་oབ་འབད་ད3། 
ü `ང་]ག་ཐངས་g་ ]ག་ཐངས་(་ཚད་གo་དང་ གནས་Jམ་÷་པK་གནས་ཚད་དང་བÁན་Ä་ ]ག་gགས་%་gགས་ད@་oབ་འབད་5། 
ü eབ་ཁང་ནང་ ཨ་ïག་ར་ eབ་^ན་འ3་མ་བ∏གས་པK་ù་མ་ ཨང་©ངས་(་mག་ལས་ ïགས་Jལ་བˆར་Ä་ %་bམ་གåས་W་]ག་བ?ག་5། 

iK་&བས་ Rས་vན་ད@་oབ་(་mག་ལས་ ˘གས་ëན་Ä་éགས་√ས་(་བསམ་ལན་g་བUད་5། 
མ]ན་zན་དང་ མr་ཆས། 

ü eབ་iབ། ]ག་Jག་དང་;མ་Jག། eབ་Jམ་བ?ིག་པ། 
ü `ང་iབ། རང་}ལ་དང་ད£ངས་ན། ôང་ཁ་3ང་འŒལ་]ན་ìགས། 
ü ]ག་iབ། ག)ར་…མ་གང་དང་ ཤ་བK་འ»ལ་âང་། 
ü %ང་གནས་གསལ་བK་fད་qར། ôང་ཁ་3ང་འŒལ་]ན་ìགས། 

https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/mingney_selwai_yoezer_2372a816d73f336ed26d2175cf5feddf
.pdf 
 

ü .ག་མཚམས་ ,ད་མཚམས་ =ན་མཚམས་(་ Dངས་འÑལ་eབ་^ན། 
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http://www.elibrarybhutan.com/search/default/viewfiles?key=169e7c8c15b40b9fe60c6756330747af07

198657&url=qrnAuXx0e3p7d3p6eH16enR5entydLC1q6e_rrK0v7K2tL7Ccbu1rae0e3x1eYB4c3qEgnN_f

3x0fnq2snk=&ext=mp4 

ü –་གསར་l་འ@ད། _ར་2ག་དང་.ག་~ད་དá་iབ། 
https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/Losar_Gojyed_b73cf2de6a52ed49eae6601c243f

b36e.pdf 

ü ôང་ཁK་ôད་-་ངག་vན་དག་པK་»ས་S། (ôང་ཁ་3ང་འŒལ་]ན་ìགས།) 
https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/Dzongkha_pronunciation-

_ngak_gy%C3%BCn_dak_p%C3%A9_tr%C3%BC_chu_c479de1610c4efe7897ed2961340190d.pdf 

 

¢ང་དང་ Ö་∏>་_ོར་བ་@ང་འnལ་π་ ^བ་_ང་འབད་ཐབས་2་ Yོབ་?ོན། 
{གས་|བ།  

• @མ་8ག་2་8ག་/ལ་q་[ངས་c་ རང་2་Ä་ù.་ནང་ @མ་8ག་q་?་ད3པ་འTན་པ.་Fབས་ གནད་4ན་བºགས་ཐངས་དང་ 
”ག་མཚམས་ བËད་མཚམས་ 4ན་མཚམས་ འ?་བjད་ལམ་]གས་q་ qལ་མtན་དང་ ÿད་¶མ་དP་དང་ aས་གçམ་A་
öབ་Hར་q་ བu་Hར་A་¶མ་གཞག་ལས་ མ་འགལ་བར་?ས་c་ བu་4ན་#ད་qགས་ད3། ༼?་r།༽ 

• Éས་Fད་དང་ ìང་ཁ.་ ”ག་མôད་q་ལག་fན་འཐབ་z་ Äང་”ག་2་3་4ན་དང་ Gག་öབ་དང་ ¶མ་�ངས་འགལ་Äང་q་ 
འóལ་c་ ལག་fན་འཐབ་Tག་ལས་ Äང་”ག་2་གདམ་ཁ་དང་ Gག་öབ་q་འôལ་བ་ãད་པར་  ལག་fན་འཐབ་z་ 
མཁས་ཉམས་བwན་qགས། ༼Gག་Hར།༽ 

ལས་དོན། 
• æ་Pད་ལས་གçམ་དང་ བདག་གཞན་aས་གçམ་A་™ད་པར་q་ ཧ་3་z་ æ་”ག་ལས་Jབ་པ.་Gག་öབ་q་ འTབ་ཐངས་

དང་འbལ་ ལག་fན་འཐབ་qགས་ད3། ༼Gག་Hར།༽ 
• [ར་æ་G་¿.་¶མ་གཞག་དང་ Hར་qལ་ ”ག་ÿད་M་འ‹ག་པ་q་ བ§ར་Qབ་འབད་h་ @མ་8ག་q་ནང་ བu་Hར་A་¶མ་

གཞག་qལ་མtན་(ད་ãད་ དP་དúད་འབད་r་དང་ རང་2ས་ཡང་ @མ་8ག་q་ བu་Hར་A་¶མ་གཞག་དང་མtན་á་?་
Tག་ལས་ བu་4ན་#ད་fན་འབད་qགས་ད3།༼Gག་Hར།༽ 

• Éས་Fད་དང་ ìང་ཁ.་ ”ག་མôད་q་ལག་fན་འཐབ་z་ Äང་”ག་2་3་4ན་དང་ Gག་öབ་དང་ ¶མ་�ངས་འགལ་Äང་q་ 
འóལ་c་ ལག་fན་འཐབ་Tག་ལས་ Äང་”ག་2་གདམ་ཁ་དང་ Gག་öབ་q་འôལ་བ་ãད་པར་  ལག་fན་འཐབ་z་ 
མཁས་ཉམས་བwན་qགས་ད3།༼Gག་Hར།༽ 
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• ལས་འ¿ལ་@མ་Rག་2་™ད་¶མ་ Qབ་འóལ་འབད་r་ འཆར་གQ་བi་r་ ན་?ས་བjད་r་ བ§ར་Qབ་འབད་r་ 1ན་
དག་འབད་ཐངས་M་ལམ་]གས་q་]་ [ང་བ@ན་འབད་h་ རང་<བས་Mས་ འñལ་(ད་4ན་ཚན་A་Tག་]་ ?ས་c་  ལག་
fན་འཐབ་qགས་ད3། ༼?་r།༽ 

 

†ས་འཆར་དང་པ།  \ད་åས་འçན་ཐོག་ལས་ ^བ་?ོན་འབད་u། 
]བ་^ན་_ང་Y་༡ པ། 
`ང་iབ་དང་ དá་iབ་ལ་Pགས་པ་]ག་བ?ག་oནམ་ལས་ ¸ད་g་bས་འ®ན་འབད་བ?ག་5། iK་=ན་W་ fག་a་Cག་±མ་འ\་ ལག་éན་འཐབ་5། y་
ཚན་z་W་ `ང་z་ëན་oནམ་ལས་ `ང་འ\་]ག་ཚར་བK་¿ལ་W་ lར་lརམ་བསམ་བUད་(་mག་ལས་ `ང་ནང་Dད་%་¸ད་དང་˝ན་g་m་བUད་འབད་
བ?ག་5། i་ལས་ m་བUད་འབད་Dད་%་¸ད་g་ y་ཚན་ནང་}ས་བ~ར་འབད་i་ fག་W་བUད་Dད་%་Cག་±མ་ནང་W་བ∏གས་བ?ག་5། 
¸ད་bས་འ®ན། ]ག་བཅས། @ད་-། འ≠ང་⁄ངས། འÑལ་-། 

    

གཞན་ཡང་ Üག་a་_ང་Y་i་ལས་Jགས་བ„ས་Ä་ -་_ར་དང་=ན་འ∫ག་a་mག་ལས་ དáར་བ,ད་g་ ¸ད་དང་˝ན་<ས་འmབ་ཐངས་དང་འ—ལ་Ä་ 
དáར་བ,ད་|བ་བ?ག་5། 
_ང་Y་༢ པ། 
y་ཚན་ནང་ëན་Dད་%་ `ང་འ\་W་གo་བཞག་H་ བ,ད་པK་ད@་བ་g་ ]བ་^ན་འབད་ཐབས་W་ བ,ད་པ་|ང་པ། ཆ་ཚང་བ། â་བ~ས། .གས་བཅད་
(་བ,ད་པ་g་ bས་འ®ན་འབད་ཐངས་(་]བ་^ན་འབད་5། 
 

†ས་འཆར་གqས་པ།  aང་≤ག་དང་¶་≤ག་åས་འçན་ཐོག་ལས་ ^བ་?ོན་འབད་u། 
^བ་?ོན་_ོང་v། 
`ང་iབ་དང་ དá་iབ་ལ་Pགས་པ་g་]ག་བ?ག་oནམ་ལས་ £་.ག་g་bས་འ®ན་འབད་i་ Rས་གçམ་<་ད@་བ་D་བ?ག་5། 
_ང་Y་༡ པ། 
`ང་P་Pར་z་ëན་Ä་ `ང་ནང་ལས་ y་ཚན་z་z་aས་ %ང་.ག་༡༠ m་བUད་འབད་བ?ག་5། i་ལས་ %ང་.ག་g་ fག་a་Cག་±མ་<་ .ག་གo་ནང་
W་བ∏གས་Ä་ Rས་གçམ་<་£་.ག་འmབ་ཐངས་g་ .ག་མöད་དང་ &ད་úག་དང་ú་ˇK་_ར་བK་eབ་iབ་ནང་ལས་ Rས་གçམ་རབ་གསལ་qར་%་འ\་ 
ལག་éན་འཐབ་mག་ལས་ fག་a་Cག་±མ་འ\་ བཀང་བ?ག་5། 
དáར་ན་ fག་a་Cག་±མ་ནང་བUད་i་ Dད་=་བrམ། 
 

ཨང་། .ག་གo། མ་fངས། ད་Ü་བ། འདས་པ། ˘ལ་.ག 

༡ Pལ་ བQག Qག བQགས། Qགས། 
༢ Dན་ཏན་     

_ང་Y་གཞན་ཡང་ %ང་.ག་དང་འÑལ་བK་_ང་Y་ དáར་ན་ %ང་a་ད@་བ་དང་ %ང་a་xད་.ག་hར་ཐངས་g་ ]བ་^ན་འབད་5། 
_ང་Y་༢ པ། 
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_ང་Y་༡ པK་&བས་(་`ང་འ\་ར་ Gག་ཚར་གsག་]ག་བ?ག་H་ lར་lརམ་བསམ་བUད་(་mག་ལས་ %་bམ་z་aས་ £་.ག་༢ z་ m་བUད་འབད་
བ?ག་5། i་ལས་ £་.ག་g་ fག་a་Y་èག་ནང་བཀང་བ?ག་5། དáར་ན་ @ད་འÑལ་ལས་.ག་དང་ @ད་îད་ལས་.ག་g་ད@་བ་D་བ?ག་5། 

   @ད་འÑལ་ལས་.ག།      @ད་îད་ལས་.ག། 
བ˙བ།  ≈བ། 
བˆར། འ•ར། 

 

ད་µང་ Rས་གçམ་<་£་.ག་དང་˘ལ་.ག་བཅས་ y་ཚན་ནང་m་བUད་འབད་Dད་%་g་ Rས་གçམ་<་འmབ་ཐངས་དང་འ—ལ་ བ∏གས་oན་ན་ གཞན་g་
ཡང་ Rས་གçམ་རབ་གསལ་དང་ .ག་མöད་ལག་éན་འཐབ་H་ ]བ་^ན་འབད་5། 

ཨང་། མ་fངས། ད་Ü་བ། འདས་པ། ˘ལ་.ག 

༡   བ˙བས  

༢ བ˚ང་    

གཞན་ཡང་ Rས་གçམ་W་ འ•ར་îད་(་£་.ག་g་W་ £་.ག་a་.ག་}གས་mག་ལས་ bས་འ®ན་འབད་ཐངས་དང་ ]ག་བཅས་(་¸ད་(་ù་མར་ Rས་
གçམ་ལས་ Rས་འདས་པK་úག་yབ་fང་ད3པ་ i་ལས་ £་.ག་ལས་≠ང་པK་ %ང་.ག་a་úག་yབ་_ར་བK་ãམ་གཞག་g་ fག་a་མêན་˝ན་དང་ 
མ´་ཆས་ནང་བUད་Dད་%་ དá་iབ་g་]ག་mག་ལས་ རང་åད་འìལ་oབ་འབད་བ?ག་5། 
]བ་hང་བ?ད་=ན་<་n་བ། 

ü `ང་ནང་W་ £་.ག་a་úག་yབ་g་ Rས་གçམ་<་འmབ་ཐངས་དང་འ—ལ་ད3་པK་⁄ངས་ག་s་fང་5་མས? 
ü `ང་g་]བ་hང་འབད་བK་&བས་ç་ ¢ང་Xང་a་གནས་གང་µང་sག་^ན་=་Dདཔ་ལས་ Qད་(ས་འབད་བ་sན་ iK་&བས་ Rས་གçམ་དང་

˘ལ་.ག་a་ úག་yབ་g་ལས་ ག་འ\་ལག་éན་འཐབ་ད3པ་བrམ་ མmངམ་མས? ག་s་འབད། 
ད@་oབ། 

ü `ང་འ:་]ག་འབད་བK་&བས་ ¸ད་(་འmབ་ཐངས་དང་ Rས་གçམ་<་úག་yབ་g་ལས་ 3་བ་དང་བ∂་=ན་˛ལ་5་W་ ཕན་mགས་Dད་îད་
ད@་oམ་འབད་gགས་5། 

ü `ང་འ:་བK་&བས་ Rས་གçམ་<་úག་yབ་དང་ ¸ད་(་འmབ་ཐངས་ i་ལས་ £་.ག་ལས་≠ང་པK་ %ང་.ག་a་úག་yབ་g་ ད@་ད¯ད་
འབད་i་:་gགས་5། 

 མ]ན་zན་དང་ མr་ཆས། 
ü eབ་iབ། &ད་úག་དང་ú་ˇK་_ར་བ། eབ་Jམ་བ?་གåས་པ། 
ü òས་_ར། £་.ག་ལས་≠ང་པK་ %ང་.ག་a་úག་yབ་(་_ར་བ་ལ་ད¯ད་པ། Mལ་འ®ན་òས་Jག་ìགས་y། 
ü ôང་ཁK་.ག་མöད། 
ü Rས་གçམ་རབ་གསལ། &ད་úག་དང་ú་ˇK་_ར་བ། eབ་Jམ་བ?ིག་པ། 
ü 3ང་Jམ་ôང་ཁK་བ∂་གÕང་། ôང་ཁ་3ང་འŒལ་]ན་ìགས། 

https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/Advanced_Level_Dzongkha_Grammar_Textbook_2

15fef1fbd5450116ae8a9ace4c7b7a.9pdf 
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ü བར་Jམ་ôང་ཁK་བ∂་གÕང་། ôང་ཁ་3ང་འŒལ་]ན་ìགས། 
https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/Medium_level_Dzongkha_Grammar_16d1e3c89c4

4a77323bd54d82900c.003pdf 

ü གo་Jམ་ôང་ཁK་བ∂་གÕང་། ôང་ཁ་3ང་འŒལ་]ན་ìགས། 
https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/Basic_Level_Dzongkha_Grammar_Textbook_15d1

547e06eb5981969426a397c953ba.pdf 

ü ôང་ཁK་Rས་གçམ་རབ་གསལ། ôང་ཁ་3ང་འŒལ་]ན་ìགས། 
https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/A_book_on_Dzongkha_Verbs_ae232e511d10379

9ed7f1f842044f.367pdf 

ü @ད་îད་ལས་.ག་དང་tན་.ག། Dངས་འÑལ་eབ་^ན། https://youtu.be/HVD11t535B8 
ü ]ག་བཅས་དང་Mན་~ད། Dངས་འÑལ་eབ་^ན། https://youtu.be/dlKG51Ssbhw  
ü %ང་.ག་བ,ད་པ། Dངས་འÑལ་eབ་^ན། https://youtu.be/eZ2jIFhhAvY  
ü ãམ་ད@་བMད་(་dར་ལས་༡ པ། Dངས་འÑལ་eབ་^ན། https://youtu.be/QfR_2N_gRX0  
ü ãམ་ད@་བMད་(་dར་ལས་༢ པ། Dངས་འÑལ་eབ་^ན། https://youtu.be/8F7oFqhflIs  
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ཆ་ཤས་བ@་པ། 
བAས་Bངས་C་  

'ོབ་)ོན་ལམ་)ོན། 
བ/ས་1ངས་དང་འ)ལ་བ,་ 

• =གས་>བ། 
• ལས་དོན། 
• ?བ་<ོན་ལམ་<ོན། 
• ད@་Aབ་ལམ་Bགས། 
• མCན་Dན་མE་ཆས། 
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,ོབ་8མ་༡༢པ/་ བMས་Nངས་U་,ོབ་<ོན་ལམ་<ོན་ད!ས། 
*་འ:ལ་-་<་དོན་oན་FX་=བ་7ོན་ལམ་7ོན། 
{གས་|བ།  

• ནང་པ.་]གས་M་ «་oམ་yད་གçམ་A་ ¶མ་གཞག་q་2་…ར་ལས་ཧ་3་z་ རང་ བསམ་yད་བཟང་å.་Tག་]་གནས་
qགས་r་དང་ གཞན་]་ཡང་ h་q་2་…ར་ལས་ བཤད་པ་q་Üབ་qགས། 

• £ག་8ག་(ངས་འñལ་ལས་འTན་པ.་ ìང་ཁ་དང་Éས་Fད་Zབ་<ན་མm་ཆས་q་ Zག་z་ བ§ར་Qབ་M་Tག་ལས་ རང་]་
ཕན་པ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་q་fན་qགས། 

• Fད་gར་A་8ག་/ལ་Zབ་z་ Éས་Fད་དང་ད†ན་Fད་ནང་(ད་Ä་ གནད་4ན་q་Zག་z་ ìང་ཁ་ནང་བu་gར་འབད་qགས། 
• Zག་ཐངས་M་ཐབས་Dས་མ་འ¡ཝ་q་ ལག་fན་འཐབ་z་ ”ག་འÛ་2་3་4ན་དང་ བËད་4ན་ ™ད་Éས་q་ བ§ར་Qབ་

འབད་h་ 4གས་´ལ་དང་ 3་7ར་fགས་བïས་M་བསམ་4ན་q་བjད་h་ བ6ད་4ན་བwན་qགས། 
• ནང་Éས་M་@མ་8ག་qZབ་[ང་འབད་h་ ལས་è་འßས་M་πངས་4ན་དང་ (ངས་�གས་Æ་བ.་ Éས་Fད་M་”ག་4ན་q་2་ 

3་4ན་ཉན་≠བ་འབད་qགས། 

 

ལས་དོན། 
• ù་འÖ་Â་གKས་M་ Q་བh.་ལམ་îབ་ཐབས་]་ ནང་པ.་Éས་M་བx་མTང་དང་ «་oམ་yད་གçམ་A་ ¶མ་གཞག་q་

2་…ར་ལས་Zག་Tག་ལས་ རང་2་Ä་ù.་ནང་ ལག་fན་དང་ བཤད་པ་q་ Üབ་qགས་ད3།  
• @མ་8ག་ མ་འ¡ཝ་q་Zག་z་ འ?་ཐངས་M་™ད་པར་q་ !ས་འ∏ན་འབད་Tག་ལས་ ལག་fན་འཐབ་qགས་ད3།  
• @མ་8ག་q་Zག་z་ Ä་ù.་ནང་ཁག་Æ་བ.་ Dས་(ན་དང་ བu་4ན་ 8ག་/ལ་q་ ཧ་3་z་ རང་2་Ä་ù.་ནང་ ལག་

fན་འཐབ་qགས་ད3། 
• £ག་8ག་(ངས་འñལ་ལས་Tན་པ.་ ìང་ཁ་དང་Éས་Fད་Zབ་<ན་མm་ཆས་q་ Zག་z་ བ§ར་Qབ་M་Tག་ལས་ རང་

]་ཕན་པ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་q་fན་qགས་ད3། 
 

>ས་འཆར་དང་པ། བ´ས་÷ངས་ རང་8ད་Pབ་Ωང་འབད་ཐངས་&་…ས་འཆར། 
Pབ་nོན་Ωོང་U། 
+བ་8མ་༡༢པ.་ བDས་Eངས་4ན་ཚན་A་ +བ་<ན་(ངས་ìགས་:ག་ མTང་Tས་ audio vsual ནང་]་བi་z་ (ངས་འñལ་
ཁ་æང་ q་2་Tག་]་བºགས་(ད། h་q.་ནང་བ«་Qནམ་ལས་ རང་ག་Zབ་ད3་མÊ་Ä་འÖ་ fགས་ûམ་á་བ«། fགས་ûམ་
á་ཉན་c་ Zབ་[ང་འབད་qགས། 
བཤེས་0ིངས་Gོབ་Hོན་དང་པ། https://youtu.be/6MuBuq2iNnM 
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བཤེས་0ིངས་Gོབ་Hོན་གཉིས་པ། https://youtu.be/RqaQfeReNFk 
བཤེས་0ིངས་Gོབ་Hོན་གLམ་པ། https://youtu.be/alYFP2QHyAE 
བཤེས་0ིངས་Gོབ་Hོན་བཞི་པ། https://youtu.be/iNDQD0sM8CE 

h་á་Zབ་པ.་Fབས་ /་”ག་དང་འbལ་བ.་ 3་4ན་ ཧ་3་བཞག་r་Üངམ་:ག་ãན་པར་ ∆ག་2་õ་བ་q་2་ལན་ Üབ་qགསཔ་
á་ Zབ་ད3པ་lན། 
Zབ་[ང་བ6ད་4ན་A་õ་བ། 

• ”གས་བཅད་འÖ་2་བ6ད་4ན་ག་:་<ནམ་lནམ་མས་3? 
• ”གས་བཅད་འÖ་2་འ$ལ་བཤད་ìང་ཁ.་ནང་?ས། 
• ”གས་བཅད་འÖ་2་བཤད་པ་ ངག་Tག་ལས་ གཞན་]་བཤད་པ་Üབ། 
• ”གས་བཅད་འÖ་ནང་ལས་ Äང་”ག་ཧ་མ་3་Ä་ ག་:་ར་འaག་3? T་བjད་འབད་h་ ”ག་མôད་ནང་ལས་3་4ན་འóལ། 
• ”གས་བཅད་འÖ་དང་འbལཝ་ད་ ང་བཅས་M་གནས་Xངས་ནང་ འབད་qགསཔ་དང་མ་qགསཔ་ག་:་ར་འaག་3? 
• ”གས་བཅད་M་ བËད་4ན་འÖ་]་ ‡ད་M་ཁ་tག་ལས་ &བ་flར་(ད་ག་ãད་ πངས་4ན་བjད། 
• བËད་4ན་འÖ་དང་ཆ་འ¡་བ.་གནད་4ན་ དò་hབ་གཞན་ཁ་ལས་ ག་h་á་ར་འTན་r་འaག་3? 
• ”གས་བཅད་འÖ་2་བËད་4ན་A་Tག་]་ རང་2ས་ õ་བ་„་2་ õ་བ་õས་ལན་:ག་བi་བ«། 

Zབ་[ང་དP་Qབ། 
འ$ལ་བཤད་?ས་(ད་Ä་དང་། õས་ལན་?ས་(ད་Ä། བསམ་འཆར་?ས་(ད་Ä། õས་ལན་?ས་(ད་Ä་q་དང་། བཤད་པ་ངག་Tག་
ལས་Üབ་z་ Ó་ག{ང་འབད་(ད་Ä་q་ རང་2་ìང་ཁ.་+བ་དåན་དང་། ཡང་ན་ ìང་ཁ་དང་བDས་Eངས་fགས་ûམ་á་Dས་Ä་
:ག་]་ བ§ལ་c་ བ»བ་མ་བ»བ་དང་ དP་དúད་འབད་བ6ག། h་དང་འñལ་བ.་ fགས་བïས་M་བཀའ་+བ་q་1་z་ རང་
2ས་རང་2་ Dས་(ན་3ང་འÍལ་གཏང་ཐབས་]་བ@ན་¬གས་བÇད་ད3། 
 

>ས་འཆར་ག9ས་པ། *་འ:ལ་-་<་དོན་ ཡོངས་འ≠ལ་ཐོག་ལས་ âོབ་nོན་འབད་ཐངས་&་…ས་འཆར། 
Pབ་nོན་Ωོང་U། 
+བ་8མ་༡༢པ.་ བDས་Eངས་4ན་ཚན་A་ +བ་<ན་(ངས་ìགས་:ག་ མTང་Tས་ audio vsual ནང་]་བi་z་ (ངས་
འñལ་ཁ་æང་ q་2་Tག་]་བºགས་(ད།  
བཤེས་0ིངས་Gོབ་Hོན་དང་པ། https://youtu.be/vTK-y5nBqo0 
བཤེས་0ིངས་Gོབ་Hོན་གཉིས་པ། https://youtu.be/_XLakAdzRMc 
བཤེས་0ིངས་Gོབ་Hོན་གLམ་པ། https://youtu.be/O7TerhErz3c 
བཤེས་0ིངས་Gོབ་Hོན་བཞི་པ། https://youtu.be/pwFVEW97JfA 

h་q.་ནང་ལས་ རང་ག་<ན་r་lན་པ.་ ”གས་བཅད་q་(ད་པ.་ མTང་Tས་མm་ཆས་M་ ཁ་æང་འÖ་ +བ་vག་q་]་བཏང་Qནམ་
ལས་ h་ནང་ལས་ Zབ་[ང་འབད་བ6ག།  
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4་ག6ང་དང་7ད་$ག་8ང་འ:ལ་ལ་;ངས།                                                                                                     =ག་>ངས་ 223 / 270 

h་á་Zབ་བ6ག་པ.་Fབས་ /་”ག་དང་འbལ་བ.་ 3་4ན་ ཧ་3་r་Üངམ་:ག་á་ མ་བཞག་པར་ ?་r་དང་Zག་r། ཉན་≠བ་
དང་དP་དúད་q་འབད་h་ བDས་Eངས་M་ıར་ཁར་ ìང་ཁ.་འ?་≠བ་M་Dས་(ན་ཡང་ འTབ་qགས་r.་4ན་]་ ∆ག་2་ ལན་
འ?་≠བ་འབད་r.་Hང་µ་q་འབད་བ6ག་ད3། 
Zབ་[ང་བ6ད་4ན་A་õ་བ། 

• ”གས་བཅད་འÖ་2་བ6ད་4ན་ག་:་<ནམ་lནམ་མས་3? 
• ”གས་བཅད་འÖ་2་འ$ལ་བཤད་ìང་ཁ.་ནང་?ས། 
• ”གས་བཅད་འÖ་2་བཤད་པ་ ངག་Tག་ལས་ གཞན་]་བཤད་པ་Üབ། 
• ”གས་བཅད་འÖ་ནང་ལས་ Äང་”ག་ཧ་མ་3་Ä་ ག་:་ར་འaག་3? T་བjད་འབད་h་ ”ག་མôད་ནང་ལས་3་4ན་འóལ། 
• ”གས་བཅད་འÖ་དང་འbལཝ་ད་ ང་བཅས་M་གནས་Xངས་ནང་ འབད་qགསཔ་དང་མ་qགསཔ་ག་:་ར་འaག་3? 
• ”གས་བཅད་M་ བËད་4ན་འÖ་]་ ‡ད་M་ཁ་tག་ལས་ &བ་flར་(ད་ག་ãད་ πངས་4ན་བjད། 
• བËད་4ན་འÖ་དང་ཆ་འ¡་བ.་གནད་4ན་ དò་hབ་གཞན་ཁ་ལས་ ག་h་á་ར་འTན་r་འaག་3? 

Zབ་[ང་དP་Qབ། 
+བ་vག་q་2ས་ /་”ག་2་འ$ལ་བཤད་?ས་(ད་Ä་དང་། õས་ལན་?ས་(ད་Ä། བསམ་འཆར་?ས་(ད་Ä། õས་ལན་?ས་(ད་
Ä་q་ (ངས་འñལ་Tག་ལས་ རང་]་བ§ལ་བ6ག་r་དང་། བཤད་པ་ངག་Tག་ལས་Üབ་(ད་Ä་q་ Ó་ག{ང་འབད་h་ བ§ལ་
བ6ག་Qནམ་ལས་ རང་2ས་ཁ་tག་ལས་ µ་¬ལ་q་]་ བ»བ་མ་བ»བ་དང་ དP་དúད་འབད་ད3པ་དང་། h་དང་འñལ་བ.་ 
fགས་བïས་M་བསམ་ལན་q་†ན་c་ Dས་(ན་3ང་འÍལ་གཏང་ཐབས་]་བ@ན་¬གས་བÇད་ད3། 

 
…ས་འཆར་གJམ་པ། ནང་པX་ wད་Gང་དང་འL་བX་ âོབ་nོན་འབད་ཐངས་&་…ས་འཆར། 
âོབ་nོན་འབད་ཐངས་&་=་3མ། 

1. 4ན་ཚན་A་…ར་ (Ä་mམ་པ.་གནས་བ&ད) +བ་དåན་Aས་ བཤད་པ་aམ་�་:ག་Üབ། 
2. 4ན་ཚན་A་…ར་ E་ཟ་p་ག.་Tག་ལས་ +བ་vག་q་2ས་ བསམ་འཆར་≠བ་བ6ག། 
3. 4ན་ཚན་A་…ར་ལས་བjད་(ད་པ.་ ”གས་བཅད་འÖ་ དò་<ན་Tག་ལས་ Zག་z་ +བ་vག་q་ Úས་འhད་á་≠བ་

བ6ག་r། 
4. ”གས་བཅད་འÖ་ནང་2་ Äང་”ག་ཧ་མ་3ཝ་ ག་:་ར་་(ད་ག་ ≠བ་བ6ག་z་ ‰ང་øང་Tག་]་ 3་4ན་?ས་†ན་r། 
5. +བ་vག་mང་ར་]་ ”གས་བཅད་M་3་བ་ ག་h་á་fན་qགས་4་ག་ ≠བ་བ6ག་r། 
6. +བ་དåན་Aས་ ”ག་འÛ་དང་ ”ག་¸ང་ ”གས་བཅད་M་3་བ་q་ ◊་◊་བQན་ བཤད་པ་Üབ་†ན་r། 
7. ”གས་བཅད་M་3་4ན་ བ6ད་བ7ས་c་བཤད་†ན་r། 
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8. +བ་vག་q་]་ བËད་4ན་འÖ.་Tག་]་ lནམ་ãནམ་དང་ བ»བ་མ་བ»བ། Xང་®ང་འབད་qགས་ Ä་qགས། ⁄་
མ་h་á་ འབད་དང་མ་འབད། q་2་…ར་ བསམ་འཆར་བཤད་བ6ག་r། 

9. ”གས་བཅད་འÖ.་བ6ད་4ན་ རང་2་3་ཐངས་དང་འbལ་ འ?་hབ་ནང་]་ ?་བ6ག་r། 
10. ”གས་བཅད་འÖ.་Tག་]་ ,]མœ་2་8ག་<བས་དང་འbལ་c་ õ་བ་༥ལས་མ་མངམ་:ག་ qམ་µ་á་†ན་c་ མ‹ག་

བ7་r། 
Pབ་Ωང་བŒད་དོན། 

• Zབ་[ང་འབད་(ད་པ.་བËད་4ན་འÖ.་…ར་ལས་ བསམ་འཆར་བཤད། 
• ང་བཅས་Mས་ æང་9བ་´མས་དཔའ་q་བ{མ་ འབད་མ་qགས་Ä་འÖ་ ག་:་ལས་བ|ན་c་lན་ན? 

ད¿་Aབ། 
• +བ་vག་q་2ས་ བཤད་Ä་བསམ་འཆར་]་ !ས་fན་འབད་h་ fགས་བïས་M་བསམ་ལན་†ན་r། 
• ”གས་བཅད་M་བ6ད་4ན་?ས་(ད་Ä་q་དP་Qབ་འབད་h་ fགས་བïས་M་Nས་འཆར་†ན། 
• qམ་µ་q་ འབད་(ད་ãད་དP་Qབ་འབད་h་ µ་¬ལ་ག་ར་qལ་མtན་འབད་(ད་ãད་M་ ¡ན་T་བཞག། 
• ¬ལ་མ.་tན་ཚན་འ3་བºགསཔ་ད་ ⁄་མར་Zབ་Ä་ /་”ག་2་འ$ལ་བཤད་h་ +བ་vག་གKས་h་:ག་]་ དམང་ཁར་

བཤད་བ6ག་z་ ག་h་á་ ཧ་3་(ད་ག་ དP་Qབ་འབད་ད3། 
 

…ས་འཆར་བA་པ། བ?་º་རང་,ལ་‡་lX་Pབ་nོན། (âོབ་≈ག་གཙོར་nོན་@་Pབ་nོན། 
=བ་7ོན་Mོང་`། 
oབ་ད{ན་@ས་oབ་$ན་གནང་P་\ངམ་Jག་(་ བ|ན་t་མ་jད་པར་ oབ་pག་རང་+ས་ཡང་ Sངས་འwལ་@་Aག་ལས་}བ་~ར་འ�ལ་t་ 
!བ་xངས་འབད་ད8།  

W་+་6ན་(་ P་„g་བÁ་བ†ད་ཐབས་ལམ་ google clsssroom/ +-VLE/ Wechat/ Telegarmme/ 
facebook ལ་≥གས་པ་√་£བས་བW་བg་ བÁ་བ†ད་གང་zང་གJག་ནང་ àས་ཚན་འO་+་ „་ཚན་བ±་Vནམ་ལས་ ·ས་བ>ར་ 
ད°་Vབ་ལ་≥གས་པ་ག་ར་ འwལ་ལམ་འO་བ†ད་W་འབད་ད8། 

ü ∂་བg་Nག་འ[ལ་དང་། གནད་འགག་f་བg་6ན་ཚན་Aག་(་ གསལ་བཤད་འབད་L། 
ü གཤམ་འ®ད་I་Sངས་འwལ་ཁ་√ང་T་≠ན་Vནམ་ལས་ !བ་xངས་འབད་བ_ག་L། 
ü ·ས་བ>ར་དང་ 6གས་Cལ་\བ་L། 
ü བ´ད་བÏན་དང་། Zས་Uང་ƒག་བÏན་བ±་]་གཏང་L། 
ü ལན་Uང་། ལན་གདམ་ཁ་ཅན། མUན་9ག། ས་$ང་བBབ་L་ལ་≥གས་པg་ r་T་འབད་བ_ག་L། 

འbལ་མRད་ཡོངས་འbལ་ཁ་cང་།  
6ོབ་7ོན་དང་པX་ཡོངས་འbལ་ཁ་cང་། https://youtu.be/6MuBuq2iNnM 

Nགས་བཅད་༦༣པ། Ìག་པར་î་བ་འÓན་དང་Zད་འ·་དང་།། ནས།  
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Nགས་བཅད་༧༤པ། >ག་བÔལ་†ན་P་ཆད་པར་བ]ན་འཚལ་Ì།། éས་པg་བར། 
6ོབ་7ོན་ག9ས་པX་ཡོངས་འbལ་ཁ་cང་། https://youtu.be/RqaQfeReNFk 

Nགས་བཅད་༧༥པ། M་མ་་བ་M་Aབ་རང་(ས་Iས།། ནས།  
Nགས་བཅད་༩༤པ་ Ò་བ་Êང་བ་åན་པg་Äག་འཚལ་Ì།། éས་པg་བར། 

6ོབ་7ོན་གdམ་པX་ཡོངས་འbལ་ཁ་cང་། https://youtu.be/alYFP2QHyAE 
Nགས་བཅད་༩༥པ། âད་mགས་Äམས་ལ་≥ས་ཀg་Zས་B་L།། ནས།  
Nགས་བཅད་༡༠༤པ། W་བས་fས་མàག་ད8ས་པ་གཞན་མ་མÚས།། éས་པg་བར། 

6ོབ་7ོན་བQ་པX་ཡོངས་འbལ་ཁ་cང་། https://youtu.be/iNDQD0sM8CE 
Nགས་བཅད་༡༠༩པ། མ་,ག་པ་ལས་ལས་t་W་ལས་L།། ནས་མ=ག་བར། 

ཁ་eང་གསལ་བཤད་C་ཡོངས་འbལ་ཁ་cང་། 
8ང་ས་ùབས་མ8ན་ཏ་ལg་n་མ་དང་། ཟམ་ག6ང་,ན་{་fg་བûས་üངས་གBང་བཤད། 
https://bodyiglobjong.com/sheyting-v2/ 

དP་Qབ།  
oབ་ཁང་oབ་$ན་@་dབས་Kན་པ་Jན་ Zས་†ན་@་h་བ་hས་ལན་@་Aག་ལས་ད°་Vབ་འབད་ད8།  
oབ་ཁང་ནང་uན་པར་ Sངས་འwལ་\ང་པg་Aག་ལས་!བ་ད8་པg་གནས་£ངས་ནང་Kན་པ་Jན་་་ 

ü ས་བཅད་ཁག་P་P་z་z་བoན་<་བ?ད་=ན་<་n་བ་བUད་oནམ་ལས་ i་g་a་ལན་èག་ད@་oབ་འབད་ད3། 
ü གནད་འགག་”་བK་.གས་བཅད་དང་ ཡང་ན་=ན་ཚན་g་ëན་oནམ་ལས་ བ¿ད་བ‡ན་<་mག་ལས་ -་གrང་a་གསལ་བཤད་འབད་བ?ག་

H་ ད@་oབ་འབད་ད3། 
ü ལན་êང་། ལན་གདམ་ཁ་ཅན། མêན་ ག་ལ་Pགས་པK་ Y་g་འབད་བ?ག་oནམ་ལས་ ད@་oབ་འབད་ད3། 
ü ˘གས་(་ཚད་གo་དང་བཅས་པK་ ལས་འˇལ་êང་Ø་z་:་བ?ག་oནམ་ལས་ ད@་oབ་འབད་ད3། 

མRན་Sན། 
ü 6ོབ་Vམ་བN་ག9ས་པX་=ག་Vག་དང་*ོམ་Vག། ཤོག་Yངས་༡༢༣ལས་ ༡༩༤3ན། 
ü བཤེས་0ིངས་Gོབ་Hོན་དང་པ། https://youtu.be/vTK-y5nBqo0 
ü བཤེས་0ིངས་Gོབ་Hོན་གཉིས་པ། https://youtu.be/_XLakAdzRMc 
ü བཤེས་0ིངས་Gོབ་Hོན་གLམ་པ། https://youtu.be/O7TerhErz3c 
ü བཤེས་0ིངས་Gོབ་Hོན་བཞི་པ། https://youtu.be/pwFVEW97JfA 

 
…ས་འཆར་fi་པ། དོན་ཚན་དང་འ≠ལ་བX་=་བ་ བnན་བ∏ས་གཞན་ཁར་ìངས་གdགས་འབད་B་Pབ་ཐངས། 
Pབ་nོན་Ωོང་U། 
+བ་དåན་Aས་ /་”ག་q་<ན་པ.་Fབས་ འÖ་དང་འñལ་བ་(ད་པ.་ ནང་པ.་ག1ང་དòར་ན་ &ལ་wས་ལག་fན་དང་ yད་
འ‹ག་ Ìན་བཟང་®་མ.་ཞལ་]ང་ དò་གཏམ་ བ≠བ་æ་ Éས་བཤད་M་དò་hབ་ ལ་_གས་པ.་འñལ་བ་(ད་Ä་ དò་ཆ་q་ 
+བ་ཁང་ནང་དò་á་འབག་∆ངས་c་ +བ་དåན་Aས་πངས་ག»གས་འབད་ཐངས་M་དò་<ན་†ན་r། 
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དòར་ན། འN་བ་8གས་.ག་2་7ག་བ7ལ་དང་ ཡང་ན་ |ན་འñལ་བ6་གKས་M་…ར་ བDས་Eངས་ནང་ལས་འTན་4་བ{མ་ 
དò་ཆ་གཞན་ yད་འ‹ག་དང་ ཞལ་]ང་ Éས་བཤད་ལས་8མ་A་དò་hབ་ Fལ་བཟང་Gད་M་དགའ་<ན་q་ནང་ལས་ཡང་ འTན་
r་(ད་པ.་…ར་ བཤད་པ་Üབ་z་ πངས་ག»གས་འབད་བ6ག་r་དང་། དò་ཆ་མ་འ¡ཝ་q་ལས་འTན་Ä་q་2་ནང་འmད་ བཤད་
ཐངས་M་™ད་པར་མ་འ¡ཝ་q་ དP་དúད་འབད་h་ 3་བ་fན་བ6ག་ད3།  
h་ལས་+བ་ཁང་ö་ཚན་ནང་]་ བDས་Eངས་M་ 4ན་ཚན་◊་#ད་h་ h་དང་འ¡་བ.་]ང་¡ངས་◊་ དò་ཆ་གཞན་ཁ་ལས་འóལ་Qབ་
འབད་h་ +བ་ཁང་ནང་fiན་1་འབད་r།  h་2་¬ལ་ལས་ +བ་vག་q་£ག་8ག་ཁང་ནང་qད་h་ £ག་Tག་πངས་ག»གས་འབད་
r་[ང་བ་†ན་r་དང་། ཡང་ན་བ¬ད་བHན་ནང་á་ +བ་<ན་འབད་h་ ལམ་]གས་གKས་ཀ.་πངས་ག»གས་]ང་འ∂ན་འབད་ཐངས་
<ན་c་ འÖ་q་ལག་fན་འཐབ་qགས་r་2་4ན་]་ /་”ག་དང་འñལ་བ་(ད་པ.་ ]ང་འ∂ན་r་དང་ πངས་ག»གས་འབད་r་2་
4ན་ལས་ ལས་འ¿ལ་q་†ན་ད3།  
ད་◊ས་ནངས་པ.་+བ་vག་q་ ད†ན་Fད་]་[ང་བ་(ད་r་འÖ་2ས་ ད†ན་Fད་་ནང་(ད་པ.་ Fད་gར་མ་འ¡ཝ་q་2་ (ངས་
འñལ་ཁ་æང་ <ན་†ན་Qམ་ལས་ ཕབ་fན་འབད་h་Zབ་[ང་འབད་བ6ག་3། 
Zབ་[ང་བ6ད་4ན་A་õ་བ། 

• བDས་Eངས་ནང་ལས་འTན་r་(ད་པ.་ བËད་4ན་q་ དò་ཆ་གཞན་ཁར་ ག་h་á་ར་འTན་r་འaག་3? 
• གནད་4ན་ག:ག་ཧ་3་r.་4ན་]་ དò་ཆ་ག:ག་]་ར་མ་བ|ན་པར་ གཞན་q་ནང་ལས་ཕར་བ«་z་Zབ་པ་:ན་ ཕན་Tགས་

ག་h་á་∆ང་r་lན་མས་3? 
དã་�བ། 

• ནང་པ.་Éས་M་ 3་4ན་q་ མཁས་མÉག་མ་འ¡ཝ་དང་ དò་hབ་མ་འ¡ཝ་q་ལས་གçངས་(ད་Ä་q་ ག་བ7ར་འབད་h་ 
3་བ་fན་qགས་Ä་qགས་དP་Qབ་འབད་ད3། 

• ནང་Éས་དང་འñལ་བ.་ བx་མTང་q་2་…ར་ལས་ Éས་བཤད་◊་འབད་qགས་Ä་qགས་ 3་Fབས་†ན་c་ དP་Qབ་
འབད་ད3། 

མ]ན་zན་མr་ཆས། 
ü Letter_to_a_Friend_Root_Text_Nagarjuna.pdf (atishacentre.org.au) 

ü Text of Letter to a Friend (rigdzindharma.org)  

ü NAGARJUNA’S LETTER TO KING GAUTAMIPUTRA (furhhdl.org) 

བGས་¨ངས་®ད་གqས་ཤན་_ར། 
ü https://b-ok.asia/book/919388/2aafa0 

ü ≠ོད་འéག་I་འ∫ལ། .ལ་འçན་Gས་Hག་ཚོགས་¥། 
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…ས་འཆར་flག་པ། ཐོས་པ་,་4་པÍ་ཁ་,ས་‡་lX་Pབ་nོན། (Aབ་འཚོལ་@་ཐོག་ལས་Pབ་Ωངས་འབད་°། 
=བ་7ོན་Ωོང་U།  
ནང་6ན་Ãར་བཏང་དང་ བqབ་√་བvམ་འཇམ་Œང་Œ་Kན་པ་Jན་ œངས་གúགས་འབད་ད8པ་uད་zང་ ཁག་f་བg་6ན་ཚན་དང་། }་f་བg་6ན་
ཚན་Kན་པ་Jན། W་དང་འwལ་བg་ འ[ལ་པ་གཞན་དང་ བ£ན་བ©ས་གཞན་(་ཡང་ œངས་གúགས་འབད་W་!བ་xངས་འབད་ད8།  
ད¥་འབད་བ་Jན། ད`ན་མàག་གBམ། ད–་P་P་ད–g་ལས་ལམ་བ_། ཕར་Öན་Üག། བ—ན་གནས་ཡན་ལག་བ}ད། འ“ག་|ན་àས་བ}ད། 
འཕགས་པg་kར་བZན། ཚད་uད་བV། བསམ་གཏན་@་ཡན་ལག། $བས་f་བg་ལས་Äམ་པ་^། 9བ་པ་^། $བས་དང་དབང་{་^། èན་པ་
”ར་བཞག་བV། བWན་པ་བV། བqབ་པ་གBམ་ལ་≥གས་པ་T་ ག‘ང་གཞན་དང་གཞན་ན་ཡང་ 0་ཤ་Aན་L་Sདཔ་ལས་ W་T་+་འwལ་
Sད་ད¥་ཆ་མ®་’བ་འབད་W་ !བ་བ_ག་ད8། 
Pབ་Ωང་བŒད་དོན་@་[་བ། 

• བûས་üངས་ལས་Aན་པg་བ÷ད་6ན་འO་ ད¥་ཆ་གཞན་ཁ་ལས་ ག་W་F་ར་འAན་L་འZག་8? 
• བ÷ད་6ན་གJག་ 0གས་•མ་F་ཧ་8་Lg་6ན་(་ ད¥་ཆ་གཞན་T་ནང་ཡང་ œངས་གúགས་འབད་W་བî་བ་Jན་ ÿ་ཕན་ག་J་Ÿང་

L་མས་8? 
དP་Qབ། 
}་fg་6ན་ཚན་≥་≥་+་Aག་(་ ⁄གས་I་ཚད་གV་Sད་པg་ གསལ་བཤད་འབད་L་དང་། ལས་འ€ལ་4་L་T་≠ན་Vནམ་ལས་ ད°་Vབ་འབད་
ད8།  
མRན་Sན་མT་ཆས། 

ü ≠ོད་འéག་|Æ་བ�་པ་*ན། Yོབ་Hམ་༡༡པ>་ Hག་གiང་གདམ་ཁ>་bས་ཚན་Yོབ་Tབ། ཤོག་Øངས་༣༡ལས་༡༧༥*ན།  

  https://rec.gov.bt/download/878/rigzhung/5160/xi-rigzhung-elective-textbook-2021.pdf 

ü ≠ོད་འéག་|Æ་£་པ་ལས་མéག་*ན། Yོབ་Hམ་༡༢པ>་Hག་གiང་གདམ་ཁ>་bས་ཚན་Yོབ་Tབ། ཤོག་Øངས་༨ལས་༡༡༣*ན།  

  https://rec.gov.bt/download/878/rigzhung/5159/xii-rigzhung-elective-textbook-2021-2.pdf 

ü .ལ་∞ས་ལག་|ན། Yོབ་Hམ་བ±་པ>་^ག་Hག་དང་Iོམ་Hག། ཤོག་Øངས་༡༢༣ལས་༡༥༥*ན། 
  https://rec.gov.bt/download/941/dzongkha/5147/x-lhakrig-da-tsomrig-2021.pdf 

ü •བས་ó་དª་འEན་Hན་=ན་pས་མཛད་པ>་ བGས་¨ངས་འ∫ལ་པ། 
ü ó་བÑན་âད་º་བས་མཛད་པ>་ བGས་¨ངས་འ∫ལ་པ། 
ü •བས་ó་དª་འEན་Hན་=ན་pས་མཛད་པ>་ •བས་འ†་Ωམས་བæད་2་X་དོན། 
ü ས་•་|གས་བཤད། ™་ïང་&་བ?ན་བ}ས། |གས་བཤད་êང་དོར།  
ü øར་མr>་ñམ་བཤད། ནང་པ་སངས་.ས་པ>་bས་Dགས། 
ü ¿གས་པོ་ཐར་.ན། ¡ན་བཟང་ê་མ>་ཞལ་Dང་། ≠ོད་འéག། .ལ་∞ས་ལག་|ན། 
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བMས་Nངས་U་ནང་དོན་V་ བWར་Aབ་དང་ད@་དXད་འབད་Y་ ?བ་<ོན་འབད་ཐངས། 
{གས་|བ།  

• འ?་@མ་དང་Bན་@མ་ Cང་ ལ་_གས་པ.་ @མ་8ག་ མ་འ¡ཝ་q་Zག་z་ བ§ར་Qབ་འབད་Qནམ་ལས་ འ?་ཐངས་M་ 
™ད་པར་q་ !ས་འ∏ན་ འབད་h་ ™ད་Éས་fགས་ûམ་q་ གདམ་ཁ་Üབ་z་ ལག་fན་འཐབ་qགས།༼Zག་@མ།༽ 

• £ག་8ག་(ངས་འñལ་ལས་འTན་པ.་ ìང་ཁ་དང་Éས་Fད་Zབ་<ན་མm་ཆས་q་ Zག་z་ བ§ར་Qབ་M་Tག་ལས་ རང་]་
ཕན་པ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་q་fན་qགས།༼Zག་@མ།༽ 

ལས་དོན། 
• @མ་8ག་ མ་འ¡ཝ་q་Zག་z་ འ?་ཐངས་M་™ད་པར་q་ !ས་འ∏ན་འབད་Tག་ལས་ ལག་fན་འཐབ་qགས་ད3།  
• @མ་8ག་q་Zག་z་ Ä་ù.་ནང་ཁག་Æ་བ.་ Dས་(ན་དང་ བu་4ན་ 8ག་/ལ་q་ ཧ་3་z་ རང་2་Ä་ù.་ནང་ ལག་

fན་འཐབ་qགས་ད3། 
• £ག་8ག་(ངས་འñལ་ལས་Tན་པ.་ ìང་ཁ་དང་Éས་Fད་Zབ་<ན་མm་ཆས་q་ Zག་z་ བ§ར་Qབ་M་Tག་ལས་ རང་]་

ཕན་པ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་q་fན་qགས་ད3། 
 
…ས་འཆར་དང་པ། མོན་པས་མོན་ཐག་འཐག་པ་‡་lX་Pབ་nོན།  (€ག་F་བoར་Aབ་འབད་ཐངས།) 
=བ་7ོན་Mོང་`། 
ཐགས་,གས་འཐག་པg་dབས་(་ ⁄ད་པg་�ས་གV་མUན་དང་P་མUན་ འཇའ་དང་P་འཇའ། འཐག་པg་dབས་(་ ⁄ད་པg་Ûམ་Ùད་ ལ་
≥གས་པg་ད°་དÍད་འབད་6་བvམ་F་ Nག་+་Aག་ལས་བùར་Vབ་འབད་བg་dབས་ 8་བ་\ངམ་Jག་0ན་བཞག་L་uན་པར་ ıད་àས་གཞན་
ཡང་བî་ད8པ་0་ཤ་Sད། འO་ཡང་ Pང་Nག་âག་„བ། Nག་+་8་,མ། 8་‡ང་བW་ˆང་། ད¥་6ན་xར་ཐངས། འ4་ཐངས་I་ཉམས་T་བî་
ད8། 
Dང་r།  

ü Pང་Nག་གསརཔ་Aན་P་འO་T་A་བ`ད་འབད་བ_ག་L། 
ü W་+་འ[ལ་བཤད་Nག་མsད་ལས་འ�ལ་བ_ག་L། 
ü ས་ù་0གས་བཤད་བvམ་@་བqབ་√g་Nག་དང་། བûས་üངས་I་བར་ན་ ད¥་6ན་xར་ཐངས་I་ıད་པར་ འ�ལ་བ_ག་L། 
ü བ÷ད་Nག་+་8་,མ་ད˜གས་t་≠ན་Vནམ་ལས་ 8་,མ་བ9ག་བ_ག་L་དང་ W་F་Ÿང་ད8་པg་†་མཚན་·ས་བ>ར་འབད་L། 

ད¥ར་ན། M་མ་་བ་dར་མ་གBམ་ ཤར་t་འZག་ ¯་ལམ་ལམ་ ཡར་གནམ་ཁg་˘ག་ན་(། ºར་6་བvམ་T། 
མRན་Sན་མT་ཆས།  

ü 6ོབ་Uབ། 6ོབ་Vམ་བN་ག9ས་པX་=ག་Vག་དང་*ོམ་Vག། ཤོག་Yངས་༡༢༣ལས་ ༡༩༤3ན། 
ü XII-Lhakrig-da-Tsomrig-2021.pdf 

ü àས་fད་དང་ âོང་ཁX་Dག་མཛོད། 
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ü ã་དང་åང་E་བ7ན་བçས། 
ü https://rec.gov.bt/download/879/dzongkha-references/3686/xi-xii-chhu-dang-shingi-tenchoe-

2019.pdf 

ü ãX་བ7ན་བçས། 
ü http://acharyasamten.blogspot.com/2014/08/blog-post_45.html 

ü åང་E་བ7ན་བçས། 
ü http://acharyasamten.blogspot.com/2022/03/blog-post.html#more 

 

…ས་འཆར་ག8ས་པ། mབས་&་དོན་བZ་ ?ང་ÎX་འ@ང་F་Pབ་nོན། (དོན་@་བoར་Aབ་འབད་ཐངས།)  
Zབ་<ན་Hང་µ། 
ས་བཅད་དང་འbལ་བ.་4ན་ཚན་◊་◊་ìགས་པ.་Fབས་]་ 3ང་]་Zབ་ཚར་བ.་”གས་བཅད་◊་◊་2ས་ 4ན་དག་ག་:་<ནམ་མས་ག། 
ག་ར་བAམས་པ་:ན་ བ6ད་4ན་ག་:་<ན་མས་ག་ དP་Qབ་འབད་h་བ«་ད3པ་lན། h་2་4ན་]་ ”གས་བཅད་�ངས་དང་བYན་
པ.་བËད་4ན་ ག་:་lན་ན་2་ དཀར་ཆག་མ4ར་བ7ས་:ག་(ད། 
 

ཨང་། Dགས་བཅད་èངས་ཁ། Dགས་བཅད་3་E་ནང་དོན་ཁ་གསལ། 
༡ ༦༣-༦༤ དལ་འcོར་h་Gས་ཐོབ་པX་fབས་G་ ëང་པོ་oན་ད<ས་པX་གདམ་ངག། 
༢ ༦༥-༧༦ འTར་བX་གནས་G་ì་བ་བîད་ད<་པX་བ6བ་c། 
༣ ༧༧-༨༣ འ>་བ་I་པོ་yར་བཏང་E་|ག་བñལ་མནོ་བསམ་གཏང་ད<པ། 
༤ ༨༤-༨༨ དóལ་བX་|ག་བñལ་མནོ་བསམ་གཏང་ད<པ། 
༥ ༨༩ wད་འ>X་|ག་བñལ་མནོ་བསམ་གཏང་ད<པ། 
༦ ༩༠ ཤ་ཟ་བX་ôས་དhགས་མནོ་བསམ་གཏང་ད<པ། 
༧ ༩༡-༩༧ ö་õགས་C་|ག་བñལ་མནོ་བསམ་གཏང་ད<པ། 
༨ ༩༨-༡༠༡ =་ö་|ག་བñལ་མནོ་བསམ་གཏང་ད<པ། 
༩ ༡༠༢ =་མ་öན་-་|ག་བñལ་མནོ་བསམ་གཏང་ད<པ། 
༡༠ ༡༠༣-༡༠༨ འTར་བX་ôས་དhགས་མཐོང་Qནམ་ལས་ U་ལས་>ལ་བX་ཐབས་ལམ་འཚོལ་F། 
༡༡ ༡༠༩-༡༡༣ Q་བ་འཐོབ་པX་ཐབས་ལམ་ úན་འbལ་བnམ་ད<ས་པX་བ6བ་c་དང་། 
༡༢ ༡༡༤-༡༡༦ བUན་པ་བQX་གནས་Gགས་བnམ་ད<་པX་བ6བ་c། 
༡༣ ༡༡༧-༡༢༣ བNད་དོན་བ|་Ç་ མùག་བ|་བ། 
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Mོང་`་དང་པ།   
Dགས་བཅད་༦༣་དང་༦༤པX་fབས་C་Mོང་`། 
oབ་pག་„་ཚན་གMས་ནང་ བ8་བཤའ་\བ་Vནམ་ལས་ „་ཚན་b་b་+ས་ Nགས་བཅད་bg་འ[ལ་བཤད་\བ་བ_ག་L་དང་། ˙ང་6ན་ག་J་
Kན་ན་+་h་བ་T་h་L་དང་། „་ཚན་གMས་I་འ[ལ་བཤད་མ=ག་བ>ཝ་ད་ Nགས་བཅད་འO་གMས་Iས་ བ_ད་6ན་ག་J་$ནམ་Kན་མས་ག་
·ས་བ>ར་དང་ ཡང་ན་ Oས་ལན་འབད་F། 

འi་Eས་Vགས་བûས་ü་ Dགས་བཅད་དང་ ས་བཅད་གཞན་དང་གཞན་G་ཡང་ fབས་ཐོབ་དང་བ°ན་ü་ Mོང་`་¢ན་ད<། 
  

Mོང་`་ག9ས་པ། 
• oབ་pག་„་ཚན་བé་W་Jག་བ±།  
• „་ཚན་b་b་(་ 8ང་འ®ད་ས་བཅད་ཁག་༡༣འO་ དཔར་˚ན་འབད་W་;ད། 
• ས་བཅད་ཁག་༡༣འO་ བ_ད་བjམས་\བ་Vནམ་ལས་ 6ན་ཚན་ཁག་དག་པ་Jག་ནང་བ±་བ_ག། 
• „་ཚན་@་P་:མ་གJག་(་ W་+་ར་œངས་གསལ་བཤད་འབད་བ_ག་ད8། 

 
• ད¥ར་ན། ང་+ས་འབད་བ་Jན། ས་བཅད་༡༣འO་ 6ན་ཚན་བV་ནང་ བ>་L་Kན་མས། འO་ཡང་ 
• ས་བཅད་དང་པ་འO་ དལ་འ¸ར་˙ང་{་0ན་ད8པ།  
• ས་བཅད་༢་པ་ལས་༩པ་Tན་�ད་ འ®ར་བ་(་~་བ་བ˝ད་ད8པ།  
• ས་བཅད་ ༡༠པ་ལས་༡༢ Tན་�ད་ V་བg་ཐབས་ལམ་ |ན་འwལ་དང་བWན་བV་བ˛མ་ད8པ།  
• ས་བཅད་༡༣པ་འO་ བ_ད་6ན་@་མ=ག་བ>་བཅས་Kན་མས། ºར་6་བvམ་F་ qབ་བ_ག་ད8། 

མRན་Sན་མT་ཆས། 
6ོབ་Uབ། 6ོབ་Vམ་བN་ག9ས་པX་=ག་Vག་དང་*ོམ་Vག། ཤོག་Yངས་༡༢༣ལས་ ༡༩༤3ན། 
XII-Lhakrig-da-Tsomrig-2021.pdf 

<ང་འTད་ས་བཅད་༡༣-་དཔར་£ན་ཤོག་§མ། 
 

…ས་འཆར་གJམ་པ། འ…་flག་མཐོང་áལ་སོ་སོ་‡་lX་Pབ་nོན། (‡་áལ་སོ་སོX་ཐོག་ལས་ བoར་Aབ་འབད་ཐངས།)  
=བ་7ོན་Mོང་`། 
9་8རཔ་གང་]་ འN་བ་.ག་2་མTང་qལ་མ་འ¡ཝ་(ད་4་བ{མ་á་ 4ན་དག་ག:ག་]་ བ«་qལ་མ་འ¡ཝ་ _་_་2་Tག་ལས་ 
བ§ར་Qབ་འབད་བ6ག་ད3།  
འÖ་བ{མ་A་བ§ར་Qབ་འབད་ཐངས་འÖ་ Cང་དང་ Bན་@མ་ &ལ་རབས་∑་èས་q་ནང་ fགས་ûམ་འ`་བ»བ། དò་ཆ་2་ནང་
4ན་ནང་ཡང་ རང་2ས་ལག་fན་འཐབ་qགས་པ་:ན་ འ`་མ་བ»བ་ར་འÖ་ãན། 
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6ོབ་ཚན་ད.ས་C་Mོང་`། 
Nགས་བཅད་ར༦༦པg་dབས་I་Ì་†ས་ འཕགས་པ་ཀ་ཏ་ཡ་ནg་∫་â་གBང་།  

ཕ་ཤ་ཟ་Vང་མ་ལ་བˇག། །ག≥ད་པg་ད¶་Â་!ང་Z་བvང་།། 
ìང་མས་"་Âg་zས་པ་འཆའ། །®་Âg་àས་ལ་གད་#་$།།  

ºར་P་འO་ √ང་%ང་€་4ས་Vནམ་ལས། oབ་pག་T་(་ h་བ་དང་པ་བ`ད་W་མk་བསམ་གཏང་བ_ག་L་དང་། oབ་pག་དག་པ་b་(་ ལན་
ཡང་qབ་བ_ག་ད8། W་ལས་གMས་པ་གBམ་པ་T་ཡང་ ,མ་པ་བVན་Z་བ`ད་W་ ཀ་ཏ་ཡ་ནg་∫་+ས་ བî་Tལ་ད8ངས་Tལ་ འ�ལ་བ_ག་
L་Kན།h་བ།  

• ”གས་བཅད་འÖ་2་ བËད་4ན་!་མ་འÖ་ Ä་ག:ག་]་ད!ས་ç་âང་âངམ་∆ང་ག?  
• Ç་བ་⁄་མ་2་ ད�་གIན་ཆ་ཚང་ Ä་ག:ག་2་Ä་ù་ནང་ ད�་གIན་3་བ=ག་á་འâང་^ད་ག?  
• ད�་འÖ་q་ ད�་fན་མཇལ་r་2་4ན་]་ གIན་á་Ç་^ད་äང་ གIན་འÖ་q་ ད�་á་Ç་ད3་པ.་è་མཚན་ག་:་

lན་ན? 
• འཕགས་པ་ཀ་ཏ་ཡ་ན་2་,་2ས་ ”གས་བཅད་འÖ་གçངས་ད3ས་པ.་ གནད་འགག་ག་:་]་tག་Gག? 

+བ་ཚན་དང་འñལ་བ.་Zག་8ག་@མ་8ག་2་Hང་µ། 
• (ངས་�གས་ཅན་A་Cང་དང་། ཡང་ན་ hང་སངས་M་ £ག་བHན། ཡང་ན། ∑་èས་:ག་བËད་གQ་á་བཞག་

Qནམ་ལས་ བËད་གQ་འÖ་]་ +བ་vག་ö་ཚན་དང་། ཡང་ན་ +བ་vག་xར་]་ བསམ་qལ་བjད་བ6ག་r། 
 
h་བ། "ད་Iས་འབད་བ་Jན་ བ÷ད་གVg་6ན་ཚན་འO་ནང་་་་ 
ü ་་་་0གས་ཆ་དང་ ”ས་ཆ་ག་J་འZག། 
ü ་་་་འO་+་དPགས་&ལ་:་མ་ག་J་'། 

ü ་་་་བqབ་√་èན་⁄ལ་ག་J་བvམ་འZག། 
ü ་་་བ©་ཁ་\བ་ད8པ་ག་J་འZག། 
ü ་་་"ད་Iས་འབད་བ་Jན་ ག་W་F་འབད་འབདཝ་Ÿང་ག། 

མMན་Øན། 
>ས་བ|ར་འབད་F་jན་h་ བ{ད་གQ་འi་E་ xང་Uབ།  

https://rec.gov.bt/textbooks-and-manuals/#683-879-wpfd-dzongkha-references 

ཡོངས་འnལ་ཁ་¶ང་འR་ལས་ གཤམ་འrད་¢ང་Tབ་*་འཐོབ་*གས།  
རང་†ལ་ད¶ངས་ßན། bས་.ལ་ནོར་བཟང་། eས་པ>་|གས་བཤད། ®ད་བཟང་Öད་2་དགའ་?ོན། Iང་མོ>་ད©་™ང་། འ#ག་&་êོ་´། èོང་
ཁ>་êོ་´། èོང་ཁ>་bས་གཏམ། བGས་¨ངས། ™་ïང་བ?ན་བ}ས། Eས་=ན་ངལ་གསོ། |གས་བཤད་êང་དོར། 
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བ´ས་÷ངས་དང་འ≠ལ་S་ 0ང་€ག་mད་Åག་Pབ་Ωང་འབད་ཐབས་G་ âོབ་nོན་འབད་ཐངས། 
{གས་|བ།  

• ནང་པ.་]གས་M་ «་oམ་yད་གçམ་A་ ¶མ་གཞག་q་2་…ར་ལས་ཧ་3་z་ རང་ བསམ་yད་བཟང་å.་Tག་]་
གནས་qགས་r་དང་ གཞན་]་ཡང་ h་q་2་…ར་ལས་ བཤད་པ་q་Üབ་qགས། 

• £ག་8ག་(ངས་འñལ་ལས་འTན་པ.་ ìང་ཁ་དང་Éས་Fད་Zབ་<ན་མm་ཆས་q་ Zག་z་ བ§ར་Qབ་M་Tག་ལས་ རང་
]་ཕན་པ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་q་fན་qགས། 

• Fད་gར་A་8ག་/ལ་Zབ་z་ Éས་Fད་དང་ད†ན་Fད་ནང་(ད་Ä་ གནད་4ན་q་Zག་z་ ìང་ཁ་ནང་བu་gར་འབད་qགས། 
• Zག་ཐངས་M་ཐབས་Dས་མ་འ¡ཝ་q་ ལག་fན་འཐབ་z་ ”ག་འÛ་2་3་4ན་དང་ བËད་4ན་ ™ད་Éས་q་ བ§ར་Qབ་

འབད་h་ 4གས་´ལ་དང་ 3་7ར་fགས་བïས་M་བསམ་4ན་q་བjད་h་ བ6ད་4ན་བwན་qགས། 
• ནང་Éས་M་@མ་8ག་qZབ་[ང་འབད་h་ ལས་è་འßས་M་πངས་4ན་དང་ (ངས་�གས་Æ་བ.་ Éས་Fད་M་”ག་4ན་q་

2་ 3་4ན་ཉན་≠བ་འབད་qགས། 

 

ལས་དོན། 
• ù་འÖ་Â་གKས་M་ Q་བh.་ལམ་îབ་ཐབས་]་ ནང་པ.་Éས་M་བx་མTང་དང་ «་oམ་yད་གçམ་A་ ¶མ་གཞག་q་

2་…ར་ལས་Zག་Tག་ལས་ རང་2་Ä་ù.་ནང་ ལག་fན་དང་ བཤད་པ་q་ Üབ་qགས་ད3།  
• @མ་8ག་ མ་འ¡ཝ་q་Zག་z་ འ?་ཐངས་M་™ད་པར་q་ !ས་འ∏ན་འབད་Tག་ལས་ ལག་fན་འཐབ་qགས་ད3།  
• @མ་8ག་q་Zག་z་ Ä་ù.་ནང་ཁག་Æ་བ.་ Dས་(ན་དང་ བu་4ན་ 8ག་/ལ་q་ ཧ་3་z་ རང་2་Ä་ù.་ནང་ ལག་

fན་འཐབ་qགས་ད3། 
• £ག་8ག་(ངས་འñལ་ལས་Tན་པ.་ ìང་ཁ་དང་Éས་Fད་Zབ་<ན་མm་ཆས་q་ Zག་z་ བ§ར་Qབ་M་Tག་ལས་ རང་

]་ཕན་པ.་Dས་(ན་དང་ བu་4ན་q་fན་qགས་ད3། 
 
…ས་འཆར་དང་་པ། ¸ང་མས་¸ང་ç་བསག་པ་‡་lX་Pབ་nོན། 
=བ་7ོན་Mོང་`།  
”གས་བཅད་ནང་2་ Äང་”ག་ས་ëག་(ད་Ä་དག་པ་:ག་ +བ་hབ་ན་ཡང་”ག་འ$ལ་Üབ་z་(དཔ་དང་། h་ནང་མ་qད་Ä་q་ ཁ་
…ང་á་ +ན་<ན་འབད་h་ འ?་hབ་ནང་∑གས་ç་?་བ6ག་Qནམ་ལས་ +བ་དåན་Aས་ཡང་ h་2་T་:ག་བཞག་z་ འÿལ་
འÿལ་Fབས་h་2་8ག་བ7ར་འབད་ད3། 
Vག་བ|ར་E་}་ཚན་བཟོ་ཐངས་དང་�གས། 
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+བ་ཁང་ག:ག་2་+བ་vག་མང་∞ང་དང་འbལ་c་ ö་ཚན་◊་ནང་ Ä་!མ་„་དང་.ག་∆ས་འབབ་དང་བYན་པ.་ གཏན་འཇགས་M་ö་
ཚན་:ག་བi་z་བཞག་r་དང་། 8ག་བ7ར་འབད་བ.་Fབས་]་ ö་ཚན་_་_་2ས་Tབ་Ä་≤གས་འÖ་ བསགས་བཞག་Qནམ་ལས་ 
བ&་ཆ་༤་དང་༥ལ་_གས་པ་∆ས་འབབ་nན་wག་w་ག:ག་ནང་ཕབས་c་ Éས་èགས་M་ནང་འmད་≤གས་ནང་ བAམས་r་2་∆ས་འབབ་
:ག་བ«། ∆ས་འབབ་ãད་པ་:ན། ≤གས་མT་ûས་Tབ་Ä་ö་ཚན་]་ ག ངས་བ<ད་M་ག_ལ་རས་◊་ གནང་äང་མ་འtསཔ་Äན་
འaག། 
 

དP་Qབ་དང་ Vག་བ|ར་འབད་ཐངས། 
T་བjད་འབད་h་(ད་པ.་Äང་”ག་q་ ◊་◊་བQན་a་ £ག་æང་2་Tག་ལས་<ན་Qནམ་ལས་ Äང་”ག་དང་པ་འÖ་ ö་ཚན་དང་པ་
]་ འ$ལ་བཤད་Üབ་བ6ག། 8ག་པ་:ན་≤གས་༡#ད། མ་8ག་པ་:ན་ ö་ཚན་གKས་པ་]་3་Fབས་†ན་r་དང་། h་2་ལན་8ག་
པ་:ན་≤གས་›ད་ཀ་#ད། Äང་”ག་གKས་པ་འÖ་ ö་ཚན་གKས་པ་དང་། h་2ས་མ་8ག་པ་:ན་ ö་ཚན་གçམ་པ་]་3་Fབས་
†ན། h་བ{མ་á་”ག་འÛ་◊་◊་བQན་a་ ö་ཚན་_་_་]་õས་c་≤གས་†ན་r་lན། 
£ག་æང་2་མtན་~ན་ãད་པ་:ན། ûག་འõལ་བi་Qནམ་ལས་8ག་བ7ར་འབད་ད3། 
…ས་འཆར་ག8ས་པ། དê་Bབ་Pག་ཐོ་kན་Eང་F་Pབ་nོན།  
^བ་?ོན་_ོང་v། 
Yོབ་[ག་*་ ད©་Tབ་^ག་u་D་°ོ་བ་ཞན་སོ་7ག་8ན་མས། T་འབདཝ་ལས་ °ོ་བ་བæད་བ±ག་u་དོན་D་ བEན་\ག་â་â་བ�ན་E་ °ོ་cང་
ཅན་p་ ¢ང་Hགས་དང་ ཡང་ན་ rང་རང་&་¿ང་འདོད་དང་བ¬ན་པ>་ ལོ་Lས་ད©་Tབ་*་^ག་བ±ག་དQ།  
དã་�བ།  
གཤམ་འrད་wར་p་ ད©་Tབ་^ག་ཐོ>་འ≥་ཤོག་ག7ག་བཟོ་�ནམ་ལས་ བEན་\ག་&་མéག་D་ འ≥་ཤོག་བཀང་t་|ན་པ>་®བས་D་ å་མ་
^ག་དང་མ་^ག་&་ ∑་བ{ད་â་འབད་T་ ལན་བཞག།  
ལོ་མéག་D་ མང་√ང་&་ ཐོ་དང་བ¬ན་པ>་ གནས་Hམ་ག∂མ་p་ག´ངས་བ?ོད་ ལག་ƒར་དང་ཡང་ན་གང་ལ་གང་འོས་2་གསོལ་རས་eན་དQ། 

sབ་Mོང་E་ད2་Uབ་=ག་ཐོ། 
gས་cX་གནས་G་ tོ་>ས་པu་vར་w་sས་ད<་པ་Wན། ད2་Uབ་xང་Uབ་གང་མང་=ག་ད<། 

གཤམ་%ད་གནད་དོན་བ*པ་འ-་ ད.་/བ་0ག་1་འ-་2ས་བཀང་6་7ན། 
ད2་Uབ་=ག་h། ད2་Uབ་C་hང་། =ག་པX་y་zས། =ག་པX་Uབ་Vམ།  

སངས་-ས་དབངམོ། 6་འཛི་:་མོའ&;ང་ད<། ༣/༢/༢༠༢༢ ༡ 
ད2་Uབ་C་བ{ད་cX་བNད་དོན། 

 

!ཚ་གཅ&་ག'་ དཔལ་འ,ོར་དང་ཁ་དབང་ག2ཐོག་ལས་ !མོ་6་འཛི་9མོ་མགོ་:ོར་;བ་ཞ=མ་ལས་ མོ་ར་དགའ་བའ2!་དང་ ཁ་>ལ་བཏང་@A ཁོ་དང་ཅ&་
ཁར་ བཞག་ན2ག2C་བཅམ་ཡོད་E་ ལས་དང་གནམ་བ:ོས་F'་GA མHག་I་ !མོ་འད2ག'་ མོ་ར་དགའ་བའ2!་དང་ Jད་Kགས་པའ2:ོར་ལས་@ོནམ་ཨ=་
མས། 

9ོབ་དཔོན་:ས་ ནང་དོན་དང་བ;ན་པ<་=་བ་དག་པ་>ག་བ?ད་*ནམ་ལས་ 0ག་1་2་ལན་དང་བ;ན་A་ གཤམ་%ད་ས་Bོང་བཀང་6་7ན། 
=་Cག་ཆ་ཚང་དང་། ཡང་ན་ བGད་དོན་ཙམ་བ?ད་I་བJབ། 
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O་བ། ལན་-་གནས་ཚད། 

6་འཛི་དང་ དགའ་རོགས་འད&ག་ཏABད་Cག།                    ཡང་ན། (ཁོང་གཉH་དང་པ་Bད་ས།) མཆོག་Jར། 
Kཚ་འད&གH་མོ་M་ ག་ཅ&ག&ཐོག་ལས་མགོ་Qོར་Rབ་Cག།              ཡང་ན། (མགོ་Qོར་Rབ་ཐངས།) འདོད་Sོ་ཁTས། 
མོ་ག&དགའ་རོགས་འད& མོ་དང་ཁ་Uལ་ཞWམ་ལས་ གནས་Xངས་ག་ཅ&བYམ་ཅZ་:ོད་Cག། (Kཚ་འད&ག&གནས་Xངས་) ལོག་XA:ག་དགོ་པས། 

མ]ན་zན། 
https://rec.gov.bt/textbooks-and-manuals/#683-879-wpfd-dzongkha-references 

(ངས་འñལ་ཁ་æང་འÖ་ལས་ གཤམ་འmད་4ན་ཚན་q་འTབ་qགས།  
རང་Nལ་དæངས་“ན། Éས་&ལ་Êར་བཟང་། †ས་པ.་fགས་བཤད། Fད་བཟང་Gད་M་དགའ་<ན། /ང་Ω.་
དò་9ང་། འÛག་2་ˆ་ ། ìང་ཁ.་®་ ། ìང་ཁ.་Éས་གཏམ། བDས་Eངས། 9་øང་བXན་བïས། aས་
Æན་ངལ་ག_། fགས་བཤད་®ང་4ར། 

 

http://acharyasamten.blogspot.com/2014/10/blog-post_44.html 

(ངས་འñལ་ཁ་æང་འÖ་ལས་ གཤམ་འmད་4ན་ཚན་q་འTབ་qགས།  
མཛད་པ་བ6་གKས། Éས་འmར་8མ་པ་གçམ། བཀའ་བ7་¶མ་གçམ། བhན་པ་བQ། འཕགས་ལམ་ཡན་
ལག་བ&ད། ས་བ6་ལམ་„། Jབ་མཐའ་བQ། བXན་པ.་གཏད་རབས། Éས་èད་Æན་å་བQ། &་གར་
འཕགས་པ.་Ä་8གས། གIན་å་<བས་བQ། Kག་Æན་Kག་དམན། གསང་)གས།  

http://acharyasamten.blogspot.com/2014/10/blog-post_62.html 

དཀར་ཆག་(ངས་འñལ་འÖ་ལས་གཤམ་འmད་4ན་ཚན་q་འTབ་qགས། 
དཀར་ནག་2་xས། Bན་ངག། ནང་Éས་དང་འñལ་བ། གནས་བཤད། 8ག་གནས། aས་<ན་∑་èས་ལ་_གས་པ། 

 

དོན་ཚན་དང་འ≠ལ་བX་ =་བ་á་ €གས་བཅད་&་ཐོག་ལས་ བvམ་°X་Ωང་བ་འཐོབ་ཐབས་&་Pབ་nོན་འབད་ཐངས། 
{གས་|བ།  

• @མ་8ག་2་8ག་/ལ་q་[ངས་c་ རང་2་Ä་ù.་ནང་ @མ་8ག་q་?་ད3པ་འTན་པ.་Fབས་ གནད་4ན་བºགས་ཐངས་དང་ 
”ག་མཚམས་ བËད་མཚམས་ 4ན་མཚམས་ འ?་བjད་ལམ་]གས་q་ qལ་མtན་དང་ ÿད་¶མ་དP་དང་ aས་གçམ་A་
öབ་Hར་q་ བu་Hར་A་¶མ་གཞག་ལས་ མ་འགལ་བར་?ས་c་ བu་4ན་#ད་qགས་ད3། ༼?་r།༽ 

• འmར་བ.་è་~ན་ è་འßས་M་¶མ་གཞག་q་ཧ་3་z་ |ན་འñལ་བ6་གKས་ལ་_གས་པ.་ ནང་Éས་དང་འñལ་བ.་Xང་
®ངས་M་གནས་q་2་ འ$ལ་བཤད་Üབ་r་དང་ h་q་རང་2་Ä་ù.་གནས་Xངས་ནང་ལག་fན་འཐབ་z་ བསམ་yད་M་འWར་
བ་འབད་qགས། ༼?་r།༽ 
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ལས་དོན། 
• བ≠བ་æ་fགས་བཤད་དང་ འñལ་(ད་ནང་Éས་@མ་8ག་དང་འñལ་བ.་ /་བ.་3་4ན་q་ དP་བ་དúད་Qནམ་ལས་ h.་

འ$ལ་བཤད་q་ ìང་ཁ.་Tག་]་ ཕབ་z་ བཤད་པ་Üབ་qགས་ད3། ༼?་r།༽ 
• འmར་བ.་è་~ན་ è་འßས་M་¶མ་གཞག་q་ཧ་3་z་ |ན་འñལ་བ6་གKས་ལ་_གས་པ.་ ནང་Éས་དང་འñལ་བ.་Xང་

®ངས་M་གནས་q་2་ འ$ལ་བཤད་Üབ་r་དང་ h་q་རང་2་Ä་ù.་གནས་Xངས་ནང་ལག་fན་འཐབ་z་ བསམ་yད་M་འWར་
བ་འབད་qགས་ད3།༼?་r།༽ 

• ལས་འ¿ལ་@མ་Rག་2་™ད་¶མ་ Qབ་འóལ་འབད་r་ འཆར་གQ་བi་r་ ན་?ས་བjད་r་ བ§ར་Qབ་འབད་r་ 1ན་
དག་འབད་ཐངས་M་ལམ་]གས་q་]་ [ང་བ@ན་འབད་h་ རང་<བས་Mས་ འñལ་(ད་4ན་ཚན་A་Tག་]་ ?ས་c་  ལག་
fན་འཐབ་qགས་ད3།༼?་r།༽ 

 
…ས་འཆར་དང་པ། དê་དོན་Ωར་བX་€གས་བཅད་བvམ་ཐངས་&་Pབ་nོན། 
=བ་7ོན་Mོང་`། 
ད2་དོན་Mར་ཐངས་Vགས་མ་འ•ཝ་o་ཤ་ཡོད། jན་ßང་ བ6བ་c་ëང་གཏམ་དང་ oགས་བཤད་3་E་fབས་G་འབད་བ་Wན་ ད2་
དོན་Mར་ཐངས་ མ་འ•ཝ་Wག་ཡོད། འi་ཡང་ Dག་®ང་ག9ས་ནང་ད2་དང་ ག9ས་ནང་དོན་དག་འi་བqགསཔ་jན། འi་E་
fབས་ ད2་དོན་ག9ས་ ñ་©་ག་U་™་ཡོད་ßང་ Ñད་པར་pདཔ་དང་ མ3ངས་གསལ་-་´་3་ མ་བqགས་ßང་ ད2་དོན་ག9ས་
C་འ•་བX་Ñད་àས་7ོན་3གས། 
Mོང་`་E་ལམ་7ོན།  

གཤམ་འmད་ 9་øང་བXན་བïས་M་”གས་བཅད་q་ £ག་æང་2་Tག་ལས་དང་ h་2་མtན་~ན་ãད་པ་:ན་ æང་øང་
¿་?ས་c་<ན་Qནམ་ལས་ དò་4ན་[ར་ཐངས་M་འ$ལ་བཤད་ལམ་<ན་འབད།  

”ག་¸ང་3ང་མ་གKས་ནང་4ན་དང་ Â་མ་གKས་ནང་དò་བjད་པ། 9.་བXན་བïས། 
ཡངས་པ.་&ལ་ཁམས་མ་བ…ར་བ.། །Ç་Ù་åན་å་རང་མTང་Æ།། 
cན་པ.་9་ལ་འAང་བ་G། །äས་çལ་&་མó.་གཏམ་Aས་ø།།༣༢།། 

ˆ་དང་Ä་nན་Ç་Ù་Gས། །འnར་པ་oད་bང་yད་Ä་Dས།། 
q་r་…མ་ཡང་9་éང་ལ། །èབ་Mས་Ä་འtང་བnག་པར་Pད།།༦༤།།  

”ག་¸ང་3ང་མ་གKས་ནང་དò་དང་། Â་མ་གKས་ནང་4ན་བjད་པ། øང་2་བXན་བïས། 
འ‡ག་པ.་øང་h་བwངས་ན་ཡང་། །Sན་དང་འÿད་ù་ཡ་(ར་འWར།། 
རང་བQན་ངན་པ་བïས་ན་ཡང་། །~ན་དང་འÿད་ù་རང་མཚང་<ན།།༦༠།། 

ནགས་hར་Çས་པ.་ê་s་ཡང་། །འßས་,་ཟད་ན་གཞན་a་འN།། 
ëད་ù་>ང་a་7ག་པ་G། །,་ཡང་གཞན་A་Èགས་ç་íས།།༩༨།། 

Mོང་`་ད.ས། 
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བgས་¨ངས་དང་ sལ་≠ས་ལག་oན། Æོད་འùག་ལ་སོགས་པX་ད2་དོན་Mར་བX་ Dགས་བཅད་གང་ßང་གWག་གQ་
™་བཞག། U་ལས་Dགས་བཅད་འi་E་ད2་དོན་ག9ས་པོ། བ6བ་c་ëང་གཏམ་-་Dགས་བཅད་ནང་བཟོ་བNག་ད<། 
ད2ར་ན། གØང་E་Dགས་བཅད།  

༡༽  གང་Qག་±ན་ཆད་བག་pད་≤ར་པ་ལ། །©ས་ནས་བག་དང་≥ན་པར་≤ར་པ་U།། 
¥་བ་¨ན་µལ་v་∂་Öམ་མ∑ས་ü། །དགའ་བོ་སོར་∏ང་མཐོང་≥ན་བU་Pད་བQན།། 

༢༽  s་མཚོ་གWག་གནས་གཉའ་åང་∂་ག་དང་། །ßས་πལ་∫ད་པ་བས་ªང་wད་འ>་ལས།། 
h་9ད་ºས་ཐོབ་དཀའ་བས་h་དབང་Eས། །དམ་àས་Æོད་པས་U་འµས་མæས་པར་མཛོད།། 

øར།   

༡༽ ±ན་ཆད་བག་pད་དགའ་བོ་སོར་∏ང་སོགས། །©་ནས་བག་དང་≥ན་z་Öམ་པར་མ∑ས།། དོན། 
མར་.X་¥་བ་¿་Qག་¡ད་ན་ཡང་། །ཡར་-་zས་ལ་བ¬་བX་མདངས་དང་≥ན།།  ད2། 

༢༽ s་མཚོར་ག√ང་བX་གཉའ་åང་∂་ག་ནང་། །ßས་πལ་ལོང་བX་མ<་བོ་3ད་པར་དཀའ།། ད2། 
  h་Gས་འཐོབ་པར་དཀའ་བས་U་ཐོབ་z། །àས་ལ་Æོད་U་འµས་∂་≥ན་པར་མཛོད།།  དོན། 

མRན་Sན། 
ü བgས་¨ངས་6ོབ་Uབ། 6ོབ་Vམ་བN་ག9ས་པX་=ག་Vག་དང་*ོམ་Vག། ཤོག་Yངས་༡༢༣ལས་ ༡༩༤3ན། 

 XII-Lhakrig-da-Tsomrig-2021.pdf 

ü ãX་བ7ན་བçས། 
http://acharyasamten.blogspot.com/2014/08/blog-post_45.html 

ü åང་E་བ7ན་བçས། 
http://acharyasamten.blogspot.com/2022/03/blog-post.html#more 

ü âོང་ཁX་}བ་Mོར། 
http://acharyasamten.blogspot.com/2015/01/blog-post_23.html#more 

ü àས་fད་C་}བ་Mོར། 
http://acharyasamten.blogspot.com/2014/07/blog-post_52.html#more 

ü sལ་≠ས་ལག་oན། 
https://www.37practices.info/bo/text/ 

 

>ས་འཆར་ག9ས་པ། བ{ད་དོན་G་གQ་བཞག་Ç་ Dགས་བཅད་གསར་*ོམ་འབད་བNག་F། 
=བ་7ོན་Mོང་`། 
oབ་pག་T་+ས་ !བ་Sད་པg་ བ÷ད་6ན་T་+་Aག་(་ ®ང་ར་+ས་ཡང་ W་དང་ཆ་འè་བg་ བ÷ད་6ན་T་ ,གས་བ(ས་t་ བ∂མ་Lg་
xང་བ་≠ན་ད8།  
ད¥ར་ན། འ·་བ་,གས་Üག་+་བW་བ་(་ ˙ང་{་uད་པg་™ར་ལས་ !བ་ཚར་བg་´ལ་(་ དཔལ་འ¸ར་Ìངས་µད་)ན་Bམ་�གསཔ་དང་། :་
,ས་)ན་Bམ་�གསཔ། †་kར་)ན་Bམ་�གསཔ། ·ས་མཛའ་བûས་)ན་Bམ་�གསཔ། ,ན་8ང་f་བg་Æན་ཆས་དང་ ཅ་ཆས་)ན་Bམ་�གས་zང་ 
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˙ང་{་uད་པg་™ར་ལས་ Nགས་བཅད་T་ བ∂མ་བ_ག་ད8པ་དང་། W་དང་འwལ་བg་ འ[ལ་བཤད་ཡང་\བ་བ_ག་]་ ནང་àས་བ÷ད་6ན་T་ 
བÇགས་t་ Nགས་བཅད་བ∂མ་Lg་ xང་བ་≠ན་ད8། 
 
འØལ་འØལ་ ∂་Nག་ནང་Sད་པg་ བ÷ད་6ན་T་(་ }བ་~ར་དང་ }བ་འགལ་ ཁ་™ང་ལ་≥གས་པ་ རང་+་བསམ་Tལ་དང་འ¿ལ་བg་ 
ལན་ Nགས་བཅད་Aག་ལས་\བ་Lg་8་dབས་T་བ±་ད8པ་Kན། 
 

>ས་འཆར་གdམ་པ། *་Dག་E་<་དོན་ âོང་ཁX་ཐོག་G་fད་øར་འབད་U་ =བ་Mང་འབད་F། 
!བ་$ན་Dང་r། 
ནང་àས་བ÷ད་6ན་T་ ཧ་8ཝ་འཇམ་L་དང་། Cམས་ཁར་བཞག་L་འཇམ་L། dད་¬ར་@་ xང་བ་T་འAབ་Lg་6ན་(་ འØལ་འØལ་dབས་ 
oབ་ད{ན་@ས་ Nགས་བཅད་གJག་ ད¥་$ན་Aག་ལས་ dད་¬ར་འབད་Vནམ་ལས་ oབ་pག་T་(་ཡང་ Nགས་བཅད་གཞན་T་ 8་བ་0ན་
བ_ག་Vནམ་ལས་ cང་ཁg་Nགས་བཅད་Aག་(་ dད་¬ར་འབད་བ_ག་ད8། ད¥ར་ན། 
W་îར་>ག་བÔལ་%ན་ú་P་བཟད་Ì། །°་བ་Øག་བ}ར་ཉམས་B་+ང་ཡང་L། །“་¢ད་P་ད–་བཟད་པར་མ་འóར་བར། །W་¢ད་‰ག་དང་འøལ་
བར་P་འóར་‚།། ºར་P་བvམ་Jག་Kན་པ་Jན་ W་cང་ཁg་ནང་(། 
W་F་>ག་བÔལ་,མ་T་+ང་]་Ì། །°་བ་Zང་འ-ར་≥ང་]་འབད་z་ཡང་། །.ག་པg་ལས་I་འøས་∫་མ་cགས་Tན། །%་མ་བúབ་པར་>ག་
བÔལ་+ང་ད8པ་Kན།། 
ºར་6་བvམ་ བ÷ད་6ན་T་ cང་ཁg་Aག་(་ ཕབ་]་ !བ་xང་འབད་Lg་8་dབས་≠ན་ད8པ་Kན་k།། 
 

=བ་Mང་བNད་དོན་-་O་བ། 
• བDས་Eངས་M་/་”ག་གལ་ཅན་q་ ìང་ཁ.་Tག་]་ཕབ་z་ Zབ་པ་:ན་ ’་ཕན་ག་h་á་ར་∆ང་r་lན་མས་3? 

 

དP་Qབ། 
• བ÷ད་6ན་(་གV་བཞག་]་ Nགས་བཅད་b་ བ∂མ་Lg་8་dབས་≠ན། 
• ∂་Nག་བ÷ད་6ན་0གས་•མ་Sད་P་T་ cང་ཁg་ནང་ dད་¬ར་འབད་Lg་ 8་dབས་≠ན། 

 

མMན་Øན་མ±་ཆས། 
ü བgས་¨ངས་6ོབ་Uབ། 6ོབ་Vམ་བN་ག9ས་པX་=ག་Vག་དང་*ོམ་Vག། ཤོག་Yངས་༡༢༣ལས་ ༡༩༤3ན། 

 XII-Lhakrig-da-Tsomrig-2021.pdf 

ü ãX་བ7ན་བçས། 
http://acharyasamten.blogspot.com/2014/08/blog-post_45.html 

ü åང་E་བ7ན་བçས། 
http://acharyasamten.blogspot.com/2022/03/blog-post.html#more 
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ཆ་ཤས་D་པ། 

Eད་Fག་དང་Fག་Gོར་:་  
'ོབ་)ོན་ལམ་)ོན། 

âོབ་3མ་བŒ་ག8ས་པ། 

 
 
2ད་3ག་དང་3ག་5ོར་དང་འ)ལ་བ,་ 

• =གས་>བ། 
• ལས་དོན། 
• ?བ་<ོན་ལམ་<ོན། 
• ད@་Aབ་ལམ་Bགས། 
• མCན་Dན་མE་ཆས། 
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,ོབ་8མ་༡༢པ/་Oད་Pག་དང་Pག་Qོར་,ོབ་<ོན་ལམ་<ོན། 
mད་Åག་F་íད་yམ་དང་gབ་áལ་á་F་πར་ Pབ་nོན་…ས་འཆར། 
{གས་|བ།  

• Fད་Gག་2་™ད་¶མ་དང་ Ó་གདངས་ Äང་”ག་2་ཐ་Bད་îབ་qལ་q་ ཧ་3་z་ h.་…ར་ πངས་4ན་q་]་ བསམ་
Qབ་འབད་h་ Fད་Gག་]་ [ང་བ@ན་འབད་r.་´མས་¬གས་བÇད་Tག་ལས་ Fད་Gག་3ང་འÍལ་A་ཞབས་wག་
བîབ་qགས།༼Fད་Gག།༽ 

 

ལས་དོན། 
• ìང་ཁ.་Fད་Gག་2་™ད་¶མ་དང་ G་¿་ Ó་གདངས་ Ëད་Ó་ Äང་”ག་2་ཐ་Bད་དང་ Fད་Gག་îབ་qལ་q་ ཧ་3་

z་ བཤད་པ་Üབ་qགས་ད3། 
 

…ས་འཆར་དང་པ། Pབ་Ωང་F་བYད་,་དང་འwལ་ རང་Fས་Pབ་Ωང་འབད་°། 
Pབ་nོན་Ωོང་U། 
Fད་Gག་2་™ད་¶མ་ G་¿། Ó་གདངས་། Ëད་Ó། Äང་”ག་2་ཐ་Bད། Fད་Gག་îབ་qལ་q་ +བ་vག་mང་ར་2ས་ Zབ་
[ང་འབད་r.་4ན་]་ (ངས་འñལ་ཁ་æང་ https://youtu.be/At27zfFaWI8 འÖ་བ«་བ6ག་ད3པ་དང་། འÖ་2ས་མ་
ཚད་ +བ་8མ་༡༢པ.་ Fད་Gག་དང་G་¿.་Hར་བ་2་+བ་hབ་དང་། +བ་8མ་༡༢པ.་ རང་Kད་+བ་<ན་མm་ཆས། ìང་ཁ.་བu་
ག1ང་q་Zག་བ6ག་ད3། h་á་Zག་པ.་Fབས་]་ Äང་”ག་µ་ཁག་◊་འTན་པ་:ན་ ”ག་མôད་q་བ«་r། ཧ་3་མ་qགས་པ.་
གནད་4ན་◊་འTན་པ་:ན་ ཆ་ªགས་ནང་÷ག་Nས་བYན་འབད་r་དང་ བསལ་མ་qགས་པ.་4གས་པ་q་ Ó་Hར་]་མཁས་པ.་Ä་དང་ 
+བ་དåན་q་]་õས་Qནམ་ལས་ ∆ག་2་õ་བ་q་2་ལན་?་qགསཔ་á་ Zབ་[ང་འབད་བ6ག་r། 
[་བ། 
1. Fད་Gག་2་™ད་¶མ་ ར་བ.་Fབས་ ག་:་ར་qད་r་མས་3? 
2. Fད་Gག་2་™ད་¶མ་q་ ག་h་á་!ས་འ∏ན་འབདཝ་lན་ན? 
3. G་¿.་Ç་གནས་  ར་Ä་འÖ་ག་:་]་3ཝ་lན་ན? 
4. Ç་གནས་༨ ག་:་ར་lན་ན? ?ས། 
5. G་¿.་Ó་གདངས་ ར་བ.་3་4ན་?ས། 
6. G་¿.་8་Ω.་དP་བ་q་ ག་:་ལས་བ|ན་âངནམ་lན་ན? 
7. དæངས་དང་གསལ་Pད་གKས་M་™ད་པར་?ས། 
8. Ëད་Ó.་™ད་¶མ་A་དP་བ་ ག་h་á་ར་འaག་3? 
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9. Äང་”ག་2་ཐ་Bད་དP་བ་བQ་(ད་Ä་]་ དò་བQ་◊་?ས། 
10. མ3་ཅན་དང་ འ4གས་ཅན་A་G་¿་  ར་འÖ་ག་:་lན་ན? 
11. G་¿་]་ öབ་M་¶མ་གཞག་ãད་པ་:ན་ དཀའ་ངལ་ག་:་ར་འâང་∆ང་3? 
12. བËད་པ་]་དP་བ་ག་h་á་ར་འaག? 
13. ìང་ཁ.་Fད་Gག་2་™ད་¶མ་འÖ་ ག་:་འབད་Dས་ད3པ་lན? 
(ངས་འñལ་Tག་2་  Äང་གདམ་ཁ་Üབ་r.་མtན་~ན་ལག་fན་འཐབ་z་ ག་qད་Ä་འÖ་]་ õ་བ་◊་2་ལན་དམངས་]་Zག་r.་
3་Fབས་†ན་r། õ་བ.་ལན་ གནད་4ན་མ་འ¡ཝ་བjད་Ä་ (ད་ãདཔ་བ«་Qནམ་ལས་ (ད་པ་:ན་འÖ་q་ཡང་Zག་བ6ག་z་
མཐའ་དúད་འབད་r།  
མཐའ་དúད་འབད་ཚར་Qནམ་ལས་ +བ་དåན་Aས་དP་Qབ་འབད་h་ བསམ་ལན་q་བjད་r་དང་ ཡངན་+བ་vག་!་Üང་]་ fགས་
Iས་M་བསམ་ལན་བཤད་r། 
 

…ས་འཆར་ག8ས་པ། âོབ་དཔོན་@ས་གསལ་བཤད་འབད་ཐོག་ལས་ Pབ་Ωང་འབད་°། 
Pབ་nོན་Ωོང་U། 
Fད་Gག་2་™ད་¶མ་ G་¿། Ó་གདངས་། Ëད་Ó། Äང་”ག་2་ཐ་Bད། Fད་Gག་îབ་qལ་q་ +བ་hབ་ནང་(ད་Ä། འñལ་
བ་(ད་པ.་&བ་|ན་དò་hབ་དང་(ངས་འñལ་Tག་2་ &བ་πངས་q་ལས་ གལ་Æ་བ.་བ6ད་4ན་q་ བ7་Rག་འབད་h་ བ¬ད་
བHན་བi་r། འÖ་+བ་vག་q་]་ fiན་1.་Tག་ལས་ +བ་<ན་འབད་r། +བ་<ན་གསལ་བཤད་M་བར་ལས་ +བ་vག་q་]་ 
བསམ་འཆར་བjད་r.་aས་óད་◊་†ན་ད3པ་དང་ མ‹ག་]་ +བ་vག་ནང་÷ག་ õས་ལན་བi་z་ õས་ལན་Nས་བ7ར་འབད་r.་
Hང་µ་q་†ན་r། Hང་µ་འÖ་2ས་འགབ་མ་qགས་པ.་གནད་4ན་ཁག་Æ་wག་w་q་ qམ་µ.་õ་བ་†ན་c་ལན་õ་བ6ག་r།     
 

…ས་འཆར་གJམ་པ། མཁས་མ5ག་•་ཚན་@་ Ωོང་U་ཐོག་ལས་ Pབ་Ωང་འབད་°། 
Pབ་nོན་Ωོང་U། 
Fད་Gག་2་™ད་¶མ་དང་îབ་qལ་A་ ནང་ག´ས་M་4ན་ཚན་„་ (G་¿། Ó་གདངས་། Ëད་Ó། Äང་”ག་2་ཐ་Bད། Fད་Gག་
îབ་qལ་) ◊་◊་བQན་A་…ར་Zབ་[ང་འབད་r.་4ན་]་ +བ་hབ་M་4ན་ཚན་དང་ Zག་ûག་q་ བཅའ་Rག་འབད་Qནམ་ལས་ 
རང་གནས་དང་མཁས་མÉག་ö་ཚན་ ར་བ.་ Hང་µ་2་Tག་ལས་ 4ན་ཚན་འÖ་ Zབ་[ང་འབད་ད3པ་lན། Hང་µ་འÖ་2་
འབད་ཐངས་q་ (ངས་འñལ་ནང་]་ཡང་(དཔ་མ་ཚད་ +བ་8མ་ད¿་པ.་ Bན་@མ་A་ +བ་<ན་ལམ་<ན་ནང་]་ཡང་བཤད་པ་
Üབ་z་(ད། 
Pབ་Ωང་བŒད་དོན་@་[་བ། 
1. Fད་Gག་2་™ད་¶མ་དང་îབ་qལ་]་ ནང་ག´ས་M་དP་བ་ག་h་:ག་འaག? འÖ་q་ག་:་ར་lན་པས? 
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2. ནང་ག´ས་དP་བ་q་2་≠་ལས་ གལ་Æ་ûས་ར་ག་འÖ་lན་པས? ག་:་འབད? 
3. ìང་ཁ.་Fད་Gག་2་ ™ད་¶མ་འÖ་2ས་ lང་Õཤ་2་Fད་Gག་™ད་¶མ་]་™བ་qགས་ག? ག་:་འབད? 
4. རང་2་Fད་Gག་2་…ར་ལས་ ཧ་3་ད3པ་དང་ གNས་འ∏ན་འབད་ད3པ་འÖ་ ག་hམ་:ག་ཁག་Æ་བས་3? 

 

ད¿་Aབ། 
1. Fད་Gག་2་™ད་¶མ་དང་îབ་qལ་Zབ་Ä་ འÖ་ལས་བ|ན་ ‡ད་ར.་Ä་ù་ནང་ འWར་བ་ག་:་ར་∆ང་r་བ{མ་:ག་

འaག?  ར་õ་བ་བjད་h་ བསམ་འཆར་བཤད་བ6ག་r། 
2. Fད་Gག་དང་འñལ་བ.་ ?་r.་ ལས་འ¿ལ་དང་ qམ་µ་q་†ན་c་ དP་Qབ་འབད་ད3། 
3. (ངས་འñལ་Tག་2་ õ་བ.་ལན་q་Üབ་r.་4ན་]་ ≈ལ་ལམ་འÖ་¿ར་ 
https://tinyurl.com/keyigikhenam ˘བ་གནང་། འÖ་ནང་ ལན་གདམ་ཁ་ཅན་A་õ་བ་༡༢ བjད་h་(ད།  

  

,བ་åན་མMན་Øན།  
དê་Bབ།  

• ìང་ཁ.་བu་ག1ང་གསརཔ། ìང་ཁ་3ང་འÍལ་Zན་óགས། 
• +བ་8མ་བ6་གKས་པ.་ Fད་Gག་དང་G་¿.་Hར་བ་ལས་ Fད་Gག་2་™ད་¶མ་དང་îབ་qལ། 
• 3ང་8མ་ìང་ཁ.་བu་ག1ང་། ìང་ཁ་3ང་འÍལ་Zན་óགས། 

ཡོངས་འ≠ལ་འཆར་b། 
1ད་ཡིག་གི་4ོབ་6ོན། https://youtu.be/At27zfFaWI8 

• https://bo.wikipedia.org/wiki/འ_ག་lལ། (Cད་ཡིག) 
• https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/Advanced_Level_Dzongkha

_Grammar_Textbook_215fef1fbd5450116ae8a9ace4c7b7a.9pdf  (གོང་རིམ་;ོང་ཁའི་བb་གcང་) 
• https://acharyasamten.blogspot.com/2020/04/blog-post.html#more (Lམ་

mགས་སི་nའི་དགོངས་[ན།) 
• https://www.youtube.com/watch?v=Ln_oBo7gd_Q (བb་oོར། བb་གcང་། བམ་ཚན་དང་པ། ;ོང་ཁའི་Cད་ཡིག་

@མ་བཤད།) 
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མáངས་གསལ་དང་˝་ཚོམ་ 0ང་€ག་བ∂ད་པX་yམ་གཞག་á་ Pབ་nོན་འབད་ཐངས་&་ ཐབས་ལམ་…ས་འཆར། 
{གས་|བ།  

• Éས་Fད་དང་ ìང་ཁ.་Ëད་Ó་དང་ Gག་öབ་ ÿད་¶མ་དP.་འ‹ག་པ་དང་ ™ད་པར་q་ བ§ར་Qབ་འབད་h་ Éས་Fད་དང་
ìང་ཁ་ལག་fན་A་ གནས་Xངས་དང་བYན་Tག་ལས་ G་¿.་Hར་བ་q་ ∆ས་འབབ་དང་nནམ་á་?ས་c་ བu་4ན་#ད་
qགས་ད3།  

 

ལས་དོན། 
• མqངས་གསལ་A་Ó་དང་K་óམ་A་Ó.་ འ‹ག་པ་q་ཧ་3་z་ལག་fན་འཐབ་qགས་ད3། 
• Äང་”ག་བËད་པ.་¶མ་གཞག་q་བ§ར་Qབ་འབད་h་ འ‹ག་པ་q་ དP་དúད་འབད་Tག་ལས་ ལག་fན་འཐབ་qགས་ད3། 
 

…ས་འཆར་དང་པ། Pབ་Ωང་F་བYད་,་དང་འwལ་ རང་Fས་Pབ་Ωང་འབད་°། 
Pབ་nོན་Ωོང་U། 
མqངས་གསལ་དང་K་óམ་ Äང་”ག་བËད་པ.་¶མ་གཞག་q་ རང་2ས་ Zབ་[ང་འབད་r.་4ན་]་ ∆ག་2་õ་བ་q་Zག་བ6ག་
r།  
1. མqངས་གསལ་Ó.་3་4ན་དང་ མqངས་གསལ་A་Ó་ ༥ !ས་འ∏ན་འབད་h་?ས། 
2. མqངས་པ་གསལ་Pད་M་Ó་ ༤ ལག་fན་འཐབ་z་ @མ་”གས་བཅད་ག:ག་Üབ། 
3. K་óམ་A་Ó་ ར་≠བ་ད3་པ.་4ན་དག་ ག་:་lན་ན? 
4. K་óམ་2་Ó་q་ ག་:་ར་lན་ན་ ༥ T་བjད་འབད། 
5. K་óམ་A་Ó་ ◊་◊་བQན་a.་ དòར་བËད་གKས་◊་Üབ། 
6. བë་øས། X་ª། Z། †་Õ། ད¿་བ6། ä་ཁག།  ར་Ä་q་ Äང་2་དP་བ་ག་:.་ནང་qདཔ་lན་ན? 
7. Äང་2་དP་བ་q་◊་◊་བQན་A་ དòར་བËད་༣ ◊་?ས། 
8. Äང་2་™ད་”ག་2་3་4ན་དང་ དòར་བËད་༥ ?ས། 
9. æ་བ.་™ད་”ག་2་3་4ན་དང་ དòར་བËད་༥ ?ས། 
10. བËད་པ་]་དP་བ་ག་h་á་ར་འaག་ད3? 
11. བËད་པ.་8གས་༤ 2་དòར་བËད་༣ ◊་?ས། 
12. བËད་པ.་དP་བ་ Üང་པ། ཆ་ཚང། ˇ་འaས། གçམ་A་དòར་བËད་༣ ◊་?ས། 
13. བËད་པ་ˇ་བ7ས་ ར་≠བ་ད3་Ä་h་ ག་:་á་lན་ན? 
14. ”གས་བཅད་M་བËད་པ་ ར་བ.་3་4ན་?ས། 
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=ང་F་[་བ་F་ལན་འཐོབ་°X་དོན་G་  
• མqངས་གསལ། K་óམ། Äང་”ག་བËད་པ.་¶མ་གཞག་q་2་…ར་ལས་བjད་(ད་པ.་ 1་hབ་དང་ (ངས་འñལ་

འཆར་o.་≈ལ་ལམ་q་ འóལ་c་Zག་r།   
• (མིང་ཚ?ག་བYོད་པའི་"མ་གཞག། https://youtu.be/eZ2jIFhhAvY) 

• (མིང་ཚ?ག་བYོད་པ། གནས་རིམ་བཞི་པ །https://youtu.be/RB51n5xNjis) 

• https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/Advanced_Level_Dzongkha
_Grammar_Textbook_215fef1fbd5450116ae8a9ace4c7b7a.9pdf (གོང་རིམ་;ོང་ཁའི་བb་གcང་) 

• https://www.youtube.com/watch?v=skoKL3efK4M (བb་oོར། བb་གcང། བམ་ཚན་གཉིས་པ། མིང་ཚ>ག་བpོད་

པའི་@མ་གཞག) 

• +བ་<ན་£ག་བHན་བi་(ད་Ä་q་འóལ་c་བ«་r། 
• མqངས་གསལ་དང་K་óམ་ Äང་”ག་བËད་པ.་¶མ་གཞག་q་ +བ་hབ་ནང་བºགས་(ད་Ä་q་Zག་r། 
• h་ལས་ ∆ག་2་õ་བ་q་2་ལན་õ་r། 
+བ་vག་q་ö་ཚན་བi་Qན་ན་ ལན་q་ག་བ7ར་འབད་h་ fགས་བïས་འབད་བ6ག་r། འÖ་2་¬ལ་ལས་+བ་དåན་Aས་ དP་
Qབ་འབད་h་ བསམ་ལན་q་བjད་r།  
 

…ས་འཆར་ག8ས་པ། âོབ་དཔོན་@ས་གསལ་བཤད་འབད་ཐོག་ལས་ Pབ་Ωང་འབད་°། 
Pབ་nོན་Ωོང་U། 
མqངས་པ་གསལ་Pད་M་Ó། K་óམ་A་Ó། Äང་”ག་བËད་པ.་¶མ་གཞག་q་2་ བ6ད་4ན་>ང་å་q་བwན་c་ བ¬ད་བHན་:ག་
བi་r། བ¬ད་བHན་འÖ་ནང་]་ ནང་ག´ས་M་4ན་ཚན་◊་◊.་ནང་ lན་ãན་དང་ ལན་གདམ་ཁ་ཅན་A་õ་བ་q་བºགས་c་ Zབ་
[ང་འབད་Ä་q་ #་བ་2་Tག་ལས་བཅའ་མར་གwགས་qགས་པ.་ +བ་<ན་A་བ¬ད་བHན་ག:ག་lནམ་á་བi་ད3། འÖ་
གསལ་<ན་འབད་h་+བ་<ན་འབད་བ.་Fབས་]་ +བ་དåན་རང་2་གསལ་བཤད་Üངམ་ག:ག་¿ར་གs་Ùར་བwན་མ་Aད་པར་ 
+བ་vག་q་ ¡ན་Dས་བÌག་r་དང་ #་བ་ཅན་བi་r.་4ན་]་ འÿལ་འÿལ་ར་བཅའ་མར་གwགས་r.་3་Fབས་†ན་ད3།  
(ངས་འñལ་Tག་2་ ö་ཚན་བi་r.་མtན་~ན་ལག་fན་འཐབ་z་ +བ་vག་q་ ö་ཚན་ནང་བཞག་Qནམ་ལས་ ནང་ག´ས་
4ན་ཚན་◊་◊་བQན་A་ õ་བ.་ལན་དང་ དòར་བËད་q་ག་h་མང་མང་Üབ་བ6ག་ད3། ö་ཚན་_་_.་བར་ན་ འ?་hབ་བÚ་_ར་འབད་
h་ བYན་Nས་M་Tག་ལས་ õ་བ.་ལན་དང་ དòར་བËད་q་དP་Qབ་འབད་བ6ག་ད3།  
 

…ས་འཆར་གJམ་པ། •་ཚན་Üན་DX་ཐོག་ལས་ Pབ་Ωང་འབད་°། 
Pབ་nོན་Ωོང་U། 
མqངས་པ་གསལ་Pད་M་Ó། K་óམ་A་Ó། Äང་”ག་བËད་པ.་¶མ་གཞག་q་ ནང་ག´ས་M་4ན་ཚན་དང་བཅསཔ་á་ མང་∞ང་རན་
wག་w་á་ བ3་བëམ་Üབ་r། 4ན་ཚན་དP་ཁག་2་‰ངས་ཁ་དང་འbལ་ +བ་vག་q་ö་ཚན་བi་Qནམ་ལས་ ö་ཚན་འ3་འ∂ན་
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པ་]་ 4ན་ཚན་&ན་ûག་བi་(ད་Ä་འÖ་འt་བ6ག་r།  ö་ཚན་A་ནང་མཉམ་འñལ་འབད་h་ fiན་1་བཅའ་Rག་Üབ་r.་4ན་
]་ གཤམ་འmད་3་8མ་དང་འbལ་c་Hང་µ་འབད་བ6ག་r།  
1. Tབ་(ད་པ.་4ན་ཚན་འÖ་ ö་ཚན་ནང་]་ 3་བ7ར་འབད་བ6ག་r། 
2. 4ན་ཚན་འÖ་ དམངས་]་fiན་1་འབད་r.་4ན་]་ འཆར་གQ་བi་བ6ག་r། 
3. འཆར་གQ་དང་འbལ་c་ fiན་1.་ན་?ས་བi་བ6ག་r། 
4. 4ན་ཚན་དང་འñལ་བ་(ད་པ.་ Hང་µ་q་བi་བ6ག་r། 
5. ན་?ས་བཏབ་(ད་Ä་q་ མཐའ་དúད་འབད་Qནམ་ལས་ བ¬ད་བHན་/ûག་ཐང་བi་བ6ག་r། 
6. ö་ཚན་རང་_.་ 4ན་ཚན་q་ fiན་1་འབད་བ6ག་r། 
7. ö་ཚན་fiན་1.་ནང་བºགས་(ད་པ.་ Hང་µ་q་འབད་བ6ག་r། 
8. བསམ་ལན་དང་ õ་བ་õས་ལན་A་aས་óད་†ན་r། 
9. ö་ཚན་ག་ར་2ས་fiན་1་འབད་ཚར་Qནམ་ལས་ ö་ཚན་རང་_.་4ན་ཚན་A་Hང་µ་q་ དP་Qབ་

འབད་བ6ག་r།  
Pབ་Ωང་བŒད་དོན་@་[་བ། 
༡- མáངས་པ་གསལ་¿ད་&་Ë་དང་ ˝་ཚོམ་@་Ë་ག8ས་&་íད་པར་æས། 
མáངས་པ་གསལ་¿ད་&་Ë། ˝་ཚོམ་@་Ë། 
  

༢- 0ང་F་íད་€ག་དང་ ø་བX་íད་€ག་ག8ས་&་íད་པར་æས། 
0ང་F་íད་€ག། ø་བX་íད་€ག། 

  
༣- €གས་བཅད་དང་ €ག་‹ག་ག8ས་&་íད་པར་æས། 

€གས་བཅད། €ག་‹ག། 
  
 

ད¿་Aབ། 
མqངས་གསལ་དང་ K་óམ་A་Ó་ལག་fན་འཐབ་z་ Bན་@མ་ག:ག་?ས། Bན་@མ་ནང་བºགས་(ད་པ.་ མqངས་གསལ་དང་ 
K་óམ་A་Ó་q་ ཞབས་—ག་འKན་བ6ག་z་ 8ག་མ་8ག་ དP་Qབ་འབད་ད3། 
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3ང་2་བjད་&་]་གQ་བཞག་z་ འབད་Ä་Hང་µ་འÖ་ +བ་vག་q་]་ དམངས་ཁར་Zག་r.་3་Fབས་†ན་ད3། h་2་¬ལ་
ལས་+བ་དåན་རང་2ས་ དP་Qབ་འབད་བ.་Fབས་]་ མqངས་གསལ་དང་ K་óམ་A་Ó་ གKས་Üངམ་ག:ག་ãན་པར་ བËད་
པ་q་ཡང་དP་Qབ་འབད་ད3། 
,བ་åན་མMན་Øན།  

• ìང་ཁ.་བu་ག1ང་ˇང་བ.་“ན་ã། (ìང་ཁ་3ང་འÍལ་Zན་óགས།) 

• 3ང་8མ་ìང་ཁ.་བu་ག1ང་། ìང་ཁ་3ང་འÍལ་Zན་óགས། 
• མིང་ཚ?ག་བYོད་པའི་"མ་གཞག། https://youtu.be/eZ2jIFhhAvY 
• མིང་ཚ?ག་བYོད་པ། གནས་རིམ་བཞི་པ།https://youtu.be/RB51n5xNjis 

• https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/Advanced_Level_Dzongkh

a_Grammar_Textbook_215fef1fbd5450116ae8a9ace4c7b7a.9pdf (3ང་8མ་ìང་ཁ.་
བu་ག1ང་) 

• https://www.youtube.com/watch?v=skoKL3efK4M (བu་Hར། བu་ག1ང། བམ་ཚན་གKས་
པ། Äང་”ག་བËད་པ.་¶མ་གཞག) 

• https://acharyasamten.blogspot.com/2020/04/blog-post.html#more 

(çམ་‚གས་œ་».་ད3ངས་&ན།) 
 

ø་¿ད་ལས་གJམ་དང བདག་གཞན་6ས་གJམ་@་πར་ Pབ་nོན་འབད་ཐངས་&་ ཐབས་ལམ་…ས་འཆར། 
{གས་|བ།  

• aས་གçམ་A་¶མ་གཞག་q་ཧ་3་z་ æ་”ག་ལས་Jབ་པ.་ Äང་”ག་2་¶མ་གཞག་q་ནང་ Gག་öབ་q་ འTབ་ལམ་དང་
འbལ་c་?་qགས།  

ལས་དོན། 
• æ་Pད་ལས་གçམ་དང་ བདག་གཞན་aས་གçམ་A་™ད་པར་q་ ཧ་3་z་ æ་”ག་ལས་Jབ་པ.་Gག་öབ་q་ འTབ་ཐངས་

དང་འbལ་ ལག་fན་འཐབ་qགས་ད3།  
 

…ས་འཆར་དང་པ། Pབ་Ωང་F་བYད་,་དང་འwལ་ རང་Fས་Pབ་Ωང་འབད་°། 
Pབ་nོན་Ωོང་U། 
æ་Pད་ལས་གçམ། ད!ས་å་བདག་གཞན། aས་གçམ། +བ་vག་རང་2ས་ Zབ་r.་4ན་]་ 4ན་ཚན་q་£ག་བHན་བi་(ད་
Ä། (ངས་འñལ་Tག་2་&བ་|ན། 1་hབ་q་འóལ་c་ h་q་2་ནང་]་ ག་h་á་ར་བཤད་པ་Üབ་z་(ད་ག་ ག་བ7ར་འབད་h་



 
!བ་$མ་ 11 པ་དང་ ༡༢ པ+་ !བ་,ན་ལམ་,ན།                                           0་1་༢༠༢༢ 3། 
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བ«། (ངས་འñལ་A་≈ལ་ལམ་དག་པ་:ག་∆ག་]་བjད་h་(ད། h་q་ལས་ ‡ད་ར་2ས་ཧ་3་མ་3་དP་Qབ་M་4ན་]་ ∆ག་
2་õ་བ་q་2་ལན་?ས། 
1. æ་བ། Pད་པ། ལས་གçམ་དP་བ་›ས་c་?ས། 
2. æ་Pད་ལས་གçམ་A་དòར་བËད་ „་◊་Üབ། 
3. ད!ས་å་བདག་དང་ ད!ས་å་གཞན་ ར་བ.་3་4ན་?ས། 
4. ད!ས་å་བདག་དང་ ད!ས་å་གཞན་A་དòར་བËད་༥ ◊་Üབ། 
5. 8་r་འདས་དང་གཞན་བîབ་Âར། །མ་rང་གKས་ཀ་ད་«ར་Æད། །Ω་r་བདག་ད་མ་∆ངས་Âར། །øན་»་Ω་r་མཉམ་Âར་

ª། ། ར་Ä་འÖ་ འ$ལ་བཤད་Üབ་Qནམ་ལས་ བདག་གཞན་དང་aས་གçམ་A་ དP་བ་ད¿་å་◊་◊་བQན་A་ དòར་
བËད་༥ ◊་Üབ། 

ལན་ག་ར་?ས་ཚར་བ.་¬ལ་ལས་ ཆ་ªགས་q་མཉམ་བYན་Nས་དང་ག་བ7ར་འབད་h་ ལན་q་fགས་བïས་འབད། 
 

…ས་འཆར་ག8ས་པ། âོབ་དཔོན་@ས་གསལ་བཤད་འབད་ཐོག་ལས་ Pབ་Ωང་འབད་°། 
Pབ་nོན་Ωོང་U། 
æ་Pད་ལས་གçམ། ད!ས་å་བདག་གཞན་དང་ aས་གçམ་A་…ར་ལས་ +བ་<ན་འབད་r.་4ན་]་ +བ་དåན་A་བ¬ད་བHན་
:ག་བཅའ་Rག་Üབ་ད3། བ¬ད་བHན་A་ནང་]་ æ་བ། Pད་པ། ལས། གçམ་དò་དང་བཅསཔ་á་དP་བ་›ས་c་བºགས་ད3།  
ད!ས་å་བདག་དང་གཞན་A་3་4ན་ དò་དང་བཅས་བºགས་ད3། aས་གçམ་A་Gག་öབ་M་™ད་པར་དང་ བདག་གཞན་དP་བ་›་
qགས་r.་4ན་]་ བu་#ད་པ.་ག1ང་ནང་]་(ད་པ.་ +ན་འ‹ག་2་འ‹ག་པ་q་ དò་དང་བཅསཔ་á་ !་#ད་འབད་h་ དòར་
བËད་q་Üབ་r.་3་Fབས་(དཔ་á་བi་ད3། +བ་<ན་A་གསལ་བཤད་འབད་ཚར་བ.་¬ལ་]་ 4གས་´ལ་A་õ་བ་བjད་r.་aས་
óད་†ན་c་ õ་བ་བjད་པ.་Fབས་]་ ÿངམ་ÿང་ས་ར་ རང་2ས་ལན་Üབ་r་ãན་པར་ +བ་vག་q་]་ཁས་®ངས་M་Tག་ལས་ 
ལན་Üབ་r.་3་Fབས་†ན་ད3།  
3་4ན། དP་བ། དòར་བËད་q་?་r.་ õ་བ་དང་བjད་æ་q་†ན་c་ õ་བ.་ལན་དང་དòར་བËད་?་བ6ག་ད3། õ་བ.་ལན་དང་
དòར་བËད་q་ 3་8མ་བQན་a་ +བ་vག་◊་2་õ་བ་◊་2་ལན་Zགཔ་ད་ ལན་8ག་མ་8ག་དང་ དòར་བËད་lན་ãནམ་q་ དP་
Qབ་འབད་r.་འགན་πར་ +བ་vག་དམངས་]་ #ད་Qནམ་ལས་ +བ་དåན་རང་2ས་«་–ག་འབད་h་ དP་Qབ་M་Hང་µ་འÖ་
འ3་འ∂ན་འཐབ་z་ ལན་དང་དòར་བËད་མ་བ»བ་Ä་q་fགས་བïས་འབད་r།    
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…ས་འཆར་གJམ་པ། •་ཚན་Üན་D/ འ[་ད—ད/ ལས་འcལ་ཐོག་ལས་ Pབ་Ωང་འབད་°། 
Pབ་nོན་Ωོང་U། 
æ་Pད་ལས་གçམ་དང་ བདག་གཞན་aས་གçམ་ ལས་འ¿ལ་A་Tག་ལས་Zབ་[ང་འབད་r.་4ན་]་ +བ་དåན་Aས་ལམ་<ན་
བjད་&་ག:ག་བi་ད3། ལམ་<ན་A་ནང་]་ 4ན་ཚན། ལས་4ན། ལས་4ན་îབ་ཐབས་M་Hང་µ། འ?་བjད། ≤གས་M་
ཚད་གQ། aས་Åན་q་ཁ་གསལ་á་བjད་ད3། ལས་འ¿ལ་h་ +བ་དåན་A་དP་Qབ་འབད་h་ ≤གས་†ན་ཚར་བ.་¬ལ་ལས་ 
Kནམ་གçམ་A་8ང་ ཚད་གQ་དང་འbལ་c་≤གས་མ་Tབ་བ{མ་óར་Ä་q་2ས་ πངས་4ན་དང་བཅསཔ་á་བ§ར་1་འབད་r.་3་
Fབས་†ན་ད3། πངས་4ན་དང་འbལཝ་ད་ ≤གས་ཡར་´ང་འབད་ད3པ་q་ ཡར་´ང་འབད་†ན་r་དང་ འབད་མ་qགས་Ä་q་]་ 
འབད་མ་qགས་པ.་གནད་4ན་ཁ་གསལ་á་བཤད་པ་Üབ་ད3། ལས་འ¿ལ་འÖ་དò་Ãད་ནང་]་བ7་ག_ག་འབད་བཞག་ད3། 
Pབ་Ωང་བŒད་དོན་@་[་བ། 
1. ལན་ûག་¿ར་?།  ར་བ.་Fབས་ æ་Pད་ལས་གçམ་ག་h་á་བཞག་r་‘? 
2. བì་r.་Qང་ ར་བ.་Fབས་ ད!ས་å་བདག་ལ་(ད་པ.་æ་བ་དང་ གཞན་ལ་(ད་པ.་æ་བ་གKས་

!ས་འ∏ན་འབད། 
3. བi་Ù་2ས་qམ་Üབ།  ར་བ.་Fབས་ ད!ས་å་བདག་གཞན་A་དP་བ་›ས། 

ད¿་Aབ། 
འདས་ལ་འÏལ་དང་ཡང་འ‹ག་ཡང་(ད།། ད་«་བ་ལ་གKས་ཀ་ãད།། མ་∆ངས་འÏལ་(ད་ཡང་འ‹ག་ãད།། ≤ལ་”ག་འÏལ་ãད་
ཡང་འ‹ག་(ད།།  ར་Ä་དང་།  
8་r་འདས་དང་གཞན་བîབ་Âར། །མ་rང་གKས་ཀ་ད་«ར་Æད། །Ω་r་བདག་ད་མ་∆ངས་Âར། །øན་»་Ω་r་མཉམ་Âར་ª། ། ར་
Ä་གKས་ འ$ལ་བཤད་ངག་Tག་ལས་≠བ་བ6ག་r། 
aས་èན་ @མ་8ག་q་?་བ.་Fབས་ G་¿.་öབ་q་ aས་གçམ་A་འTབ་ལམ་དང་འbལ་c་ འ?་4་(ད་ãད་དP་Qབ་འབད་
ད3། 
 

,བ་åན་མMན་Øན།  
• ìང་ཁ.་བu་ག1ང་ˇང་བ.་“ན་ã། (ìང་ཁ་3ང་འÍལ་Zན་óགས།) 

• 3ང་8མ་ìང་ཁ.་བu་ག1ང་། ìང་ཁ་3ང་འÍལ་Zན་óགས། 

• https://acharyasamten.blogspot.com/2014/10/blog-post_31.html (æ་Pད་ལས་གçམ། 
ད!ས་å་བདག་གཞན། aས་གçམ།) 
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• https://acharyasamten.blogspot.com/2020/04/blog-post.html#more (çམ་‚གས་œ་
».་ད3ངས་&ན།) 

• https://www.youtube.com/watch?v=OSYFRskrlyI (བམ་ཚན་བQ་པ། aས་གçམ་དང་ÿད་M་
འ‹ག་པ་བཤད་པ།) 

• https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/A_book_on_Dzongkha_Ve

rbs_ae232e511d103799ed7f1f842044f.367pdf (ìང་ཁ.་aས་གçམ་རབ་གསལ། ìང་ཁ་3ང་
འÍལ་Zན་óགས)  
 

€ག་qད་བŒ་ག^ག་πར་ Pབ་nོན་འབད་ཐངས་&་ ཐབས་ལམ་…ས་འཆར། 
{གས་|བ།  

• Éས་Fད་དང་ ìང་ཁ.་Ëད་Ó་དང་ Gག་öབ་ ÿད་¶མ་དP.་འ‹ག་པ་དང་ ™ད་པར་q་ བ§ར་Qབ་འབད་h་ Éས་Fད་
དང་ìང་ཁ་ལག་fན་A་ གནས་Xངས་དང་བYན་Tག་ལས་ G་¿.་Hར་བ་q་ ∆ས་འབབ་དང་nནམ་á་?ས་c་ བu་4ན་
#ད་qགས་ད3།  

ལས་དོན། 
• [ར་æ་G་¿.་¶མ་གཞག་དང་ Hར་qལ་ ”ག་ÿད་M་འ‹ག་པ་q་ བ§ར་Qབ་འབད་h་ @མ་8ག་q་ནང་ བu་Hར་

A་¶མ་གཞག་qལ་མtན་(ད་ãད་ དP་དúད་འབད་r་དང་ རང་2ས་ཡང་ @མ་8ག་q་ བu་Hར་A་¶མ་གཞག་དང་
མtན་á་?་Tག་ལས་ བu་4ན་#ད་fན་འབད་qགས་ད3། 

• Éས་Fད་དང་ìང་ཁ.་ ÿད་¶མ་དP.་™ད་པར་q་ དP་དúད་h་ ལག་fན་འཐབ་qགས་ད3། 
 

…ས་འཆར་དང་པ། Pབ་Ωང་F་བYད་,་དང་འwལ་ རང་Fས་Pབ་Ωང་འབད་°། 
Pབ་nོན་Ωོང་U། 
རང་2ས་Zབ་[ང་འབད་h་ ∆ག་]་བjད་(ད་Ä་õ་བ་q་2་ལན་?་r.་4ན་]་ ≠ར་བ7། &ན་7ད། Zག་བཅས། འPད་7ད། 
དགར་7ད། r་Ó། དང་Ó། h་Ó། p་Ó། བདག་Ó། དགག་Ó། q་+བ་hབ་ནང་(ད་Ä་Zག་ད3་པ.་ཁར་ £ག་བHན་Tག་
2་+བ་<ན། རང་Kད་+བ་<ན་མm་ཆས། (ངས་འñལ་Tག་2་&བ་|ན་དང་ དò་hབ་q་འóལ་c་Zག་r། Äང་”ག་µ་ཁག་◊་
འTན་པ་:ན་”ག་མôད་ལག་fན་འཐབ་r། 4གས་པ་(ད་Ä་q་ ཆ་ªགས་དང་ Ó་Hར་]་མཁས་Ä་དང་ h་ལས་+བ་དåན་q་]་
õས་c་ õ་བ་q་2་ལན་?་r། 
[་བ་ 
1. ≠ར་བ7.་3་4ན་?ས། 
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2. Éས་Fད་དང་ìང་ཁ་གKས་M་ ≠ར་བ7.་ÿད་!ས་འ∏ན་འབད། 
3. ìང་ཁ.་≠ར་བ7.་ÿད་༦ 2་ དòར་བËད་༣ ◊་Üབ། 
4. &ན་7ད།  ར་Ä་འÖ་ག་:་‘? 
5. Éས་Fད་དང་ìང་ཁ་གKས་M་ &ན་7ད་M་ÿད་!ས་འ∏ན་འབད། 
6. &ན་7ད་ མtན་པ.་&ན། Ä་མtན་པ.་&ན། 7ད་པ་དང་། བ¶ན་པ.་Ó་]་འ‹ག་པ.་དòར་བËད་༣ ◊་?ས། 
7. Zག་བཅས།  ར་Ä་འÖ་ག་:་lན་ན? 
8. Éས་Fད་དང་ìང་ཁ་གKས་M་ Zག་བཅས་M་ÿད་]་ ™ད་པར་ག་:་འaག? 
9. ìང་ཁ.་Zག་བཅས་M་ÿད་༤ 2་དòར་བËད་༣ ◊་Üབ། 
10. འPད་7ད།  ར་Ä་འÖ་ ག་:་lན་པས? 
11. Éས་Fད་དང་ìང་ཁ་གKས་M་ འPད་7ད་M་ÿད་!ས་འ∏ན་འབད། 
12. ìང་ཁ.་འPད་7ད་M་ÿད་༤ 2་དòར་བËད་༣ ◊་Üབ། 
13. r་Ó།  ར་Ä་འÖ་ག་:་‘? 
14. r་Ó་ དགར་བ་དང་ }ས་བ{ང་2་4ན་]་འ‹ག་པ.་དòར་བËད་༣ ◊་?ས། 
15. དང་Ó.་དP་བ་ འPད་པ། 7ད་པ། ”ག་)་Â་འñལ་བ་ཙམ་<ན་པ། གçམ་A་དòར་བËད་༣ ◊་Üབ། 
16. h་དང་¥་Ó.་ནང་ག´ས་དP་བ་༦ 2་དòར་བËད་༣ ◊་Üབ། 
17. p་Ó་ ར་Ä་འÖ་ག་:་lན་ན? 
18. p་Ó.་ÿད་ ག་ ག་:་ ག་c་ ག་ལས་ ནམ་ ག་h་á་ ག་hམ་q་2་ དòར་བËད་༣ ◊་?ས། 
19. བདག་Ó་དང་ Äང་མཐའ་གKས་M་™ད་པར་དò་དང་˝གས་c་?ས། 
20. བདག་Ó་ པ་ å་ མ་ Ω་ Ä་ ཅན་ nན་ མཁན་ བདག་  ་ q་2་དòར་བËད་༣ ◊་?ས། 
21. དགག་Ó།  ར་Ä་འÖ་ག་:་‘? 
22. དགག་Ó.་ÿད་ མ་ Ä་ ãད་ Äན་ ãན་ q་2་དò་བËད་༣ ◊་?ས། 
(ངས་འñལ་Tག་2་  Äང་གདམ་ཁ་Üབ་r.་མtན་~ན་ལག་fན་འཐབ་c་ ག་qད་Ä་འÖ་]་ õ་བ་◊་2་ལན་དམངས་]་Zག་
r.་3་Fབས་†ན་r། དòར་བËད་དང་ õ་བ.་ལན་གནད་4ན་མ་འ¡ཝ་◊་བjད་Ä་ (ད་ãདཔ་བ«་Qནམ་ལས་ (ད་པ་:ན་འÖ་
q་ཡང་Zག་བ6ག་z་མཐའ་དúད་འབད་r།  
མཐའ་དúད་འབད་ཚར་Qནམ་ལས་ +བ་དåན་Aས་དP་Qབ་འབད་h་ བསམ་ལན་q་བjད་r་དང་ ཡངན་+བ་vག་!་Üང་]་ 
fགས་Iས་M་བསམ་ལན་བཤད་r། 
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…ས་འཆར་ག8ས་པ། âོབ་དཔོན་@ས་གསལ་བཤད་འབད་ཐོག་ལས་ Pབ་Ωང་འབད་°། 
Pབ་nོན་Ωོང་U། 
+བ་དåན་A་གསལ་བཤད་M་Tག་ལས་ +བ་<ན་འབད་r.་4ན་]་ ≠ར་བ7། &ན་7ད། Zག་བཅས། འPད་7ད། དགར་
7ད། r་Ó། དང་Ó། h་Ó། p་Ó། བདག་Ó། དགག་Ó། q.་བ6ད་4ན་>ང་å་བwན་c་ +བ་vག་2ས་མTངམ་:ག་ Zབ་
ད3་མÊ་œ་œ་á་ óར་ˇང་འâང་qགས་པ.་བ¬ད་བHན་:ག་བཅའ་Rག་Üབ་ད3། བ¬ད་བHན་ནང་]་ བîབ་qགས་པ.་ལས་4ན་
q་བjད་ད3། 4ན་ཚན་◊་◊་བQན་A་ 3་4ན། དP་བ། ÿད། དò་དང་བཅས་བjད་ད3། གསལ་བཤད་M་བར་ལས་ +བ་vག་
q་བཅའ་མར་གwགས་r.་3་Fབས་ག་h་མང་མང་†ན་ད3། འÖ་2་4ན་]་ 4ན་ཚན་◊་◊.་མ‹ག་]་ aས་tང་2་Hང་µ་དང་  
དòར་བËད་དང་õ་བ.་ལན་?་r་2་Hང་µ་q་བºགས་c་ ལས་4ན་q་îབ་qགསཔ་á་འབད་ད3། õ་བ.་ལན་q་བསག་མ་བཞག་པར་ 
Hང་µ་◊་◊.་མ‹ག་]་ ཐབས་Dས་ˇ་óགས་M་Tག་ལས་ དP་Qབ་འབད་h་མ‹ག་བ7་ད3།   
 

…ས་འཆར་གJམ་པ། •་ཚན་Üན་DX་ཐོག་ལས་ Pབ་Ωང་འབད་°། 
Pབ་nོན་Ωོང་U། 
ö་ཚན་fiན་1.་Tག་ལས་Zབ་[ང་འབད་r.་4ན་]་ ≠ར་བ7། &ན་7ད། Zག་བཅས། འPད་7ད། དགར་7ད། r་Ó། 
དང་Ó། h་Ó། p་Ó། བདག་Ó། དགག་Ó། བ6་ག:ག་å་ +བ་vག་ö་ཚན་༡༡ བi་z་ &ན་ûག་2་Tག་ལས་4ན་ཚན་
#ད་Qནམ་ལས་ fiན་1་བཅའ་Rག་Üབ་བ6ག་ད3། fiན་1.་བ¬ད་བHན་ནང་]་ fiན་1་འབད་r་lན་པ.་4ན་ཚན། aས་
Åན། ལས་4ན།  4ན་ཚན་A་3་4ན། འ‹ག་Åལ་A་དP་བ། ÿད། དòར་བËད། Hང་µ་q་བjད་བ6ག་ད3། fiན་1་འབད་
ཚར་Qནམ་ལས་ Hང་µ་q་དP་Qབ་འབད་r.་འགན་འπར་དང་ Hང་µ་དP་Qབ་འབད་ཐངས་M་ཐབས་Dས་q་ཡང་ fiན་1་
འབད་Ä.་ö་ཚན་]་#ད་ད3།  
Pབ་Ωང་བŒད་དོན་@་[་བ། 
1. ”ག་ÿག་བ6་ག:ག་ག་:་ར་‘? 
2. ”ག་ÿག་བ6་ག:ག་ལས་ ÿད་རང་དབང་ཅན་ ག་:་ར་lན་པས? 

ད¿་Aབ། 
@མ་8ག་:ག་འóལ་Qནམ་ལས་ +བ་vག་q་2་འÖ་Zགཔ་ད་ @མ་8ག་ནང་]་qད་(ད་པ.་”ག་ÿད་བ6་ག:གå་!ས་འ∏ན་འབད་
h་ ∑གས་ç་བwན་བ6ག་r། +བ་vག་དག་པ་:ག་]་ དམངས་ཁར་Zག་r.་3་Fབས་†ན་r། 
,བ་åན་མMན་Øན།  

• ìང་ཁ.་བu་ག1ང་ˇང་བ.་“ན་ã། (ìང་ཁ་3ང་འÍལ་Zན་óགས།) 

• 3ང་8མ་ìང་ཁ.་བu་ག1ང་། ìང་ཁ་3ང་འÍལ་Zན་óགས། 

ཡོངས་འ≠ལ་འཆར་b། 
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• https://www.youtube.com/watch?v=OSYFRskrlyI (བམ་ཚན་བQ་པ། aས་
གçམ་དང་ÿད་M་འ‹ག་པ་བཤད་པ།) 

• https://acharyasamten.blogspot.com/2020/04/blog-post.html#more 

(çམ་‚གས་œ་».་ད3ངས་&ན།) 
 

གདམ་ང་ཅན་@་Åག་•བ། 
{གས་|བ། 

• གདམ་ང་ཅན་A་G་¿་q་ བ§ར་Qབ་འབད་h་ Äང་”ག་ག:ག་]་ Gག་öབ་མ་འ¡ཝ་q་ འ?་(ལ་(ད་Ä་q་ ཧ་3་
Tག་ལས་ ལག་fན་འཐབ་z་ བu་4ན་#ད་fན་འབད་qགས་ད3། ༼âག་Dར།༽ 

•  
ལས་དོན། 

• གདམ་ང་ཅན་A་G་¿་Zབ་[ང་འབད་h་ Äང་”ག་ག:ག་]་ Gག་öབ་མ་འ¡ཝ་q་ འ?་(ལ་(ད་Ä་q་ ཧ་3་Tག་
ལས་ ལག་fན་འཐབ་z་ བu་4ན་#ད་fན་འབད་qགས་ད3།  
 

Zབ་<ན་Hང་µ། 
• གདམ་ང་ཅན་A་G་¿་  ར་བ.་ ”ག་2་3་4ན་འÖ་ ”ག་མôད་ནང་འབད་བ་:ན་ ག་h་á་∆ངམ་lན་ན་བཤད་†ན། 
• གདམ་ང་ཅན་A་G་¿.་དò་ དག་པ་:ག་(ད་པ.་ Zག་ûག་/བ¬ད་བHན་/ ûག་ཐང་q་བwན་c་ +བ་vག་q་]་ 

!ས་འ∏ན་འབད་བ6ག་r།  
 

3་4ན། གདམ་ང་ཅན་A་G་¿་ ར་Ä་འÖ་ 4ན་དག་ïག་འཐད་äང་ öབ་_་_ར་á་ འ?་(ལ་(ད་པ.་ Äང་”ག་G་¿་q་
]་ ≠བ་lན། ངག་“ན་ལས། Bན་ངག་Ñས་ངག་_གས་ལ་ +ན་འ‹ག་དས་འÏལ་(ད་ãད་གང་ཡང་äང་བས་ མཐའ་ག:ག་
»་འ∏ན་པར་Ä་æ∆།།  ར་གçངས་(ད་4་བ{མ་ ìང་ཁ.་Fད་Gག་]་ཡང་ Éས་Fད་དང་འ¡ཝ་ལས་ འ?་(ལ་(ད་པ.་
Äང་”ག་ དòར་ན། འ€ན་ལས་དང་€ན་ལས་གKས་ལས་ Gག་öབ་ག་འ?་äང་ འôལ་བ་ãདཔ་ལས་ 8གས་བ#ས་c་ལག་
fན་འཐབ་Dས་ད3པ་ཁག་Æ།  
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མ་གQ་ Äང་གQ་G་¿་ག:ག་]་ öབ་མ་འ¡ཝ་?་r་འÖ་ འགལ་བ་lན་äང་ ⁄་མ་ལས་™བ་Æཝ་á་ ལག་fན་འཐབ་
(ད་Ä་q་ Dས་ད3པ་ཁག་Æ། G་¿་བiར་ཡངས་པ.་Æད་a་ ⁄་མ་ལས་འ?་(ལ་(ད་Ä་q་ ∆ག་]་དò་དག་པ་:ག་བjད་
(ད། འÖ་ལས་ 8གས་བ#ས་c་ འóལ་Qབ་འབད་h་ ལག་fན་འཐབ་Dས་ད3པ་གལ་Æ། 

 

• ∆ག་]་(ད་པ.་ ⁄་མ་ལས་འ?་(ལ་(ད་པ.་ གདམ་ང་ཅན་A་G་¿་q་ དམངས་ཁར་ Zག་བ6ག་r།  

འ€ན་Gག། €ན་Gག། མtན་Ωང། tན་Ωང་། î་ä། îག་ä། 

དཔར་˜ན། Xར་˜ན། མ་Wད། མ་མད། ཀ་Wད། ཀ་མད། 

འ€ན་Gག། €ན་Gག། འ›ངམ། ›ངམ། ïདཔ། ñདཔ། 

≤་Jར། ≤་Çར། ’ན། ’ངས། èད་མངས། èད་མང་། 

h་བ{མ་A་ གདམ་ང་ཅན་A་G་¿་གཞན་ ག་:་ར་(ད་ག་ ö་ཚན་◊་]་ གསལ་Pད་M་ö་པ་◊་†ན་c་ རང་2ས་Tབ་z་(ད་
པ.་ ö་པ་h་ནང་ལས་ གདམ་ང་ཅན་A་ Gག་öབ་ ག་:་ར་(ད་ག་ འóལ་བ6ག་z་ fiན་1་འབད་བ6ག་ད3།  

+བ་vག་q་2ས་ འTབ་qགས་པར་ µ་ཁག་∆ང་r་lནམ་ལས་ +བ་དåན་རང་2་ཁ་tག་ལས་ གདམ་ང་ཅན་A་Gག་öབ་q་ 
ག་hམ་འTབ་qགས་qགས་འóལ་c་ ûག་ཐང་¿་?ས་Tག་ལས་ +བ་vག་q་2ས་ འóལ་འབག་∆ང་Ä་འÖ་2་ Zན་ཐབས་á་ 
[ར་བཞག་z་ T་བjད་འབད་བ6ག་ད3། 

Pབ་Ωང་བŒད་དོན་@་[་བ། 

• གདམ་ང་ཅན་@་Å་c་àར་0་འj་ ག་^་G་âབ་“ོ? 
• གདམ་ང་ཅན་@་Å་c་á་ ག་^་Q་ ´ས་ད=པ་_ན་ན? 

ད¿་Aབ། 

1. གདམ་ཁ་(ད་པ.་Gག་öབ་དག་པ་:ག་བjད་Qནམ་ལས་ h.་གདམ་ང་ཅན་A་Gག་öབ་གཞན་ག་:་lན་ན་?་བ6ག་r། 

2. གདམ་ང་ཅན་A་ Gག་öབ་(ད་པ.་ @མ་8ག་q་ †ན་Qནམ་ལས་ h་ནང་ལས་ གདམ་ང་ཅན་A་Gག་öབ་འóལ་བ6ག། 

 

མMན་Øན་དང་ མ±་ཆས། 

གདམ་ང་ཅན་A་G་¿། öབ་_་_ར་(ད་པ.་ གདམ་ང་ཅན་A་G་¿། 
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1. +བ་8མ་བ6་པ.་ +བ་hབ། (ûག་�ངས་ ༣༠) 
2. ìང་ཁ.་”ག་མôད་Æན་Ω། ཡང་ན་ Golden Dictionary  
3. འJལ་འ€ན་8མ་]གས་ DDC Dictionary. 
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ཆ་ཤས་Iག་པ། 

Fག་འJལ་ 'ོབ་)ོན་ལམ་)ོན། 
âོབ་3མ་བŒ་ག8ས་པ། 

 
 
3ག་འ7ལ་དང་འ)ལ་བ,་ 

• =གས་>བ། 
• ལས་དོན། 
• ?བ་<ོན་ལམ་<ོན། 
• ད@་Aབ་ལམ་Bགས། 
• མCན་Dན་མE་ཆས། 
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,ོབ་8མ་༡༢པ/་ Pག་འ>ལ་,ོབ་<ོན་ལམ་<ོན་J་[ས་འཆར་ད!ས། 
Åག་འ|ལ་@་}་Ÿོད་âོབ་nོན་ལམ་nོན། 
{གས་|བ།  

• Gག་འJལ་A་™ད་¶མ་q་ཧ་3་z་ ད3ས་མm་དང་བYན་ Gག་8གས་q་ ?་ད3པ་འTན་པ.་Fབས་ གཞན་ལས་◊་མ་
ད3་པར་རང་<བས་Mས་ འôལ་བ་ãད་པར་?ས་c་ ལག་fན་འཐབ་qགས། 

ལས་དོན། 
• Gག་འJལ་A་…ར་ལས་ Zབ་[ང་འབད་h་ 1་Gག་ གཏང་Gག་ བjད་&་ Bན་1་དང་ Bན་ག_ལ། ™བ་བÓགས་ 

གསལ་བÓགས་ འ€ན་Gག་ Nས་གQ་ Nས་Éད་ ལ་_གས་པ.་ བu་འñལ་A་Gག་8གས་q་དང་། 1་”ག/བDར་
Gག་ གན་&་ ལ་_གས་པ.་ bམས་འñལ་A་ Gག་8གས་q་ ™ད་¶མ་དང་འbལ་?ས་c་ Ä་ù.་ད3ས་མm.་གནས་
Xངས་ནང་]་ ག(ག་བjལ་qགས་ད3།  

 

…ས་འཆར་དང་པ། Åག་འ|ལ་@་}་Ÿོད་ བYད་,་དང་འwལ་ རང་Fས་Pབ་Ωང་འབད་°། 
Pབ་nོན་Ωོང་U། 
+བ་vག་q་]་ Gག་འJལ་pར་བཏང་!་#ད་M་…ར་ལས་ Zབ་[ང་འབད་བ6ག་r.་4ན་]་ འñལ་བ་(ད་པ.་&བ་|ན་དò་hབ་
དང་ (ངས་འñལ་ཁ་æང་q་ (Fད་Gག་དང་G་¿.་Hར་བ།+བ་8མ་༡༢པ། ìང་ཁ.་བu་ག1ང་། 
https://youtu.be/w8Bq8xqsnXU h་ནང་pར་གཏང་Gག་འJལ་!་#ད་M་…ར་<ན་r་འaག། 
https://youtu.be/VU26QausejM Gག་འJལ་A་ལམ་]གས། !་#ད་ཁ་གསལ་འaག།)  †ན་Qནམ་ལས་ ∆ག་
2་õ་བ་q་2་ལན་ འóལ་c་ ?་བ6ག་r། 
[་བ། 

• Gག་འJལ་A་3་4ན? 
• pར་འཛམ་Vང་དང་ Zག་པར་འÛག་&ལ་ཁབ་ནང་]་ Gག་འJལ་འâང་]གས་ག་h་á་འaག་3? 
• གཏང་Gག་2་Gག་འJལ་དང་ ནང་འñལ་Gག་འJལ་]་ དP་བ་ག་h་á་ར་(ད་3? 
• hང་རབས་ལམ་]གས་ནང་]་ ?་མ་Éག་པ.་Gག་འJལ་ ག་:་ར་lན་ན? 
• óང་འñལ་Gག་འJལ་དང་ xར་4ན་Gག་འJལ་A་ ™ད་པར་དང་3་4ན་?ས། 

h་ལས་ +བ་དåན་Aས་ དམངས་འôམས་Nས་བ7ར་Tག་ལས་ õ་བ.་ལན་q་ ག་h་á་∆ང་ད3པ་lན་ན་ Nས་བ7ར་འབད་h་ 
ལན་fགས་ûམ་q་གདམ་འt་འབད་h་ འ¡་བ¬ས་Üབ་བ6ག་r། 
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…ས་འཆར་ག8ས་པ། Åག་འ|ལ་@་}་Ÿོད་ âོབ་དཔོན་@ས་གསལ་བཤད་འབད་ཐོག་ལས་ Pབ་Ωང་འབད་°། 
Pབ་nོན་Ωོང་U། 
Gག་འJལ་A་!་#ད་…ར་ +བ་hབ་ནང་(ད་Ä། འñལ་བ་(ད་པ.་&བ་|ན་དò་hབ་དང་(ངས་འñལ་Tག་2་ &བ་πངས་q་ལས་ 
གལ་Æ་བ.་བ6ད་4ན་q་ བ7་Rག་འབད་h་ བ¬ད་བHན་བi་r། འÖ་+བ་vག་q་]་ fiན་1.་Tག་ལས་ +བ་<ན་འབད་r། 
+བ་<ན་གསལ་བཤད་M་བར་ལས་ +བ་vག་q་]་ བསམ་འཆར་བjད་r.་aས་óད་◊་†ན་ད3པ་དང་ མ‹ག་]་ +བ་vག་ནང་
÷ག་ õས་ལན་བi་z་ õས་ལན་Nས་བ7ར་འབད་r.་Hང་µ་q་†ན་r། Hང་µ་འÖ་2ས་འགབ་མ་qགས་པ.་གནད་4ན་ཁག་Æ་
wག་w་q་ qམ་µ.་õ་བ་†ན་c་ལན་õ་བ6ག་r།     
Pབ་Ωང་བŒད་དོན་@་[་བ། 

Gག་འJལ་ ར་བ.་3་4ན་དང་དP་བ་འâང་πངས་q་ ག་h་á་ར་ lན་མས་3? 
ད¿་Aབ། 

• Gག་འJལ་ ར་བ.་ 3་4ན་དང་དP་བ་འâང་πངས་q་ ག་h་á་ར་ lན་ན་ ཧ་3་z་(ད་ãད་དP་Qབ་འབད་r། 
• འÛག་པ.་Gག་འJལ་ལམ་]གས་M་ ཁག་Æ་}ང་ག་h་á་(ད་ག་ ངག་Tག་དང་Gག་Tག་ལས་བཤད་བ6ག་ད3། 
• Gག་འJལ་ལམ་]གས་འÖ་ ཉམས་Cང་འབད་ད3པ་(ད་ãད་M་ བx་མTང་དང་ཤ་Ñན་ག་h་á་âང་(ད་ག་དP་དúད་

འབད་h་བ«་ད3། 
,བ་åན་མMན་Øན།  

• ìང་ཁ.་Gག་བ≤ར་¶མ་གཞག། ìང་ཁ་3ང་འÍལ་Zན་óགས། 
• +བ་8མ་བ6་གKས་པ.་ Fད་Gག་དང་G་¿.་Hར་བ་ལས་ Gག་འJལ་A་!་#ད། 
• (https://youtu.be/w8Bq8xqsnXU h་ནང་pར་གཏང་Gག་འJལ་!་#ད་M་…ར་<ན་r་འaག། 
• https://youtu.be/VU26QausejM Gག་འJལ་A་ལམ་]གས། !་#ད་ཁ་གསལ་འaག།)  

  

…ས་འཆར་གJམ་པ། Åག་འ|ལ་@་ད¿་བ་á་ མཁས་མ5ག་•་ཚན་@་ Ωོང་U་ཐོག་ལས་ Pབ་Ωང་འབད་°། 
Pབ་nོན་Ωོང་U། 
Gག་འJལ་pར་བཏང་2་དP་བ་q་ (ག1ང་འñལ། óང་འñལ། óང་འñལ་Gག་8གས་འ?་བjད། xར་4ན་Gག་འJལ།) ◊་
◊་བQན་A་…ར་Zབ་[ང་འབད་r.་4ན་]་ +བ་hབ་M་4ན་ཚན་དང་ Zག་ûག་q་ བཅའ་Rག་འབད་Qནམ་ལས་ རང་གནས་དང་
མཁས་མÉག་ö་ཚན་ ར་བ.་ Hང་µ་2་Tག་ལས་ 4ན་ཚན་འÖ་ Zབ་[ང་འབད་ད3པ་lན། Hང་µ་འÖ་2་འབད་ཐངས་q་ 
(ངས་འñལ་ནང་]་ཡང་(དཔ་མ་ཚད་ +བ་8མ་ད¿་པ.་ Bན་@མ་A་ +བ་<ན་ལམ་<ན་ནང་]་ཡང་བཤད་པ་Üབ་z་(ད། 
Hང་µ་q་h་á་འ3་འ∂ན་འཐབ་ཚར་བ.་Úས་ç་ དམངས་འôམས་Nས་བ7ར་A་ Ωས་མtན་Tག་ལས་ Gག་འJལ་A་དP་བ་q་2་ 
3་4ན་བ6ད་4ན་fན་བ6ག་ད3། 
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>ས་འཆར་བQ་པ། Åག་འ|ལ་@་ §ར་བཏང་ད¿་བ་á་ •་ཚན་Üན་DX་ཐོག་ལས་ Pབ་Ωང་འབད་°། 
Pབ་nོན་Ωོང་U། 
Gག་འJལ་pར་བཏང་2་དP་བ་q་ (ག1ང་འñལ། óང་འñལ། óང་འñལ་Gག་8གས་འ?་བjད། xར་4ན་Gག་འJལ།) ◊་
◊་བQན་A་…ར་Zབ་[ང་འབད་r.་4ན་]་ 4ན་ཚན་དང་འbལ་c་ +བ་vག་q་ö་ཚན་ བQ་ནང་བ3་r།  
ö་ཚན་◊་]་ 4ན་ཚན་◊་†ན་c་ +བ་hབ་དང་ &བ་|ན་དò་hབ་ (ངས་འñལ་A་ཁ་æང་q་†ན་Qནམ་ལས་ Nས་བ7ར་འབད་
བ6ག་ད3། Nས་བ7ར་འབད་བ.་Fབས་ +བ་དåན་རང་ཡང་ ö་ཚན་ནང་_ང་z་ &བ་|ན་q་འབད་ད3། 
Nས་བ7ར་འབད་ཚར་Qནམ་ལས་ ö་ཚན་◊་བQན་ fiན་1་འབད་བ6ག་r་དང་། h་ནང་]་ +བ་vག་གཞན་q་2ས་ 4གས་
´ལ་A་འõ་བjད་ལས་8མ་q་ཡང་ འ3་འ∂ན་འཐབ་ད3། 
མཐའ་མ‹ག་]་ +བ་དåན་Aས་ བ6ད་4ན་གསལ་བཤད་:ག་འབད་r་དང་། 4ན་ཚན་འÖ.་Tག་]་ ?་r.་qམ་]་†ན་c་མ‹ག་
བ7་r། 
Pབ་Ωང་བŒད་དོན་@་[་བ། 
5. Gག་འJལ་A་དP་བ་q་ ག་h་á་ར་འaག་3? 
6. Gག་འJལ་A་ དP་བ་h་q.་ནང་ ”ག་4ན་བºགས་ཐངས་M་ ™ད་པར་ག་h་á་ར་འaག་3? 

ད¿་Aབ། 
• Gག་འJལ་A་དP་བ་q་2་…ར་ལས་ ངག་Tག་དང་Gག་Tག་ལས་ བཤད་པ་Üབ་r.་dགས་Jབ་དP་Qབ་འབད། 
• Gག་འJལ་A་དP་བ་h་q་ གནས་Xངས་ག་:.་ནང་]་ ག་འÖ་ལག་fན་འཐབ་ད3པ་lན་ན་ དP་དúད་འབད་h་ བསམ་

འཆར་བཤད་བ6ག། 
,བ་åན་མMན་Øན།  

• ìང་ཁ.་Gག་བ≤ར་¶མ་གཞག། ìང་ཁ་3ང་འÍལ་Zན་óགས། 
• +བ་8མ་བ6་གKས་པ.་ Fད་Gག་དང་G་¿.་Hར་བ་ལས་ Gག་འJལ་A་!་#ད། 
• (https://youtu.be/w8Bq8xqsnXU h་ནང་pར་གཏང་Gག་འJལ་!་#ད་M་…ར་<ན་r་འaག། 
• https://youtu.be/VU26QausejM) 

 

Åག་འ|ལ་@་འæ་བYད་Pབ་nོན། 
{གས་|བ།  

• Gག་འJལ་A་™ད་¶མ་q་དང་བYན་ 3་བh་བ་ ”ག་&ས་7ད་རན་པ་ Hར་བ་Ïན་çམ་óགས་པ་á་?ས་c་ རང་_.་Ä་ù་
གནས་Xངས་ནང་ ལག་fན་འཐབ་qགས། 
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ལས་དོན། 
• Gག་འJལ་A་…ར་ལས་ Zབ་[ང་འབད་h་ མ3་&ན་ 1་Gག་ གཏང་Gག་ གན་&་ བjད་&་ Bན་1་དང་ ™བ་

བÓགས་ གསལ་བÓགས་ གསལ་བཤད་ འ€ན་Gག་ བu་འñལ་A་Gག་8གས་q་ ?་ད3པ་འTནམ་ད་ ™ད་¶མ་དང་
འbལ་?ས་c་ Ä་ù.་ད3ས་མm.་གནས་Xངས་དང་འbལ་ ག(ག་བjལ་qགས་ད3།  

 

…ས་འཆར་དང་པ། Åག་འ|ལ་@་འæ་བYད་ བYད་,་དང་འwལ་ Pབ་nོན་འབད་°X་ཐབས་ལམ༔ 
Pབ་nོན་Ωོང་U། 
+བ་vག་q་]་ (ངས་འñལ་ཁ་æང་ https://youtu.be/VU26QausejM འ་óི་དང་ +བ་hབ་ནང་(ད་པ.་ GགའJལ་
A་འ?་བjད། ìང་ཁ་3ང་འÍལ་Zན་óགས་M་ ག1ང་འñལ་Gག་≤ར་¶མ་གཞག་q་ བ«་བ6ག་Qནམ་ལས་ ∆ག་2་4ན་ཚན་
q་2་…ར་ལས་ Zབ་[ང་འབད་བ6ག། 

• )ར་རབས་དང་hངས་རབས་M་འ?་(ལ་མ་འ¡ཝ་q་2་འ?་བjད། 
• 4ན་མཚམས་ ནང་འ∂ན་འབད་h་འ?་ཐངས་དང་ ནང་འ∂ན་མ་འབད་བར་འ?་ཐངས་M་འ?་བjད། 
• མ¿་&ན་A་འTབ་ལམ། 
• )ར་(ལ་ལམ་]གས་ནང་]་ ས་བཅད་དP་བ་༡༡དང་༧ ར་མ་འ¡ཝ་(ད་]གས། 
• ད�་ས་ Nགས་ས་ རང་ས་གཞན་ས་ 2་3་4ན་དང་འTབ་ལམ། 
• )ར་(ལ་ལམ་]གས་ནང་]་ 1་Gག་Ïལ་Ä.་Ä་འ?་ཐངས་མ་འ¡ཝ་(ད་]གས། 
• hང་རབས་ལམ་]གས་ནང་ 1་Gག་Ïལ་Ä.་ Äང་འ?་ཐངས་མ་འ¡ཝ་(ད་]གས། 

h་ལས་ +བ་དåན་Aས་ དམངས་འôམས་Nས་བ7ར་Tག་ལས་ 4ན་ཚན་◊་བQན་ Nས་བ7ར་འབད་h་ ལན་fགས་ûམ་q་གདམ་
འt་འབད་h་ འ¡་བ¬ས་Üབ་བ6ག་r། 
 

…ས་འཆར་ག8ས་པ། Åག་འ|ལ་@་འæ་བYད་ གསལ་བཤད་ཐོག་ལས་ Pབ་nོན་འབད་°X་ཐབས་ལམ།  
Zབ་<ན་Hང་µ། 
Gག་འJལ་A་འ?་བjད་…ར་ལས་ ∆ག་2་4ན་ཚན་q་2་Tག་]་ +བ་hབ་ནང་(ད་Ä། འñལ་བ་(ད་པ.་&བ་|ན་དò་hབ་དང་
(ངས་འñལ་Tག་2་ &བ་πངས་q་ལས་ གལ་Æ་བ.་བ6ད་4ན་q་ བ7་Rག་འབད་h་ བ¬ད་བHན་བi་r། འÖ་+བ་vག་q་]་ 
fiན་1.་Tག་ལས་ +བ་<ན་འབད་r། +བ་<ན་གསལ་བཤད་M་བར་ལས་ +བ་vག་q་]་ བསམ་འཆར་བjད་r.་aས་óད་◊་
†ན་ད3པ་དང་ མ‹ག་]་ +བ་vག་ནང་÷ག་ õས་ལན་བi་z་ õས་ལན་Nས་བ7ར་འབད་r.་Hང་µ་q་†ན་r། Hང་µ་འÖ་
2ས་འགབ་མ་qགས་པ.་གནད་4ན་ཁག་Æ་wག་w་q་ qམ་µ.་õ་བ་†ན་c་ལན་õ་བ6ག་r།     

• )ར་རབས་དང་hངས་རབས་M་འ?་(ལ་མ་འ¡ཝ་q་2་འ?་བjད། 
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• 4ན་མཚམས་ ནང་འ∂ན་འབད་h་འ?་ཐངས་དང་ ནང་འ∂ན་མ་འབད་བར་འ?་ཐངས་M་འ?་བjད། 
• མ¿་&ན་A་འTབ་ལམ། 
• )ར་(ལ་ལམ་]གས་ནང་]་ ས་བཅད་དP་བ་༡༡དང་༧ ར་མ་འ¡ཝ་(ད་]གས། 
• ད�་ས་ Nགས་ས་ རང་ས་གཞན་ས་ 2་3་4ན་དང་འTབ་ལམ། 
• )ར་(ལ་ལམ་]གས་ནང་]་ 1་Gག་Ïལ་Ä.་Ä་འ?་ཐངས་མ་འ¡ཝ་(ད་]གས། 
• hང་རབས་ལམ་]གས་ནང་ 1་Gག་Ïལ་Ä.་ Äང་འ?་ཐངས་མ་འ¡ཝ་(ད་]གས། 

Pབ་Ωང་བŒད་དོན་@་[་བ། 
• pར་བཏང་Gག་འJལ་A་འ?་བjད་མ་འ¡ཝ་ ག་h་á་ར་འaག་3? 
• ས་བཅད་དP་བ་༡༡དང་༧ ར་(ད་Ä་q་ལས་ ད་◊ས་ནངས་པར་  ལག་fན་འཐབ་Ä་ ག་:་ར་lན་ན? 

ད¿་Aབ། 
• )་རབས་དང་hང་རབས་M་འ?་བjད་མ་འ¡ཝ་ ག་h་á་ར་(ད་ག་ བཤད་པ་དང་དò་¶མ་q་ fiན་1་འབད་h་ ཧ་3་

(ད་ãད་དP་Qབ་འབད། 
• འ?་བjད་མ་འ¡ཝ་(ད་པ.་ Gག་འJལ་A་དò་q་#ད་Qནམ་ལས་ ™ད་པར་›་བ6ག། 
• འ?་བjད་མ་འ¡ཝ་(ད་པ.་ Gག་འJལ་A་དò་q་#ད་Qནམ་ལས་ ནང་ག´ས་4ན་ཚན་q་ !ས་འ∏ན་འབད་བ6ག། 

,བ་åན། 
• https://youtu.be/VU26QausejM    ཡིག་འiལ་/ི་འ+ི་བཀོད་Gོབ་Hོན། 

• གDང་འ≠ལ་Åག་བÒར་yམ་གཞག། Æོང་ཁ་=ང་འ>ལ་Pན་ཚོགས། 
• mད་Åག་དང་Å་cX་Ωོར་བ། âོབ་3མ་༡༢པ། Åག་འ|ལ་@་འæ་བYད། 

 

…ས་འཆར་གJམ་པ། Åག་འ|ལ་@་དê་ཚད་á་Pག་∞་བoར་Aབ་དང་[ས་ལན་འབད་ཐོག་ལས་Pབ་°X་…ས་འཆར། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
1་Gག་གཏང་Gག་ གན་Gག་ Bན་ག_ལ་ལ་_གས་པ.་ Gག་འJལ་A་དò་8ས་q་ +བ་hབ་ནང་]་བ«་z་Zབ་པ.་Fབས་
དང་ ཡང་:ན་ +བ་དåན་A་ དò་¶མ་མ་འ¡ཝ་◊་ འབག་∆ངས་c་ +བ་vག་q་]་Zག་བ6ག།  

• h་ནང་]་ གནད་4ན་ག་:ི.་…ར་ལས་བjད་(ད་ག།  
• ནམ་བཏང་བཏངམ་lན་ན ?  

• ག་2ས་ག་]་བཏང་བཏངམ་lན་ན ?  

• འ?་ཐངས་M་འ?་བjད་]་ མ་འ¡་བ.་™ད་པར་ག་:་འaག།  
• h་ནང་]་ fགས་བïས་དང་འ€་Ãན་འབད་ད3པ་ག་:་འaག? 
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4་ག6ང་དང་7ད་$ག་8ང་འ:ལ་ལ་;ངས།                                                                                                     =ག་>ངས་ 260 / 270 

Gག་öབ་དང་Hར་བ་]་ Êར་འÁལ་(ད་ãད་ ལ་_གས་པ.་Tག་]་ 3་བ7ར་དང་ གསལ་བཤད་ འõ་ལན་q་ ངག་Tག་དང་
Gག་Tག་ལས་འབད་r.་ 3་Fབས་†ན་c་ Gག་འJལ་Zབ་[ང་དང་འñལ་  དP་དúད་Tག་ལས་ འ?་≠བ་འབད་r.་3་
Fབས་དང་ གཞན་A་དò་ཚད་q་]་བ§ར་Qབ་M་Tག་ལས་ རང་2ས་GགའJལ་fགས་ûམ་?་qགས་པ.་ dགས་Jབ་འTབ་
qགསཔ་བi་ད3པ་lན། 
 

Åག་འ|ལ་འæ་vལ་Pབ་Ωང་། 
{གས་|བ།  

• Gག་འJལ་A་…ར་ལས་ Zབ་[ང་འབད་h་ མ3་&ན་ 1་Gག་ གཏང་Gག་ གན་&་ བjད་&་ Bན་1་དང་ 
™བ་བÓགས་ གསལ་བÓགས་ གསལ་བཤད་ འ€ན་Gག་ བu་འñལ་A་Gག་8གས་q་ ?་ད3པ་འTནམ་ད་ ™ད་
¶མ་དང་འbལ་?ས་c་ Ä་ù.་ད3ས་མm.་གནས་Xངས་དང་འbལ་ ག(ག་བjལ་qགས་ད3། ༼?་r།༽ 

ལས་དོན། 
• ™བ་བÓགས་ གསལ་བÓགས་ལ་_གས་པ.་ བu་འñལ་A་Gག་8གས་M་གནད་4ན་དང་ བu་4ན་q་Zག་z་ བ6ད་

4ན་ཕབ་Tག་ལས་ གཞན་]་མ་འôལ་བར་བu་#ད་འབད་qགས་ད3། 
• ™བ་བÓགས་ གསལ་བÓགས་ལ་_གས་པ.་ བu་འñལ་A་Gག་8གས་M་གནད་4ན་དང་ བu་4ན་q་Zག་z་ བ6ད་

4ན་ཕབ་Tག་ལས་ གཞན་]་མ་འôལ་བར་བu་#ད་འབད་qགས་ད3། ༼?་r།༽ 
 

+བ་8མ་༡༢ པ.་Gག་འJལ་?་r.་ [ང་བ་འབད་ད3པ་h་ཡང་ གཏང་Gག་ 1་Gག་ བཀའ་&། Bན་ག_ལ། Bན་1། 

Nས་གQ། Nས་Éད། གན་&། 1་”ག། བDར་Gག།  ™བ་Óགས། གསལ་བÓགས། ལ་_གས་པ.་ Gག་འJལ་A་ དP་
བ་ག་ར་Zབ་ད3པ་(ད། 

h་q་ Zབ་<ན་འབད་r.་4ན་]་ +བ་<ན་འབད་ཐངས་M་Nས་འཆར་ཁག་བQ་h་:ག་ ∆ག་ལས་མར་བjད་(ད་Ä་]་8གས་བ#ས་
c་ རང་2་Hང་µ་q་བi་བjད་འབད་Tག་ལས་ +བ་<ན་འབད་ད3། 

 

…ས་འཆར་དང་པ། âོབ་≈ག་±ང་ར་Fས་ འཚོལ་Aབ་འབད་B་ Pབ་བŒག་°། 
Hང་µ་དང་པ།༼ནང་4ན་Dས་(ན་†ན་r༽ 
+བ་vག་q་]་ Gག་འJལ་A་དP་q་ལས་ 1་Gག་བ{མ་:ག་ འ?་ཐངས་Zབ་r.་4ན་]་ +བ་དåན་Aས་ 1་Gག་དང་འñལ་
བ.་ &བ་|ན་དò་hབ་M་Äང་དང་ 1་Gག་+བ་<ན་འབད་(ད་པ.་ མTང་Tས་མm་ཆས། h་ལས་ (ངས་འñལ་Tག་]་(ད་
པ.་ 1་Gག་+བ་<ན་དང་འñལ་བ.་ ཁ་æང་q་†ན་Qནམ་ལས་ mང་ར་2ས་ འóལ་Qབ་Tག་ལས་ Zབ་བ6ག་ད3། 
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h་á་ Zབ་བ6ག་པ.་Fབས་ ལམ་ˇ་མTང་r.་4ན་]་ གལ་Æ་བ.་ õ་བ་དང་ ཡང་ན་ Zབ་ད3་པ.་ 4ན་ཚན་A་T་ག:ག་
བjད་h་ †ན་པ་:ན་ h་དང་འbལ་c་ འóལ་c་Zབ་r་]་ ཕན་Tགས་∆ང་། དòར་ན། 
D་Åག ˇར་Ñོལ་ལམ་Gགས་ Bང་རབས་ལམ་Gགས། 
མc་,ན་འཐོབ་ལམ་ ? ? 
མcལ་,ན་འæ་ཐངས། ? ? 
0ང་བYད་ཐངས། ? ? 
དོན་མཚམས་ཕབ་∞་འæ་ཐངས ? ? 
!་‰ས་བYད་ཐངས། ? ? 
འæ་ཤོག་F་ས་nོང་བཞག་ཐངས། ? ? 
ནང་དོན་ཆ་ཤས་ཚང་ད=པ། ? ? 
 

3ང་2་གནད་4ན་A་Tག་]་ Zབ་[ང་འབད་ཚར་བ.་¬ལ་]་ དམངས་འôམས་Nས་བ7ར་འབད་h་ 4ན་ཚན་/õ་བ་་◊་◊་བQན་a་ 
ག་h་á་lན་ན་ བYན་Nས་འབད་h་ Nས་བ6ད་བwན་ད3། 
 

Hང་µ་གKས་པ། ༼8ག་/ལ་Zབ་[ང་།༽ 
Hང་µ་དང་པ.་ནང་]་ འ?་ཐངས་M་…ར་ལས་ ཧ་3་Qནམ་ལས་ h་]་གQ་བཞག་z་ ལག་fན་ད!ས་འཐབ་á་ Zབ་r.་4ན་
]་ 1་Gག་:ག་?་r.་õ་བ་བjད་h་ ?་བ6ག་r། ?ས་ཚར་Qནམ་ལས་ +བ་དåན་A་Zག་z་ ན་?ས་དང་པ་དང་ གKས་པ་ 
གçམ་པ་qན་ fགས་བïས་འབད་G་ར་ ?་བ6ག་z་ གནད་4ན་ག་:.་Tག་ལས་འབད་äང་ 1་Gག་?་qགས་པ.་ 8ག་/ལ་
[ང་བ6ག་ད3།  
 

Hང་µ་གçམ་པ། ༼བx་མTང་Zབ་[ང་༽ 
1་Gག་?་Dས་པ.་ཕན་Tགས་དང་། ?་མ་Dས་པ.་གÊད་པ། ང་བཅས་ར.་Ä་ù.་ནང་ 1་Gག་?་ད3པ་འTན་^ད་པ.་∑་èས། 
རང་2ས་མ་Dས་པ་:ན་ ªགས་]་◊་ད3་པ.་དཀའ་ངལ། µ་ཁག་á་ Zབ་Ä་འÖ་ འÿལ་འÿལ་ར་ ལག་fན་ད!ས་འཐབ་འབད་
ད3པ་དང་། Ä་བÚད་r.་4ན་]་ ´མས་ཁར་¡ན་གསལ་འབད་ད3པ་q་ Nས་བ7ར་འབད་h་ 1་Gག་Zབ་ད3པ་ཁག་Æ་qལ་དང་ 
1་Gག་?་r་]་ བx་མTང་དང་ Gད་Æས་བÇད་ད3་པ.་…ར་ ´མས་]་འWར་བ་∆ང་qགས་པ.་ Nས་བ7ར་q་འབད་ད3། 
Lན་གསོ། 



 
!བ་$མ་ 11 པ་དང་ ༡༢ པ+་ !བ་,ན་ལམ་,ན།                                           0་1་༢༠༢༢ 3། 
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1་Gག་འÖ་ལས་8གས་བ#ས་c་ གཏང་Gག་ བཀའ་&། Bན་ག_ལ། Bན་1། Nས་གQ། Nས་Éད། གན་&། 1་”ག། 
བDར་Gག།  ™བ་Óགས། གསལ་བÓགས། ལ་_གས་པ.་ Gག་འJལ་A་ དP་བ་གན་q་ཡང་ h་á་ Zབ་[ང་འབད་
བ6ག་ད3། 
…ས་འཆར་ག8ས་པ། âོབ་དཔོན་@ས་གསལ་བཤད་འབད་ཐོག་ལས་ =་བZར་འབད་B་ འæ་ཐངས་Pབ་བŒག་°། 
Hང་µ་དང་པ།༼ནང་4ན་Dས་(ན་†ན་r༽ 
+བ་vག་q་]་ Gག་འJལ་A་དP་q་ལས་ 1་Gག་བ{མ་:ག་ འ?་ཐངས་+བ་<ན་འབད་r.་4ན་]་ +བ་དåན་Aས་ 1་Gག་
2་…ར་ལས་ འ?་བjད་དང་ ™ད་¶མ་ འ?་ཐངས་M་æ་8མ་དང་ དò་ཚད་མ་འ¡ཝ་q་2་…ར་ལས་ Gག་ཆ་དང་མTང་Tས་མm་
ཆས་q་ བ7་Rག་འབད་h་ +བ་vག་q་]་ fiན་1་འབད་r། 
fiན་1.་Fབས་]་ +བ་vག་q་2ས་ 4གས་´ལ་དང་3་བ7ར་q་འབད་བ6ག་r།  
 

Hང་µ་གKས་པ། ༼8ག་/ལ་Zབ་[ང་།༽ 
Hང་µ་དང་པ.་ནང་]་ འ?་ཐངས་M་…ར་ལས་ ཧ་3་Qནམ་ལས་ h་]་གQ་བཞག་z་ ལག་fན་ད!ས་འཐབ་á་ Zབ་r.་4ན་
]་ 1་Gག་:ག་?་r.་õ་བ་བjད་h་ ?་བ6ག་r། ?ས་ཚར་Qནམ་ལས་ +བ་དåན་A་Zག་z་ ན་?ས་དང་པ་དང་ གKས་པ་ 
གçམ་པ་qན་ fགས་བïས་འབད་G་ར་ ?་བ6ག་z་ གནད་4ན་ག་:.་Tག་ལས་འབད་äང་ 1་Gག་?་qགས་པ.་ 8ག་/ལ་
[ང་བ6ག་ད3།  
 

Hང་µ་གçམ་པ། ༼བx་མTང་Zབ་[ང་༽ 
1་Gག་?་Dས་པ.་ཕན་Tགས་དང་། ?་མ་Dས་པ.་གÊད་པ། ང་བཅས་ར.་Ä་ù.་ནང་ 1་Gག་?་ད3པ་འTན་^ད་པ.་∑་èས། 
རང་2ས་མ་Dས་པ་:ན་ ªགས་]་◊་ད3་པ.་དཀའ་ངལ། µ་ཁག་á་ Zབ་Ä་འÖ་ འÿལ་འÿལ་ར་ ལག་fན་ད!ས་འཐབ་འབད་
ད3པ་དང་། Ä་བÚད་r.་4ན་]་ ´མས་ཁར་¡ན་གསལ་འབད་ད3པ་q་ Nས་བ7ར་འབད་h་ 1་Gག་Zབ་ད3པ་ཁག་Æ་qལ་དང་ 
1་Gག་?་r་]་ བx་མTང་དང་ Gད་Æས་བÇད་ད3་པ.་…ར་ ´མས་]་འWར་བ་∆ང་qགས་པ.་ Nས་བ7ར་q་འབད་ད3། 
 

Lན་གསོ། 
1་Gག་འÖ་ལས་8གས་བ#ས་c་ གཏང་Gག་ བཀའ་&། Bན་ག_ལ། Bན་1། Nས་གQ། Nས་Éད། གན་&། 1་”ག། 
བDར་Gག།  ™བ་Óགས། གསལ་བÓགས། ལ་_གས་པ.་ Gག་འJལ་A་ དP་བ་གན་q་ཡང་ h་á་ Zབ་[ང་འབད་
བ6ག་ད3པ་དང་། ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་ Gག་འJལ་h་q་ ö་ཚན་3་བ7ར་A་Tག་ལས་ ?་བ6ག་r་དང་། འõ་དúད་གQ་
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བཞག་Tག་ལས་?་བ6ག་r། ལས་འ¿ལ་ལམ་]གས་Tག་ལས་?་བ6ག་r་ལ་_གས་པ.་ ཐབས་ལམ་q་ལས་ ∆ས་འབབབ་རང་
2སབ«་z་ ལག་fན་འདབ་Tག་ལས་ +བ་<ན་འབད་ད3པ་lན་Ê།། 
 

Pབ་Ωང་བŒད་དོན་@་[་བ། 
• Gག་འJལ་A་དP་བ་q་ ང་བཅས་Mས་ མང་ç་:ག་ ག་འÖ་?་ད3པ་འTན་r་མས་3? 
• རང་2་ལམ་(ལ་ནང་(ད་པ.་ Gག་འJལ་A་དP་བ་q་ ལག་fན་འཐབ་Dས་པ་:ན་ ’་ཕན་ག་:་∆ང་r་lན་མས་3? 

ད¿་Aབ། 
• Gག་འJལ་A་དP་བ་q་ གནས་Xངས་མ་འ¡ཝ་q་ནང་བºགས་c་ ◊་◊་བQན་?་བ6ག་z་ དP་Qབ་དང་fགས་བïས་

འབད་ད3། 
• GགའJལ་A་དP་བ་◊་◊་བQན་A་ ལས་འ¿ལ་q་?་བ6ག་z་ དP་Qབ་འབད་Tག་ལས་ ?་r.་[ང་བ་qད་བ6ག་ད3། 
• འÿལ་འÿལ་Fབས་ གཞན་Aས་?ས་(ད་པ.་ Gག་འJལ་q་2་ ལན་?་བ6ག་ད3། 
• འÿལ་འÿལ་Fབས་Gག་འJལ་དòར་ན་ 1་Gག་ གན་&་ Nས་གQ་ Nས་Éད་ བཀའ་&་ q་?་ད3་པ.་ གནས་

Xངས་f་ཤ་བi་†ན་Qནམ་ལས་ གནས་Xངས་དང་འbལ་c་ ?་བ6ག་z་ དP་Qབ་འབད་ད3། 
Pབ་nོན་མ±་ཆས། 
 

mད་Åག་དང་Å་cX་Ωོར་བ། âོབ་3མ་༡༢པ།  
https://youtu.be/4t4VGxDJUmgགན་[་Gོབ་Hོན། ཡིག་འiལ་/ི་དWེ་བ་ཡང་འaག། 
https://youtu.be/YJdo1UciG3I rན་གསོལ། 
https://youtu.be/WBG7fcUQNSk Aོས་གཞི་Aོས་ཆོད། 
https://youtu.be/VU26QausejM ཡིག་འiལ་/ི་ངོ་0ོད། འ+ི་བཀོད། sར་tོལ་དང་ད་tོལ་འ+ི་བཀོད་uད་པར། 
https://youtu.be/3RYjbzaw3ik c་ཚ>ག། 
https://youtu.be/rhqWfLFYP_k c་ཡིག་འཇམ་སངམ། Gོབ་wེའི་Gོབ་དཔོན། 

 

…ས་འཆར་གJམ་པ། འæ་ཤོག་བཀང་ཐོག་ལས་Åག་འ|ལ་æ་°X་Ωང་བ་Õན་°X་…ས་འཆར། 
=བ་7ོན་Mོང་`། 
Gག་འJལ་དང་འñལ་བ.་ ™ད་¶མ་q་དང་འ?་ཐངས་q་ Zབ་[ང་q་འབད་བ.་¬ལ་]་ [ང་བ་qད་ཐབས་]་ Gག་འJལ་
A་དP་་བ་དང་འbལ་བ.་ བjད་ûག་མ་འ¡ཝ་q་ བi་Tག་ལས་ བཀང་བ6ག་ད3པ་དང་། འÿལ་འÿལ་ bམས་ཁང་དང་ 
Gག་ཚང་q་2་ (ངས་འñལ་འཆར་o་q་ནང་ལས་ ངག་བËད་དང་། 1་”ག། ས་!མ་Y་_ར། Ä་xས་#་_ར་དང་T་བjད་M་ 
བjད་ûག་མ་འ¡ཝ་q་ ཕབ་fན་འབད་h་ འབག་∆ང་Qནམ་ལས་ འ¡་f་ཤ་བi་z་ +བ་vག་q་]་#ད། 
h་ལས་ བjད་ûག་འÖ་ +བ་ཁང་ནང་ Nས་བ7ར་Tག་ལས་ བཀང་r.་ [ང་བ་†ན་ད3། དòར་ན། 
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úག་ཨང་-------                       u་Fས་---------- 
࿐ Sད་fག་བ?་གsག་a་TO་Dངས་W། =ན་འUས་i་5་ Mལ་ཁབ་(་ཡར་Mས་དང་ འì་བK་གནས་üངས་(་འP྄ར་
བ་W་བjན་-----------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------། 
i་W་"ད་%་y་འ3་—དཔ་ཆ་xབ་(ས་ %་)ར་g་W་ 3་བ∂་g་˛ལ་5་དང་ Rས་vན་བÜ་0ག་འབད་i་ མ་fངས་Æན་
བïན་<་=ན་W་ Òང་S་དང་གཙང་S། གཞན་ཡང་གནང་བ་îད་པK་ས་3་g་ནང་ [ག་Wགས་g་བU་5་ལས་བཀག་བ8མ་
འབད་ད3པ་)མས་W་≤ས། 
 

ôང་བདག། 
དབང་འRས། 
 

úག་འp། ༡--------------------- 
    ༢---------------------- 
 

 

  ༉ ད་ལན་i་5་ གནམ་G་--------u་Fས་---------W་ དYལ་བ>ན་འ≈ལ་དང་འÑལ་བK་ གན་úག་ བÉ་=ན་5།     
  ôང་ཁག་------Sད་fག་------གÆས་-----ˇང་ཨང་----%་⁄ངས་b་cད་ཨང་----------   
  ཅན་མ་bམ་------------ལས་ -----------------------------------------------------  
  ôང་ཁག་-----Sད་fག་------གÆས་-----ˇང་ཨང་----%་⁄ངས་b་cད་ཨང་-----ཅན་མ་bམ་-------- 
  -------------------------------------------------------------------------- 

  3ང་a་ཁ་.ག་བÉ་%་ལས་------------------------------------------------------- 
  -------------------------------------------------------------------------  

  ༡--------------- 
  ༢-------------- 
  ༣------------- 
 

h་བ{མ་A་[ང་བ་q་†ན་Tག་ལས་ ¬ལ་ལས་ Ä་ù་!་མ.་གནས་Xངས་ནང་2་ Gག་འJལ་དང་འñལ་བ.་µ་འབད་ད3པ་q་2་ 
[ང་བ་qད་བ6ག་ད3། 
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Pབ་Ωང་བŒད་དོན་@་[་བ། 
• Gག་འJལ་དང་འñལ་བ.་ Äང་”ག་གསརཔ་ ག་:་ར་Dས་:་3? 
• Gག་འJལ་q་]་Zབ་Ä་]་བ|ན་ མ་∆ངས་Ä་ù་འó་flང་2་4ན་]་ཕན་པ་∆ང་r་མས་ག་ བསམ་འཆར་བjད? 

ད¿་Aབ། 
༡ Äང་”ག་གལ་ཅན་q་2་3་4ན་དང་ ལGག་འJལ་དང་འñལ་བ.་ ག་fན་q་ ག་h་á་འབད་qགས་ག་ དP་Qབ་འབད་

ད3། 
༢  Gག་འJལ་A་དò་ཚད་མ་འ¡ཝ་q་ བ§ར་Qབ་འབད་བ6ག་z་ flན་(ན་དང་ གནད་4ན་q་ !ས་འ∏ན་འབད་བ6ག་

ད3། 
 
མMན་Øན་དང་ མ±་ཆས། 

• +བ་hབ། Fད༌Gག༌དང༌G༌¿.༌Hར༌བ།  
• འÛག༌2༌Gག༌བ≤ར༌¶མ༌གཞག། ìང་ཁ་3ང་འÍལ་Zན་óགས། 
• ìང་ཁ.་Gག་བ≤ར་¶མ་གཞག། ¯་˘མ་˙། 
• གQ་8མ་ìང་ཁ.་”ག་མôད་8ག་པ.་ས་Ùན། ìང་ཁ་3ང་འÍལ་Zན་óགས། 
• https://youtu.be/4t4VGxDJUmg Gག་འJལ་A་3་4ན་དང་ དP་བ། གན་&་+བ་<ན། 
• https://youtu.be/YJdo1UciG3I Bན་ག_ལ་A་3་4ན་དང་ ™ད་¶མ་ ད-། 
• https://youtu.be/_fwkxavfjYQ 1་Gག་2་3་4ན་ འ?་བjད་M་+བ་<ན། 

 

Åག་འ|ལ་@་ དê་ཚད་á་ Pག་∞་ 0ང་€ག་mད་Åག་Pབ་Ωང་འབད་°X་…ས་འཆར། 
{གས་|བ།  

1 བu་འñལ་A་Gག་8གས་q་ ཉན་≠བ་འབད་h་ གསལ་བཤད་དང་ གསལ་1་ གནས་qལ་ ™བ་བÓགས་ གསལ་བÓགས་
དང་ óང་བÓགས་q་2་…ར་ Ëད་Ó་དག་wག་w་དང་ ”ག་2་གཅད་མཚམས་q་ qལ་མtན་á་ གཞན་]་བu་4ན་གསལ་
wག་w་á་ 3་བu་#ད་qགས། ༼ཉན་≠བ།༽ 
2 Zག་ཐངས་M་ཐབས་Dས་མ་འ¡ཝ་q་ ལག་fན་འཐབ་z་ ”ག་འÛ་2་3་4ན་དང་ བËད་4ན་ ™ད་Éས་q་ བ§ར་Qབ་

འབད་h་ 4གས་´ལ་དང་ 3་7ར་fགས་བïས་M་བསམ་4ན་q་བjད་h་ བ6ད་4ན་བwན་qགས། ༼Zག་@མ༽ 

ལས་དོན། 
• Zག་ཐངས་M་ཐབས་Dས་མ་འ¡ཝ་q་ ལག་fན་འཐབ་z་ ”ག་འÛ་2་3་4ན་དང་ བËད་4ན་ ™ད་Éས་q་ བ§ར་Qབ་

འབད་h་ 4གས་´ལ་དང་ 3་7ར་fགས་བïས་M་བསམ་4ན་q་བjད་h་ བ6ད་4ན་བwན་qགས། ༼Zག་@མ༽ 
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• Zག་ཐངས་M་ཐབས་Dས་མ་འ¡ཝ་q་ ལག་fན་འཐབ་z་ ”ག་འÛ་2་3་4ན་དང་ བËད་4ན་ ™ད་Éས་q་ བ§ར་Qབ་
འབད་h་ 4གས་´ལ་དང་ 3་7ར་fགས་བïས་M་བསམ་4ན་q་བjད་h་ བ6ད་4ན་བwན་qགས།༼Zག་@མ༽ 

• �ངས་གནས་ གནས་qལ་དང་ ™བ་བÓགས་ གསལ་བÓགས་ óང་བÓགས་q་ ཉན་c་ h་q་2་ གནས་qལ་དང་ བu་
4ན་q་ འôལ་བ་ãད་པར་ བཤད་པ་Üབ་qགས་ད3། ༼ཉན་≠བ༽ 

 
·ས་འཆར་དང་པ། âག་འ ལ་དང་འwལ་བg་ Pང་Nག་dད་âག་!བ་xང་། 
Zབ་<ན་Hང་µ། 
1་Gག་གཏང་Gག་ གན་Gག་ Bན་ག_ལ་ལ་_གས་པ.་ Gག་འJལ་A་དò་8ས་q་ +བ་hབ་ནང་]་བ«་z་Zབ་པ.་Fབས་
དང་ ཡང་:ན་ +བ་དåན་A་ དò་¶མ་མ་འ¡ཝ་◊་ འབག་∆ངས་c་ +བ་vག་q་]་Zག་བ6ག་པ.་Fབས་་]་ mང་ར་2ས་ ཧ་
མ་3་བ.་Äང་”ག་q་ T་བjད་འབད་h་ ”ག་མôད་ལག་fན་འཐབ་Tག་ལས་ 3་4ན་འóལ་c་ ?་Tག་ལས་Zབ་བ6ག་ད3པ་
དང་། འÿལ་འÿལ་ Gག་འJལ་དང་འñལ་བ.་ Äང་”ག་གལ་ཅན་q་ +བ་དåན་Aས་ བjད་གནང་Tག་ལས་ 3་4ན་དང་ 
Ëད་”ག་q་?་བ6ག་ད3། དòར་ན། 
¿ས། .ང་a། ཞབས་.ང་a། ¿ས་པས་1་4ན། 8ན་å་Æ་༢། 8ན་å་Æ༧། ≠ད་པ.་འཆར་o། མཚམས་འõ། མཚམས་4ན། 1་
ག_ལ། ¿ས་པས་Ïལ། Ïལ། ཕན་qན། /་ཕན། ད་ལན། འབའ་äབ།  ར་བ.་Äང་”ག་q་ བjད་Tག་ལས་ འÖ་2་3་
4ན་དང་ Ëད་”ག་q་ ?་བ6ག་ད3། 
འÿལ་འÿལ་ Äང་”ག་h་q་དང་ 3་4ན་ གKས་ མtན་Rག་འབད་r་དང་། ¶མ་�ངས་?་r། འགལ་Äང་?་r། ལ་_གས་པ.་ 
Hང་µ་q་འ3་འ∂ན་Tག་ལས་ Gག་འJལ་དང་འñལ་བ.་ Äང་”ག་Fད་Gག་ ག་h་མང་མང་ ཧ་3་བ6ག་ད3པ་lན། 
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ད@་Aབ་དང་Kན་2། 
ད¿་Aབ་དང་”ན་D་འབད་ཐངས་འj་ âོབ་nོན་@་mབས་G་ nོན་ཡོད་པX་ནང་དོན་དང་3ག་vལ་á་ Pབ་0་á་Fས་ 
ག་B་Q་Ωང་དོ་ག? བ‡་°X་ཐབས་´ས་^ག་དང་། Pབ་ཚརཝ་ད། ག་^་ར་Ωངས་ཡོད་ག? ‡་ãོག་འབད་B་ |བ་འ√ས་
&་πར་ གསལ་nོན་འབད་0་G་ =ཝ་_ན། Æོང་ཁX་5ས་ཚན་@་ ད¿་Aབ་དང་”ན་D་འབད་ཐངས་འj།  

ད¿་Aབ་འབད་ད=་པX་ ད¿་ཁག་འj་  

ཀ་ ཉན་°་དང་âབ་°།  

ཁ་ Pག་3ག་དང་vོམ་3ག།  

ག་ æ་°X་3ག་vལ། 

ང་ mད་Åག་དང་Å་cX་Ωོར་བ། àར་ ́ ས་øX་གནས་བA་པོ་ ¬་¬་བAན་@་ནང་G་ {གས་|བ་འཐོབ་
ད=པ་á་ ག་B་Q་བYད་ཡོད་ག? B་དང་འwལ་S་ {གས་|བ་ཐོབ་མ་ཐོབ་བ‡་°X་དོན་G་ ད¿་Aབ་འབད་ད=པ་_ན། 
B་Q་ད¿་Aབ་འབདཝ་ད། {གས་|བ་&་ íད་5ས་མ་ཚང་0་¬་འཐོན་པ་^ན་ B་དང་འwལ་བX་ ལམ་nོན་དང་,བ་
Eར་á་Õན་S་ âོབ་≈ག་ག་ར་ རང་སོX་{གས་|བ་བ⁄ན་པX་ =་mབས་ འL་མཉམ་འཐོབ་ཐབས་G་ ད0གས་གཏད་
བuད་B་ ད¿་Aབ་འབད་ད=པ་_ན། B་á་ཡང་། 

1. ངག་kགས། བསམ་Aབ་དང་ ད¿་ད—ད་ cས་བéར་á་F་ཐོག་ལས་ ཉན་°་དང་âབ་°X་3ག་vལ་@་kགས།  
2. Pག་kགས། (∂ད་Ë་དང་ གཅད་མཚམས་ མÇགས་"ང་ #ག་Ωང་á་F་{གས་|བ་བ‡་°་དང་། vོམ་3ག་Pག་

∞་ ནང་དོན་དང་ བç་མཐོང་ བŒད་དོན་á་Äན་°།)  
3. འæ་kགས། (∂ད་€ག། བཤད་པ། vོམ་3ག་མ་འLཝ་á་ æ་°་དང་ བoར་Aབ་ [ས་ལན་á་æ་°།)  
4. mད་Åག། (Æོང་ཁX་mད་Åག་F་འ∫ང་ìངས་དང་ད=ས་དོན། Å་cX་Ë་གདངས་དང་¿ད་vོལ། Ωར་ø་Å་cX་yམ་

གཞག་དང་ Ωོར་áལ་€ག་qད་&་འœག་པ། €ག་མཛོད་ལག་Äན། ø་€ག་དང་6ས་གJམ་@་Åག་•བ་དང་Ωོར་བ། 
ཕལ་mད་དང་R་ས། བZ་Åག་)  

5. ø་Üོད་ཡོངས་íབ་ད¿་Aབ། (b་གJམ་བག་$ན་ཐོག་ལས། Pབ་Gགས། མནོ་Gགས། འབད་Gགས། {གས་|བ། 
B་ལས། §་ནོར་ག%ས་འHན་དང་། བདག་དབང་། རང་3ག་རང་ཚོར། ག%ས་Rན། མཉམ་འ≠ལ། 6ས་ཚོད། མཉམ་
འ≠ལ་སོགས་)  

 
ག་^་ད¿་Aབ་འབད་°།  

âོབ་3མ་¬་¬་བAན་@་ ´ས་øX་གནས་དང་འwལ་བX་ {གས་|བ་དང་ ལས་དོན་དང་བ⁄ན་པX་ 
|བ་འ√ས་ཐོབ་ཡོད་:ད་ད¿་Aབ་འབད་ད=པ་_ན།   
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ད¿་Aབ་འབད་ཐངས།  

• dགས་Jབ་དང་ ལས་4ན་དང་འbལ་བ.་ 4ན་ཚན་q་2་Tག་]་ ག་h་á་ཧ་3་G་ག། (ནང་4ན་Dས་(ན་བ«་r)  
• འབད་ཐངས་Dས་ག་མ་Dས། (8ག་/ལ་ག་h་á་Tབ་:་ག)  
• Zབ་z་འWར་བ་ག་:་âང་G་ག། (བx་མTང་དང་æ་Yད་M་འWར་བ་ â་(ད་ãད)  

ད¿་Aབ་&་ད¿་ཁག 

6ས་kན་གA་བཟོ་ད¿་Aབ།  

+བ་<ན་A་aས་óད་]་ <ན་Ä་q་ ག་h་á་ར་ Zབ་[ང་འབད་qགས་4་ག་ དP་Qབ་འབད་G་ར་ མ་
Dསཔ་◊་འâང་པ་:ན་ fགས་བïས་འབད་G་ར་ <ན་r། (འÖ་]་ Zབ་[ང་2་4ན་]་དP་Qབ་དང་། Zབ་
[ང་དང་འñལ་བ.་དP་Qབ།  ར་ཡང་≠བ་(ལ་(ད།) 

6ས་kན་Ωང་kགས་ད¿་Aབ།  

<ན་ཚན་དང་ ཡང་ན་ 4ན་ཚན་ ཡང་ན་ བaན་8མ་དང་ à་8མ། ཡང་:ན་ àཝ་གKས་གçམ་◊.་བར་ན་ 
Éས་èགས་9ང་Ì་◊་fན་c་ dགས་Jབ་དང་འbལ་བ.་≤གས་†ན་བཞག་r། (འÖ་]་Äང་གཞན་ Zབ་[ང་
2་དP་Qབ།  ར་ཡང་≠བ་lན) 

5ས་kགས། 

∑་›ད་]་ཚར་ག:ག་དང་ ∑་འmར་]་ ཚར་ག:ག་ <ན་(ད་པ.་4ན་ཚན་q་ག་h་á་ར་[ངས་(ད་ག་ ངག་
èགས་དང་ འ?་èགས་M་ Éས་èགས་fན་Tག་ལས་ དP་Qབ་འབད་r།  (འÖ་]་Äང་གཞན་ Zབ་
[ང་2་དP་Qབ།  ར་ཡང་≠བ་lན) 

ད¿་Aབ་&་མ±་ཆས། 

ད¿་Aབ་འབད་བX་mབས་ གཤམ་འ±ད་&་ མ±་ཆས་fi་དང་ ཐབས་3ག་བA་àར་ཡོད་0་á་ དོན་ཚན་དང་འwལ་S་ 
འོས་འབབ་གང་འོས་&་ཐོག་ལས་ ད¿་Aབ་འབད་°། 

༡ མ±་ཆས་བA། 4 Tools 

  ༡.༡ èས་T།  Anecdotal Record 

༡.༢ དP་དúད་T། Checklist 

  ༡.༣ དP་ཚད།  Rubrics 



 
!བ་$མ་ 11 པ་དང་ ༡༢ པ+་ !བ་,ན་ལམ་,ན།                                           0་1་༢༠༢༢ 3། 

4་ག6ང་དང་7ད་$ག་8ང་འ:ལ་ལ་;ངས།                                                                                                     =ག་>ངས་ 269 / 270 

  ༡.༤ དò་Ãད།  Portfolio 

༢ ཐབས་3ག་བA།  4 Techniques 

༢.༡ རང་Kད་དP་Qབ།  Self Assessment 

༢.༢ ནང་÷ག་དP་Qབ།  Peer Assessment  

༢.༣ «་–ག།       Observation 

༢.༤ Nས་óགས།  Conferencing 

ལོ་¡ད་དང་ ལོ་འ±ར་5ས་kགས་&་ [་བ་á་བཟོ་བX་mབས་ [་བX་3ག་nོབས་(Bloom's taxonomy) ཆ་&མས་
ཐོག་ལས་ བཟོ་∞་ ད¿་Aབ་འབད་ད=པ་_ན། 

 

ད¿་Aབ་&་Äན་˝ངས། (ད¿་Aབ་འj་ ནམ་དང་ནམ་ར་འབད་ད=པ་“ོ) 

གQ་བi་དP་Qབ་lན་པ་:ན་ aས་èན་+བ་<ན་A་Fབས་]་འབད་ད3པ་དང་། +བ་<ན་A་གནས་Åན་ནང་ +བ་-་དང་ རང་2་
qམ་ལ་_གས་པ.་ ས་3་ག་c་ར་Aད་äང་ ཕམ་དང་ Ä་ö་ +བ་དåན་q་2ས་ ནམ་ར་འབད་äང་ དP་Qབ་འབད་h་ fགས་
བïས་M་བསམ་ལན་†ན་Tག་ལས་ fགས་བïས་འབད་བ6ག་r། 

[ང་èགས་དP་Qབ་lན་པ་:ན་ <ན་ཚན་◊་དང་ ཡང་ན་ 4ན་ཚན་ཚན་◊་ <ན་ཚར་བ.་¬ལ་]་དང་། ཡང་ན་ བaན་8མ། à་
8མ། àཝ་༢དང་། ཡང་ན། àཝ་༣ ◊.་བར་ན་ +བ་-.་གནས་Xངས་དང་ ལམ་]གས་དང་འbལ་c་ དP་Qབ་འབད་r། 

ད¿་Aབ་&་Òགས་ཚད། 

གནས་3མ། 6ས་kན་ད¿་Aབ། 5ས་kགས། [་ཤོག་ད¿་བ། 
 

ལོ་≈ད། ལོ་འrར། ལོ་≈ད། ལོ་འrར། Eས་∆ན། ∑་ཤོག་«གས། 
 

བ�་པ། 

༩-༡༠ 

༡༥% ༡༥% ༣༥% ༣༥% ༣ ༡༠༠ དང་པ། 

གqས་པ། 

£་པ། 

༡༡-༡༢ 

༡༠% ༡༠% ༤༠% ༤༠% ༣ ༡༠༠ དང་པ། 

གqས་པ། 
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vོམ་üག་པX་མཚན་ཐོ།  
 

འ=་ཐོག་vོམ་üག་mབས་&་ vོམ་üག་པX་མཚན་ཐོ། 
༡- ÷་Ú། /་ག1ང་@མ་Rགཔ། &ལ་འ∏ན་Dས་8ག་óགས་ö།  
༢- བXན་འ∏ན་÷་Ú། /་ག1ང་མཁས་མÉག། &ལ་འ∏ན་Dས་8ག་óགས་ö།  
༣- ཀj་དE་fགས། +བ་དåན། ò་îག་ཐང་འ?ང་8མ་+བ་-་3ང་མ།  
༤- སངས་&ས་དཔལ་འnར། +བ་དåན། ò་îག་ཐང་འ?ང་8མ་+བ་-་3ང་མ། 
༥- བ_ད་ནམས་བཟང་Ω། +བ་དåན། བ_ད་ནམས་Öང་འ?ང་8མ་+བ་-་བར་མ། 
༦- _་&ན་÷་Ú། +བ་དåན། ]ང་བXན་ཟམ་པ་འ?ང་8མ་+བ་-་བར་མ། 
༧- མཁའ་འN་དབང་�ག། +བ་དåན། ཝང་བར་མ་འ?ང་8མ་+བ་-་3ང་མ། 
༨- à་བ་བཙན་flགས། +བ་དåན། ཤར་8་འ?ང་8མ་+བ་-་3ང་མ། 

 

བoར་Aབ་vོམ་üག་mབས་&་ vོམ་üག་པX་མཚན་ཐོ། 

 

ཨང་ vོམ་üགཔ། vོམ་üག་U་འགན། 
༡ སངས་,ས་དཔལ་འøོར། âོབ་དཔོན། '་(ག་ཐང་

འæང་3མ་=ང་མ། 
âོབ་3མ་༡༡་པ་དང་༡༢པX་ འæ་vོམ་@་ âོབ་nོན་
ལམ་nོན། 

༢ བསོད་ནམས་བnན་འHན། âོབ་དཔོན། དøངས་
ཅན་eག་འæང་3མ་=ང་མ། 

âོབ་3མ་༡༡པ་དང་༡༢པX་ ”ན་vོམ་ âོབ་nོན་ལམ་
nོན། 

༣ !་བ་བཙན་Eགས། âོབ་དཔོན། ཤར་3་འæང་3མ་
=ང་མ། 

âོབ་3མ་༡༡པ་དང་༡༢པX་ èང་ âོབ་nོན་ལམ་nོན། 

༤ བསམ་གཏན། Äགས་བཤདཔ། nག་‚་མཐོ་3མ་
âོབ་û། 

âོབ་3མ་༡༡པ་དང་༡༢པX་ བ´ས་÷ངས་ âོབ་nོན་
ལམ་nོན། 

༥ སངས་,ས་,་མཚོ། âོབ་དཔོན། Gང་བnན་ཟམ་པ་
འæང་3མ་âོབ་û་བར་མ། 

âོབ་3མ་༡༡པ་དང་༡༢པX་ mད་Åག་དང་Åག་Ωོར་
@་ âོབ་nོན་ལམ་nོན། 

༦ 5ས་Cད་,ལ་མཚན། âོབ་དཔོན།འaག་,ལ་འæང་
3མ་=ང་མ། 

âོབ་3མ་༡༡པ་དང་༡༢པX་ Åག་འ|ལ་ âོབ་nོན་ 
ལམ་nོན། 

 
 




