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དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ དུས་ཅི་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་ལུ་ ནད་ཡམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སོླབ་གྲྭའི་སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་ ཤེས་ཡོན་འཕོྲ་

མཐུད་དེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་མ་ཚུགས་པར་ལུསཔ་ད་ ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་གིས་ ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་ 

ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་བཏོན་ཐོག་ལས་ ཤེས་ཡོན་འཕོྲ་མཐུད་བྱིན་དགོ་པའི་ བཀའ་སོླབ་དང་ ཐུགས་ཀྱི་ཚ་གྱང་སོྦམ་ར་ བཞེས་གནང་ཡོད་མི་དང་

འཁྲིལ་ཏེ་ རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལ་ཁུངས་དང་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ གཙོ་རིམ་ཅན་གྱི་དོན་ཚན་ཚུ་གི་ཐོག་

ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་སོླབ་སོྟན་ལས་རིམ་དང་ རང་ཉིད་ལྷབ་སོྟན་མཁོ་ཆས་ཚུ་བཟོ་ཐོག་ལས་ སོླབ་སོྟན་འཕོྲ་མཐུད་འབད་ཡོད། 

དེ་གིས་མ་ཚད་ སོླབ་གྲྭ་ནང་འགྱོ་སྟེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནིའི་དུས་ཚོད་ཡང་ ལངམ་འབད་འཐོབ་ཚུགས་པར་ ལཱ་ཁག་གཏང་ནི་ཨིན་མི་དང་འཁྲིལ་

ཏེ་ གཙོ་རིམ་ཅན་གྱི་རྩ་གཞུང་ཚུ་བཟོ་ཡོདཔ་དང་། ད་ལོྟའི་གནས་སྟངས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དུས་ནཱ་ལས་ཕར་ ཤེས་རིག་ལམ་ལུགས་འདི་ལུ་ འགལ་

རྐྱེན་ཚུ་གིས་ གནོད་པ་མེད་པའི་ ལམ་ལུགས་བཟོ་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ ཆོས་ཚན་ག་རའི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་དེ་ 

གནས་སྟངས་མ་འདྲཝ་ག་ཅི་བཟུམ་འབྱུང་རུང་ བདེ་ཞིབ་དང་ ཐབས་ལམ་སོར་སྒྱུར་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སོྟན་འབད་ཚུགསཔ་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན། 

ཆོས་ཚན་རྩ་གཞུང་གསརཔ་དེ་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ སོླབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལས་ཕར་ འཐོབ་ཚུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ད་ རྩ་གཞུང་འདི་ དུས་ཅི་ སྤྱི་

ལོ་༢༠༢༡ གི་སོླབ་དུས་དང་པ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ སོླབ་སོྟན་ཚུལ་མཐུན་འབད་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྷབ་སོྟན་ལམ་སོྟན་

གྱི་ཡིག་ཆ་འདི་ དང་པ་ རྩ་གཞུང་རོྩམ་སྒྲིགཔ་དང་ སོླབ་གྲྭ་ཁག་གི་སོླབ་དཔོན་ སོླབ་སོྟན་ནང་ཉམས་མོྱང་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་མི་ཚུ་གི་བར་ན་ གོ་

སྡུར་ཞལ་འཛོམས་ཚུ་གནང་ཐོག་ལས་ རོྩམ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ ལམ་སོྟན་ཅིག་ཨིན། 

ལམ་སོྟན་འདི་ནང་ སོྟན་དགོ་པའི་རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་རེ་བཞིན་གྱི་ཐོག་ལུ་ སོྟན་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ཚུད་ཡོད་པ་གིས་མ་ཚད་པར་ སོླབ་

དཔོན་གྱིས་ངེས་པར་དུ་སོྟན་དགོ་པའི་དོན་ཚན་དང་ སོྟན་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་གྱིས་མ་ཚད་པར་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཐངས་དང་། སོླབ་ཕྲུག་རང་གིས་

འབད་ ལྷབ་དགོ་པའི་དོན་ཚན་དང་ ལྷབ་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན། 

མཇུག་ར་ སོླབ་སོྟན་ལམ་སོྟན་འདི་གིས་ སོླབ་དཔོན་ཚུ་ རོྫང་ཁའི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས་གསརཔ་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ནང་ བོླ་སོྤབས་དང་ 

ངེས་ཤེས་ཚུ་འདོྲངས་ཏེ་ དུས་མཐུན་གྱི་སོླབ་སོྟན་ ཚུལ་མཐུན་འབད་ཚུགསཔ་འགྱོ་ཚུགས་པའི་ རེ་སོྨན་དང་གཅིག་ཁར་ དུས་རབས་༢༡ པའི་

རིག་རྩལ་དང་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་ལུ་བརྟེན་པའི་ ལྷབ་སོྟན་ལམ་ལུགས་འདི་གིས་ ན་གཞོན་སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་

ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་འཐོབ་ཚུགས་པའི་ རེ་སོྨན་ཞུཝ་ཨིན། 

     (བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ།) 

       མདོ་ཆེན། 

རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

       ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། 
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གྲུབ་འཐོབ་དགོ་པའི་དམིགས་གཏད་ཚུ་ཡང་ ཅོག་ར་འཐདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ སློབ་དཔོན་ཚུ་གིས་ རྩ་གཞུང་གི་དགོངས་

དོན་གྱི་སྐོར་ལས་ གོ་རྟོགས་འབྱུང་ཐངས་ཚུ་ཡང་ ཅོག་འཐདཔ་འོང་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བས། རྒྱལ་ཡོངས་སློབ་གྲྭའི་རྩ་གཞུང་

འདི་ ཧེ་མར་ རྒྱུན་སྲོལ་གསར་པ་དང་ཡང་ན་ སྲོལ་རྒྱུན་གསར་པའི་རྩ་གཞུང་ཟེར་ཡོད་རུང་ དུས་ཅི་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ 

ལས་འགོ་བཙུགས་ རྒྱལ་ཡོངས་སློབ་གྲྭའི་རྩ་གཞུང་ཟེར་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་སྦེ་ཐག་ཆོད་ཡོད། 

རྫོང་ཁའི་རྩ་གཞུང་སློབ་སྟོན་གྱི་དོན་ལུ་ ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ། ཉན་

སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ། ཟེར་ གཙོ་བོ་ ཤེས་བྱའི་གནས་བཞི་སྦེ་དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། དབྱེ་བ་བཞི་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ཐོག་ལུ་ 

གནས་རིམ་དང་ སློབ་རིམ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གྲུབ་འབྲས་འབྱུང་དགོཔ་ག་ཅི་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས་ནང་

ལུ་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ལུ་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན། ཤེས་བྱའི་གནས་བཞི་དང་འཁྲིལ་བའི་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་ལས་

དོན་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་གཟིགས་པ་ཅིན་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ སློབ་རིམ་རེབཞིན་གྱི་ནང་ལུ་ ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་ ག་ཅི་ར་

འཐོབ་ཚུགས་ནི་ཨིན་ན་དང་། བརྩི་མཐོང་ བྱ་སོྤྱད་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཚུ་ ག་ཅི་ར་ འབྱུང་དགོཔ་ཨིན་ན་ཚུ་ ཁ་གསལ་མཁྱེན་

ཚུགས། 

སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན་འདི་ནང་ལུ་ ཤེས་བྱའི་གནས་བཞི་དང་འབྲེལ་བའི་ ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་ འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་སྟོན་

འབད་ཐངས་དང་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཐངས། སློབ་སྟོན་ལུ་ཕན་པའི་ ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་དང་སྦྲེལ་ལམ། རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ཐོ་ཚུ་

གི་ཐོག་ལས་ གྲོས་འཆར་ཁག་ལེ་ཤ་ར་ཅིག་ར་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་དང་། ལྷབ་སྟོན་གྱི་གནས་སྟངས་དང་ འཁྲིལཝ་ད་ གྲོས་

འཆར་དེ་ཚུ་ལས་ ག་འོས་འབབ་ཡོད་མི་འདི་ གདམ་འཐུ་འབད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིནམ་མ་ཚད། སློབ་སྟོན་

འབད་ཐངས་ཚུ་ དེ་ནང་ཡོད་མི་གཅིག་ལུ་ར་ བརྟེན་ཏེ་མེན་པར་ དེ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ རང་གིས་ཡང་ གནས་སྟངས་

དང་འཁྲིལ་བའི་ སློབ་སྟོན་འབད་ཐངས་ཚུ་ རིག་པའི་རྩལ་བཏོན་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན། 

ང་བཅས་རའི་ གོམས་གཤིས་ནང་ལུ་ རྩ་གཞུང་གི་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་ལས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སློབ་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་

ལུ་ སློབ་དེབ་ཅིག་ངེས་པར་དུ་དགོཔ་བཟུམ་ཅིག་ཚོརཝ་ཨིན་རུང་ སྤྱིར་བཏང་རྒྱལ་སྤྱའི་གནས་སྟངས་ནང་ལུ་ སློབ་དེབ་

གཅིག་ལུ་ར་བརྟེན་ཏེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི་འདི་ ལེགས་ཤོམ་མེདཔ་སྦེ་ བརྩིཝ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ ད་རེས་ནངས་པའི་

གནས་སྟངས་ནང་ མི་གཅིག་བ་གཅིག་མཁསཔ་ཐོན་ཏེ་ དེ་ཚུ་གི་བློ་རིག་ལས་བྱུང་པའི་ ཤེས་ཡོན་དང་ རིག་རྩལ་ མནོ་



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 

རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།                                                            ཤོག་གྲངས་ 8 / 344 

ཐངས་དང་འབད་ཐངས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་དང་དཔེ་དེབ་མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ལེ་ཤ་ར་འཐོབ་ཚུགས་ནི་

ཨིནམས་ལས་བརྟེན་ཏེ་ དེ་ཚུ་ག་ར་ ཡོངས་སུ་རྫོགསཔ་དང་ དུས་མཐུན་སྦེ་ ཧ་གོ་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་དེབ་ལས་

ལྷག་སྟེ་ ལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་གཞན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་སྦེ་ཨིན་མས། 

 

རྫོང་ཁའི་ཆོས་ཚན་གྱི་ཐད་ཁར་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་ལས་དོན་དང་འཁྲིལ་བའི་ ནང་དོན་དང་རིག་རྩལ་ཚུ་ སྟོན་ནིའི་དོན་ལུ་ 

ཡོངས་འབྲེལ་དང་ རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ་ལ་སོགས་པའི་ ལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་འོས་འབབ་ཡོད་མི་ཚུ་ ག་དེ་མང་མང་འཚོལ་ཏེ་ 

སྟོན་དགོཔ་ཅིག་ཨིན་རུང་ ཆོས་ཚན་གཞན་བཟུམ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ འཐོབ་ཚུགས་པར་ ལཱ་ཁག་ཡོདཔ་ལས་

བརྟེན་ཏེ་ སློབ་དེབ་ལ་སོགས་པའི་ གཞུང་གིས་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡོད་པའི་ ལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ལུ་ བརྟེན་ཏེ་ ལྷབ་

སྟོན་འབད་དགོཔ་དེ་ཡང་ཁག་ཆེ་བས། 

སློབ་དཔོན་ཚུ་གིས་ དཔེ་ཆ་ཚུ་སྟོན་པའི་སྐབས་ གཙོ་རིམ་གཟུང་ཐངས་འདི་ སློབ་ཕྲུག་རང་གིས་ ལྷབ་མ་ཚུགས་པར་ 

སློབ་དཔོན་གྱིས་ ངེས་པར་དུ་སྟོན་དགོ་པའི་རིགས་ཚུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་སྟོན་ནི་དང་། རང་གིས་ལྷབ་སྟེ་ ཤེས་ཚུགས་པའི་

རིགས་ཚུ་ ལམ་སྟོན་དང་ ཡང་ན་ བཀོད་རྒྱ་ཚུ་ བྱིན་ཐོག་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཁོང་ར་གིས་ ལྷབ་བཅུག་དགོཔ་ཨིན། དེ་

མ་ཚད་ སློབ་དེབ་ཀྱི་ནང་དོན་ཚུ་ མཇུག་བསྡུ་ནི་ལུ་གཙོ་བོ་མ་བཏོན་པར་ ཤེས་བྱའི་གནས་བཞི་དང་འབྲེལ་བའི་ ལྕོགས་

གྲུབ་དང་ལས་དོན་སྒྲུབ་ཐབས་ལུ་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་དེ་ སློབ་སྟོན་གནང་དགོཔ་འདི་ཡང་ ག་ཅི་དེ་ཁག་ཆེ། 

 

སློབ་སྟོན་ཚུ་ནང་ ག་དེ་དྲག་དྲག་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ སྟོན་དགོཔ་དང་། དུས་རབས་

༢༡པའི་རིག་རྩལ་དང་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ག་དེ་མང་མང་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་། འབད་བྱིནམ་བ་སྟོན་བྱིནམ་དྲག། ཟེར་བའི་

དཔེ་བཟུམ་ སློབ་སྟོན་ཚུ་ནང་ ནང་དོན་སྟོན་ནི་བ་ལྷག་སྟེ་ ནང་དོན་འདི་ག་དེ་སྦེ་ལྷབ་ད་ ཧ་གོ་ཚུགསཔ་ཨིན་ན་ དེའི་ 

རིག་རྩལ་སྟོན་ནི་ལུ་ གཙོ་རིམ་གཟུང་དགོཔ་འདི་ཡང་ཁག་ཆེཝ་ལུ་གྱུར་ཡོད། 

ལམ་སྟོན་འདི་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ཐངས་ཚུ་ སློབ་སྟོན་ནང་ཉམས་མོྱང་ཡོད་པའི་ ཁྱད་རིག་ཅན་གྱི་ 

རྫོང་ཁའི་སློབ་དཔོན་ཚུ་གིས་ རྩོམ་སྒྲིག་དང་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ བཀོད་བཀོདཔ་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་ རྩ་གཞུང་རྩོམ་

སྒྲིགཔ་དང་མཁས་མཆོག་ཚུ་གིས་ ལེགས་བཅོས་དང་ཞུན་དག་འབད་ཡོད་པའི་ ལམ་སྟོན་ཅིག་ཨིན། ཨིན་རུང་ དུས་ཀྱི་

འགྱུར་བ་ཚུ་ ལེ་ཤ་ར་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་དང་། མཁས་པའི་མི་དང་ ཁྱད་རིག་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ཡང་ གཅིག་བ་གཅིག་དྲགཔ་ 

འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ལམ་ལུགས་གཅིག་དང་ ཐབས་ཤེས་གཅིག་ལུ་ར་ བརྟེན་ཏེ་མ་བཞུགས་པར་ དུས་རྒྱུན་དུ་ རང་

གིས་རང་ དུས་མཐུན་བཟོ་ནི་ལུ་ བརྩོན་ཏེ་ རིགས་བསྒྲེ་དང་ དབྱེ་དཔྱད་དང་ གསར་འཚོལ་ བརྟག་ཞིབ་ ལག་ལེན་



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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གྱི་འོས་འབབ་ཚུ་ ག་དེ་དྲག་དྲག་དཔྱད་པའི་ཐོག་ལས་ ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་ སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་

བརྩོན་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 

རྒྱལ་ཡོངས་སློབ་གྲྭའི་རྩ་གཞུང་གི་དགོངས་དོན་བཅུད་བསྡུས། 

འཛམ་གླིང་འགྱུར་བགྲོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ ཤེས་ཡོན་ལྷབ་སྦྱང་འབད་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཡང་ སོར་འགྱོ་དགོ་པའི་དུས་

སྐབས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལྕོགས་གྲུབ་གཞི་བཞག་གི་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ཐངས་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་ལེགས་སྒྱུར་འབད་དེ་ དུས་

རབས་༢༡པའི་གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ཏེ་ བཟོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ རྩ་གཞུང་ལུ་གོཝ་ཨིན། 

དེ་ནང་ལུ་ འགྱུར་བ་ག་ཅི་ར་ཡོདཔ་སྨོ? 

ནང་འཁོད་ཀྱི་གཞི་རྩ་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ལྕོགས་གྲུབ་འཐོབ་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ 

• ལྕོགས་གྲུབ་གཞི་བཞག་གི་ལྷབ་སྟོན།  

• ལྷབ་སྦྱང་ནང་དོན་གཙོ་རིམ།  

• དུས་མཐུན་གྱི་ལྷབ་སྟོན་གྱི་ལམ་ལུགས། 

• གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་བའི་སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས།  

• བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གཙོ་བཏོན།  

• ཤེས་ཡོན་དང་ རིག་རྩལ་ བརྩི་མཐོང་ བསམ་སྤྱོད་གཞི་བཞག་གི་ལྷབ་སྟོན་ལམ་ལུགས།  

རྩ་གཞུང་གསརཔ་འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབད་དགོཔ་ག་ཅི་ར་ཡོདཔ་སྨོ? 

ü རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས་ཀྱི་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་ ལས་དོན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འཆར་གཞི་བཟོ་དགོཔ། 

ü རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས་ཀྱི་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་ ལས་དོན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སློབ་སྟོན་འབད་དགོཔ། 

ü དུས་མཐུན་གྱི་ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ གདམ་འཐུ་འབད་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ། 

ü ནང་དོན་བ་ལྷག་སྟེ་ རིག་རྩལ་དང་བརྩི་མཐོང་ལྷབ་སྦྱང་ལུ་ གཙོ་རིམ་གཟུང་དགོཔ། 

ü ལྕོགས་གྲུབ་གཞི་བཞག་གི་ དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས་ལག་ལེན། 

ü བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་ལུ་བརྟེན་པའི་ ལྷབ་སྟོན་ལམ་ལུགས་ལག་ལེན། 

ü རྩ་གཞུང་ནང་བཀོད་ཀྱི་ ལྷབ་སྦྱང་གནས་སྟངས་ངེས་བདེན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མཐུན་རྐྱེན་གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོཔ། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ü ནང་འཁོད་ཀྱི་གཞི་རྩ་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ལྕོགས་གྲུབ་འཐོབ་ཚུགས་ནི་ལུ་ དམིགས་ཡུལ་བསྐྱེད་་དགོཔ། 

ü དུས་རབས་༢༡པའི་རིག་རྩལ་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྟོནན་འབད་དགོཔ། 

 

རྒྱལ་ཡོངས་སློབ་གྲྭའི་རྩ་གཞུང་གི་ཁྱད་ཆོས། 

མི་དབང་མཆོག་གི་ དགོངས་བཞེད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྩ་གཞུང་འདི་ འགལ་རྐྱེན་ག་ཅི་གིས་ཡང་ བར་ཆད་རྐྱབ་མ་ཚུགས་པར་ ལག་

ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ རྩ་གཞུང་ཅིག་སྦེ་འགྱུར་ཚུགས་པའི་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་དོ་ཡོདཔ་ལས། 

• རང་བཞིན་གྱི་རྐྱེན་ངན་འབྱུང་རུང་། 

• སློབ་གྲྭའི་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་མེད་རུང་། 

• སློབ་དཔོན་དང་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ དངོས་སུ་འཕྱད་མ་ཚུགས་ཏེ་འབད་རུང་། 

ལྷབ་སྟོན་གྱི་གོ་སྐབས་ རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་གནས་ཚུགས་པའི་ དམིགས་གཏད་ཅན་གྱི་རྩ་གཞུང་ཅིག་ཨིན། 

 

ལྷབ་སྟོན་འབད་ཐངས་དང་སློབ་སྟོན་ནང་དོན། 

ལྷབ་སྟོན་གྱི་ནང་དོན་ཚུ་ གཅིག་འབད་ར་ མ་ལུས་པར་ དུས་མཐུན་གྱི་ ནང་དོན་ཚུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་

དེབ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནི་ཡོད་རུང་ འདི་ རྒྱབ་རྟེན་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་མ་གཏོགས་ ངེས་པར་དུ་ ཡོངས་སུ་རྫོགསཔ་སྦེ་སྟོན་

དགོཔ་མེད། ལྕོགས་གྲུབ་དང་ལས་དོན་ཚུ་བསྒྲུབ་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་སྟོན་ནང་དོན་ཚུ་ཡང་ རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས་ཀྱི་ ལྕོགས་གྲུབ་

ལུ་གཞི་བཅོལ་ཐོག་ལས་ 

• སློབ་དཔོན་རང་གིས་གསར་བཟོ་འབད་དེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་ནི། 

• ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི།  

• དཔེ་མཛོད་ཚུ་ལས་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་ནི། 

• སྡེ་ཚན་གོ་བསྡུར་ཐོག་ལས་ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་ནི། 

• འདྲི་དཔྱད་གཞི་བཞག་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན། 

 

འབྲེལ་བ་མཛད་ནིའི་དོན་ལུ། 

• རོྡ་རྗེ། རྩ་གཞུང་རོྩམ་སྒྲིགཔ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། ༡༧༤༣༥༩༩༨། dorji.dcpd@moe.gov.bt 

• བསྟན་འཛིན་རོྡ་རྗེ། རྩ་གཞུང་མཁས་མཆོག། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུང 77277150 

tenzindorji.dcpd@moe.gov.bt  
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 [Grab your reader’s attention with a great quote from the document or use this space to 
emphasize a key point. To place this text box anywhere on the page, just drag it.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

སློབ་རིམ་དགུ་པའི་ 

སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན། 
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སློབ་རིམ་དགུ་པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན་བཅུད་དོན། 

སློབ་རིམ་དགུ་པའི་ ལྷབ་སྟོན་གྱི་དོན་ལུ་ སྟོན་དགོཔ་གཙོ་བོ་ར་ ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། 

བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ། ཉན་སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ། ཟེར་ ཤེས་བྱའི་གནས་བཞི་ལུ་དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་ སྟོན་དགོཔ་ཨིན། 

ཤེས་བྱའི་གནས་བཞིཔོ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཤེས་ཡོན་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྟོན་ཐངས་ཡང་ གཞི་རྟེན་ག་ཅིའི་ཐོག་ལས་སྟོན་

ནི་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ འབྲི་རྩོམ་ སྙན་རྩོམ། སྲུང་། རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ སྟོན་དགོཔ་དང་། སྐད་ཡིག། ཡི་

གུའི་སྦྱོར་བ། ཡིག་འགྲུལ། འཁྲབ་སྲུང་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་སྟོན་དགོཔ་ཨིན།  དེ་ཚུ་སྟོན་ནི་དང་འབྲེལ་ཏེ་ གོང་འཁོད་ ཤེས་

བྱའི་གནས་བཞིའི་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་ལས་དོན་ཚུ་བསྒྲུབ་ཚུགཔ་སྦེ་ སློབ་སྟོན་གནང་དགོཔ་ཨིན། 

ལམ་སྟོན་འདི་ནང་ལུ་ སྟོན་ཐངས་ཀྱི་གོ་རིམ་ཡང་ ༡- འབྲི་རྩོམ། ༢- སྙན་རྩོམ། ༣- སྲུང་། ༤- རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན། 

༥-སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། ༦- ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་ གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ རྩ་གཞུང་གི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དང་

པ་དེ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་ལས་དོན། དེ་ལས་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་ལས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལྷབ་སྟོན་འབད་

ཐངས་དང་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཐངས། རྒྱ་སྐྱེད་ཤེས་ཡོན་དང་ རང་ཉིད་ལྷབ་སྦྱང་གི་དོན་ལུ་རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ མཁོ་ཆས་དང་ 

ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཁ་བྱང་ཚུ་ཡང་ རིམ་བཞིན་དུ་ བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན།  

སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན་འདི་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ཐངས་དང་ མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཐངས་

ཚུ་ རྩ་གཞུང་དང་འཁྲིལ་བའི་ སློབ་སྟོན་འབད་ཐངས་ཀྱི་ གྲོས་འཆར་ཙམ་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད། དོན་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ 

སྟོན་ཐངས་ཀྱི་ རིམ་པ་ཚུ་ཡང་ བཀོད་མི་ཚར་ནི་ཨིནམ་ལས་ འདི་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་ ལྷབ་སྟོན་གྱི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ལས་

རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་ སྦྱོང་ལཱ་གཞན་དང་གཞན་ཚུ་ཡང་ རང་གིས་དཔྱད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་གཙོ་བོ་

བཏོན་དགོཔ་ཨིན། 

ལམ་སྟོན་འདི་ནང་ བཀོད་ཡོད་པའི་ སྦྱོང་ལཱ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཁ་བྱང་དང་ སྦྲེལ་ཐམ་ཚུ་ འབྲེལ་ཡོད་

རྩོམ་སྒྲིགཔ་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ལུ་བཙུགས་མི་ཚུ་གིས་ ཨ་རྟག་ར་ གཅིག་སྦེ་མ་བཞག་པར་ སོར་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡང་

ཡོདཔ་ལས་ ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་མ་བཏུབ་རེ་འབྱུང་པ་ཅིན་ རང་གིས་དུས་མཐུན་གྱི་ ཁ་བྱང་ཚུ་འཚོལ་

ཤེསཔ་འབད་དགོཔ་དང་། སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན་འདི་ཡང་ དུས་མཐུན་བཟོ་ཡི་ར་བཞག་ནི་ཨིནམ་ལས་ དུས་མཐུན་གྱི་ 

སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན་ཕབ་ལེན་འབད་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན། 

ཡོངས་འབྲེལ་མཐོང་ཐོས་རྒྱབ་རྟེན་ འོས་འབབ་ཆེ་ཤོས་ཚུ་ འོག་གི་ཁ་བྱང་ཚུ་ལས་ འཐོབ་ཚུགས། 

• http://www.education.gov.bt/?p=3779    (ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གིས་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་ རྒྱང་བསྒྲགས་སོླབ་སོྟན།) 

• https://repository.rec.gov.bt/    (རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོད་པ།) 
• https://www.dzongkha.gov.bt/dz/article/youtube-videos-produced-by-the-dzongkha-development-

commission   (རོྫང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོད་པ།) 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ཆ་ཤས་དང་པ། 

འབྲི་རྩོམ་གྱི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན། 
སློབ་རིམ་དགུ་པ། 

 

 

འབྲི་རྩོམ་དང་འབྲེལ་བའི་ 

• ལྕོགས་གྲུབ། 

• ལས་དོན། 

• ལྷབ་སྟོན་ལམ་སྟོན། 

• དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས། 

• མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 

རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།                                                            ཤོག་གྲངས་ 14 / 344 

སློབ་རིམ་༩པའི་ འབྲི་རྩོམ་སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།  

འབྲི་རྩོམ་གྱི་ངོ་སོྤྲད་སློབ་སྟོན། 

ལྕོགས་གྲུབ། 

• རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་མཁོ་བའི་ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ ལེགས་ཤོམ་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་

ལས་ རང་གི་མི་ཚེ་ དོན་ལྡན་བཟོ་ནི་ལུ་བརྩོན་ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• གནད་དོན་ག་ཅིའི་སྐོར་ལས་འབད་རུང་ བསམ་ཞིབ་ཚུ་འབད་དེ་ རྩོད་བསྡུར་དང་ འདྲི་ཞིབ་ དོགས་སེལ་ཚུ་ ངག་སྦྱོར་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པའི་ཐོག་ལས་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས། ༼ཉན་སླབ༽ 

ལས་དོན། 

• ཚིག་ལྷུག་དང་ ཚིགས་བཅད་ སྤེལ་མ་གསུམ་གྱི་ཐོག་ལུ་ཡོད་མི་རྫོང་ཁའི་རྩོམ་རིག་ཚུ་ གཅད་མཚམས་དང་འཁྲིལ་ལྷག་སྟེ་ 

གོ་དོན་ལེན་ཚུགས་དགོ།༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་ཁག་ཆེ་བའི་ ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་

ཚུགས་དགོ།༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ལས་འཐོན་པའི་ རྫོང་ཁ་དང་ཆོས་སྐད་ཀྱི་ལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་ དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ 

ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ལེན་ཚུགས་དགོ།༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་གྱི་རིག་རྩལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བློ་ཚུ་སླབ་པའི་སྐབས་ མིང་ཚིག་ཚུ་ རྗོད་སྒྲ་དང་ མགྱོགས་ལྷོད་ སེང་ཕབ་ཚུ་ 

ཡུལ་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཚུལ་མཐུན་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ།  ༼ཉན་སླབ༽ 
 

གྲོས་འཆར་དང་པ། འབྲི་རྩོམ་གྱི་ངོ་སོྤྲད་ ལྷག་སྟེ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཐོག་ལས་ལྷབ་ནིའི་གྲོས་འཆར། 

ལྷབ་སྟོན་ལམ་ལུགས། 

སློབ་རིམ་བརྒྱད་པའི་ནང་ ལྷབ་ཡོད་པའི་ དོན་ཚན་ འབྲི་རྩོམ་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གཤམ་གསལ་

སྦྱོང་ལཱའི་གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི། དཔེར་ན། 

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་གོ་དོན་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་ལཱ་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན། 

གསར་ཤོག། དུས་དེབ་དང་ ལྷག་དེབ་ གང་རུང་ཅིག་ འཚོལ་འབག་ཞིན་ན་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ལྷག་བཅུག་སྟེ་ གཤམ་གསལ་གྱི་

གནད་དོན་ཚུའི་ཐོག་ལུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་བཅུག་ནི། 

ü རྩོམ་རིག་གི་དབྱེ་བ་ ག་ཅིའི་ནང་ཚུདཔ་ཨིན་ན? 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 

རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།                                                            ཤོག་གྲངས་ 15 / 344 

ü ག་ཅི་འབད? ཡང་ན། འབྲི་རྩོམ་ཨིནམ་ ག་དེ་སྦེ་ ཧ་གོ་ཡི? 

ü སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་གོ་དོན་ རང་སྟོབས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ བཤད་པ་བྲི་བཅུག་ནི། 

ü ལན་ཚུ་ ཆ་རོགས་དམང་ཁར་ བཤད་བཅུག་ནི། 

ü གྲོས་བསྡུར་གྱི་བཅུད་དོན་བཏོན་ཏེ་ འབྲི་རྩོམ་ཟེར་མི་ག་ཅི་ཨིན་ན་ ཧ་གོ་བཅུག་ནི། 

 

གྲོས་འཆར་གཉིས་པ། འབྲི་རོྩམ་གྱི་ངོ་སོྤྲད་འཚོལ་ཞིབ་ཐོག་ལས་ལྷབ་ནིའི་གྲོས་འཆར། 

ལྷབ་སོྟན་ལམ་ལུགས། 

འོག་གི་སློབ་དེབ་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ཚུ་ནང་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་ངོ་སྤྲོད་ག་དེ་སྦེ་བཀོད་ཡོད་ག་ དེ་ཚུ་བལྟ་སྟེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི། 

དཔེ་དེབ། 

• སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༢༠ ། སློབ་རིམ་དགུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

• ལམ་སྣང་འོད་ཟེར། (འབྲི་རྩོམ་གྱི་ངོ་སྤྲོད་འབྲི་ཐངས) བློ་གཏེར་དཔེ་སྐྲུན། 

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ།  

• https://bowvalleycollege.libguides.com/essay (How to write essay) 

དེ་ཚུ་ བལྟ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ག་ཏེ་ལུ་དཔེ་ལེགས་ཤོམ་འདུག་ག་ གདམ་འཐུ་འབད་དེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི། ཨིང་སྐད་ནང་ ཡོད་

མི་ཚུ་ཡང་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ བལྟ་ཞིན་ན་ སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་ རྫོང་ཁའི་ནང་ དོར་ཁ་བསྒྱུར་བཅུག་ནི། 

 

གྲོས་འཆར་གསུམ་པ། འབྲི་རོྩམ་གྱི་ངོ་སོྤྲད་ དྲི་བ་དང་འཁྲིལ་ལྷབ་ནིའི་གྲོས་འཆར། 

ལྷབ་སྟོན་ལམ་ལུགས། 

འོག་གི་དྲི་བ་ཚུ་ བྱིན་ཞིནམ་ལས་ དེའི་ལན་ སློབ་དེབ་དང་ ཡང་ན་ རྒྱབ་རྟེན་/ ཡོངས་འབྲེལ་ཚུ་ནང་ལས་ འཚོལ་ཏེ་བྲི་བཅུག་

ནི། དེ་ལས་ ལན་ཚུ་ དམང་ཁར་ལྷག་ཞིནམ་ལས་ འོས་འབབ་ཡོད་མེད་ གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ ལན་ལེགས་ཤོམ་འདི་ ཐོ་

བཀོད་འབད་བཅུག་ནི།  

• འབྲི་རྩོམ་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་ལུ་གོཝ་ཨིན་མས?  

• འབྲི་རྩོམ་འདི་ ག་དེ་སྦེ་ བྲི་དགོ་ནི་ཨིན་མས? 

• འབྲི་རྩོམ་ནང་ ག་ཅི་ར་ཚུད་དགོ་ནི་ཨིན་མས་གོ? 

• འབྲི་རྩོམ་དང་ སྙན་རྩོམ་ སྲུང་ ཚུ་གི་བར་ན་ ཁྱད་པར་ག་ཅི་འདུག་གོ? 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• ཁྱོད་ཀྱི་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ག་ཅི་ར་ཧ་གོ་ཡི? 

• འབྲི་རྩོམ་ཟེར་མི་འདི་ག་དེ་སྦེ་ བྲི་དགོ་ནི་ཨིན་མས་གོ? 

དབྱེ་ཞིབ། 

༡ འབྲི་རྩོམ་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ གོཝ་ཨིན་ན་ ཟེར་བའི་དྲི་བ་ཚུ་ བཀོད་དེ་ ཁ་ལས་སླབ་བཅུག་ནི་དང་། ཡིག་

ཐོག་ལུ་བྲི་བཅུག་ནི་ཚུ་ འབད་དེ་ ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་དགོ། 

༢  སློབ་ཕྲུག་ནང་རྡོག་ལུ་ འབྲི་རྩོམ་ཟེར་མི་འདི་ ངོས་འཛིན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དྲིས་ལན་འབད་བཅུག་སྟེ་ ཤེས་མ་ཤེས་དབྱེ་

ཞིབ་འབད་དགོ། 

༢  དབྱེ་བ་མ་ཕྱེ་བར་ སྤྱིར་བཏང་ འབྲི་རྩོམ་ཅིག་ ་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་དང་འཁྲིལ་ བྲི་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ།  

༤ འབྲི་རྩོམ་དྲག་ཤོས་ཀྱི་ དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཁོང་རའི་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ ནང་རྡོག་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་བཅུག་དགོ།  

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

༡. སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༢༠ ། སློབ་རིམ་དགུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

༢. རྫོང་ཁ་འབྲི་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྡེབས། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

 

གྲོས་འཆར་བཞི་པ། འབྲི་རོྩམ་གྱི་ངོ་སོྤྲད་ འཚོལ་ཞིབ་དང་ ག་སྡུར་གྱི་ཐོག་ལས་ལྷབ་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

འོག་གི་སློབ་དེབ་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ཚུ་ནང་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་ངོ་སྤྲོད་ག་དེ་སྦེ་བཀོད་ཡོད་ག་ དེ་ཚུ་བལྟ་སྟེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི། 

དཔེ་དེབ། 

• སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༢༨ ། སློབ་རིམ་དགུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

• རྫོང་ཁ་འབྲི་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྡེབས། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

• ལམ་སྟོན་རབ་གསལ། ཀུན་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ། བློ་གཏེར་དཔེ་བསྐྲུན། 

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ།  
• https://essayreply.com/what-is-an-essay/ ༼འབྲི་རྩོམ་གྱི་གོ་དོན་དང་ འབྲི་བཀོད༽ 

• https://penandthepad.com/elements-essay-writing-7875213.html ༼འབྲི་རྩོམ་གྱི་ འབྲི་བཀོད་དང་ 

ཆ་ཤས་ཚང་དགོཔ་ཚུ༽ 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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དེ་ཚུ་ བལྟ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ སྤྱིིར་བཏང་འབྲི་རྩོམ་གྱི་འབྲི་བཀོད་ འབྲི་ཐངས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ག་བསྡུར་འབད་དེ་ བལྟ་བཅུག་ཞིན་ན་ 

འོས་འབབ་ཆེ་ཤོས་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ བྲི་བཅུག་ནི། 

 

འབྲི་རྩོམ་འབྲི་ཐངས་ལྷབ་སྟོན། 

ལྕོགས་གྲུབ། 

• རྩོམ་རིག་གི་སྦྱང་བ་ཐོབ་ལས་ བྲི་ནི་ལུ་གོམས་གཤིས་ཚུད་དེ་ རང་གི་ཚོར་ཉམས་ཚུ་ རྩོམ་རིག་གི་རྣམ་པ་གང་འོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ 

བཀོད་དེ་ མཁས་ཉམས་བཏོན་ཚུགས། ༼བྲི་ནི་༽ 

• སྐད་སྒྱུར་འབད་ཐངས་ཀྱི་ སྦྱང་རྩལ་ལྷབ་སྟེ་ ཉེ་བར་མཁོ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ རྫོང་ཁ་ནང་སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་

ཚུགས། ༼བྲི་ནི་༽ 

• དཔེ་སྣོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལོ་གཅིག་གི་ནང་ལུ་ རང་གི་སྦྱོང་ལཱ་དྲག་ཤོས་༥ ལས་མ་ཉུངམ་ཅིག་ དཔེ་སྣོད་ནང་ བསྡུ་

གསོག་འབད་དེ་ ལྟ་རྟོག་གི་ཐོག་ བྲི་ནིའི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཚུགས།༼བྲི་ནི་༽ 

ལས་དོན། 

• ཚིག་མཚམས་ བརྗོད་མཚམས་ དོན་མཚམས་བཅད་ཐངས་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ ཡིག་རིགས་ག་ཅི་བྲི་རུང་ ལྷག་ངོ་བདེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ བྲིས་

ཏེ་ ཡི་གུའི་འབྲི་བཀོད་ མཛེས་ཆ་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཟ་སྟེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 

• འབྲི་རྩོམ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་སྦྱང་བརྩོན་འབད་དེ་ གནད་དོན་ག་ཅི་ར་བྲི་དགོ་རུང་ འཆར་སྣང་ ལོ་རྒྱུས་ རྒྱུད་སྐུལ་ རྒྱས་བཤད་

ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་འབྲི་རྩོམ་གྱི་རྣམ་པ་ནང་བཙུགས་ཏེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ།  

 

གྲོས་འཆར་དང་པ། བྱ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབྲི་རྩོམ་བྲི་ནིའི་ལྷབ་སྟོན།   

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

འབྲི་རྩོམ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་གོ་རིམ་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གཤམ་གསལ་སྦྱོང་ལཱའི་གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི།   

དང་པ་ར་ ཨིང་སྐད་ཀྱི་ཆོས་ཚན་ནང་ ལྷབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ འབྲི་རྩོམ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་གོ་རིམ་ཚུ་ གྲོས་སྡུར་གྱི་ཐོག་ལས་ གནད་དོན་ 

ཐོ་བཀོད་རྐྱབ་ནི། 

༡༽ སྔོན་འབྲི། (Pre-Writing) 

• ཧེ་མ་ར་ དོན་ཚན་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནི།  

ü དེ་ཡང་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་དོན་ཚན་ཚུ་ རང་གི་ཉམས་མྱོང་དང་ ཡོན་ཏན་གྱི་ཐོག་ལས་ བྲི་ཚུགསཔ་དང་།  

ü གནད་དོན་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་གོ་སྐབས་ཡོདཔ།  

ü རྒྱབ་རྟེན་གྱི་རིགས་ཚུ་འཐོབ་ཚུགསཔ།  



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ü གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་བའི་དགོས་མཁོ་ཡོདཔ།  

ü ལྷག་མི་ཚུ་གི་ སྤྲོ་བ་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་ཐོག་ལས་ བྲི་བ་ཅིན་ འབྲི་རྩོམ་འདི་ ལགས་ཤོམ་ཅིག་སྦེ་འཐོན་ཚུགས་ནི་ཨིན།  

• དེ་ལས་ ཁག་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ནི།  

• གནད་དོན་ག་ཅི་ར་བཙུགས་ནི་ཨིན་ནའི་ ཐབས་ཤེས་བསྒྲིག་ནི་ཨིན།  

	
༢༽	བཀོད་རིས།	(outlining) 

སྔོན་འབྲི་གི་སྐབས་ བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ་སྟེ་ སྤྱིར་བཏང་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ བཀོད་རིས་ཅིག་

བཟོ་ནི། དེ་ལུ་འཆར་གཞི་ཟེར་སླབ་རུང་བཏུབ། འཆར་གཞིའི་ཟིན་བྲིས་ ལགས་ཤོམ་བཟོ་སྟེ་བྲི་བ་ཅིན་ དེ་གིས་འབྲི་རྩོམ་བྲི་ནི་ལུ་ 

ལམ་སྟོན་ལེགས་ཤོམ་ བྱིན་ཚུགསཔ་ཨིན། འབྲི་རྩོམ་གྱི་འཆར་གཞིའི་ནང་ལུ་ དོན་ཚན་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནི་དང་ ངོ་སྤྲོད་ བར་གྱི་

གནད་དོན་ མཇུག་བསྡུ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་བྲི་ནི་ཨིན་ན་དང་། བར་གྱི་གནད་དོན་ནང་ ག་ཅི་ར་བཙུགས་ཏེ་བྲི་ནི་ཨིན་ནའི་ འཆར་གཞི་ཚུ་

ཚུདཔ་ ཨིན། 

༣༽	ཟིན་བྲིས།	(Drafting)	

བཀོད་རིས་ནང་ཡོད་པའི་	གནད་དོན་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་	ཁྱད་རྣམ་ཚང་བའི་འབྲི་རྩོམ་	ཅིག་བྲི་ནི།		

རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ། 

• སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༢༢ ། སློབ་རིམ་དགུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 
• English Textbook, Reading and Literature, Class IX, DCPD 

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ། 

https://slideplayer.com/slide/10565130/  ༼ཨིང་སྐད་ནང་ཡོད་པའི་ འབྲི་རྩོམ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་གོ་རིམ༽ 
 

གྲོས་འཆར་གཉིས་པ། ལས་འགུལ་གཞི་བཞག་གི་ཐོག་ལས་ལྷབ་ནི། 
 ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

ལས་འགུལ་གཞི་བཞག་གི་ཐོག་ལས་ འབྲི་རྩོམ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་གོ་རིམ་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་ལཱ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་

ཨིན་པ་ཅིན། 

• ཨིང་སྐད་ཀྱི་ཆོས་ཚན་ནང་ ལྷབ་ནི་ཡོད་པའི་ འབྲི་རྩོམ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་གོ་རིམ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ རྫོང་ཁའི་ནང་ ལྷབ་སྦྱང་

འབད་ནི། 

• འབྲི་རྩོམ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སློབ་ཕྲུག་རང་སོའི་ གདམ་ཁ་དང་འཁྲིལ་བའི་ དོན་ཚན་ཅིག་གི་ཐོག་ལུ་ འབྲི་

རྩོམ་ཅིག་ བྲི་བཅུག་ནི། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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• སྦྱང་བ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ མ་ཐོབ་ཚུན་ཚོད་ ལོག་ཅི་ར་བྲི་བཅུག་ཞིན་ན་ རང་སོའི་དཔེ་སྣོད་ནང་ བསྡུ་གསོག་འབད་དེ་བཞག་

བཅུག་ནི། 

• བསྡུ་གསོག་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ འབྲི་རྩོམ་ཚུའི་གྲས་ལས་ འབྲི་རྩོམ་དྲག་ཤོས་༣ ལས་༥ འི་བར་ན་མཛུབ་གནོན་རྐྱབ་བཅུག་ནི། 

 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• འབྲི་རྩོམ་འབྲིཝ་ད་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་གོ་རིམ་ ག་དེ་སྦེ་སྨོ? 

• སྔོན་འབྲི་ ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་སྨོ? དེ་ནང་ལུ་ ག་ཅི་ར་ཚུདཔ་སྨོ? 

• ཟིན་བྲིས་ ཟེར་མི་འདི་ག་ཅི་སྨོ? དེ་ནང་ལུ་ ག་ཅི་ར་ཚུདཔ་སྨོ? 

དབྱེ་ཞིབ། 

༡. འབྲི་རྩོམ་གསར་རྩོམ་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ སློབ་དཔོན་རང་གི་གནས་སྐབས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་བཟོ་ཞིན་ན་ དབྱེ་

ཞིབ་འབད་ནི། དཔེར་ན།  

ཁྱད་རྣམ། ནང་དོན། ཚིག་དོན་བཙུགས་ཐངས། ཡིག་སྦྱོར། སྐད་ཡིག་ལག་ལེན། བསྡོམས། 

      

༢.  ཚིག་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་མ་འཐབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ།  

༣.  དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཞིན་ན་ རྩོམ་རིག་དྲག་ཤོས་ཚུ་ རང་སོའི་དཔེ་སྣོད་ནང་བཞག་བཅུག་ནི། 

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

༡. སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༢༢ ། སློབ་རིམ་དགུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

༢. English Textbook, Reading and Literature, Class IX, DCPD 

༣. རྫོང་ཁ་འབྲི་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྡེབས། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

 

འབྲི་རྩོམ་གྱི་འབྲི་བཀོད་ གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཐོག་ལས་ལྷབ་ནིའི་གྲོས་འཆར། 

ལྕོགས་གྲུབ། 

• གཞན་གྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་མིའི་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ རང་གིས་ཡང་ ཚིག་གི་རྣམ་འགྱུར་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པའི་སྒོ་ལས་ རྩོམ་རིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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• གཞན་གྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་མིའི་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ རང་གིས་ཡང་ ཚིག་གི་རྣམ་འགྱུར་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པའི་སྒོ་ལས་ རྩོམ་རིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཚུགས། ༼བྲི་ནི་༽ 

• འབྲི་རྩོམ་ སྙན་རྩོམ་ སྲུང་ རྣམ་ཐར་ འཁྲབ་སྲུང་ལ་སོགས་པའི་ རྩོམ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་ཚུ་ ཉན་ཞིནམ་

ལས་ དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ བཏུབ་མ་བཏུབ་ཀྱི་ བསམ་འཆར་བཤད་ནི་དང་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ གནད་དོན་རྒྱས་སྡུད་

གང་འོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ སླབ་ཚུགས།༼ཉན་སླབ༽ 

ལས་དོན། 

1. རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་ཁག་ཆེ་བའི་ ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་

ཚུགས་དགོ། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

2. འགྲེལ་བཤད། ལོ་རྒྱུས། འཆར་སྣང་། རྒྱས་བཤད། རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཐོག་ལས་ སྐྱོན་

ཡོན་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ།༼ལྷག་རྩོམ༽ 

3. ཚིག་མཚམས་ བརྗོད་མཚམས་ དོན་མཚམས་བཅད་ཐངས་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ ཡིག་རིགས་ག་ཅི་བྲི་རུང་ ལྷག་ངོ་བདེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ བྲིས་

ཏེ་ ཡི་གུའི་འབྲི་བཀོད་ མཛེས་ཆ་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཟ་སྟེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 

 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སློབ་རིམ་བརྒྱད་པའི་ནང་ ལྷབ་ཡོད་པའི་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་འབྲི་བཀོད་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གཤམ་གསལ་སྦྱོང་ལཱའི་གོ་རིམ་

དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི། དཔེར་ན། 

སློབ་རིམ་བརྒྱད་པ་ནང་ ལྷབ་ཡོད་པའི་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་ འབྲི་བཀོད་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ འོག་གི་ འབྲི་བཀོད་འདི་ དམང་ཁར་

སྟོན་ཞིནམ་ལས་ གྲོས་བསྡུར་གྱི་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 

རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།                                                            ཤོག་གྲངས་ 21 / 344 

སྤྱིར་བཏང་འབྲི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་ག་ཅི་ར་བྲི་རུང་ འོག་གི་འབྲི་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བྲི་དགོ། 

 

དཔེ་སྟོན་གྱི་ཐོག་ལས་ འབྲི་རྩོམ་ བྲི་བཅུག་ལྷབ་ནི། 

ལྕོགས་གྲུབ། 

- གཞན་གྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་མིའི་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ རང་གིས་ཡང་ ཚིག་གི་རྣམ་འགྱུར་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པའི་སྒོ་ལས་ རྩོམ་རིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

- རྩོམ་རིག་གི་སྦྱང་བ་ཐོབ་ལས་ བྲི་ནི་ལུ་གོམས་གཤིས་ཚུད་དེ་ རང་གི་ཚོར་ཉམས་ཚུ་ རྩོམ་རིག་གི་རྣམ་པ་གང་འོས་ཀྱི་ཐོག་

ལས་ བཀོད་དེ་ མཁས་ཉམས་བཏོན་ཚུགས།༼བྲི་ནི༽ 

ལས་དོན། 

- རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་ཁག་ཆེ་བའི་ ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་

འཐབ་ཚུགས་དགོ། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

- འབྲི་རྩོམ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་སྦྱང་བརྩོན་འབད་དེ་ གནད་དོན་ག་ཅི་ར་བྲི་དགོ་རུང་ འཆར་སྣང་ ལོ་རྒྱུས་ རྒྱུད་སྐུལ་ རྒྱས་བཤད་

ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་འབྲི་རྩོམ་གྱི་རྣམ་པ་ནང་བཙུགས་ཏེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ།  

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

• སློབ་དཔོན་གྱིས་ འོག་གི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ དཔེ་རེ་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་སྟེ་ འབག་ཞིན་ན་ དཔེ་དེ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ རང་

སྟོབས་ཀྱི་དཔེ་རེ་ བྲི་བཅུག་ནི། 

       འབྲི་རྩོམ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་རྣམ། 

༡. དོན་ཚན།  

༢. མགོ་རྒྱན། (༉) 

༣. ངོ་སྤྲོད།  

    ༡. སྤྱིར་བཏང་དོན་ཚན་གྱི་ངོ་སྤྲོད།  

    ༢. དེའི་བཤད་པ།  

    ༣. རྩ་བའི་རྗོད་པ། (Thesis Statement)     

༤. བར་གྱི་གནད་དོན། (དོན་མཚམས་ ༣ དེ་ཅིག) 

      ༡. རྩ་བའི་རྗོད་པ་དང་འཁྲིལ་བའི་ཡན་ལག་གི་རྗོད་པ། (Topic Sentence) 

      ༢. འབྱུང་ཁུངས་དང་ལྡན་པའི་བཤད་པ་ཁ་གསལ།  

      ༣. དོན་མཚམས་གྱི་བཅུད་དོན།    

༥. མཇུག་བསྡུ།  དོན་ཚན་བཅུད་དོན། 
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ü འབྲི་རྩོམ་ངོ་སྤྲོད། 

༉ ཆུ་དང་ཤིང་གི་བསྟན་བཅོས་ལས་ རྗེ་དཔོན་བཟང་པོའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས། །གཡོག་འཁོར་མངའ་ཐང་དར་བར་འགྱུར། །ལྗོན་པ་ཆེ་ལ་

བརྟེན་པ་ཡི། །འཁྲི་ཤིང་རྩེ་མོ་དགུང་ལ་བསྙེགས། ། ཟེར་དོ་བཟུམ་ ཚོགས་རྒྱན་ཟེར་མི་འདི་རྩ་བ་གསུམ་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ནིའི་དོན་ལུ་ 

དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ནང་ གཞུང་དབུ་ཁྲིད་མི་འདི་ ཡོན་ཏན་དང་ཉམས་མྱོང་ཅན། ཤ་ཞེན་དང་ བྱམས་སེམས་ཅན། དེ་ལས་མི་སེར་

ག་ར་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་མི་ངོམས་ཅིག་ ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་ཏེ་ བཙག་འཐུ་འབད་མི་ཅིག་ལུ་ སླབ་ཨིན།  

དུས་ཚོད་འ་ནི་བཟུམ་ཅིག་ནང་ རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ ཕན་ཐོགས་པའི་ལཱ་ཟེར་རུང་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་མི་ངོམ་བཙག་འཐུ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ 

ཆགས་སྡང་ཕྱོགས་རིས་མེད་པའི་ སྒོ་ལས་ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་པ་ཅིན་ རང་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ ཕན་པ་གནམ་མེད་ས་མེད་ཡོདཔ་

དང་། དེ་མེན་ གནོད་པ་སྦོམ་སྦེ་ར་ ཡོདཔ་ཨིན། 

Ø ཚོས་གཞི་ ལྕང་ཁ་སྦེ་ ཡོད་མི་འདི་ དོན་ཚན་ངོ་སྤྲོད་དང་ དེའི་བཤད་པ། 

Ø ཚོས་གཞི་ ཧོནམོ་སྦེ་ ཡོད་མི་འདི་ རྩ་བའི་བརྗོད་པ། (Thesis Statement) 

ü བར་གྱི་གནད་དོན། 
འཇིག་རྟེན་པའི་དཔེ་གཏམ་ལས་ཡང་ ཞནམ་མཐོ་སར་བཀལན་ ཆུ་ཡང་བྲེ་གིས་འཇལ་ ཟེར་དོ་བཟུམ་ རང་དང་ཉེ་མི་ཨིན་ཟེར་ ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་

པ་ཅིན་ མི་དེ་གིས་ ཤུལ་ལས་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ ཕན་ནི་མེན་པར་ གནོད་པའི་གཞི་ཅིག་ར་འོང་།  

དེ་ཡང་ ད་རེས་ནངས་པར་ མི་མང་ཤོས་ཀྱིས་ རང་གི་མི་ཨིན་ལོ་ ཁྱིམ་ཚང་ཨིན་ལོ་ ངོ་ཤེས་ལོ་ ཡང་ཅིན་ ཚོགས་རྒྱན་གྱི་དོན་ལུ་ རང་དང་ རང་

གི་བཟའ་ཚང་ལུ་ དངུལ་རེ་ བྱིན་ཡོད་ཟེར། མི་འདི་བཟུམ་ལུ་ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། མི་འདི་བཟུམ་གྱིས་ ང་བཅས་ཀྱི་གཞུང་རྩ་བ་གསུམ་

ལུ་ ཕན་ཐོགས་ནི་མེན་པར་ གོ་སྐབས་འཐོབ་ད་ར་ ཁེ་ས་བཏོན་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་བསྐྱལ་ས་བསྐྱལཝ་ཟེར་རུང་ འདི་ཨིན། དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ ང་བཅས་

རའི་ཁྱིམ་ཚང་ བལ་པོའི་རྒྱལ་ཁབ (Nepal) ནང་ གཞུང་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནིའི་ནང་ མི་ཚུ་གིས་ འཛོལ་བ་སྦོམ་སྦེ་ བཟོ་དཔ་ལས་ སྲིད་འབྲེལ་

གྱི་ཕྱག་ལཱ་དང་ མི་སེར་སྐྱིད་སྡུག་གི་ ཕྱག་ལཱ་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་འབད་རུང་ ཚགས་ཁར་ཚུདཔ་བ་ འཐུས་ཤོར་ནི་ མང་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་

འགྱུར་བ་ ཆེནམོ་ཅིག་ མེད་མི་འདི་ཡང་ འདི་ལས་ བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས།  

མི་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ཚོགས་རྒྱན་ཕུད་རྡོག་གཅིག་གིས་ ཡར་ཡང་བསྐྱལ་མི་ཚུགས་ མར་ཡང་བསྐྱལ་མི་ཚུགས་ཟེར་ སླབ་སྟེ་ ཚོགས་རྒྱན་

མ་བཙུགས་པར་བཞག་མི་ཡང་ཡོད། ཨིན་རུང་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་ བཙུགས་པའི་ཚོགས་རྒྱན་ ཕུད་རྡོག་གཅིག་གིས་ཡང་ ཁྱད་པར་སྦོམ་

བཟོཝ་ཨིན། 

Ø ཚོས་གཞི་ ལྕང་ཁ་སྦེ་ ཡོད་མི་འདི་ རྩ་བའི་རྗོད་པ་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཡན་ལག་གི་བརྗོད་པ། 

Ø ཚོས་གཞི་ ཧོནམོ་སྦེ་ ཡོད་མི་འདི་ ཁུངས་དང་ལྡན་པའི་བཤད་པ་ཁ་གསལ་ཚུ་ཨིན། 

Ø ཚོས་གཞི་ སེརཔོ་སྦེ་ ཡོད་མི་འདི་ དོན་མཚམས་བཅུད་དོན་ཨིན། 

༼དྲན་གསོ། བར་གྱི་གནད་དོན་གྱི་ དོན་མཚམས་གཞན་མི་ཚུ་ཡང་ དེ་དང་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ བྲི་དགོ༽ 

ü མཇུག་བསྡུ། 

འདི་འབདཝ་ལས་ མི་རང་གཅིག་གི་ཚོགས་རྒྱན་འདི་ ཁག་མི་ཆེ་ཟེར་ མནོ་སྟེ་མ་སྡོད་པར་ རང་སོའི་དབང་ཆ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ འོས་

འབབ་ལྡན་པའི་མི་ངོམ་ ལྕོགས་སྒྲུབ་ཅན་འདི་ལུ་ ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་ཏེ་ རང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ ཕན་ཐོགས་པའི་ལཱ་ཅིག་འབད་གནང་། 

དེ་སྦེ་འབད་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ གཞུང་ལུ་ཕྱག་ཞུ་ནི་ཟེར་ ལོག་སུ་ཅིག་ག་ནི་ཡང་འབད་མི་དགོ་ཟེར་མི་འདི་ སེམས་ཁར་བཞག། 

 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ü གོང་གི་ དཔེ་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ འབྲི་བཀོད་དེ་དང་འཁྲིལ་བའི་ དཔེ་རེ་ བརྩམ་བཅུག་ནི། 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• སྤྱིར་བཏང་འབྲི་རྩོམ་བྲིཝ་ད་ འབྲི་བཀོད་ནང་ ཚང་དགོཔ་ག་ཅི་ར་འདུག? 

• ངོ་སྤྲོད་བྲིཝ་ད་ ཁྱད་ཆོས་ག་ཅི་ར་ཚང་དགོ་པས? 

• བར་གྱི་གནད་དོན་ བྲིཝ་ད་ ཁྱད་ཆོས་ག་ཅི་ར་ཚང་དགོ་པས? 

• མཇུག་བསྡུ་བྲིཝ་ད་ ཁྱད་ཆོས་ག་ཅི་ར་ཚང་དགོ་པས? 

དབྱེ་ཞིབ། 

༡ སྤྱིར་བཏང་འབྲི་རྩོམ་བྲིཝ་ད་ འབྲི་བཀོད་ནང་ ཁྱད་རྣམ་ག་ཅི་ར་ཚང་དགོཔ་འདུག་ག? ཟེར་བའི་དྲི་བ་ཚུ་ བཀོད་དེ་ ཁ་

ལས་སླབ་བཅུག་ནི་དང་། ཡིག་ཐོག་ལུ་བྲི་བཅུག་ནི་ཚུ་འབད་དེ་ ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་དགོ། 

༢  སློབ་དཔོན་གྱིས་ བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་སྟེ་ཡོད་པའི་ འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ནང་ལས་ འབྲི་བཀོད་ཀྱི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག་

ནི། དཔེར་ན། ངོ་སྤྲོད་འབྲི་ཐངས་ནང་ལས་འབད་བ་ཅིན་ དོན་ཚན་གྱི་ངོ་སྤྲོད་དང་དེའི་བཤད་པ་ ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག། 

རྩ་བའི་རྗོད་པ་ ངོས་འཛིན་འབད་བཅུུག། བར་གྱི་གནད་དོན་འབྲི་ཐངས་ནང་འབད་བ་ཅིན་ རྩ་བའི་བརྗོད་པ་དང་འཁྲིལ་བའི་ 

ཡན་ལག་གི་བརྗོད་པ་ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག། དོན་མཚམས་བཅུད་དོན་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག་ནི་དང་། མཇུག་བསྡུ་འབྲི་

ཐངས་ནང་འབད་བ་ཅིན་ དོན་ཚན་བཅུད་དོན་ག་དེ་སྦེ་ བཏོན་ནུག་ག? ཚུ་ འབྲི་སླབ་ འབད་ཚུགས་མི་ཚུགས་བལྟ་དགོ། 

༣  འབྲི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་ གང་རུང་ཅིག་གི་ཐོག་ལུ་ འབྲི་བཀོད་ཀྱི་ཁྱད་རྣམ་ག་ར་ཚང་བའི་ འབྲི་རྩོམ་ཅིག་ བྲི་བཅུག་ཞིན་ན་ 

ཡིག་སྡེབ། སྦྱོར་བ། ཡིག་བཟོ་དང་ གཙང་སྦྲ། དེ་ལས་ མིང་ཚིག་ལག་ལེན་དང་ འབྲི་བཀོད་ཚང་མི་ཚང་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ 

ཚད་གཞི་ཅིག་བཟོ་ཐོག་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་བ་ཅིན་ ལེགས་ཤོམ་འོང་། 

  མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

༡. སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༢༣ ། སློབ་རིམ་དགུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

༢. རྫོང་ཁ་འབྲི་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྡེབས། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 
 

འབྲི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་ལྷབ་སྟོན་ལམ་ལུགས། 

ལྕོགས་གྲུབ། 

• གཞན་གྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་མིའི་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ རང་གིས་ཡང་ ཚིག་གི་རྣམ་འགྱུར་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པའི་སྒོ་ལས་ རྩོམ་རིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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• རྩོམ་རིག་གི་སྦྱང་བ་ཐོབ་ལས་ བྲི་ནི་ལུ་གོམས་གཤིས་ཚུད་དེ་ རང་གི་ཚོར་ཉམས་ཚུ་ རྩོམ་རིག་གི་རྣམ་པ་གང་འོས་ཀྱི་ཐོག་

ལས་ བཀོད་དེ་ མཁས་ཉམས་བཏོན་ཚུགས།༼བྲི་ནི༽  

• འབྲི་རྩོམ་ སྙན་རྩོམ་ སྲུང་ རྣམ་ཐར་ འཁྲབ་སྲུང་ལ་སོགས་པའི་ རྩོམ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་ཚུ་ ཉན་ཞིནམ་

ལས་ དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ བཏུབ་མ་བཏུབ་ཀྱི་ བསམ་འཆར་བཤད་ནི་དང་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ གནད་དོན་རྒྱས་སྡུད་

གང་འོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ སླབ་ཚུགས། ༼ཉན་སླབ།༽ 

ལས་དོན། 

• རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་ཁག་ཆེ་བའི་ ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་

ཚུགས་དགོ། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• འབྲི་རྩོམ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་སྦྱང་བརྩོན་འབད་དེ་ གནད་དོན་ག་ཅི་ར་བྲི་དགོ་རུང་ འཆར་སྣང་ ལོ་རྒྱུས་ རྒྱུད་སྐུལ་ རྒྱས་བཤད་

ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་འབྲི་རྩོམ་གྱི་རྣམ་པ་ནང་བཙུགས་ཏེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ།  

• འགྲེལ་བཤད། ལོ་རྒྱུས། འཆར་སྣང་། རྒྱས་བཤད། རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཐོག་ལས་ སྐྱོན་

ཡོན་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ།༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• ཞིབ་ཞིབ་དང་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་ནི་ ལ་སོགས་པའི་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ ཐབས་ལམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ 

རྩོམ་རིག་ཚུ་གི་ གོ་དོན་ལེན་ནི་དང་ བཅུད་དོན་ཚུ་ བཏོན་ཚུགས་དགོ། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• འབྲི་རྩོམ་དང་ སྙན་རྩོམ་ སྲུང་གི་དོན་ཚན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ རྩོད་བསྡུར་ཚུ་འབད་དེ་ ལེགས་ཉེས་ཀྱི་བསམ་

འཆར་བཀོད་ཚུགས་དགོ། ༼ཉན་སླབ༽ 

•  

གྲོས་འཆར་དང་པ། འབྲི་རྩམ་གྱི་དབྱེ་བ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་དང་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཐོག་ལས་ལྷབ་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སློབ་རིམ་བརྒྱད་པ་ཚུན་ཚོད་ ལྷབ་ཡོད་པའི་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་ཚུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་ གནད་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གྲོས་བསྡུར་

འབད་ནི། 

ü སློབ་རིམ་༤ པ་ལས་༨ པ་ཚུན་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་ ག་ཅི་ར་ལྷབ་ཅི? ཟེར་བྲིས་ཏེ་ ཐོ་བཀོད་བཅུག་ནི། 

ü འབྲི་རྩོམ་གྱི་ དབྱེ་བ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ གོ་དོན་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ བྲི་བཅུག་ནི། 

ü དབྱེ་བ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ བྲི་བཅུག་ནི། 

ü དབྱེ་བ་མ་འདྲ་བའི་ ཁྱད་པར་ཚུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་བཅུག་ནི། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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མཇུག་ལུ་ སློབ་རིམ་བརྒྱད་པ་ཚུན་ ལྷབ་ཡོད་པའི་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་ཚུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རེ་རེ་བཞིན་ སླབ་བཅུག་ཞིན་ན་ 

སློབ་དཔོན་གྱིས་ བྱང་ཤིང་གུར་ བྲི་ནི། དེ་ལས་ སློབ་རིམ་དགུ་པའི་ནང་ ལྷབ་ནི་ཨིན་པའི་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་ཚུ་ ངོ་སྤྲོད་

འབད་ནི་ཨིན། 

 

གྲོས་འཆར་གཉིས་པ། འབྲི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་ དྲི་བ་དང་འཁྲིལ་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནིའི་གྲོས་འཆར། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

འོག་གི་དྲི་བ་ཚུ་ བྱིན་ཞིནམ་ལས་ དེའི་ལན་ སློབ་དེབ་དང་ ཡང་ན་ རྒྱབ་རྟེན་/ ཡོངས་འབྲེལ་ཚུ་ནང་ལས་ འཚོལ་ཏེ་བྲི་བཅུག་

ནི། དེ་ལས་ ལན་ཚུ་ དམང་ཁར་ལྷག་ཞིནམ་ལས་ འོས་འབབ་ཡོད་མེད་ གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ ལན་ལེགས་ཤོམ་འདི་ ཐོ་

བཀོད་འབད་བཅུག་ནི།  

• འབྲི་རྩོམ་ལུ་ དབྱེ་བ་ག་དེ་ཅིག་འདུག?  

• འབྲི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ གོ་དོན་ག་དེ་སྦེ་སྨོ? 

• དབྱེ་བ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ འབྲི་ཐངས་ལམ་ལུགས་ མ་འདྲཝ་ག་དེ་སྦེ་འདུག? 

• སློབ་རིམ་དགུ་པའི་ནང་ ལྷབ་ནི་ཨིན་པའི་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་ ༼ལོ་རྒྱུས། རྒྱུད་སྐུལ། འཆར་སྣང་༽ ཚུ་གུར་ གཙོ་

བོར་བཏོན་ཏེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་ནི། 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• འབྲི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་ ག་དེ་ཅིག་འདུག? 

• དེ་ཚུའི་བར་ན་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ ག་དེ་སྦེ་ར་འདུག? 

• སློབ་རིམ་ དགུ་པའི་ནང་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་ ག་ཅི་ར་ལྷབ་ནི་ཨིན་པས་གོ? 

དབྱེ་ཞིབ། 

༡ འབྲི་རྩོམ་ལུ་ དབྱེ་བ་ག་དེ་ཅིག་འདུག་ག? ཟེར་བའི་དྲི་བ་ཚུ་ བཀོད་དེ་ ཁ་ལས་སླབ་བཅུག་ནི་དང་། ཡིག་ཐོག་ལུ་བྲི་

བཅུག་ནི་ཚུ་ འབད་དེ་ ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་དགོ། 

༢  སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་ མ་འདྲཝ་ གཉིས་གསུམ་དེ་ཅིག་ སྤྲོད་ཞིན་ན་ ལྷག་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་བ་ག་ཅི་

ཨིན་ན་ ཤེས་མ་ཤེས་ བལྟ་དགོ། 

༣  སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་ ག་ཅི་འབད་རུང་ཅིག་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་བཅུག་སྟེ་ རང་སྟོབས་ཀྱི་འབྲི་རྩོམ་ཅིག་ བྲི་

བཅུག་ཞིན་ན་ འབྲི་རྩོམ་དྲག་ཤོས་ཀྱི་ དབྱེ་ཚད་བཟོ་སྟེ་ ནང་རྡོག་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བཅུག་དགོ།  

   



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

༡. སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༢༨ ། སློབ་རིམ་དགུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

༢. རྫོང་ཁ་འབྲི་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྡེབས། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ། 

ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ།   https://youtu.be/nW_aUtYXd_s?list=PL8WWToQ5Kvkc8Yfk5OygisN1gXe3OTFei 

རྒྱུད་སྐུལ་དང་འཆར་སྣང་འབྲི་རྩོམ།  https://youtu.be/p6mnM46qxsI?list=PL8WWToQ5Kvkdei1BidYvJLXfXlbpDUagq 

 

འབྲེལ་ཡོད་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ ལྷབ་སྟོན་གྱི་གྲོས་འཆར། 

ལྕོགས་གྲུབ། 

• གཞན་གྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་མིའི་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ རང་གིས་ཡང་ ཚིག་གི་རྣམ་འགྱུར་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་

སྒོ་ལས་ རྩོམ་རིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་མཁོ་བའི་ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ ལེགས་ཤོམ་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ 

རང་གི་མི་ཚེ་ དོན་ལྡན་བཟོ་ནི་ལུ་བརྩོན་ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• འབྲི་རྩོམ་ སྙན་རྩོམ་ སྲུང་ རྣམ་ཐར་ འཁྲབ་སྲུང་ལ་སོགས་པའི་ རྩོམ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་ཚུ་ ཉན་ཞིནམ་ལས་ 

དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ བཏུབ་མ་བཏུབ་ཀྱི་ བསམ་འཆར་བཤད་ནི་དང་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ གནད་དོན་རྒྱས་སྡུད་གང་འོས་ཀྱི་

ཐོག་ལས་ སླབ་ཚུགས། ༼ཉན་སླབ།༽ 

ལས་དོན། 

• རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་ཁག་ཆེ་བའི་ ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་

ཚུགས་དགོ།༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• འགྲེལ་བཤད། ལོ་རྒྱུས། འཆར་སྣང་། རྒྱས་བཤད། རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཐོག་ལས་ སྐྱོན་ཡོན་

ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ།༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• ཞིབ་ཞིབ་དང་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་ནི་ ལ་སོགས་པའི་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ ཐབས་ལམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ 

རྩོམ་རིག་ཚུ་གི་ གོ་དོན་ལེན་ནི་དང་ བཅུད་དོན་ཚུ་ བཏོན་ཚུགས་དགོ། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• འབྲི་རྩོམ་དང་ སྙན་རྩོམ་ སྲུང་གི་དོན་ཚན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ རྩོད་བསྡུར་ཚུ་འབད་དེ་ ལེགས་ཉེས་ཀྱི་བསམ་འཆར་

བཀོད་ཚུགས་དགོ། ༼ཉན་སླབ༽ 

 

 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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གྲོས་འཆར་དང་པ། འབྲི་རྩོམ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་སློབ་སྟོན། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

རྒྱུད་སྐུལ། འཆར་སྣང་། ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གཤམ་གསལ་སྦྱོང་ལཱའི་གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་

ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི། དཔེར་ན། 

དང་པ་ར་ སློབ་དཔོན་གྱི་ལམ་སྟོན་གྱི་ཐོག་ལས་ འབྲི་རྩོམ་དེ་ཚུ་ རེ་རེ་བཞིན་གྱི་གོ་དོན་ཧ་གོཝ་བཟོ་ནི།  

• གེ་ཟ་ལྦ་གའི་ཐོག་ལས་ ཨ་ལུ་ཚུ་ ཁྱད་རྣམ་ག་ཅི་ར་ ཚང་དགོ་ནི་བཟུམ་འདུག་ག? བསམ་འཆར་བཀོད་བཅུག་ནི། 

• བསམ་འཆར་བཀོད་མི་ཚུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ བྱང་ཤིང་གུར་ བྲི་ནི། 

• དེ་ལས་ སློབ་དཔོན་དང་སློབ་ཕྲུག་ རིག་བསྡུར་གྱི་ཐོག་ལས་ ཁྱད་རྣམ་གཏན་འཁེལ་བཟོ་ནི། 

• དེ་གི་ཤུལ་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་ ཡོངས་འབྲེལ་སྦྲེལ་ལམ་ཚུ་ནང་ལས་ ཨིང་སྐད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ འབྲི་སྲོལ་ཡོད་མི་ཚུ་དང་ ག་

བསྡུར་འབད་དེ་ ལྷབ་ནི། 

འབྲེལ་ཡོད་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ཁྱད་རྣམ། 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ། 

Ø གནད་དོན་ བཟང་ངན་དང་ བདེན་རྫུན་ དྲག་ཞན་ སྤང་བླང་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ལས་ གཅིག་གི་ཐོག་ལུ་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དགོ་པའི་ 

རྒྱུད་སྐུལ་གྱི་ཚིག་དོན་བཙུགས་ཏེ་ བྲིས་ཡོདཔ། 

Ø ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་སྐབས་ལས་ར་ ལྷག་མི་ཚུ་གིས་ རང་གི་བསམ་ཕྱོགས་ལུ་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ཚུགས་པའི་ ཚིག་དོན་ཚུ་ བཙུགས་ཡོདཔ། 

Ø རང་གི་བསམ་ཕྱོགས་ལུ་ ལྷག་མི་ཚུ་ ཡིད་ཆེས་སྐྱེད་ཐབས་ལུ་ ཁུངས་དང་དགོས་པ་ ལུང་རིག་ བདེན་ཁུངས་ཚུ་ བཀོད་ཡོདཔ། 

Ø རང་གི་བསམ་ཕྱོགས་ལུ་ རྒྱུད་སྐུལ་གྱི་ཚིག་ཚུ་ ཟུར་གྱིས་མེན་པར་ ངོ་མ་འབད་ར་བཀོད་དེ་ རྒྱུད་སྐུལ་འབད་དེ་ཡོདཔ། 

Ø རང་གི་བསམ་ཕྱོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་ མཇུག་དོན་ནང་ ལོག་ཚར་ཅིག་སླབ་ཡོདཔ། 

ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ། 

Ø སྔོན་མ་འབད་འབདཝ་དང་ བྱུང་འབྱུངམ་ཅིག་ལུ་ གཞི་བཞག་ཡོདཔ། 

Ø ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འབྱུང་རིམ་ཚུ་ གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བྲིས་བྲིཝ། 

Ø ཧེ་མའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ ཕྱོགས་སྒྲིག་འབད་དེ་ བྲིས་ཡོདཔ། 

Ø གང་ཟག་དང་པའི་ཐོག་ལས་ བྲི་དགོ། 

Ø འབྲི་རྩོམ་གྱི་མཇུག་དོན་ བྲིཝ་ད་ གནས་སྟངས་འདི་ལས་ ཐོབ་ཡོད་པའི་ ཉམས་མྱོང་དང་ཡོན་ཏན་ཚུ་གི་ སྐོར་ལས་ཡང་ བྲི་དགོ། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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དཔེ་དེབ། 

༡. སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༢༧ ། སློབ་རིམ་དགུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

༢. ལམ་སྟོན་རབ་གསལ། ཀུན་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ། བློ་གཏེར་དཔེ་བསྐྲུན། 

༣. ཁྱད་ཆོས་ཚང་དགོཔ། ༼སྲུང་། འབྲི་རྩོམ། ཡིག་འགྲུལ། ༽ ཟླ་བ་འབྲུག་པ། 

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ། 

• https://bid4papers.com/blog/narrative-
essay#:~:text=So%2C%20the%20narrative%20essay%20characteristics%20are%3A&tex
t=With%20a%20purpose%20to%20inform,the%20structure%20of%20an%20essay. ༼ལོ་
རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ཁྱད་རྣམ༽ 

• https://www.education.ne.gov/wp-
content/uploads/2017/08/Characteristics_Persuasive_Essay.pdf  ༼རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ཁྱད་རྣམ༽ 

• https://www.sampleassignment.com/blog/what-is-imaginative-writing ༼འཆར་སྣང་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ཁྱད་རྣམ༽ 

 

 

གྲོས་འཆར་གཉིས་པ། སྡེ་ཚན་སྦྱོང་ལཱའི་ཐོག་ལས་ ལྷབ་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

དང་པ་ར་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྡེ་ཚན་༣ གྱི་ནང་ བགོ་བཤའ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ འོག་གི་ གནད་དོན་ཚུའི་ཐོག་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་

བཅུག་ནི། 

ü སྡེ་ཚན་རེ་ལས་ མོས་མཐུན་གྱི་ འགོ་འཁྲིདཔ་རེ་བཏོན་བཅུག་ནི། 

ü འགོ་འཁྲིདཔ་ཚུ་འབོ་ཞིན་ན་ ཁ་རྗེ་གདམ་འཐུ་འབད་དེ་ དོན་ཚན་རེ་ འཐུ་ནི། ༼ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ། རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ། 

འཆར་སྣང་འབྲི་རྩོམ༽ 

ü སྡེ་ཚན་ནང་སྦེ་ རང་སོའི་དོན་ཚན་གྱི་ཐོག་ལུ་ ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ནི་དང་ སློབ་དཔོན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ 

འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ དཔེ་དེབ་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་སྦྲེལ་ལམ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི། 

འཆར་སྣང་འབྲི་རྩོམ། 

Ø དངོས་སུ་སྦེ་ མ་བྱུང་མི་ གནད་དོན་ཅིག་ལུ་ གཞི་བཞག་བཞགཔ། 

Ø མ་འོངས་པའི་ འཆར་སྣང་ལུ་ གཞི་བཞག་བཞགཔ། 

Ø སེམས་ཀྱིས་ བཟོ་སྟེ་ བྲིས་བྲིཝ། 
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ü སློབ་རིམ་༩ པའི་རྫོང་ཁའི་སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་པའི་ ཁྱད་རྣམ་ཚུ་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་ལས་ ཨིང་སྐད་ནང་འབྲི་རྩོམ་འབྲི་ཐངས་

ཀྱི་ལམ་ལུགས། དེ་ལས། རྫོང་ཁའི་འབྲི་རྩོམ་ བྲིས་ཏེ་ཡོད་པའི་ དཔེ་དེབ་གཞན་ཚུ་ ག་བསྡུར་འབད་དེ་བལྟ་ནི། 

ü རང་གི་ལཱ་ཤུལ་ སློབ་སྡེ་དམང་ཁར་ སྤྱན་ཞུ་འབད་ནིའི་ གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་ནི། 

ü སྡེ་ཚན་རེ་ལས་ འཐུས་མི་ གང་རུང་ཅིག་གིས་ སྤྱན་ཞུ་འབད་ནི། 

ü འབྲི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་ གསུམ་ཆ་རའི་ ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ རང་སོའི་འབྲི་དེབ་ནང་ ཐོ་བཀོད་བཅུག་ནི། 

དཔེ་དེབ། 

• སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༢༨ ། སློབ་རིམ་དགུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

• རྫོང་ཁ་འབྲི་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྡེབས། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ། 

• https://bid4papers.com/blog/narrative-
essay#:~:text=So%2C%20the%20narrative%20essay%20characteristics%20are%3A
&text=With%20a%20purpose%20to%20inform,the%20structure%20of%20an%20es
say. ༼ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ཁྱད་རྣམ༽ 

• https://www.education.ne.gov/wp-
content/uploads/2017/08/Characteristics_Persuasive_Essay.pdf  ༼རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ཁྱད་

རྣམ༽ 

• https://www.sampleassignment.com/blog/what-is-imaginative-writing ༼འཆར་'ང་འ)ི་+ོམ་.ི་
/ད་1མ༽ 

• https://webs.um.es/lourdesc/miwiki/lib/exe/fetch.php%3Fid%3Dwriting%26cache%
3Dcache%26media%3Dwriting_persuasive_essay_samples_2.pdf ༼ཨིང་སྐད་ནང་ཡོད་

པའི་ རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རོྩམ་གྱི་དཔེ༽ 

• https://www.myperfectwords.com/blog/narrative-essay-examples/narrative-essays-for-high-school.pdf ༼ཨིང་སྐད་ནང་ཡོད་པའི་ 

ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རོྩམ་གྱི་དཔེ༽ 

• https://www.aplustopper.com/imaginative-essay/ ༼ཨིང་སྐད་ནང་ཡོད་པའི་ འཆར་སྣང་འབྲི་རོྩམ་གྱི་དཔེ༽ 

• https://www.youtube.com/watch?v=p6mnM46qxsI&list=PL8WWToQ5Kvkdei1BidYvJLXfXlbpDUagq ༼འཆར་སྣང་འབྲི་རོྩམ་

དང་ རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རོྩམ་གྱི་ངོ་སོྤྲད་དང་ ཁྱད་རྣམ༽ 

• https://youtu.be/nW_aUtYXd_s?list=PL8WWToQ5Kvkc8Yfk5OygisN1gXe3OTFei  ༼ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རོྩམ་གྱི་ངོ་སོྤྲད་དང་ ཁྱད་རྣམ༽ 

 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ ཁྱད་རྣམ་ག་ཅི་ར་ཨིན་སྨོ? 

• རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ ཁྱད་རྣམ་ག་ཅི་ར་ཨིན་སྨོ? 

• འཆར་སྣང་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ ཁྱད་རྣམ་ག་ཅི་ར་ཨིན་སྨོ? 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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• དེ་གསུམ་གྱི་བར་ན་ ཁྱད་པར་ ག་ཅི་ར་འདུག? 

དབྱེ་ཞིབ། 

༡ ལོ་རྒྱུས། རྒྱུད་སྐུལ་དང་ འཆར་སྣང་འབྲི་རྩོམ་ རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་བཅུག་སྟེ་ ཤེས་མ་ཤེས་

བལྟ་དགོ། 

༢  ཡོངས་འབྲེལ་ལས་ཐོབ་པའི་ ཨིང་སྐད་ཀྱི་འབྲི་རྩོམ་འབྲི་ཐངས། ཀི་དེབ་གཞན་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ལས་ཐོབ་པའི་ རྫོང་

ཁའི་འབྲི་རྩོམ་འབྲི་ཐངས་གཞན་ཚུ། དེ་ལས་ སློབ་རིམ་༩ པའི་སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་པའི་ འབྲི་རྩོམ་ཚུའི་བར་ན་ ག་བསྡུར་དང་ 

བསམ་ཞིབ་འབད་དེ་ འོས་འབབ་ག་ཡོད་བལྟ་སྟེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནིའི་ རིག་རྩལ་ཚུ་ ཐོབ་མ་འཐོབ་ བལྟ་དགོ། 

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

༡. སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༢༧ ། སློབ་རིམ་དགུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

༢. རྫོང་ཁ་འབྲི་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྡེབས། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

༣. རྫོང་ཁ་འབྲི་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྡེབས། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

༤. ལམ་སྟོན་རབ་གསལ། ཀུན་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ། བློ་གཏེར་དཔེ་བསྐྲུན། 

༥. ཁྱད་ཆོས་ཚང་དགོཔ། ༼སྲུང་། འབྲི་རྩོམ། ཡིག་འགྲུལ། ༽ ཟླ་བ་འབྲུག་པ། 

 

སློབ་དེབ་ཀྱི་འབྲི་རྩོམ་དང་ འབྲི་རྩོམ་གཞན་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ གོ་དོན་དང་བརྡ་དོན་ལེན་ནིའི་ ལྷབ་སྟོན་ལམ་ལུགས། 

ལྕོགས་གྲུབ། 

• སྐད་ཡིག་དང་ ཐོས་པའི་ཡོན་ཏན་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ དཔེ་དེབ་གང་མང་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེ་ནང་མཁོ་བའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ལེན་ཚུགས། 

༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• གཞན་གྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་མིའི་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ རང་གིས་ཡང་ ཚིག་གི་རྣམ་འགྱུར་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་

སྒོ་ལས་ རྩོམ་རིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་མཁོ་བའི་ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ ལེགས་ཤོམ་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ 

རང་གི་མི་ཚེ་ དོན་ལྡན་བཟོ་ནི་ལུ་བརྩོན་ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• གནད་དོན་ག་ཅིའི་སྐོར་ལས་འབད་རུང་ བསམ་ཞིབ་ཚུ་འབད་དེ་ རྩོད་བསྡུར་དང་ འདྲི་ཞིབ་ དོགས་སེལ་ཚུ་ ངག་སྦྱོར་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པའི་ཐོག་ལས་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས། ༼ཉན་སླབ༽ 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ལས་དོན། 

• རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་ཁག་ཆེ་བའི་ ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་

ཚུགས་དགོ། 

• འགྲེལ་བཤད། ལོ་རྒྱུས། འཆར་སྣང་། རྒྱས་བཤད། རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཐོག་ལས་ སྐྱོན་ཡོན་

ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• ཞིབ་ཞིབ་དང་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་ནི་ ལ་སོགས་པའི་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ ཐབས་ལམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྩོམ་

རིག་ཚུ་གི་ གོ་དོན་ལེན་ནི་དང་ བཅུད་དོན་ཚུ་ བཏོན་ཚུགས་དགོ། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• འབྲི་རྩོམ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་སྦྱང་བརྩོན་འབད་དེ་ གནད་དོན་ག་ཅི་ར་བྲི་དགོ་རུང་ འཆར་སྣང་ ལོ་རྒྱུས་ རྒྱུད་སྐུལ་ རྒྱས་བཤད་ཀྱི་

རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་འབྲི་རྩོམ་གྱི་རྣམ་པ་ནང་བཙུགས་ཏེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• འབྲི་རྩོམ་དང་ སྙན་རྩོམ་ སྲུང་གི་དོན་ཚན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ རྩོད་བསྡུར་ཚུ་འབད་དེ་ ལེགས་ཉེས་ཀྱི་བསམ་འཆར་

བཀོད་ཚུགས་དགོ། ༼ཉན་སླབ༽ 
 

གྲོས་འཆར་དང་པ། འབྲི་རྩོམ་ལྷག་སྟེ་ དྲི་བའི་ལན་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཐོག་ལས་ལྷབ་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སློབ་དེབ་ནང་གི་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་དང་ གཞན་གྱིས་བྲིས་ཏེ་ཡོད་པའི་ འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ གཤམ་གསལ་སྦྱོང་ལཱའི་གོ་རིམ་

དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི། དཔེར་ན། 

• དང་པ་ར་ སློབ་དེབ། ལྷག་དེབ། གསར་ཤོག་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ནང་ལས་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་རིགས་ཅིག་ ལྷག་བཅུག་ནི།  

• དེ་ལས་ འོག་གི་ དྲི་བ་ཚུའི་ལན་ འབྲི་སླབ་འབད་བཅུག་ནི། 

ü འབྲི་རྩོམ་འདི་གིས་ བརྗོད་དོན་ག་ཅི་སྟོནམ་སྨོ? བརྗོད་དོན་འདི་ མི་ཚེའི་གནས་སྟངས་ངོ་མ་ནང་ ག་དེ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་

བཏུབ་ནི་མས་གོ? 

ü ཁྱོད་ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་ རྩོམ་པ་པོ་འདི་གིས་ བྲིས་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ལུ་ ཆ་བཞག་ཚུགས་པས་ག? ག་ཅི་སྦེ? 

ü འབྲི་རྩོམ་འདི་ནང་ ནང་དོན་དང་ འབྲི་བཀོད་ག་ཅི་གི་ཐད་ལས་འབད་རུང་ ལེགས་པའི་ཆ་དང་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་ག་ཅི་ར་

འདུག? 

ü འབྲི་རྩོམ་འདི་ འབྲིཝ་ད་ རྩོམ་པ་པོ་འདི་གིས་ མནོ་བསམ་ག་ཅི་བཏང་སྟེ་ བྲིས་བྲིཝ་བཟུམ་ཅིག་འདུག? 

ü རྩོམ་པ་པོ་འདི་གིས་ འབྲི་རྩོམ་འདི་ བྲིས་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཁྱོད་ལུ་ཞུན་དག་འབད་བཅུག་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ འབྲི་རྩོམ་འདི་

ནང་ལུ་ གནད་དོན་ བཏོན་བཀོ་དགོཔ་དང་ གསརཔ་བཙུགས་དགོཔ་ ག་ཅི་ར་མཐོངམ་མས? 

རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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༡. སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༢༨ ། སློབ་རིམ་དགུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

༢. རྫོང་ཁ་འབྲི་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྡེབས། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ། 

• https://riggzhung.wordpress.com/category/ ༼འབྲི་རྩོམ་གྱི་རིགས་དང་ རྩོམ་རིག་གཞན༽ 
• https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/A_book_on_Dzongkha_

essay_Writing_27cfe6e57f34f7e69329c01224ada3d3.pdf ༼རྫོང་ཁའི་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ཀི་དེབ༽ 

 

གྲོས་འཆར་གཉིས་པ། འབྲི་རྩོམ་ལྷག་ཞིནམ་ལས་ ཚིག་མཛད་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མིང་ཚིག་གང་མང་ལྷབ་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

དང་པ་ར་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སློབ་དེབ་ནང་གི་འབྲི་རྩོམ། གཞན་གྱིས་བརྩམས་ཡོད་པའི་འབྲི་རྩོམ། ཡངན། སློབ་དཔོན་རང་གིས་བརྩམས་

ཡོད་པའི་འབྲི་རྩོམ་ཅིག་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ལྷག་བཅུག་ཞིན་ན་ འོག་གི་གནད་དོན་ཚུའི་ཐོག་ལུ་ གནས་ཚུལ་ བསྡུ་སྒྲིག་འབད་བཅུག་

ནི། ༼ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ ཐོབ་པའི་ རྫོང་ཁ་དང་ཆོས་སྐད་ཀྱི་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ ལྷག་བཅུག་རུང་བཏུབ༽ 

ü མིང་ཚིག་ གང་མང་ ཐོ་བཀོད་བཅུག་ནི། 

ü མིང་ཚིག་དེ་ཚུའི་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་དང་ འགལ་མིང་ བྲི་བཅུག་ནི། 

ü མིང་ཚིག་དེ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྗོད་ཚིག་གསརཔ་བཟོ་བཅུག་ནི། 

ü མིང་ཚིག་དེ་ཚུའི་ གོ་དོན་ ཚིག་མཛོད་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ འཚོལ་བཅུག་ནི། 

ü སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རང་གིས་ ཐོབ་ཡོད་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ གནས་སྐབས་འདྲ་མིན་གྱི་སྒོ་ལས་ སློབ་ཁང་གི་ བརྡ་བྱང་གུར་ 

སྦྱར་བཅུག་ནི། 

རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ། 

༡. སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༢༨ ། སློབ་རིམ་དགུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

༢. རྫོང་ཁ་འབྲི་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྡེབས། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ། 
https://riggzhung.wordpress.com/category/ ༼འབྲི་རྩོམ་གྱི་རིགས་དང་ རྩོམ་རིག་གཞན༽ 
 
https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/A_book_on_Dzongkha_essay_Writing_27cfe6e57f34f7e69329c01224ada3d3.p
df ༼རྫོང་ཁའི་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ཀི་དེབ༽  

 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• འབྲི་རྩོམ་ལྷག་སྟེ་ མིང་ཚིག་གསརཔ་ ག་དེ་ཅིག་ཐོབ་ཅི? 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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• འབྲི་རྩོམ་ལྷག་པ་ལས་རྟེན་ ཡོན་ཏན་དང་ ཉམས་མྱོང་ ག་ཅི་ར་ཐོབ་ཅི? 

དབྱེ་ཞིབ། 

༡ འབྲི་རྩོམ་ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་ རྗོད་སྒྲ། སྐད་སེང་ཕབ། ཐོགས་ཆགས་དང་ མགྱོགས་ལྷོད་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

༢  ལྷག་ཚརཝ་ད་ ཐོ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ མིང་ཚིག་གསརཔ་ཚུའི་ འགལ་མིང་། རྣམ་གྲངས་དང་ རྗོད་ཚིག་ཚུ་ བཟོཝ་ད་ དོན་

དག་ཕོག་མ་ཕོག་དང་ ཡིག་སྡེབ་དང་ སྦྱོར་བ་ལུ་ འཛོལ་བ་ཡོད་མེད་ཡང་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

༡. སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༢༨ ། སློབ་རིམ་དགུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

༢. རྫོང་ཁ་འབྲི་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྡེབས། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

 

འབྲི་རྩོམ་ལྷག་སྟེ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ཐངས། 

ལྕོགས་གྲུབ། 

• གཞན་གྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་མིའི་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ རང་གིས་ཡང་ ཚིག་གི་རྣམ་འགྱུར་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པའི་སྒོ་ལས་ རྩོམ་རིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་མཁོ་བའི་ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ ལེགས་ཤོམ་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་

ལས་ རང་གི་མི་ཚེ་ དོན་ལྡན་བཟོ་ནི་ལུ་བརྩོན་ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ལས་འཐོན་པའི་ རྫོང་ཁ་དང་ཆོས་སྐད་ལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ ཤེས་ཡོན་དང་བརྡ་དོན་ཚུ་ལེན་

ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ༽  

• རྩོམ་རིག་གི་སྦྱང་བ་ཐོབ་ལས་ བྲི་ནི་ལུ་གོམས་གཤིས་ཚུད་དེ་ རང་གི་ཚོར་ཉམས་ཚུ་ རྩོམ་རིག་གི་རྣམ་པ་གང་འོས་ཀྱི་ཐོག་

ལས་ བཀོད་དེ་ མཁས་ཉམས་བཏོན་ཚུགས།༼བྲི་ནི༽ 

• དཔེ་སྣོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལོ་གཅིག་གི་ནང་ལུ་ རང་གི་སྦྱོང་ལཱ་དྲག་ཤོས་༥ ལས་མ་ཉུངམ་ཅིག་ དཔེ་སྣོད་ནང་ 

བསྡུ་གསོག་འབད་དེ་ ལྟ་རྟོག་གི་ཐོག་ བྲི་ནིའི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཚུགས།༼བྲི་ནི༽ 

ལས་དོན། 

• རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་ཁག་ཆེ་བའི་ ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་

ཚུགས་དགོ།༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• འགྲེལ་བཤད། ལོ་རྒྱུས། འཆར་སྣང་། རྒྱས་བཤད། རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཐོག་ལས་ སྐྱོན་

ཡོན་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ།༼ལྷག་རྩོམ༽ 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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• ཞིབ་ཞིབ་དང་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་ནི་ ལ་སོགས་པའི་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ ཐབས་ལམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ 

རྩོམ་རིག་ཚུ་གི་ གོ་དོན་ལེན་ནི་དང་ བཅུད་དོན་ཚུ་ བཏོན་ཚུགས་དགོ། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• འབྲི་རྩོམ་དང་ སྙན་རྩོམ་ སྲུང་གི་དོན་ཚན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ རྩོད་བསྡུར་ཚུ་འབད་དེ་ ལེགས་ཉེས་ཀྱི་བསམ་

འཆར་བཀོད་ཚུགས་དགོ། ༼ཉན་སླབ༽ 

 

གྲོས་འཆར་དང་པ། རྩོམ་རིག་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ལྷབ་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སློབ་དེབ་ནང་གི་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་དང་ གཞན་གྱིས་བྲིས་ཏེ་ཡོད་པའི་ འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ལྷབ་ནིའི་དོན་ལུ་ གཤམ་གསལ་

སྦྱོང་ལཱའི་གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི། དཔེར་ན། 

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ གཞན་གྱིས་བྲིས་ཏེ་ཡོད་པའི་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་ཞོར་ཁར་ ཡིག་སྦྱོར་དང་ མིང་ཚིག། འབྲི་རྩོམ་

འབྲི་ཐངས་དང་ རྩོམ་པ་པོའི་མནོ་ལུགས་ཚུ་ ཧ་གོ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་ལཱ་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན། 

• དང་པ་ར་ སློབ་དེབ། ལྷག་དེབ། གསར་ཤོག་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ནང་ལས་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་རིགས་ཅིག་ ལྷག་བཅུག་ནི།  

• དེ་ལས་ འོག་གི་ རྩོམ་རིག་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་བཀོད་རིས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བཅུག་ནི། 

 

 

 

 

 

 

 

 

• སློབ་ཕྲུག་དག་པ་ཅིག་ལུ་ རང་སོའི་ལཱ་གི་གྲུབ་འབྲས་ ཆ་རོགས་དམང་ཁར་བཤད་ནི། 

• རྩོམ་རིག་བསྐྱར་ཞིབ་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ རང་སོའི་ དཔེ་སྣོད་ནང་ བསྡུ་གསོག་འབད་དེ་བཞག་བཅུག་ནི། 

དཔེ་དེབ། 

༡. སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༢༨ ། སློབ་རིམ་དགུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

༢. རྫོང་ཁ་འབྲི་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྡེབས། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

རྩོམ་རིག་བསྐྱར་ཞིབ།  

སྤྱི་ཚེས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

དོན་ཚན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། རྩོམ་པ་པོ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

 

བཅུད་དོན།/ བརྗོད་དོན།  

 

ལྷག་མི་རང་གི་བསམ་འཆར། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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གྲོས་འཆར་གཉིས་པ། འབྲི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་ མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ལྷབ་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

དང་པ་ར་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སློབ་དེབ་ནང་གི་འབྲི་རྩོམ། གཞན་གྱིས་བརྩམས་ཡོད་པའི་འབྲི་རྩོམ། ཡངན། སློབ་དཔོན་རང་གིས་བརྩམས་

ཡོད་པའི་འབྲི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་གསུམ་ཆ་ར་ཚངམ་སྦེ་ འབག་སྟེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ལྷག་བཅུག་ཞིན་ན་ འོག་གི་གནད་དོན་ཚུའི་ཐོག་ལུ་ 

གནས་ཚུལ་ བསྡུ་སྒྲིག་འབད་བཅུག་ནི། ༼ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ ཐོབ་པའི་ རྫོང་ཁ་དང་ཆོས་སྐད་ཀྱི་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ ལྷག་བཅུག་

རུང་བཏུབ༽ 

ü འབྲི་རྩོམ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ དབྱེ་བ་ག་ཅི་ནང་ཚུདཔ་ཨིན་ན? འབྲི་སླབ་འབད་བཅུག་ནི། 

ü འབྲི་རྩོམ་དེ་ནང་ ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ་ནང་ཚུད་པའི་ ཁྱད་རྣམ་ག་ཅི་ར་འདུག? ཁ་གསལ་བཀོད་བཅུག་ནི། 

ü འབྲི་རྩོམ་དེ་ནང་ རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ་ནང་ཚུད་པའི་ ཁྱད་རྣམ་ག་ཅི་ར་འདུག? ཁ་གསལ་བཀོད་བཅུག་ནི། 

ü འབྲི་རྩོམ་དེ་ནང་ འཆར་སྣང་འབྲི་རྩོམ་ནང་ཚུད་པའི་ ཁྱད་རྣམ་ག་ཅི་ར་འདུག? ཁ་གསལ་བཀོད་བཅུག་ནི། 

ü འབྲི་རྩོམ་དེ་ཚུའི་བར་ན་ འབྲི་ཐངས་དང་ ཚིག་གཞི་བཙུགས་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ ག་ཅི་ར་འདུག? 

དཔེ་དེབ། 

༡. སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༢༨ ། སློབ་རིམ་དགུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

༢. རྫོང་ཁ་འབྲི་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྡེབས། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• འབྲི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་མ་འདྲཝ་ཚུའི་ ཁྱད་རྣམ་ འབྲི་སླབ་འབད། 

• འབྲི་རྩོམ་དེ་ཚུའི་ འབྲི་ཐངས་དང་ ཚིག་དོན་བཙུགས་ཐངས་ཚུ་ནང་ཁྱད་པར་དང་ཆ་འདྲཝ་ ག་དེ་སྦེ་ར་འདུག་གོ? 

དབྱེ་ཞིབ། 

༡ འབྲི་རྩོམ་ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་ རྗོད་སྒྲ། སྐད་སེང་ཕབ། ཐོགས་ཆགས་དང་ མགྱོགས་ལྷོད་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་

ཨིན། 

༢  ལྷག་ཚརཝ་ད་ དྲི་བ་ཚུའི་ལན་རྐྱབ་ད་ ཨ་ལུའི་རིག་པའི་ལྕོགས་གྲུབ། བསམ་ཞིབ་འབད་ཐངས། ཁུངས་བཀལ་ཐངས། 

འགན་ཁུར་འབག་ཐངས་དང་ སྤྱན་ཞུ་འབད་ཐངས་ཚུ་ཡང་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

༡. སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༢༨ ། སློབ་རིམ་དགུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

༢. རྫོང་ཁ་འབྲི་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྡེབས། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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འབྲི་རྩོམ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ མིང་ཚིག་སྐད་ཡིག་ལྷབ་སྦྱང་འབད་ཐབས་ལུ་ སློབ་སྟོན་འབད་ཐངས།  

ལྕོགས་གྲུབ། 

• ཡིག་ཆ་གི་རིགས་ ག་ཅི་བཟུམ་ར་ཨིན་རུང་ ཚིག་གི་གཅད་མཚམས་དང་ རྗོད་སྒྲ་ ཚིག་ཆད་ལྷག་ཚུ་གི་སྐྱོན་ ག་ནི་ཡང་

མེད་པར་ ལྷག་སྟེ་ བརྡ་དོན་ལེན་ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• སྐད་ཡིག་དང་ ཐོས་པའི་ཡོན་ཏན་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ དཔེ་དེབ་གང་མང་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེ་ནང་མཁོ་བའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ལེན་

ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• ཡིག་སྦྱོར་གྱི་རྣམ་གཞག་ལྷབ་སྟེ་ ཡིག་རིགས་ག་ཅི་ར་ བྲི་དགོ་རུང་ ཡི་གུའི་སྡེབ་དང་སྦྱོར་བ་ཚང་ཐོག་ལས་ རང་གི་མནོ་

དོན་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་འབད་ཚུགས། ༼བྲི་་ནི༽ 

ལས་དོན། 

• ཚིག་ལྷུག་དང་ ཚིགས་བཅད་ སྤེལ་མ་གསུམ་གྱི་ཐོག་ལུ་ཡོད་མི་རྫོང་ཁའི་རྩོམ་རིག་ཚུ་ གཅད་མཚམས་དང་འཁྲིལ་ལྷག་སྟེ་ གོ་དོན་ལེན་ཚུགས་དགོ། 

• རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་ཁག་ཆེ་བའི་ ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

• འགྲེལ་བཤད། ལོ་རྒྱུས། འཆར་སྣང་། རྒྱས་བཤད། རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཐོག་ལས་ སྐྱོན་ཡོན་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་

དགོ། 

• ཞིབ་ཞིབ་དང་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་ནི་ ལ་སོགས་པའི་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ ཐབས་ལམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྩོམ་རིག་ཚུ་གི་ གོ་

དོན་ལེན་ནི་དང་ བཅུད་དོན་ཚུ་ བཏོན་ཚུགས་དགོ། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• སྐད་ཡིག་དང་རྩོམ་རིག་གི་དཔེ་དེབ་ཉུང་ཤོས་༢༠ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ ཐོས་པའི་ཡོན་ཏན་རྒྱ་སྐྱེད་ གཏང་ཚུགས་དགོ། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• མིང་ཚིག་དང་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ རྣམ་གྲངས་དང་ འགལ་མིང་ཚུ་གི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ལུ་སྦྱང་བརྩོན་འབད་དེ་ ཡིག་རིགས་བྲི་བའི་སྐབས་ གནས་སྟངས་

དང་འཁྲིལ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ མ་འཛོལ་བར་བྲི་ཚུགས་དགོ། ༼བྲི་ནི།༽ 

• ཚིག་མཚམས་ བརྗོད་མཚམས་ དོན་མཚམས་བཅད་ཐངས་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ ཡིག་རིགས་ག་ཅི་བྲི་རུང་ ལྷག་ངོ་བདེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ བྲིས་ཏེ་ ཡི་གུའི་འབྲི་བཀོད་ 

མཛེས་ཆ་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཟ་སྟེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ། ༼བྲི་ནི༽ 

 

གྲོས་འཆར་དང་པ། རྩེདམོ་གི་ཐོག་ལས་ འབྲི་རྩོམ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སློབ་དེབ་ནང་གི་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་དང་ གཞན་གྱིས་བྲིས་ཏེ་ཡོད་པའི་ འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་མིང་ཚིག་སྐད་ཡིག་ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ 

གཤམ་གསལ་སྦྱོང་ལཱའི་གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི། དཔེར་ན། 

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ གཞན་གྱིས་བྲིས་ཏེ་ཡོད་པའི་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ ལྷག་ཞིན་ན་ རང་གི་རྒྱུད་ལུ་ མིང་ཚིག་དང་ སྐད་ཡིག་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་

ཐབས་ལུ་  རྩེདམོ་གི་ཐོག་ལས་ སྦྱོང་ལཱ་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན། 

 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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སློབ་དཔོན་གྱི་ལཱ། སློབ་ཕྲུག་གི་ལཱ། 

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྡེ་ཚན་༤ ནང་བགོ་བཤའ་རྐྱབ་ནི།  

སྡེ་ཚན་རེ་ལུ་ འབྲི་རྩོམ་རེ་སྤྲོད་ནི། དུས་ཡུན་སྐར་མ་༥ དེ་ཅིག་གི་ནང་འཁོད་ ལྷག་ཚརཝ་སྦེ་

ལྷག་ཞིན་ན་ འབྲི་རྩོམ་ སྐོར་ར་འཁོར་ཏེ་ སྡེ་ཚན་ག་

ར་གིས་ འབྲི་རྩོམ་༤ ཆ་ར་ ལྷག་ཚརཝ་སྦེ་ལྷག་དགོ། 

༼འབྲི་རྩོམ་རེ་ལྷགཔ་ད་ འཐུས་མི་ཚུ་ག་ར་གིས་ འབྲི་

རྩོམ་དེ་ཚུའི་དོན་ཚན་དང་ མིང་ཚིག་ཚུ་ སེམས་ཁར་བཞག་

དགོ༽ 

མིང་ཚིག་ཐོ་བཀོད་ནིའི་ ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་ སྡེ་ཚན་གྱི་མིང་

དང་བཅས་ བྱང་ཤིང་གུར་བྲི་ནི། དཔེར་ན། 

སྡེ་ཚན་

༡། 

སྡེ་ཚན་

༢། 

སྡེ་ཚན་

༣། 

སྡེ་ཚན་

༤། 

དགའ། - དངུལ་

ཀྲམ། 

གདན། 

- སེམས་

ཅན། 

- རྭཝ། 

 

 

 

 

 

 

 

འབྲི་རྩོམ་༤ ཆ་རའི་ནང་ལས་ མིང་ཚིག་གི་ཐོ་ཚུ་ རང་གི་

ནང་ ཧེ་མ་ལས་བཞག་ཞིན་ན་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་སླབ་ད་ 

མིང་ཚིག་ཚུ་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ སླ་བསྲེ་རྐྱབ་སྟེ་ སླབ་དགོ། 

སློབ་དཔོན་གྱིས་ མིང་ཚིག་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ གསུངམ་ད་ 

མིང་ཚིག་འདི་ འབྲི་རྩོམ་ག་ཅི་གི་ནང་ལས་ ཐོན་ཡི་ག་ 

སླབ་དགོ། སྡེ་ཚན་ག་གིས་ ཧེ་མ་སླབ་ཚུགས་མི་འདི་ལུ་ 

སྐུགས་འཐོབ། 

ལན་ སྡེ་ཚན་ག་གིས་སླབ་ཅིག་ སྡེ་ཚན་དེའི་འོག་ལུ་ 

མིང་ཚིག་འདི་བྲི་ནི། ༼མིང་ཚིག་རེ་ལུ་ སྐུགས་ག་དེ་རེ་

བཞག་རུང་བཏུབ༽ 

 

• མཇུག་ལུ་ འབྲི་རྩོམ་༤ ཆ་རའི་ནང་ལས་ ཐོན་པའི་མིང་ཚིག་ག་ར་ སློབ་ཕྲུག་རང་སོའི་ འབྲི་དེབ་ནང་ འདྲ་བཤུས་

རྐྱབ་སྟེ་ ལྷབ་བཅུག་དགོ། 

• སློབ་ཕྲུག་གིས་ ལྷག་མི་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ཐོ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་བཅས་ རང་གི་ ལྷག་ནིའི་དཔེ་སྣོད་ནང་ བསྡུ་གསོག་

འབད་དེ་ བཞག་བཅུག་དགོ།  

དཔེ་དེབ། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 

རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།                                                            ཤོག་གྲངས་ 38 / 344 

༡. སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༢༨ ། སློབ་རིམ་དགུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

༢. རྫོང་ཁ་འབྲི་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྡེབས། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

 

གྲོས་འཆར་གཉིས་པ། འབྲི་རྩོམ་ལྷག་སྟེ་ མིང་ཚིག་ལག་ལེན་ རིག་བསྡུར་གྱི་ཐོག་ལས་ ལྷབ་ནི། 
ལྷབ་སོྟན་ལམ་ལུགས། 

• དང་པ་ར་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སློབ་དེབ་ནང་གི་འབྲི་རྩོམ། གཞན་གྱིས་བརྩམས་ཡོད་པའི་འབྲི་རྩོམ། ཡངན། སློབ་དཔོན་རང་གིས་

བརྩམས་ཡོད་པའི་འབྲི་རྩོམ་ གང་རུང་ཅིག་ལྷག་བཅུག་ནི།  

• དེ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ མིང་ཚིག་གསརཔ་ག་ཅི་ར་ ཤེས་ཅི་ག་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་སླབ་བཅུག་ནི། 

• སློབ་ཕྲུག་གིས་ སླབ་མི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བྱང་ཤིང་གུར་བྲིས་ཞིན་ན་ འོག་གི་གནད་དོན་ཚུའི་ཐོག་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ནི། 

ü མིང་ཚིག་འདི་ མིང་། བྱ་ཚིག། ཁྱད་ཚིག། ལས་ཚིག། ཚུ་ནང་ལས་ ག་ཅི་ཨིན་ན? 

ü མིང་ཚིག་འདི་ མིང་ ཨིན་པ་ཅིན་ དེ་ བྱ་ཚིག། ཁྱད་ཚིག། ཡངན། ལས་ཚིག་སྦེ་ཡང་ འགྱོ་བཏུབ་མི་བཏུབ་བལྟ་ནི་དང་ 

བཏུབ་པ་ཅིན་ འཇུག་ཚུལ་ཚུའི་སྐོར་ལས་ རིག་བསྡུར་འབད་ནི། 

དཔེར་ན། མིང་ཚིག: ནོར། 

 དབྱེ་བ: མིང་། 

 བྱ་ཚིག་སྦེ་མཇུགཔ་ད: གོང་འོག་ནོར་སོ་ནུག། ཟེར་དོ་བཟུམ། 

• དེ་ལས་ མིང་ཚིག་ལ་ལུ་ཅིག་ འབྲི་རྩོམ་ནང་ཡོད་མི་དང་ དོན་དག་གཅིག། དེ་འབདཝ་ད་ རང་སྟོབས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ རྗོད་

ཚིག་བཟོ་བཅུག་ནི། 

དཔེར་ན། མིང་ཚིག: དགའ་ཚོར། 

 རྗོད་ཚིག: མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་ཞུ་ནི་ཨིན། 

• མིང་ཚིག་ལ་ལུ་ཅིག་ འབྲི་རྩོམ་ནང་ཡོད་མི་དང་ ཡིག་སྡེབ་འདྲ་རུང་ དོན་དག་སོ་སོ་སྦེ་ ཡོད་མི་ཚུའི་སྐོར་ལས་ རིག་བསྡུར་

འབད་ཐོག་ལས་ དཔེར་བརྗོད་དང་བཅས་ ལྷབ་ནི། 

དཔེར་ན། མིང་ཚིག: ནོར། 

 འབྲི་རྩོམ་ནང་གི་དོན: ནོར་སེམས་ཅན། 

 དོན་གཞན་ཡང: རྒྱུ་ནོར། དཔེར་བརྗོད: རྒྱུ་ནོར་ལུ་ ལངམ་ཨིན་ཟེར་མེད། 

 དོན་གཞན་ཡང: ནོར་འཁྲུལ། དཔེར་བརྗོད: ང་གིས་འབད་མི་འདི་ལུ་ ནོར་འཁྲུལ་ཡོདཔ་འོང་། 

དཔེ་དེབ། 

༡. སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༢༨ ། སློབ་རིམ་དགུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

༢. རྫོང་ཁ་འབྲི་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྡེབས། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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གྲོས་འཆར་གསུམ་པ། འབྲི་རྩོམ་ནང་གི་ རྗོད་ཚིག་ཐུང་ཀུ་ཚུ་གུར་ སོྤྲས་བཏགས་ཏེ་ འབྲི་རྩོམ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སློབ་དཔོན་རང་གིས་ རྗོད་ཚིག་འཇམ་སངམ་འབད་མི་ འབྲི་རྩོམ་ཅིག་ བྲིས་ཏེ་འབག་ཞིན་ན་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ལྷག་བཅུག་སྟེ་ 

དེའི་ཐོག་ལུ་ སྤྲོས་བཏགས་ནི་ ལ་སོགས་པའི་སྦྱོང་ལཱ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འོག་གི་ གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི། 

དཔེར་ན། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སློབ་དཔོན་རང་གིས་ རྗོད་ཚིག་འཇམ་སངམ་འབད་མི་ འབྲི་རྩོམ་བྲི་བཅུག་ཞིན་ན་ སྤྲོས་བཏགས་ནིའི་ 

སྦྱོང་ལཱ་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན། 

• དང་པ་ར་ སློབ་དཔོན་འདི་གིས་ འོག་གི་དཔེ་དང་འདྲཝ་ཅིག་བཟོ་འབག་སྟེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ལྷག་བཅུག་ནི། 

 

 

 

 

 

 

 

 

• དེ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ འབྲི་རྩོམ་འདི་ནང་ལུ་ སྐྱོན་ག་ཅི་ར་འདུག? ལེགས་བཅོས་འབད་དགོཔ་ག་ཅི་ར་འདུག? ཟེརཝ་ ལ་

སོགས་པའི་དྲི་བ་དྲི་ནི། 

• ཁོང་གིས་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་མི་ སྐྱོན་༡ དང་༢ དེ་ཅིག་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ བྱང་ཤིང་གུར་བྲི་ནི། 

• དེ་གུར་ སློབ་དཔོན་དང་སློབ་ཕྲུག་ གྲོས་བསྡུར་གྱི་ཐོག་ལས་ དེ་ལུ་སྐྱོན་ག་ཅི་ར་འདུག? ག་ཅི་བཅོས་ཁ་རྐྱབ་དགོཔ་འདུག? 

ཟེར་བ་ལ་སོགས་པའི་ དྲི་བ་དྲིས་ཞིན་ན་ བྱང་ཤིང་གུར་ ལེགས་བཅོས་འབད་ནི། 

དཔེར་ན། 

 

 

 

 

༉ ང་བཅས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ས་ཆ་ཉམས་དགའ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ནང་ཆགས་ཏེ་ ཡོདཔ་ལས་ དེ་ནང་ཡོད་པའི་མི་སེར་ཚུ་ཡང་ ལུས་དང་སེམས་སྐྱིད་

པའི་ངང་ལུ་ མི་ཚེ་སྐྱོང་སྟེ་ སྡོདཔ་ཨིན། དེའི་ནང་དོན་ཉིད་ལས་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ དར་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་འབད་ནི་འདི་

གིས་ མི་སེར་ཚུ་ ཆོས་སེམས་ཅན་ ཙང་ཙ་ འབདཝ་ལས་ སེམས་ཅན་ཚུ་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ སྐྱེས་ཏེ་ སྐལ་བ་བཟངམ་སྦེ་ ཆ་བཞགཔ་ཨིན། 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་ ཕྱདཔ་ད་ ས་ཆ་དང་ མི་སྟོབས། དཔལ་འབྱོར། ག་ཅི་གི་ཐད་ལས་འབད་རུང་ གཞན་ལུ་ དོ་འགྲན་

འབད་མ་ཚུགས་ཏེ་འབད་རུང་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལུ་མེད་པའི་ ནོརབུ་ཅིག་ རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ འཛམ་གླིང་ནང་གི་ 

རྒྱལ་ཁབ་ དགའ་ཤོས་ཅིག་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན། དེ་ཡང་ ང་བཅས་ར་ བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལཔོ་ དཔལ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ སྤྱིར་འབྲུག་

མི་ཡོངས་ཀྱི་ མཐའ་དོན་རྐྱངམ་ཅིག་ལུ་ གཟིགས་ཏེ་བཞུགས་མི་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་གྱི་ འཆར་གཞི་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ བརྩམ་དགོ་

རུང་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་ ལྟ་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབད་དགོཔ་སྦེ་ བཀའ་གནང་སྟེ་ གཞུང་གིས་ཡང་ མི་སེར་གྱི་དགོས་མཁོ་

ཐུགས་ཁར་བསྣམས་ཏེ་ར་ མཛད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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• དེ་དང་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ འབྲི་རྩོམ་ནང་ཡོད་པའི་ སྐྱོན་གཞན་ཚུ་ཡང་ ངོས་འཛིན་འབད་ཞིན་ན་ སྤྲོས་བཏགས་བཅུག་ནི། 

• དེ་ལས་ འ་ནཱི་རྗོད་ཚིག་ཚུ་ ལོག་ འབྲི་རྩོམ་འབད་བྲི་བཅུག་ཞིན་ན་ རང་སོའི་ དཔེ་སྣོད་ནང་ བསྡུ་གསོག་འབད་དེ་ 

བཞག་བཅུག་ནི། 

 

འབྲི་རྩོམ་དང་གཅིག་ཁར་ ཞེ་སའི་ཚིག་ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི། 

ལྕོགས་གྲུབ། 

• རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་མཁོ་བའི་ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ ལེགས་ཤོམ་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་

ལས་ རང་གི་མི་ཚེ་ དོན་ལྡན་བཟོ་ནི་ལུ་བརྩོན་ཚུགས།  

ལས་དོན། 

• རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་ཁག་ཆེ་བའི་ ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་

ཚུགས་དགོ། 

• རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་མཁོ་བའི་ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ ལེགས་ཤོམ་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་

ལས་ རང་གི་མི་ཚེ་ དོན་ལྡན་བཟོ་ནི་ལུ་བརྩོན་ཚུགས།  ༼ཉན་སླབ༽ 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

• དང་པ་ར་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཞེ་སའི་ཚིག་ མ་པ་ལས་མེད་མི། ཡང་ན། ཨ་ཙི་རེ་ལས་བརྒལ་མེད་མི་ འབྲི་རྩོམ་ཅིག་ ལྷག་

བཅུག་ནི། 

• དེ་ལས་ དེ་ནང་ཡོད་པའི་ ཕལ་ཚིག་དང་ ཞེ་སའི་ཚིག་ཚུ་ སོ་སོར་ དབྱེ་བཅུག་ནི་ཨིན། 

• དེ་གི་ཤུལ་ལས་ ཕལ་ཚིག་ཚུ་ འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཞེ་སའི་ཚིག་ལུ་ བསྒྱུར་བཅུག་སྟེ་ འབྲི་རྩོམ་ར་ ལོག་སྟེ་ བྲི་

བཅུག་ནི། 

༡༽ ས་ཆ་ཉམས་དགའ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ནང་ ཆགས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས། 

ལན། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཆ་འདི་ མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ གངས་རི་དཀརཔོ་ཚུ་གིས་ ལྕགས་རི་གིས་བསྐོར། ནང་ན་ཤིང་དང་མེ་ཏོག་

སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གང་པའི་ཁར་ གཙང་ཆུ་ གཙང་ཏོག་ཏོ་ཚུ་ རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ བབས་པའི་ ཉམས་དགའ་བའི་ ས་ཆ་ཅིག་ནང་ 

ཆགས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས། 

༢༽ ལུས་དང་སེམས་སྐྱིད་པའི་ངང་ལུ་ མི་ཚེ་སྐྱོང་སྟེ་ སྡོདཔ་ཨིན། 

ལན། ལུས་ལུ་ རང་བཞིན་གྱི་རྐྱེན་ངན་དང་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་ ག་ནི་ཡང་མེད་པའི་ཁར་ སེམས་ཁར་ བཟའ་འཐུང་མ་ལངས་

པའི་ཚ་གྱང་། སྡོད་ས་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་དང་ གྱོན་ནི་ཆད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་མེད་པར། ལུས་བདེ་ཏོག་ཏོ་དང་ 

སེམས་སྐྱིད་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ འཇིག་རྟེན་པ་གིས་ རང་གི་དུས་རྒྱུན་གྱི་ལཱ་དང་ ཆོསཔ་གིས་ རང་གི་དགེ་རྩའི་ལཱ་ལུ་ བརྩོན་ཏེ་ མི་ཚེ་

སྐྱོང་སྡོདཔ་ཨིན། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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དཔེར་ན། 

 

 

 

ལན། 

 

 

 

• འབྲི་རྩོམ་འདི་ རང་སོའི་ དཔེ་སྣོད་ནང་ བསྡུ་གསོག་འབད་དེ་བཞག་བཅུག་ནི་ཨིན། 

དཔེ་དེབ། 

༡. སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༢༨ ། སློབ་རིམ་དགུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

༢. རྫོང་ཁ་འབྲི་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྡེབས། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

༣. ཞེ་སའི་ ཀི་དེབ་ཀྱི་རིགས། 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• སློབ་དཔོན་གྱིས་ རྗོད་ཚིག་ ཐུང་ཀུ་རེ་ སྤྲོད་ཅི་ར་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སྤྲོས་བཏགས་བཅུག་ནི། 

• མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ དག་པ་ཅིག་གི་ གོ་དོན། འགལ་མིང་། རྣམ་གྲངས་ཚུ་ སླབ་བཅུག་ནི། 

• ཕལ་ཚིག་སླབ་ཞིན་ན་ ཞེ་སའི་ཚིག་ནང་བསྒྱུར་ཏེ་ སླབ་བཅུག། ཞེ་སའི་ཚིག་སླབ་ཞིན་ན་ ཕལ་ཚིག་ནང་སླབ་བཅུག་སྟེ་ ཤེས་མི་

ཤེས་བལྟ་ནི། 

དབྱེ་ཞིབ། 

༡ འབྲི་རྩོམ་ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་ རྗོད་སྒྲ། སྐད་སེང་ཕབ། ཐོགས་ཆགས་དང་ མགྱོགས་ལྷོད་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་

ཨིན། 

༢  སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ སྤྲོས་བཏག་ནིའི་སྦྱོང་ལཱ་འབདཝ་ད་ ཁོང་གི་ རྣམ་དཔྱོད་རིག་པའི་ལྕོགས་གྲུབ། སྐད་ཡིག་ལག་

ལེན། གནས་སྐབས་གསརཔ་དང་ འགན་ཁུར་འབག་ཐངས་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

༉ ང་ ཁྲོམ་ཁར་འགྱོ་བའི་ལམ་ཁར་ མོ་དང་ཕྱད་ཅི། མོ་གིས་ “ཁྱོད་ ག་ཏེ་འགྱོ་ནི་སྨོ?” ཟེར་ འདྲི་དེས། ང་གིས་ “ང་ ཁྲོམ་ཁར་འགྱོ་ནི་

ཨིན” ཟེར་སླབ་ད་ མོ་ཡང་འགྱོ་ནི་ཟེར་ ང་བཅས་གཉིས་ གཅིག་ཁ་སྦེ་ སོང་ཡི། མོ་ ཁྲོམ་ཁར་ལྷོདཔ་ད་ མོ་གི་ སྤུན་ཆ་ཅིག་ཡོད་མི་འདི་གི་

དོན་ལུ་ གོ་ལ་ལེ་ཤ་ར་ ཉོ་ཡི། 

༉ ང་ ཁྲོམ་ཁར་འགྱོ་བའི་ལམ་ཁར་ མོ་དང་མཇལ་ཡི། མོ་གིས་ “ཁྱོད་ ག་ཏེ་འགྱོ་ནི་སྨོ?” ཟེར་ གསུངས་དེས། ང་གིས་ “ང་ ཁྲོམ་ཁར་

འགྱོ་ནི་ཨིན” ཟེར་ཞུཝ་ད་ མོ་ཡང་འབྱོན་ནི་ཟེར་ ང་བཅས་གཉིས་ གཅིག་ཁ་སྦེ་ བྱོན་ཡི། མོ་ ཁྲོམ་ཁར་ཕེབས་ད་ མོ་གི་ སྐུ་མཆེད་ཅིག་ཡོད་

མི་འདི་གི་དོན་ལུ་ ན་བཟའ་ལེ་ཤ་ར་ བཞེས་ཅི། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 

རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།                                                            ཤོག་གྲངས་ 42 / 344 

༣ ཞེ་སའི་ཚིག་ཚུལ་མཐུན་དང་ འོས་འབབ་ལྡནམ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཤེས་མི་ཤེས་ ལྟ་རྟོག་དང་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་

དགོཔ་ཨིན། 

 

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

༡. སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༢༨ ། སློབ་རིམ་དགུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

༢. རྫོང་ཁ་འབྲི་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྡེབས། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

༣. ཞེ་སའི་ ཀི་དེབ་ཀྱི་རིགས། 

འབྲེལ་ཡོད་འབྲི་རྩོམ་ བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་འཐོབ་ཐབས་ཀྱི་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ཐངས།  

ལྕོགས་གྲུབ། 

• ཡིག་སྦྱོར་གྱི་རྣམ་གཞག་ལྷབ་སྟེ་ ཡིག་རིགས་ག་ཅི་ར་ བྲི་དགོ་རུང་ ཡི་གུའི་སྡེབ་དང་སྦྱོར་བ་ཚང་ཐོག་ལས་ རང་གི་མནོ་དོན་

ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་འབད་ཚུགས། ༼བྲི་ནི༽ 

• རྩོམ་རིག་གི་སྦྱང་བ་ཐོབ་ལས་ བྲི་ནི་ལུ་གོམས་གཤིས་ཚུད་དེ་ རང་གི་ཚོར་ཉམས་ཚུ་ རྩོམ་རིག་གི་རྣམ་པ་གང་འོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ 

བཀོད་དེ་ མཁས་ཉམས་བཏོན་ཚུགས། ༼བྲི་ནི༽ 

• དཔེ་སྣོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལོ་གཅིག་གི་ནང་ལུ་ རང་གི་སྦྱོང་ལཱ་དྲག་ཤོས་༥ ལས་མ་ཉུངམ་ཅིག་ དཔེ་སྣོད་ནང་ 

བསྡུ་གསོག་འབད་དེ་ ལྟ་རྟོག་གི་ཐོག་ བྲི་ནིའི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཚུགས། ༼བྲི་ནི༽ 

• མིང་ཚིག་བརྗོད་པའི་རྣམ་གཞག་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ དེ་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཡིག་སྡེབ་དང་ ཚིག་སྦྱོར་གྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ འཐོབ་ཐངས་དང་

འཁྲིལ་ བྲི་ཚུགས།༼སྐད་ཡིག༽ 

• གནད་དོན་ག་ཅིའི་སྐོར་ལས་འབད་རུང་ བསམ་ཞིབ་ཚུ་འབད་དེ་ རྩོད་བསྡུར་དང་ འདྲི་ཞིབ་ དོགས་སེལ་ཚུ་ ངག་སྦྱོར་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པའི་ཐོག་ལས་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས།༼ཉན་སླབ༽ 

ལས་དོན། 
• མིང་ཚིག་གི་ རྣམ་གཞག་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ བྱ་ཚིག་དང་ བྱེད་མེད་ལས་ཚིག་ སྨོན་ཚིག་ཚུ་ ཡིག་སྡེབ་ཚུལ་མཐུན་བྲི་ཚུགས། ༼སྐད་ཡིག༽ 

• ཚིག་མཚམས་ བརྗོད་མཚམས་ དོན་མཚམས་བཅད་ཐངས་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ ཡིག་རིགས་ག་ཅི་བྲི་རུང་ ལྷག་ངོ་བདེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ བྲིས་ཏེ་ ཡི་གུའི་འབྲི་བཀོད་ 

མཛེས་ཆ་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཟ་སྟེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ། ༼སྐད་ཡིག༽  

• ཚིག་མཚམས་ བརྗོད་མཚམས་ དོན་མཚམས་བཅད་ཐངས་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ ཡིག་རིགས་ག་ཅི་བྲི་རུང་ ལྷག་ངོ་བདེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ བྲིས་ཏེ་ ཡི་གུའི་འབྲི་བཀོད་ 

མཛེས་ཆ་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཟ་སྟེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ། ༼བྲི་ནི༽ 

• འབྲི་རྩོམ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་སྦྱང་བརྩོན་འབད་དེ་ གནད་དོན་ག་ཅི་ར་བྲི་དགོ་རུང་ འཆར་སྣང་ ལོ་རྒྱུས་ རྒྱུད་སྐུལ་ རྒྱས་བཤད་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་

འཐབ་ཐོག་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་འབྲི་རྩོམ་གྱི་རྣམ་པ་ནང་བཙུགས་ཏེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ། ༼བྲི་ནི༽ 
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• རང་གི་ཚོར་ཉམས་ཚུ་ བསླབ་བྱ་ རྩང་མོ་ བློ་ཟེ་ ཁ་བཤད་ དཔྱེ་གཏམ་ ཞབས་ཁྲ་ ལ་སོགས་པའི་ཐོག་ལུ་ བཙུགས་ཏེ་བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་འབད་ཐོག་

ལས་ ཚིག་གི་རྣམ་འགྱུར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བྲིས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། ༼བྲི་ནི༽ 

གྲོས་འཆར་དང་པ། པར་ཅིག་ལུ་ གཞི་བཞག་ཐོག་ལས་ འབྲི་རྩོམ་བྲི་ནིའི་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

འབྲི་རྩོམ་གྱི་གོ་དོན། སློབ་རིམ་༩ པའི་ནང་ལྷབ་དགོ་པའི་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ། དེ་ཚུའི་ཁྱད་རྣམ་དང་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་འབྲི་བཀོད་ལྷབ་

སྦྱང་འབད་དེ་ཡོད་མི་གུར་ གཞི་བཞག་སྟེ་ རང་སྟོབས་ཀྱི་འབྲི་རྩོམ་ བྲི་ནིའི་དོན་ལུ་ འོག་གི་སྦྱོང་ལཱའི་གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབད་

ནི། དཔེར་ན། 

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཧེ་མ་ལས་ལྷབ་ཚར་མི་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་དང་ འབྲི་བཀོད། དེ་ལས་ གཞན་གྱིས་བྲིས་ཏེ་ཡོད་པའི་ འབྲི་

རྩོམ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རང་སྟོབས་ཀྱི་འབྲི་རྩོམ་ཅིག་ བྲི་ནིའི་སྦྱོང་ལཱ་ཅིག་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན།  

• དང་པ་ར་ འོག་གི་གནད་དོན་ཚུ་ སློབ་ཕྲུག་དང་གྲོས་བསྡུར་གྱི་ཐོག་ལས་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་དགོཔ་ཨིན། 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• དེ་ལས་ འོག་གི་པར་དང་འདྲ་བའི་ པར་ག་ཅི་འབད་རུང་ཅིག་ ལག་ལེན་འཐབ་ཞིན་ན་ དེ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ འབྲི་རྩོམ་བྲི་བཅུག་

ནི། 

ནན་ཏན་འབད་དགོཔ་ད། 

༡ དེ་མ་ཚད།  

༢ དོ་རུང་།  

༣ དེ་ཁར།  

༤ ལྷག་པར་དུ།  

༥ ག་ལས་བསྐོར་རུང་། 

རྗོད་ཚིག་སྔ་ཕྱི་འགལ་བ། 

༡ ཨིན་རུང་།  

༢ དེ་འབདཝ་ད།  

༣ ཨིན་ཏེ་རང་འབད་རུང་།  

༤ ཨིན་ས་གཅིག་རུང་།  

༥ མེན་ས་ཅི་རུང་།  

༦ དེ་སྦེ་ར་ཨིན་རུང་།  

རྒྱུ་མཚན་སྟོན་པ། 

 ༡ དེ་འབདཝ་ལས།  

༢ དེ་འབད་ནི་འདི་གིས། 

༣ དེ་གིས་འབད།  

༤ དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ།  

༥ དེ་མེན་པ་ཅིན།  

༦ དེ་སྦེ་འབད་བ་ཅིན།  

༧ ག་འཆརཔ་ཟེར་བ་

ཅིན། 
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• འབྲི་རྩོམ་ བྲིས་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ 

དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཚརཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་རང་སོའི་ དཔེ་

སྣོད་ནང་ བསྡུ་གསོག་འབད་དེ་ བཞག་བཅུག་དགོ། 
 

 

 

 

 

གྲོས་འཆར་གཉིས་པ། ཡང་ན། གནས་སྟངས་ཅིག་ལུ་ གཞི་བཞག་ཐོག་ལས་ འབྲི་རྩོམ་བྲི་བཅུག་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

• དང་པ་ར་ འོག་གི་ གནས་སྟངས། ཡང་ན། བློ་ཚིག་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ དཔེ་བཞག་སྟེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སྦྱོང་ལཱ་འབད་

བཅུག་ནི། 

 

 

 

 

• འབྲི་རྩོམ་འདི་ བྲིས་ཚརཝ་ད་ ཟིན་བྲིས་དང་པ་འདི་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རང་ཉིད་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བཅུག་ནི། 

• ཟིན་བྲིས་གཉིས་པ་འདི་ སློབ་ཕྲུག་ནང་རྡོག་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བཅུག་ནི། 

• ཟིན་བྲིས་མཇུག་འདི་ སློབ་དཔོན་གྱིས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ སློབ་ཕྲུག་རང་སོའི་ དཔེ་སྣོད་ནང་ བསྡུ་གསོག་འབད་བཅུག་དགོ། 

 

གྲོས་འཆར་གསུམ་པ། འབྱུང་མི་སྲིད་པའི་ དཔེ་ཅིག་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ འབྲི་རྩོམ་བྲི་བཅུག་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

འབྱུང་མི་སྲིད་པའི་ དཔེ་ཅིག་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ འབྲི་རྩོམ་ཅིག་ བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་ འོག་གི་སྦྱོང་ལཱའི་གོ་རིམ་དང་

འཁྲིལ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི། དཔེར་ན། 

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ འོག་གི་དཔེ་ནང་ བཀོད་ཡོད་པའི་ འབྱུང་མི་སྲིད་པའི་ དཔེ་འདྲཝ་ཅིག་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ འབྲི་རྩོམ་ཅིག་ བྲི་

ནིའི་ སྦྱོང་ལཱ་ཅིག་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན།  

“ དྲོཔ་ཅིག་ ང་གཉིད་ཚོར་ཏེ་ ལྟཝ་ད་ འབད་ཚེནི་་་་་་་་ ” ཟེར་བའི་བློ་ཚིག་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ འབྲི་རྩོམ་ཅིག་ བྲིས། 

༼དྲན་གསོ། བློ་ཚིག་འདི་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་མགོ་མཇུག་ དང་བར་ན་ལས་ཕར་ ག་ཏེ་ཚུད་རུང་བཏུབ༽ 
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• དེ་ལས་ འབྲི་རྩོམ་འདི་ སློབ་ཕྲུག་རང་སོའི་ དཔེ་སྣོད་ནང་ བསྡུ་གསོག་འབད་དེ་ བཞག་བཅུག་ནི། 

 

གྲོས་འཆར་བཞི་པ། འཚོལ་ཞིབ་འབད་ཐོག་ལས་ འབྲི་རྩོམ་བྲི་བཅུག་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

མི་ཚེའི་དཀའ་ངལ། ཡངན། གནས་སྟངས་ངོ་མ་ཅིག་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ འབྲི་རྩོམ་བྲི་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ འོག་གི་སྦྱོང་ལཱའི་གོ་རིམ་

དང་ འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི། དཔེར་ན། 

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ མི་ཚེའི་དཀའ་ངལ། ཡང་ན། གནས་སྟངས་ངོ་མ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ འབྲི་རྩོམ་ཅིག་ བྲི་ནིའི་ སྦྱོང་ལཱ་ཅིག་ འགོ་

འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན།  

• ནངས་པར་ འབྲི་རྩོམ་བྲི་ནིའི་སྦྱོང་ལཱ་འབད་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ ད་རིས་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཁྱིམ་ནང་འགྱོ་བའི་ལམ་ཁར་ འོག་

གི་མི་ངོམ་ གང་རུང་གཅིག་དང་ འཕྱད་བཅུག་ནི། 

ü སློབ་ཁང་། ཡང་ན། སློབ་གྲྭ་གཞན་ཁའི་ ཆ་རོགས། 

ü ཁྱིམ་ནང་འགྱོ་སའི་ ལམ་ཁའི་ ཚོང་དཔོན། 

ü རང་གི་ཁྱིམ་གྱི་ཇོ་བདག། 

ü རང་གི་ཁྱིམ་ཚང་། རང་གི་ཕམ། 

ü རང་གི་སློབ་དཔོན་གང་རུང་ཅིག། 

• གོང་གི་ཚུ་ལས་ གང་རུང་ཅིག་དང་ཕྱད་ཞིན་ན་ འོག་གི་ གནད་དོན་ཚུ་ འདྲི་དཔྱད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ བསྡུ་སྒྲིག་འབད་བཅུག་ནི། 

ü ཁོང་གི་མི་ཚེ་ནང་ཡོད་པའི་ དཀའ་ངལ་ཅིག། 

ü དཀའ་ངལ་འདི་ བསལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁོང་གིས་ ག་ཅི་ར་འབད་ཡི་ག? 

ü སེལ་ཐབས་འདི་གིས་ ཁོང་གི་དཀའ་ངལ་ལུ་ ཕན་ཐབས་ག་དེ་སྦེ་ བྱུང་ཡི་ག? 

ü འགྱོ་མ་བཏུབ་འདྲཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ ཁོང་གིས་ ད་རུང་གནས་སྐབས་གཞན་ སྟོན་ཡི་ག་མ་སྟོན? དང་ དེ་གིས་ཡང་ཕན་

ཐོགས་མ་ཐོགས། 

ü དཀའ་ངལ་འདི་ བསལ་ཚུགསཔ་འདྲཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ ཁོང་ལུ་ ཁེ་ཕན་ག་དེ་སྦེ་ར་ འོང་ནི་ཨིན་པས་ག? 

“ དེ་ལས་ ང་ཡར་ ནགས་ཚལ་ནང་ ལྷོད་པའི་བསྒང་ལས་ སྤྱ་འདི་གིས་ སླབ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ར་ བུམོ་གཤོགཔ་ ཡོད་མི་

འདི་ གིས་ སེམས་ཅན་ག་ར་ལུ་ འཕུར་ནིའི་ནུས་པ་བྱིན་ཚར་ནུག ” ཟེར་བའི་བློ་ཚིག་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ འབྲི་རྩོམ་

ཅིག་ བྲིས། 

༼དྲན་གསོ། བློ་ཚིག་འདི་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་མགོ་མཇུག་ དང་བར་ན་ལས་ཕར་ ག་ཏེ་ཚུད་རུང་བཏུབ༽ 
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• གནས་ཚུལ་དེ་ཚུ་ བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ཞིན་ན་ འབྲི་རྩོམ་བྲི་ནི་ འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མར་ དཀའ་ངལ་འདི་ སེལ་བའི་ཐབས་

ཤེས་ག་དེ་སྦེ་ར་ འདུག་ག? དབྱེ་དཔྱད་འབད་བཅུག། 

• དེ་ལས་ ཁོང་གིས་བཏོན་མི་ཐབས་ཤེས་འདི་ དཀའ་ངལ་ཡོད་མི་ མི་དེ་ལུ་ སླབ་ཞིན་ན་ ཕན་ཐོགས་ག་མ་ཐོགས་བལྟ་བཅུག་

དགོ། 

• དེ་ལས་ ཕན་ཐོགས་རུང་མ་ཐོགས་རུང་ དེ་གི་སྐོར་ལས་ སྙན་ཞུ་དང་འདྲཝ་ཅིག་སྦེ་ འབྲི་རྩོམ་ཅིག་ བྲི་བཅུག་དགོ། 

• འབྲི་རྩོམ་བྲིས་ཚརཝ་ད་ རང་སོའི་དཔེ་སྣོད་ནང་ བསྡུ་གསོག་འབད་དེ་ བཞག་བཅུག་དགོ། 

• འབྲི་རྩོམ་དག་པ་ཅིག་ རང་གིས་མཛུབ་གནོན་རྐྱབ་སྟེ་ བཞག་བཅུག་དགོ། 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• འབྲི་རྩོམ་ བྲིཝ་ད་ འབྲི་བཀོད་ནང་ ག་ཅི་ར་ཚང་དགོ་ག? 

• འབྲེལ་ཡོད་འབྲི་རྩོམ་ཚུའི་ ཁྱད་རྣམ་ག་ཅི་ར་ཨིན་སྨོ? 

དབྱེ་ཞིབ། 

༡ འབྲི་རྩོམ་བྲི་བའི་སྐབས་ལུ་ འབྲི་རྩོམ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་མ་འཁྲིལ་ བལྟ་དགོ། 

༢  འབྲི་རྩོམ་བྲིཝ་ད་ བར་ན་ལས་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ ལྟ་རྟོག་དང་ དབྱེ་ཞིབ་ འབད་དགོ། 

༣ འབྲི་རྩོམ་བྲིས་ཚརཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་གི་ ལཱ་འབད་ཐངས། བརྩོན་འགྲུས། ཚིག་གཞི་བཙུགས་ཐངས། འབྲི་རྩོམ་གྱི་འབྲི་

བཀོད་དང་ འཁྲིལ་མ་འཁྲིལ། གནས་སྐབས་གསརཔ། སྐད་ཡིག་ལག་ལེན། ཚིག་ཕྲད་དང་སྦྱོར་བ། ཡིག་སྡེབ་ལ་

སོགས་པ་ཚུ་ ལྟ་རྟོག་དང་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

༡. སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༢༨ ། སློབ་རིམ་དགུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

༢. རྫོང་ཁ་འབྲི་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྡེབས། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

• https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/Paytam_3f8ca6e1c25fc23d
2586866dde8153a.5pdf ༼རྫོང་ཁའི་དཔེ་གཏམ༽ 

• https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/A_book_on_Dzongkha_es
say_Writing_27cfe6e57f34f7e69329c01224ada3d3.pdf ༼རྫོང་ཁའི་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ཀི་དེབ༽ 
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འབྲི་རྩོམ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་འཐོབ་ཐབས་ལུ་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ཐངས།  

ལྕོགས་གྲུབ། 

• ཡིག་ཆ་གི་རིགས་ ག་ཅི་བཟུམ་ར་ཨིན་རུང་ ཚིག་གི་གཅད་མཚམས་དང་ རྗོད་སྒྲ་ ཚིག་ཆད་ལྷག་ཚུ་གི་སྐྱོན་ ག་ནི་ཡང་མེད་

པར་ ལྷག་སྟེ་ བརྡ་དོན་ལེན་ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• སྐད་ཡིག་དང་ ཐོས་པའི་ཡོན་ཏན་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ དཔེ་དེབ་གང་མང་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེ་ནང་མཁོ་བའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ལེན་ཚུགས། 

༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• གཞན་གྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་མིའི་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ རང་གིས་ཡང་ ཚིག་གི་རྣམ་འགྱུར་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་

སྒོ་ལས་ རྩོམ་རིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ལས་འཐོན་པའི་ རྫོང་ཁ་དང་ཆོས་སྐད་ལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ ཤེས་ཡོན་དང་བརྡ་དོན་ཚུ་ལེན་

ཚུགས། 

• མིང་ཚིག་བརྗོད་པའི་རྣམ་གཞག་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ དེ་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཡིག་སྡེབ་དང་ ཚིག་སྦྱོར་གྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ འཐོབ་ཐངས་དང་

འཁྲིལ་ བྲི་ཚུགས།༼སྐད་ཡིག༽ 

• རྩོམ་རིག་གི་སྦྱང་བ་ཐོབ་ལས་ བྲི་ནི་ལུ་གོམས་གཤིས་ཚུད་དེ་ རང་གི་ཚོར་ཉམས་ཚུ་ རྩོམ་རིག་གི་རྣམ་པ་གང་འོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ 

བཀོད་དེ་ མཁས་ཉམས་བཏོན་ཚུགས། ༼བྲི་ནི།༽ 

ལས་དོན། 

• མིང་ཚིག་གི་ རྣམ་གཞག་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ བྱ་ཚིག་དང་ བྱེད་མེད་ལས་ཚིག་ སྨོན་ཚིག་ཚུ་ ཡིག་སྡེབ་ཚུལ་མཐུན་བྲི་ཚུགས། ༼སྐད་

ཡིག༽ 

• ཚིག་མཚམས་ བརྗོད་མཚམས་ དོན་མཚམས་བཅད་ཐངས་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ ཡིག་རིགས་ག་ཅི་བྲི་རུང་ ལྷག་ངོ་བདེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ བྲིས་ཏེ་ 

ཡི་གུའི་འབྲི་བཀོད་ མཛེས་ཆ་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཟ་སྟེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ།༼སྐད་ཡིག༽ 

• ཚིག་ལྷུག་དང་ ཚིགས་བཅད་ སྤེལ་མ་གསུམ་གྱི་ཐོག་ལུ་ཡོད་མི་རྫོང་ཁའི་རྩོམ་རིག་ཚུ་ གཅད་མཚམས་དང་འཁྲིལ་ལྷག་སྟེ་ གོ་

དོན་ལེན་ཚུགས་དགོ།༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་ཁག་ཆེ་བའི་ ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་

ཚུགས་དགོ།༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• འགྲེལ་བཤད། ལོ་རྒྱུས། འཆར་སྣང་། རྒྱས་བཤད། རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཐོག་ལས་ སྐྱོན་ཡོན་

ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ།༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• ཚིག་མཚམས་ བརྗོད་མཚམས་ དོན་མཚམས་བཅད་ཐངས་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ ཡིག་རིགས་ག་ཅི་བྲི་རུང་ ལྷག་ངོ་བདེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ བྲིས་ཏེ་ 

ཡི་གུའི་འབྲི་བཀོད་ མཛེས་ཆ་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཟ་སྟེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ། ༼བྲི་ནི༽ 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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• འབྲི་རྩོམ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་སྦྱང་བརྩོན་འབད་དེ་ གནད་དོན་ག་ཅི་ར་བྲི་དགོ་རུང་ འཆར་སྣང་ ལོ་རྒྱུས་ རྒྱུད་སྐུལ་ རྒྱས་བཤད་ཀྱི་

རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་འབྲི་རྩོམ་གྱི་རྣམ་པ་ནང་བཙུགས་ཏེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ། ༼བྲི་ནི༽ 

• རང་གི་ཚོར་ཉམས་ཚུ་ བསླབ་བྱ་ རྩང་མོ་ བློ་ཟེ་ ཁ་བཤད་ དཔྱེ་གཏམ་ ཞབས་ཁྲ་ ལ་སོགས་པའི་ཐོག་ལུ་ བཙུགས་ཏེ་བྲི་

ནིའི་སྦྱང་བ་འབད་ཐོག་ལས་ ཚིག་གི་རྣམ་འགྱུར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བྲིས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།༼བྲི་ནི༽ 

 

གྲོས་འཆར་དང་པ། སློབ་ཕྲུག་གི་ གདམ་ཁའི་ འབྲི་རྩོམ་ཅིག་ལྷག་ཐོག་ལས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སློབ་ཕྲུག་གི་ གདམ་ཁའི་འབྲི་རྩོམ་ཅིག་ ལྷག་སྟེ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ གཤམ་གསལ་སྦྱོང་ལཱའི་གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་

ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི། དཔེར་ན། 

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཁོང་རའི་གདམ་ཁ་གི་ འབྲི་རྩོམ་ཅིག་ ལྷག་བཅུག་ཞིན་ན་ གློག་ཐོག། ཡང་ན། དངོས་འབྲེལ་སྦེ་ བསྐྱར་ཞིབ་

འབད་ནིའི་ སྦྱོང་ལཱ་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན། 

• དང་པ་ར་ སློབ་ཕྲུག་རེ་རེ་ལུ་ རང་སོའི་ འབྲི་རྩོམ་རེ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནིའི་ དུས་ཚོད་ཨ་ཙི་བྱིན་དགོ། 

• དེ་ལས་ འབྲི་རྩོམ་འདི་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ ལྷག་སྟེ་ གོ་དོན་ལེན་བཅུག་དགོ། 

• དེ་གི་ཤུལ་ལས་ གློག་ཐོག་ཨིན་རུང་ དངོས་འབྲེལ་སྦེ་ ཨིན་རུང་། འོག་གི་གནད་དོན་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ འབྲི་རྩོམ་འདི་ 

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བཅུག་ནི། 

ü འབྲི་རྩོམ་འདི་གི་ དབྱེ་བ་དང་ཁྱད་རྣམ་གྱི་སྐོར་ལས། 

ü རྩོམ་སྒྲིགཔ་འདི་གི་ སྐོར་ལས་ མདོར་བསྡུས་ཅིག། 

ü འབྲི་རྩོམ་འདི་གི་ བཅུད་དོན། 

ü འབྲི་རྩོམ་འདི་ནང་ལས་ ཡོན་ཏན་ག་ཅི་ར་ ཐོབ་ཅི་ག? 

ü འབྲི་རྩོམ་འདི་ནང་ལུ་ བཏུབ་དང་མ་བཏུབ། སྐྱོན་དང་ཡོན་ཏན་གྱི་རྣམ་གཞག། 

• དེ་ལས་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ རང་གི་བློ་འདོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་འོས་ལྡན་ཅིག་བཟོ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་རུང་མ་

བཏུབ་མེད། 

• འབྲི་རྩོམ་འདི་ ལྷག་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ རང་གི་ལྷག་ནིའི་དཔེ་སྣོད་ནང་ ཐོ་བཀོད་དེ་བཞག་བཅུག་དགོ། 

དཔེ་དེབ། 

༡. སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༢༨ ། སློབ་རིམ་དགུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

༢. རྫོང་ཁ་འབྲི་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྡེབས། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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གྲོས་འཆར་གཉིས་པ། ལས་འགུལ་གཞི་བཞག་གི་ཐོག་ལས་ ལྷབ་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

• དང་པ་ར་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཁོང་རའི་གདམ་ཁ་གི་ འབྲི་རྩོམ་ ཉུང་ཤོས་༡༠ དང་ མཐོ་ཤོས་༡༥ དེ་ཅིག་ ལྷག་བཅུག་ནི།  

• དེ་ལས་ གོང་འཁོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ བཀོད་རིས་དང་འཁྲིལ་རུང་། སློབ་དཔོན་རང་གིས་ བཀོད་རིས་ཅིག་ གསར་

བཟོ་འབད་དེ་ཨིན་རུང་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བཅུག་ནི། 

• བསྐྱར་ཞིབ་དང་གཅིག་ཁར་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ གནད་དོན་ཚུ་ཡང་ འབད་བཅུག་རུང་བཏུབ། 

ü མིང་ཚིག་གསརཔ༢༠ ལས་༣༠ འི་བར་ན་ ཐོ་བཀོད་ནི། 

ü མིང་ཚིག་ཚུའི་དབྱེ་བ། དཔེར་ན། མིང་། བྱ་ཚིག། ཁྱད་ཚིག། ལས་ཚིག། ག་ཅི་ཨིན་ན? བྲི་བཅུག་ནི། 

ü མིང་ཚིག་དེ་ཚུའི་ གོ་དོན་དང་ རྗོད་ཚིག་རེ། 

ü མིང་ཚིག་དེ་ཚུའི་ རྣམ་གྲངས་དང་ འགལ་མིང་ཚུ་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་བཟུམ་སྦེ་ བཟོ་རུང་བཏུབ། 
ཨང་། མིང་

ཚིག། 

དབྱེ་

བ། 

གོ་དོན། རྗོད་ཚིག། རྣམ་གྲངས། འགལ་མིང་། 

༡ གསར་

སྒྲུབ། 

མིང་། ཧེ་མ་ལས་ ཡོད་མི་མེན་པའི་ ཁྱིམ་

གསར་སྒྲུབ། 

ང་ ཁྱིམ་གསར་སྒྲུབ་ནང་ སོང་

ཡི། 

སྔོན་ལས་མེདཔ། རྙིངམ། 

༢       

• འབྲི་རྩོམ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ རབ་འབྱུང་པ་ཅིན་ མཛུབ་གནོན་རྐྱབ་སྟེ་ བྲི་བཅུག། 

• དེ་ལས་ དུས་ཡུན་ཚངམ་ད་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ལེན་ཞིན་ན་ སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཅིག་ཡང་ བཟོ་ཐོག་ལས་ ལས་འགུལ་ཚུ་ 

དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

• ཁོང་གིས་ལྷག་མི་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་ཐོ་ཚུ་ རང་སོའི་ལྷག་ནིའི་དཔེ་སྣོད་ནང་ཡང་ ཐོ་བཀོད་དེ་བཞག་བཅུག་དགོ། 

དཔེ་དེབ། 

༡. སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༢༨ ། སློབ་རིམ་དགུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

༢. རྫོང་ཁ་འབྲི་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྡེབས། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ། 

• https://riggzhung.wordpress.com/category/ ༼འབྲི་རྩོམ་གྱི་རིགས་དང་ རྩོམ་རིག་གཞན༽ 
• https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/Ant_&_Syn(text)_9cb26c7

1be8c1f95c7108db64d0d24dd.pdf ༼འགལ་མིང་དང་ རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ ཀི་དེབ༽ 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• འབྲི་རྩོམ་ག་དེ་མང་མང་ ལྷག་བཅུག་ནི། 

• འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ལས་ ཡོན་ཏན་ག་ཅི་ར་ཐོབ་ཅི་ག? ཉན་སླབ་འབད་བཅུག་ནི། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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དབྱེ་ཞིབ། 

༡ འབྲི་རྩོམ་ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་ རྗོད་སྒྲ། སྐད་སེང་ཕབ། ཐོགས་ཆགས་དང་ མགྱོགས་ལྷོད་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་

ཨིན། 

༢  སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ གློག་ཐོག། ཡང་ན། དངོས་འབྲེལ་སྦེ་ ངག་ཐོག་ འབྲི་རྩོམ་བསྐྱར་ཞིབ་འབདཝ་ད་ ཁོང་གི་ བློ་

སླབ་ཐངས། སྐད་སེང་ཕབ། གདོང་དང་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར། ལག་པའི་ཕྱག་རྒྱ། སྐད་ཡིག་གི་རིག་རྩལ། རྗོད་སྒྲ། 

སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་དེ་འགན་ཁུར་འབག་ཐངས་ ལ་སོགས་པ་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་དང་ལྟ་རྟོག་འབད་དགོ། 

༣ རྩོམ་རིག་བསྐྱར་ཞིབ་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་འབདཝ་ད་ཡང་ སྐད་ཡིག་གི་རིག་རྩལ། གནས་སྐབས་གསརཔ། དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་

རིག་རྩལ། འབྲི་ཐངས། ལཱ་ཤུལ/ ལཱ་གི་སྤུས་ཚད་དང་ དེ་གུར་ མཛུབ་གནོན་འབད་དེ་མེན་པ་ཅིན་ ཡིག་བཟོ་དང་ 

གཙང་སྦྲ་ཡང་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

༡. སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༢༨ ། སློབ་རིམ་དགུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

༢. རྫོང་ཁ་འབྲི་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྡེབས། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ། 

https://riggzhung.wordpress.com/category/ ༼འབྲི་རྩོམ་གྱི་རིགས་དང་ རྩོམ་རིག་གཞན༽ 

https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/Ant_&_Syn(text)_9cb26c71be8c1
f95c7108db64d0d24dd.pdf ༼འགལ་མིང་དང་ རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ ཀི་དེབ༽ 

 

འབྲི་རྩོམ་དང་ ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་ཟུང་འབྲེལ་སྦེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ཐབས་ཀྱི་ ལྷབ་སྟོན།  

ལྕོགས་གྲུབ། 

• རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་མཁོ་བའི་ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ ལེགས་ཤོམ་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ 

རང་གི་མི་ཚེ་ དོན་ལྡན་བཟོ་ནི་ལུ་བརྩོན་ཚུགས།༼ལྷག་རྩོམ༽  

• རྣམ་དབྱེ་བརྒྱད་ཀྱི་སྒྲ་དོན་གྱི་སྦྱོར་ཚུལ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ ཡིག་སྦྱོར་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་བྲི་ཚུགས།༼སྐད་

ཡིག༽ 

• མིང་ཚིག་བརྗོད་པའི་རྣམ་གཞག་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ དེ་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཡིག་སྡེབ་དང་ ཚིག་སྦྱོར་གྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ འཐོབ་ཐངས་དང་

འཁྲིལ་ བྲི་ཚུགས།༼སྐད་ཡིག༽ 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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• ཚིག་མཛོད་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ ཉམས་མྱོང་ཚུད་དེ་ གོ་དོན་དང་ ཡིག་སྡེབ་ མིང་ཚིག་གི་གདམ་ཁ་ཚུ་ གློག་ཐོག་དང་ 

དཔེ་དེབ་ཐོག་གི་ཚིག་མཛོད་ཚུ་ནང་ལས་འཚོལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།༼སྐད་ཡིག༽ 

 

ལས་དོན། 

• རྣམ་དབྱེ་བརྒྱད་ཀྱི་འཇུག་པ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ འཇུག་པ་ཚུ་འཛོལ་བ་མེད་པར་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།༼སྐད་ཡིག༽ 

• རང་དབང་ཅན་རྐྱང་པའི་ཕྲད་དང་ སྡེ་ཚན་ཅན་གྱི་ཕྲད་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ དུས་རྒྱུན་གྱི་གནས་སྟངས་ནང་ ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་ཚུ་ 

འཛོལ་བ་མེད་པར་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ཚུགས་དགོ།༼སྐད་ཡིག༽ 

• མིང་ཚིག་གི་ རྣམ་གཞག་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ བྱ་ཚིག་དང་ བྱེད་མེད་ལས་ཚིག་ སྨོན་ཚིག་ཚུ་ ཡིག་སྡེབ་ཚུལ་མཐུན་བྲི་ཚུགས། ༼སྐད་

ཡིག༽ 

• མིང་ཚིག་དང་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ རྣམ་གྲངས་དང་ འགལ་མིང་ཚུ་གི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ལུ་སྦྱང་བརྩོན་འབད་དེ་ ཡིག་རིགས་བྲི་བའི་

སྐབས་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ མ་འཛོལ་བར་བྲི་ཚུགས་དགོ། ༼བྲི་ནི།༽ 

• རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་ཁག་ཆེ་བའི་ ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་

ཚུགས་དགོ།༼ལྷག་རྩོམ༽ 

 

གྲོས་འཆར་དང་པ། ལྷབ་མི་གཙོ་བཏོན་གྱི་ཐོག་ལས་ འབྲི་རྩོམ་ལྷག་སྟེ་ ཚིག་ཕྲད་དང་སྦྱོར་བ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སློབ་ཕྲུག་གིས་ འབྲི་རྩོམ་ལྷག་སྟེ་ ཚིག་མཛོད་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ ཡིག་སྦྱོར་ ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་ལཱའི་རིམ་

པ་ཚུ་ གཤམ་གསལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་གནང་།  

• དང་པ་ར་ སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་པའི་ འབྲི་རྩོམ། ཡང་ན། གཞན་ཅིག་གིས་བརྩམས་ཏེ་ཡོད་པའི་ འབྲི་རྩོམ་ཅིག་ ལྷག་བཅུག་ནི། 

• དེ་ལས་ འབྲི་རྩོམ་འདི་ནང་ལས་ འོག་གི་གནད་དོན་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་བཅུག་ནི། 

ü བྱ་ཚིག། 

ü བྱ་ཚིག་གི་དཔེར་བརྗོད་རེ་རྐྱབ་བཅུག་ནི། 

ü ཁྱད་ཚིག། 

ü ཁྱད་ཚིག་གི་དཔེར་བརྗོད་རེ་རྐྱབ་བཅུག་ནི། 

ü ལས་ཚིག། 

ü ལས་ཚིག་གི་དཔེར་བརྗོད་རེ་རྐྱབ་བཅུག་ནི། 

ü བྱེད་སྒྲའི་དཔེར་བརྗོད་ ག་ར་ ཐོ་བཀོད་བཅུག་ཞིན་ན་ རང་སྟོབས་ཀྱི་དཔེར་བརྗོད་༣ དེ་ཅིག་ རྐྱབ་བཅུག་ནི། 

ü འབྲེལ་སྒྲའི་དཔེར་བརྗོད་ ག་ར་ ཐོ་བཀོད་བཅུག་ཞིན་ན་ རང་སྟོབས་ཀྱི་དཔེར་བརྗོད་༣ དེ་ཅིག་ རྐྱབ་བཅུག་ནི། 
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ü ལྷག་བཅས་ཀྱི་དཔེར་བརྗོད་ ག་ར་ ཐོ་བཀོད་བཅུག་ཞིན་ན་ རང་སྟོབས་ཀྱི་དཔེར་བརྗོད་༣ དེ་ཅིག་ རྐྱབ་བཅུག་ནི། 

ü མིང་མཐའ་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་ཚུ་ ག་ར་ ཐོ་བཀོད་བཅུག་ནི། 

ü ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་ཚན་གཞན་ཡང་ འཚོལ་བཅུག་རུང་བཏུབ། 

• དེ་ལས་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་མེད་པ་ཅིན་ ཡང་ན་ མ་ཤེས་པ་ཅིན་ འ་ནི་བཟུམ་གྱི་ ཡིག་རིགས་ཚུ་ བྲིཝ་ད་ 

ཐབས་ཆག་ནི་ཨིན་པའི་སྐོར་ལས་སླབ་སྟེ་ ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་ ཧ་གོཝ་བཟོ་ནི། 

དཔེ་དེབ། 

༡. སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༢༨ ། སློབ་རིམ་དགུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

༢. རྫོང་ཁ་འབྲི་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྡེབས། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

 

གྲོས་འཆར་གཉིས་པ། འབྲི་རྩོམ་ལྷག་སྟེ་ ཚིག་མཛོད་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ལྷབ་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

• དང་པ་ར་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ འབྲི་རྩོམ་ཅིག་ ལྷག་བཅུག་ནི།  

• དེ་ལས་ ཧ་མ་གོ་བའི་མིང་ཚིག་ གང་མང་ ཐོ་བཀོད་བཅུག་ནི། 

• མིང་ཚིག་འདི་ཚུ་ འོག་གི་གནད་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚིག་མཛོད་ནང་ལས་ བལྟ་བཅུག་ནི། 

ü མིང་ཚིག་གི་དབྱེ་བ། དཔེར་ན། མིང་། བྱ་ཚིག། ཁྱད་ཚིག། ལས་ཚིག་ཚུ་ ག་ཅི་ཨིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག་ནི། 

ü དབྱེ་བ་དེ་དང་ འཁྲིལ་བའི་ དཔེར་བརྗོད། 

ü དབྱེ་བ་གཞན་ལུ་ འཇུག་ཚུལ་ ཡོད་མེད། དཔེར་ན། མིང་འདི་ བྱ་ཚིིག་སྦེ་ཡང་འཇུག་བཏུབ་དང་ འཕྲལ་འཕྲལ་ ཁྱད་

ཚིག་སྦེ་ཡང་འཇུག་བཏུབ་པ་ སོགས་དབྱེ་བ་དཔྱད་བཅུག། 

ü དབྱེ་བ་གཞན་ལུ་ འཇུགཔ་ད་གི་ དཔེར་བརྗོད་རྐྱབ་བཅུག། 

སྦྱོང་ལཱ་འདི་ འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲི་བཀོད་ཀྱི་དཔེ། 

ཨང་། མིང་

ཚིག། 

དབྱེ་

བ། 

དབྱེ་བ་དང་འཁྲིལ་བའི་དཔེར་བརྗོད། དབྱེ་བ་གཞན་ལུ་ འཇུག་ཚུལ། དབྱེ་བ་གཞན་ལུ་ འཇུག་ཚུལ་གྱི་དཔེ། 

༡ མེ་ཏོག། མིང་། དུམ་རྭ་ནང་ལུ་ མེ་ཏོག་ཤར། ཁྱད་ཚིག། བུམོ་ མེ་ཏོག་ བཟུམ་ཅིག། 

༢ སྲུང་། མིང་། ང་ལུ་ སྲུང་ཅིག་གཏང་གནང་། བྱ་ཚིག། ཁྱོད་ཀྱི་ སྡོད་ས་ སྲུང་དོ། 

• དེ་ཚུ་ མིང་ཚིག་ གཅིག་གཉིས་དེ་ཅིག་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ ལམ་སྟོན་ཐོག་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་དང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ བྱང་

ཤིང་གུར་ བྲི་ནི། 

• དེ་གི་ཤུལ་ལས་ མིང་ཚིག་གཞན་ཚུ་ག་ར་ སློབ་ཕྲུག་ཁོང་ར་ལུ་ རང་སོའི་འབྲི་དེབ་ནང་ ཚིག་མཛོད་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ བྲི་

བཅུག་དགོ། 

 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 

རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།                                                            ཤོག་གྲངས་ 53 / 344 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• བྱེད་སྒྲ་དང་ འབྲེལ་སྒྲའི་ཁྱད་པར་ ག་ཅི་ར་འདུག? 

• མིང་དང་ བྱ་ཚིག་གཉིས་ དབྱེ་བ་ག་དེ་སྦེ་ ཕྱེཝ་སྨོ? 

• ཁྱད་ཚིག་གི་གོ་དོན་ སླབ་བཅུག་ནི། 

• ལས་ཚིག་གི་གོ་དོན་ སླབ་བཅུག་ནི། 

• ལྷག་བཅས་ཟེར་མ་འདི་ ག་ཅི་སྨོ? ཕྲད་ག་ཅི་ར་སྨོ? ཕྲད་ཀྱི་འཇུག་ཡུལ། 

དབྱེ་ཞིབ། 

• འབྲི་རྩོམ་ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་ རྗོད་སྒྲ། སྐད་སེང་ཕབ། ཐོགས་ཆགས་དང་ མགྱོགས་ལྷོད་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

• མིང་ཚིག་ལག་ལེན་དང་ ཕྲད་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ཚུ་ སློབ་ཕྲུག་རང་ཉིད་དབྱེ་ཞིབ། ནང་རྡོག་དབྱེ་ཞིབ། སྡེན་ཚན་ནང་འཁོད་དབྱེ་ཞིབ། 

སྡེ་ཚན་ནང་རྡོག་དབྱེ་ཞིབ་དང་ སློབ་དཔོན་གྱིས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ ལ་སོགས་པའི་དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ་ འོས་འབབ་གང་

ཡོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

༡. སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༢༨ ། སློབ་རིམ་དགུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

༢. རྫོང་ཁ་འབྲི་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྡེབས། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

འབྲི་རྩོམ་ལྷབ་སྟོན་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཐངས།  

འབྲི་རྩོམ་ལྷབ་སྟོན་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཐངས་ཡང་ གཤམ་གསལ་ལྟར། 

• རང་གིས་རང་ རང་ཉིད་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཐོག་ལས་ ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་ཐངས། 

ü འབྲི་རྩོམ་བྲིས་ཚརཝ་ད་ རང་གི་འབྲི་རྩོམ་འདི་ ལོག་ཚར་གཅིག་ལྷག་ཞིན་ན་ གནད་དོན་འཕྲི་སྣོན་འབད་དགོཔ་ཚུ་ འབད་ནི། 

ü ཚིག་མཛོད་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཡིག་སྡེབ་དང་ ཕྲད་ཀྱི་འཛོལ་བ་ཚུ་ ག་དེ་དྲག་དྲག་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི། 

ü དེ་ལས་ཟིན་བྲིས་གཉིས་པ་ བཟོ་ནི། 

• ནང་རྡོག་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་ཐངས།  

ü སློབ་ཕྲུག་རང་དང་ རང་གི་དཔུང་ཆ། ཡངན། མདུན་ཆ་བསྡོམས་ཏེ་ འབྲི་དེབ་བརྗེ་སོར་འབད་ནི། 

ü སློབ་ཕྲུག་ག་ར་ལུ་ འོག་གི་ གནད་དོན་ཚུའི་ཐོག་ལུ་ ཚིག་མཛོད་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་བཅུག་ནི། 

Ø ཡིག་སྡེབ་དང་ ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་གི་འཐོབ་ཐངས། 

Ø འབྲི་རྩོམ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་དང་ འཁྲིལ་མ་འཁྲིལ། 

Ø འབྲི་རྩོམ་གྱི་འབྲི་བཀོད་དང་ འཁྲིལ་མ་འཁྲིལ། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ü ལེགས་ཉེས་ཀྱི་ བསམ་ལན་བྱིན་ཞིན་ན་ འོག་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་མིའི་ མིང་དང་ས་ཡིག་རྐྱབ་ནི། 

 

 

 

 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ཆ་ཤས་གཉིས་པ། 

སྙན་རྩོམ་གྱི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན། 
སློབ་རིམ་དགུ་པ། 

 

 

སྙན་རྩོམ་དང་འབྲེལ་བའི་ 

• ལྕོགས་གྲུབ། 

• ལས་དོན། 

• ལྷབ་སྟོན་ལམ་སྟོན། 

• དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས། 

• མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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སློབ་རིམ་དགུ་པའི་ སྙན་རྩོམ་སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན། 
 

སྙན་རྩོམ་གྱི་ངོ་སྤྲོད་སློབ་སྟོན་ལམ་ལུགས། 

ལྕོགས་གྲུབ། 

• གནད་དོན་ག་ཅིའི་སྐོར་ལས་འབད་རུང་ བསམ་ཞིབ་ཚུ་འབད་དེ་ རྩོད་བསྡུར་དང་ འདྲི་ཞིབ་ དོགས་སེལ་ཚུ་ ངག་སྦྱོར་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པའི་ཐོག་ལས་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས། ༼ཉན་སླབ༽ 

• འབྲི་རྩོམ་ སྙན་རྩོམ་ སྲུང་ རྣམ་ཐར་ འཁྲབ་སྲུང་ལ་སོགས་པའི་ རྩོམ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་ཚུ་ ཉན་ཞིནམ་ལས་ 

དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ བཏུབ་མ་བཏུབ་ཀྱི་ བསམ་འཆར་བཤད་ནི་དང་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ གནད་དོན་རྒྱས་སྡུད་གང་འོས་ཀྱི་

ཐོག་ལས་ སླབ་ཚུགས།༼ཉན་སླབ༽ 

• རྩོམ་རིག་གི་སྦྱང་བ་ཐོབ་ལས་ བྲི་ནི་ལུ་གོམས་གཤིས་ཚུད་དེ་ རང་གི་ཚོར་ཉམས་ཚུ་ རྩོམ་རིག་གི་རྣམ་པ་གང་འོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ 

བཀོད་དེ་ མཁས་ཉམས་བཏོན་ཚུགས། ༼བྲི་ནི༽ 

ལས་དོན། 

• རང་གི་ཚོར་ཉམས་ཚུ་ བསླབ་བྱ་ རྩང་མོ་ བློ་ཟེ་ ཁ་བཤད་ དཔྱེ་གཏམ་ ཞབས་ཁྲ་ ལ་སོགས་པའི་ཐོག་ལུ་ བཙུགས་ཏེ་བྲི་

ནིའི་སྦྱང་བ་འབད་ཐོག་ལས་ ཚིག་གི་རྣམ་འགྱུར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བྲིས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། ༼བྲི་ནི་༽ 

• ཚིག་མཚམས་ བརྗོད་མཚམས་ དོན་མཚམས་བཅད་ཐངས་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ ཡིག་རིགས་ག་ཅི་བྲི་རུང་ ལྷག་ངོ་བདེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ བྲིས་ཏེ་ 

ཡི་གུའི་འབྲི་བཀོད་ མཛེས་ཆ་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཟ་སྟེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ།༼བྲི་ནི་༽ 

• བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་གྱི་རིག་རྩལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བློ་ཚུ་སླབ་པའི་སྐབས་ མིང་ཚིག་ཚུ་ རྗོད་སྒྲ་དང་ མགྱོགས་ལྷོད་ སེང་ཕབ་ཚུ་ ཡུལ་

དང་བསྟུན་ཏེ་ ཚུལ་མཐུན་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ།  ༼ཉན་སླབ༽ 

• འབྲི་རྩོམ་དང་ སྙན་རྩོམ་ སྲུང་གི་དོན་ཚན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ རྩོད་བསྡུར་ཚུ་འབད་དེ་ ལེགས་ཉེས་ཀྱི་བསམ་འཆར་

བཀོད་ཚུགས་དགོ།༼ཉན་སླབ༽  

 

གྲོས་འཆར་དང་པ། བསྐྱར་ཞིབ་ཐོག་ལས་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི།   

སྙན་རྩོམ་གྱི་ངོ་སྤྲོད་འདི་ བསྐྱར་ཞིབ་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ།  

སྙན་རྩོམ་གྱི་སྐོར་ལས་ སློབ་རིམ་འོག་མ་ཚུ་ནང་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ཆ་གཟུང་དང་ ཡང་ན་ སྡེ་ཚན་གང་

རུང་ཐོག་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་བཅུག་ཞིན་ན་ དེ་ཚུ་ལས་ དྲག་ཤོས་ཅིག་ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག་ནི། འོག་གི་དྲི་བ་ཚུ་ལམ་སྟོན་གྱི་དོན་

ལུ་ བཀོད་ནི།  



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ü སྙན་རྩོམ་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ལུ་གོཝ་སྨོ?  

ü སྙན་དང་ རྩོམ་ཟེར་མི་འདི་གི་དོན་དག་ ག་ཅི་ཨིན་ན?  

ü སྙན་རྩོམ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན? 

ü སྙན་རྩོམ་གྱི་ དབྱེ་བ་ག་ཅི་ར་ལྷབ་སྦྱང་འབད་ཡི་ག?   

རང་སོའི་སློབ་དེབ་དང་ འབྲེལ་ཡོད་སྙན་རྩོམ་གྱི་ཀི་དེབ་གཞན་ཡང་ འདིའི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་རུང་ མ་བཏུབ་མེད།  

  

གྲོས་འཆར་གཉིས་པ།   བློ་ཚིག་ཐོག་ལས་གོ་དོན་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། མཐོང་ཐོས་མཁོ་ཆས། 

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སྙན་རྩོམ་གྱི་ངོ་སྤྲོད་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་ལཱ་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན། 

གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ གློག་བརྙན་དང་ འཁྲབ་སྲུང་གང་རུང་གི་ནང་ལུ་ དགའ་མཐུན་གྱི་བར་ན་ སླབ་ཡོད་པའི་ ཧིང་གཏམ་བློ་ཚིག་

འདི་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཉན་བཅུག་སྟེ་ གཤམ་གསལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུའི་ཐོག་ལུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་བཅུག་ནི།  

ü བློ་ཚིག་འདི་ནང་ བློ་ག་ཅི་ར་སླབ་ནི་འདུག? 

ü བློ་ཚིག་འདི་ནང་ དཔེ་དང་དོན་ ག་ཅི་ལུ་ར་བཞག་ནུག་ག?  

ü བློ་ཚིག་འདི་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ ཚིག་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ར་ལག་ལེན་འཐབ་ནུག?  

ü བློ་ཚིག་འདི་གནས་སྟངས་ག་ཅི་བཟུམ་ནང་ར་ ལག་ལེན་འཐབ་ནུག?  

ü བློ་ཚིག་འདི་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སྙན་རྩོམ་གྱི་གོ་དོན་ རང་སྟོབས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ བྲི་བཅུག་ནི། 

ü ལན་ཚུ་ ཆ་རོགས་དམང་ཁར་ བཤད་བཅུག་ནི། 

གྲོས་བསྡུར་གྱི་བཅུད་དོན་བཏོན་ཏེ་ སྙན་རྩོམ་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་ཨིན་ན་ ཧ་གོ་བཅུག་ནི། 

 

གྲོས་འཆར་གསུམ་པ། བསམ་ཞིབ་ཐོག་ལས་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི།  

སྙན་རྩོམ་གྱི་ངོ་སྤྲོད་ སྦྱོང་ལཱ། 

སྙན་རྩོམ་གྱི་སྐོར་ལས་ སློབ་རིམ་འོག་མ་ཚུ་ནང་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ ཁོང་རའི་དོན་ལུ་སྙན་རྩོམ་དགའ་ཤོས་ར་ ག་ཅི་ཨིན་ན་ 

བསམ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྡེབ་མ་འཛོལ་བར་བྲི་བཅུག་ནི། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་བྲིས་ཡོད་པའི་ སྙན་རྩོམ་ དཔེར་ན་ ཞབས་ཁྲ་ རྩང་མོ་ བློ་

ཟེ་ ལ་སོགས་པ་ག་ཅི་ར་བྲིས་ཡོད་རུང་ འདིའི་སྐོར་ལས་ མདོར་བསྡུས་ཅིག་ཡང་འབྲི་སླབ་འབད་བཅུག་ནི། དཔེར་ན་ ཞབས་ཁྲ་ཨིན་

པ་ཅིན་ ཞབས་ཁྲའི་སྐོར་ལས་བྲི་བཅུག། རྩང་མོ་ཨིན་པ་ཅིན་ རྩང་མོའི་སྐོར་ལས་ བྲི་བཅུག། གཞན་ཡང་ དེ་སྦེ་ར་བྲི་བཅུག་ནི། དེ་

ཚུ་དམང་ཁར་གསལ་ཞུ་འབད་བཅུག་ཞིན་ན་  



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ü དེ་ཚུ་ལུ་ ག་ཅི་འབད་ སྙན་རྩོམ་ཟེར་སླབ་ཨིན་ན?  

ü སྙན་ཟེར་མི་འདི་ག་ཅི་སྨོ? རྩོམ་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་སྨོ?  

ü སྙན་རྩོམ་འདི་ ག་དེ་སྦེ་ར་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འདུག་གོ? ཟེར་བའི་དྲི་བ་ཚུ་གི་ལན་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ ངོ་སྤྲོད་

འབད་ནི།  

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• ཁྱོད་ཀྱིས་ སྙན་རྩོམ་གྱི་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ག་ཅི་ར་ཧ་གོ་ཡི? 

• སྙན་རྩོམ་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ གོ་ནི་ཨིན་མས་གོ? 

དབྱེ་ཞིབ། 

༡ སྙན་རྩོམ་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ན་ ཁ་ལས་སླབ་བཅུག་ནི་དང་། ཡིག་ཐོག་ལུ་བྲི་བཅུག་སྟེ་ ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་དགོ། 

༢  སློབ་ཕྲུག་ནང་རྡོག་ལུ་ སྙན་རྩོམ་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ དྲིས་ལན་འབད་བཅུག་སྟེ་ ཤེས་མ་ཤེས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

༡. སློབ་རིམ་དགུ་པའི་ ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་སློབ་དེབ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ མ། 

༢. སྙན་རྩོམ་ཡིད་ཀྱི་དགའ་སྟོན། རྩོམ་པ་པོ་་ཀུན་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ། བློ་གཏེར་དཔེ་བསྐྲུན་ཁང་།  

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ།  

༡. སྙན་རྩོམ་གྱི་ངོ་སྤྲོད་། https://youtu.be/ZF_sG1NJ4AM   

༢. རྫོང་ཁའི་སྙན་རྩོམ་སློབ་སྟོན། https://youtu.be/SVE8ej5wH7o 

༼དྲན་གསོ། ལྷབ་སྟོན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ མཐུན་རྐྱེན་གཞན་ཡང་ རང་གིས་འཚོལ་ཏེ་ བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་

དགོ༽ 

ཚིགས་བཅད་ཀྱི་སྙན་རྩོམ་དང་ ཚིག་ལྷུག་གི་སྙན་རྩོམ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ཐངས།  

ལྕོགས་གྲུབ། 

• གཞན་གྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་མིའི་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ རང་གིས་ཡང་ ཚིག་གི་རྣམ་འགྱུར་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པའི་སྒོ་ལས་ རྩོམ་རིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་མཁོ་བའི་ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ ལེགས་ཤོམ་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་

ལས་ རང་གི་མི་ཚེ་ དོན་ལྡན་བཟོ་ནི་ལུ་བརྩོན་ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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• རྩོམ་རིག་གི་སྦྱང་བ་ཐོབ་ལས་ བྲི་ནི་ལུ་གོམས་གཤིས་ཚུད་དེ་ རང་གི་ཚོར་ཉམས་ཚུ་ རྩོམ་རིག་གི་རྣམ་པ་གང་འོས་ཀྱི་ཐོག་

ལས་ བཀོད་དེ་ མཁས་ཉམས་བཏོན་ཚུགས། ༼བྲི་ནི༽ 

• གནད་དོན་ག་ཅིའི་སྐོར་ལས་འབད་རུང་ བསམ་ཞིབ་ཚུ་འབད་དེ་ རྩོད་བསྡུར་དང་ འདྲི་ཞིབ་ དོགས་སེལ་ཚུ་ ངག་སྦྱོར་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པའི་ཐོག་ལས་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས། ༼ཉན་སླབ༽ 

ལས་དོན། 

• རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་ཁག་ཆེ་བའི་ ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།༼ལྷག་

རྩོམ༽ 
• འགྲེལ་བཤད། ལོ་རྒྱུས། འཆར་སྣང་། རྒྱས་བཤད། རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཐོག་ལས་ སྐྱོན་ཡོན་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་

དགོ།༼ལྷག་རྩོམ༽ 
• ཞིབ་ཞིབ་དང་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་ནི་ ལ་སོགས་པའི་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ ཐབས་ལམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྩོམ་རིག་ཚུ་གི་ གོ་

དོན་ལེན་ནི་དང་ བཅུད་དོན་ཚུ་ བཏོན་ཚུགས་དགོ། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 
• རང་གི་ཚོར་ཉམས་ཚུ་ བསླབ་བྱ་ རྩང་མོ་ བློ་ཟེ་ ཁ་བཤད་ དཔྱེ་གཏམ་ ཞབས་ཁྲ་ ལ་སོགས་པའི་ཐོག་ལུ་ བཙུགས་ཏེ་བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་འབད་

ཐོག་ལས་ ཚིག་གི་རྣམ་འགྱུར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བྲིས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། ༼བྲི་ནི༽ 

• བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་གྱི་རིག་རྩལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བློ་ཚུ་སླབ་པའི་སྐབས་ མིང་ཚིག་ཚུ་ རྗོད་སྒྲ་དང་ མགྱོགས་ལྷོད་ སེང་ཕབ་ཚུ་ ཡུལ་དང་བསྟུན་ཏེ་ 

ཚུལ་མཐུན་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ།  ༼ཉན་སླབ༽ 

• གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་བའི་ བློ་སླབ་ཐངས་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ གསལ་བཤད་དང་ སྙན་ཞུ་ཚུ་ གོ་རིམ་བསྒྲིགས་ཏེ་ གཞན་མིའི་བློ་དང་འཚམས་སྦེ་ བཤད་

ཚུགས་དགོ། 

 

གྲོས་འཆར་དང་པ།  དྲི་བ་བཀོད་ཐོག་ལས་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི།  

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སྙན་རྩོམ་འདི་ སློབ་རིམ་ ༤ པ་ལས་ངོ་སྤྲོད་འབད་དེ་ སློབ་རིམ་༨ པ་ ཚུན་ཚོད་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ སྙན་རྩོམ་གྱི་ 

ལུས་ ཚིགས་བཅད་དང་ ཚིག་ལྷུག་པའི་ནང་ལུ་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཚུ་ འོག་གི་ དྲི་བ་བཀོད་ཐོག་

ལས་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། དྲི་བ་ཚུ་གི་ལན་ ཆ་གཟུང་དང་ སྡེ་ཚན་གང་རུང་ནང་ལུ་ སློབ་དེབ་དང་ རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ་གཞན་ ཡང་

ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཚུ་ནང་ལས་འཚོལ་ཏེ་ བྲི་བཅུག་ནི། ལན་ཚུ་དམང་ཁར་ ལྷག་ཞིན་ན་ དེའི་ནང་ལས་ ལེགས་ཤོམ་དང་ དྲག་ཤོས་

འདི་ གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཅུག་ནི།  

ü སྙན་རྩོམ་ཚུ་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ ཁྱད་པར་ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོདཔ་སྨོ? 

ü ཞབས་ཁྲ་ རྩང་མོ་ བློ་ཟེ་ཚུ་དང་ གསལ་བཤད་ཀྱི་བར་ན་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ ག་དེ་སྦེ་ར་འདུག?  

ü ཁྱོད་ཀྱིས་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ཡོད་པའི་ སྙན་རྩོམ་ཚུ་གི་གྲས་ལས་ འབྲིཝ་ད་ འཇམ་ཤོས་ར་ག་ཅི་འདི་སྨོ? ག་ཅི་འབད?  



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 

རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།                                                            ཤོག་གྲངས་ 60 / 344 

ü ཐིག་ཁྲམ་འདི་ནང་གི་ སྙན་རྩོམ་གཉིས་ལུ་ ཁྱད་པར་ག་དེ་སྦེ་ར་འདུག་གོ?  

   ཐིག་ཁྲམ་དང་པ།       ཐིག་ཁྲམ་གཉིས་པ།  

ཡར་ལྷ་ཡི་ཞིང་ཁམས་བཟུམ།།   

ནཱ་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཡོད།། 

ང་བཅས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་འདི།།  

ཨའེ་དགའ་སྐྱིད་ལྡན་པར་ཤོག།   

ཡར་ལྷའི་ཞིང་ཁམས་བཟུམ་འབད་ར་ ནཱ་ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་

འདི་ཡོདཔ་ཨིན། ང་བཅས་ཀྱི་འབྲུག་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ དུས་ཨ་རྟག་ར་ 

དགའ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་སྨོན་ལམ་ ཞུ་ནི་ཨིན།  

 

གྲོས་འཆར་གཉིས་པ།  ལྷག་སྟེ་དབྱེ་བ་དཔྱད་ཐོག་ལས་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི།  

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སློབ་རིམ་༨ པ་ ཚུན་ཚོད་ལྷབ་སྦྱང་འབད་ཡོད་པའི་ ཚིགས་བཅད་ཀྱི་སྙན་རྩོམ་དང་ ཚིག་ལྷུག་པའི་སྙན་རྩོམ་གྱི་འབྲི་ཐངས་ མ་འདྲཝ་

ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྡེ་ཚན་བཟོ་ཞིན་ན་ སྡེ་ཚན་རེའི་ནང་ལུ་ སྙན་རྩོམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་བཀྲམ་ནི། དཔེར་ན་ 

སློབ་རིམ་དགུ་པའི་ ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་གི་སློབ་དེབ་ནང་ལུ་ ཡོད་པའི་ སྙན་རྩོམ་ ཞབས་ཁྲ་ རྩང་མོ་ དཔེ་གཏམ་ གསལ་

བཤད་ཚུ་ བཀྲམ་ཞིན་ན་ འབྲི་ཐངས་ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་བཅུག་ནི།  

ཡང་ན་། 

སྡེ་ཚན་ཚུ་ནང་ ཕུར་པ་འཕྲིན་ལས་དང་ མགོནམ་ཚེ་རིང་གིས་ བརྩམས་ཡོད་པའི་ བློ་ཟེ་གི་ཀི་དེབ་ ཨཔ་བྲེ་གང་གི་བྲིས་པའི་བློ་ཟེ་གི་

ཀི་དེབ་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ བློ་ཟེ་ལྷའི་པི་ཝང་།  རྩང་མོའི་ཀི་དེབ་བློ་རིག་མེ་ཏོག། དཔྱེ་

གཏམ་དང་ གསལ་བཤད་ཀྱི་ཀི་དེབ་ ཚུ་ སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ བཀྲམ་ཞིན་ན་ ལྷག་སྟེ་ འབྲི་ཐངས་ག་དེ་སྦེ་ ཡོདཔ་ཨིན་ན་ དབྱེ་

བ་དཔྱད་བཅུག་ནི།  

ü  ཞབས་ཁྲ་ རྩང་མོ་ བསླབ་བྱ་ ཁ་བཤད་ དཔྱེ་གཏམ་དང་ གསལ་བཤད་ཚུ་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ ག་དེ་སྦེ་ར་

འདུག?  

སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ཞིན་ན་ བཅུད་དོན་ཚུ་ དམང་ཁར་བཤད་

དེ་ ཚིགས་བཅད་ཀྱི་སྙན་རྩོམ་དང་ ཚིག་ལྷུག་པའི་སྙན་རྩོམ་གྱི་བར་ན་ འབྲི་

ཐངས་ག་དེ་འབད་ར་ ཡོདཔ་ཨིན་ན་ དབྱེ་བ་དཔྱད་བཅུག་ནི།   
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གྲོས་འཆར་གསུམ་པ།  ལས་འགུལ་སྤྲོད་ཐོག་ལས་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། ༼ལས་འགུལ་གཞི་བཞག་ལྷབ་སྦྱང་། ༽ 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

ཚིགས་བཅད་ཀྱི་སྙན་རྩོམ་དང་ ཚིག་ལྷུག་པའི་སྙན་རྩོམ་ཀྱི་ཁྱད་པར་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་  

ü སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ རང་རྐྱང་སྦེ་ རྩོམ་དག་པ་ཅིག་བྲིས་ཏེ་ འགྲེལ་བཤད་བྲི་བཅུག་ནིའི་ ལས་འགུལ་བྱིན་ནི། ༼རྩོམ་རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ 

ཚིག་འབྲུ་གི་མང་ཉུང་ ག་དེ་སྦེ་ར་ ཚུད་དགོཔ་ཨིན་ན་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ ལམ་སྟོན་འབད་དགོ། དཔེར་ན་ ཚིག་རྐང་དང་པ་

ནང་ ཚིག་འབྲུ་དྲུག་མ་འབད་མི་དེ་ཚུ་ ཚིག་ཆ་ཆ་སྦེ་ལྷག་པ་ཅིན་ ཚིག་རྐང་གཉིས་པ་ གསུམ་པ་དང་ བཞི་པ་ནང་ལུ་ཡང་དེ་

སྦེ་ར་ བྲི་དགོ་པའི་ ལམ་སྟོན་འབད་ནི།༽ 

ü རང་སོའི་རྩོམ་དང་དེའི་ འགྲེལ་བཤད་བྲིས་ཡོད་མི་འདི་ སྡེ་ཚན་བཟོ་ཞིན་ན་ སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ སྒོར་སྒོརམ་སྦེ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ 

ལྷག་སྟེ་ ལྷག་ངོ་བདེ་མི་བདེ་ ནང་རྡོག་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  

ü དེ་སྦེ་ལྷག་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཡིག་སྡེབ་དང་ སྦྱོར་བ་ཚུ་ཡང་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་བཅུག་ནི། 

ü རང་སོའི་སྙན་རྩོམ་འདི་ལུ་ གཞི་བཞག་ཞིན་ན་ ཚིགས་བཅད་ཀྱི་སྙན་རྩོམ་དང་ ཚིག་ལྷུག་པའི་སྙན་རྩོམ་གྱི་བར་ན་ འབྲི་ཐངས་

ཀྱི་ ཁྱད་པར་ག་དེ་སྦེ་ར་ ཡོདཔ་ཨིན་ན་ སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ལས་ དབྱེ་བ་དཔྱད་བཅུག་ནི།  

ü དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ ཞུན་དག་འབད་ཚར་བའི་ མཐའ་དཔྱད་ཟིན་བྲིས་འདི་ རང་སོའི་ དཔེ་སྣོད་ནང་ལུ་ བཞག་བཅུག་ནི།   

 

གྲོས་འཆར་བཞི་པ།  གསལ་བཤད་ཐོག་ལས་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་ཐབས་ཤེས། Fishbowl 

ལ ྶབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

ཚིགས་བཅད་ཀྱི་སྙན་རྩོམ་དང་ ཚིག་ལྷུག་པའི་སྙན་རྩོམ་ཀྱི་ཁྱད་པར་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་  

ü སློབ་ཕྲུག་ཚུ་སྡེ་ཚན་དག་པ་ཅིག་བཟོ་ཞིན་ན་ བརྡ་དོན་ཡོད་པའི་དོན་ཚན་གཅིག་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ ལུང་འདྲེན་དང་དཔེ་

གཏམ་ཚུ་ཚུད་ཡོད་པའི་ གསལ་བཤད་རེ་ བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་བཅུག་ནི།  

ü གསལ་བཤད་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ དམང་ཁར་གསལ་བཤད་གཏང་བཅུག་ནི། འདི་གི་དོན་ཚུ་ ཡུལ་དང་བསྟུན་

པའི་ ཞེ་སའི་ཚིག་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།  
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ü གསལ་བཤད་གཏང་པའི་སྐབས་ལུ་ སྡེ་ཚན་ལ་ལུ་ ཉན་མི་དང་ ལ་ལུ་ ལྟ་རྟོག་འབད་མི་འབད་བཞག་ནི།  

 
ü ལྟ་རྟོག་འབད་བའི་སྐོར་རྒྱབ་ཕོགཔ་ད་ གསལ་བཤད་ནང་གི་ ཚིགས་བཅད་དང་ ལྷུག་པ་ཚུ་ སོ་སོ་སྦེ་ ངོས་འཛིན་འབད་

དེ་ཐོ་བཀོད་བཅུག་ནི།  

ü མཇུག་ལུ་ ཚིགས་བཅད་ཀྱི་སྙན་རྩོམ་དང་ ཚིག་ལྷུག་པའི་སྙན་རྩོམ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ག་དེ་སྦེ་ར་ 

ཡོདཔ་ཨིན་ན་ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག་ནི།  

ü དབྱེ་ཞིབ་ཚད་གཞི་བཟོ་སྟེ་ གསལ་བཤད་འདི་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• ཁྱོད་ཀྱིས་ཚིགས་བཅད་ཀྱི་སྙན་རྩོམ་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་འབད་ ཧ་གོ་ཡི་གོ?  

• ཚིག་ལྷུག་གི་སྙན་རྩོམ་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་ཨིན་པས?  

• ཚིག་བཅད་ཀྱི་སྙན་རྩོམ་དང་ ཚིག་ལྷུག་གི་སྙན་རྩོམ་གྱི་བར་ན་ ཁྱད་པར་ག་དེ་སྦེ་ར་འདུག་གོ? 

• ཚིག་བཅད་ཀྱི་སྙན་རྩོམ་དང་ ཚིག་ལྷུག་གི་སྙན་རྩོམ་གྱི་དཔེ་ དག་པ་རེ་བཀོད། 

དབྱེ་ཞིབ། 

1. ཚིགས་བཅད་ཀྱི་སྙན་རྩོམ་དང་ ཚིག་ལྷུག་གི་སྙན་རྩོམ་གྱི་གོ་དོན་དང་ དཔེ་དག་པ་རེ་ སླབ་བཅུག་ནི་དང་། ཡིག་ཐོག་

ལུ་བྲི་བཅུག་སྟེ་ ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་དགོ། 

2. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ ཚིགས་བཅད་ཀྱི་སྙན་རྩོམ་དང་ ཚིག་ལྷུག་གི་སྙན་རྩོམ་གྱི་བར་ན་ ཁྱད་པར་ག་དེ་སྦེ་ར་

ཡོདཔ་ཨིན་ན་ གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ ཤེས་མ་ཤེས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

3. རྩོམ་རྐྱབ་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཧ་གོ་མ་གོ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  

4. གསར་རྩོམ་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ སྤྱན་ཞུ་/ སྡེ་གྲོགས།/ ནང་རྡོག་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བཀོད་བཅུག་ནི། 

5. གསལ་བཤད་ཚུལ་མཐུན་སྦེ་ གཏང་ཚུགས་མི་ཚུགས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། འོག་གི་དབྱེ་ཚད་དང་འཁྲིལ་བའི་ སྐུགས་ཀྱི་

ཚད་གཞི་བཟོ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  

 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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༡ ངོ་སྤྲོད། ༔ དྲན་པ་བཀུག་ཚུགསཔ།             ༔ 

དོན་ཚན་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགསཔ། 

༔ ཡིད་ཆེས་དང་བརྩི་མཐོང་བསྐྱེད་ཚུགསཔ། 

༔ གནད་དོན་ངོ་མ་གོ་བརྡ་སྤྲོད་ཚུགསཔ། 

༢ གནད་དོན་ངོ་མ། ༔ གནད་དོན་ཁ་གསལ། 

༔ ཁུངས་བསྐྱལ་ཚུགསཔ།  

༔ འབྱུང་ཁུངས་ཡོདཔ། 

༣ མཇུག་བསྡུ། ༔ གནད་དོན་བཅུད་བསྡུ་ཚུགསཔ། 

༤ གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་

འགྱུར། 

༔ གདོང་གི་འཛུམ་མདངས་ལེགས་ཤོམ། 

༔ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་རྣམ་འགྱུར། 

༔ མིག་ཏོ་གི་འབྲེལ་བ་ཚུལ་མཐུན།  

༥ སྒྲ་དྭངས་ཧིང་། 

སྐད་སེང་ཕབ། 

༔ རྗོད་སྒྲ་དགཔ། 

༔ ཚིག་གི་གཅད་མཚམས་ཡོདཔ། 

༔ ཚིག་གི་ཉམས་དང་བསྟུན་ སྐད་སེང་ཕབ་ཚུལ་མཐུན། 

༦ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་དང་མཁོ་ཆས་གཞན་ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ། 

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

༡. སློབ་རིམ་དགུ་པའི་ ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་སློབ་དེབ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠་ཅན་མ།  

༢. སྙན་རྩོམ་ཡིད་ཀྱི་དགའ་སྟོན། རྩོམ་པ་པོ་ཀུན་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ། བློ་གཏེར་དཔེ་བསྐྲུན་ཁང་།  

༣. བློ་ཟེ་དགའ་བའི་ཟློས་གར། རྩོམ་པ་པོ་ བྲེ་གང་།  

༤. བློ་ཟེ། རྩོམ་པ་པོ་ ཕུར་པ་འཕྲིན་ལས་དང་ མགོནམ་ཚེ་རིང་།  

༥. གསལ་བཤད་ཀྱི་ཀི་དེབ། རྩོམ་པ་པོ་ བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།  

༦. ཀ་རྩོམ་རིག་འཕེལ་མ། ཀུན་གསལ། སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧་ ཅན་མ།  

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ། 

༡ སྙན་རྩོམ་དང་རྩོམ་གྱི་ངོ་སྤྲོད། https://youtu.be/ZF_sG1NJ4AM 

༢ Informative speech examples. https://youtu.be/StPSgqwCnVk 

༼དྲན་གསོ། ལྷབ་སྟོན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ མཐུན་རྐྱེན་གཞན་ཡང་ རང་གིས་འཚོལ་ཏེ་ བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་

དགོ༽ 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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འབྲེལ་ཡོད་སྙན་རྩོམ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་སློབ་སྟོན་འབད་ཐངས། 

ལྕོགས་གྲུབ། 

• ཡིག་ཆ་གི་རིགས་ ག་ཅི་བཟུམ་ར་ཨིན་རུང་ ཚིག་གི་གཅད་མཚམས་དང་ རྗོད་སྒྲ་ ཚིག་ཆད་ལྷག་ཚུ་གི་སྐྱོན་ ག་ནི་ཡང་

མེད་པར་ ལྷག་སྟེ་ བརྡ་དོན་ལེན་ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་མཁོ་བའི་ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ ལེགས་ཤོམ་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་

ལས་ རང་གི་མི་ཚེ་ དོན་ལྡན་བཟོ་ནི་ལུ་བརྩོན་ཚུགས།༼ལྷག་རྩོམ༽  

• གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ལས་འཐོན་པའི་ རྫོང་ཁ་དང་ཆོས་སྐད་ལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ ཤེས་ཡོན་དང་བརྡ་དོན་ཚུ་ལེན་

ཚུགས།༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• རྩོམ་རིག་གི་སྦྱང་བ་ཐོབ་ལས་ བྲི་ནི་ལུ་གོམས་གཤིས་ཚུད་དེ་ རང་གི་ཚོར་ཉམས་ཚུ་ རྩོམ་རིག་གི་རྣམ་པ་གང་འོས་ཀྱི་ཐོག་

ལས་ བཀོད་དེ་ མཁས་ཉམས་བཏོན་ཚུགས། ༼བྲི་ནི།༽ 

• གནད་དོན་ག་ཅིའི་སྐོར་ལས་འབད་རུང་ བསམ་ཞིབ་ཚུ་འབད་དེ་ རྩོད་བསྡུར་དང་ འདྲི་ཞིབ་ དོགས་སེལ་ཚུ་ ངག་སྦྱོར་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པའི་ཐོག་ལས་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས། ༼ཉན་སླབ༽ 

ལས་དོན། 

• རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་ཁག་ཆེ་བའི་ ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། ༼ལྷག་

རྩོམ༽ 

• འགྲེལ་བཤད། ལོ་རྒྱུས། འཆར་སྣང་། རྒྱས་བཤད། རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཐོག་ལས་ སྐྱོན་ཡོན་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་

དགོ།༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• ཞིབ་ཞིབ་དང་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་ནི་ ལ་སོགས་པའི་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ ཐབས་ལམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྩོམ་རིག་ཚུ་གི་ གོ་

དོན་ལེན་ནི་དང་ བཅུད་དོན་ཚུ་ བཏོན་ཚུགས་དགོ། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ལས་འཐོན་པའི་ རྫོང་ཁ་དང་ཆོས་སྐད་ཀྱི་ལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་ དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་

ལེན་ཚུགས་དགོ།༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• འབྲི་རྩོམ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་སྦྱང་བརྩོན་འབད་དེ་ གནད་དོན་ག་ཅི་ར་བྲི་དགོ་རུང་ འཆར་སྣང་ ལོ་རྒྱུས་ རྒྱུད་སྐུལ་ རྒྱས་བཤད་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་

ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་འབྲི་རྩོམ་གྱི་རྣམ་པ་ནང་བཙུགས་ཏེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ། ༼བྲི་ནི༽ 

• རང་གི་ཚོར་ཉམས་ཚུ་ བསླབ་བྱ་ རྩང་མོ་ བློ་ཟེ་ ཁ་བཤད་ དཔྱེ་གཏམ་ ཞབས་ཁྲ་ ལ་སོགས་པའི་ཐོག་ལུ་ བཙུགས་ཏེ་བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་འབད་

ཐོག་ལས་ ཚིག་གི་རྣམ་འགྱུར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བྲིས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།༼བྲི་ནི༽ 

• འབྲི་རྩོམ་དང་ སྙན་རྩོམ་ སྲུང་གི་དོན་ཚན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ རྩོད་བསྡུར་ཚུ་འབད་དེ་ ལེགས་ཉེས་ཀྱི་བསམ་འཆར་བཀོད་ཚུགས་དགོ། 

༼ཉན་སླབ༽ 

• བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་གྱི་རིག་རྩལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བློ་ཚུ་སླབ་པའི་སྐབས་ མིང་ཚིག་ཚུ་ རྗོད་སྒྲ་དང་ མགྱོགས་ལྷོད་ སེང་ཕབ་ཚུ་ ཡུལ་དང་བསྟུན་ཏེ་ 

ཚུལ་མཐུན་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ།  ༼ཉན་སླབ༽ 

 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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གྲོས་འཆར་དང་པ།   ལྷག་སྟེ་གོ་བ་ལེན་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། Reading and understanding.        

             (SQW3R Method). 

སློབ་དེབ་ནང་གི་ སྙན་རྩོམ་དང་ སྙན་རྩོམ་གཞན་ཚུ་གི་ གོ་དོན་དང་ཁྱད་རྣམ་ དབྱེ་བ་དང་ བརྡ་དོན་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་དེབ་ནང་གི་ 

སྙན་རྩོམ་དང་ སྙན་རྩོམ་གྱི་ཀི་དེབ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ གོ་བ་ལེན་བཅུག་ནི།     

སྦྱོང་ལཱ་འདི་གི་དོན་ལུ་  

ü སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ རང་རྐྱང་དང་ཆ་གཟུང་ ཡང་ན་ སྡེ་ཚན་གང་རུང་གི་ཐོག་ལས་ སློབ་དེབ་ནང་གི་སྙན་རྩོམ་དང་ སྙན་རྩོམ་གྱི་ཀི་

དེབ་ཚུ་ ག་དེ་མང་མང་ ལྷག་སྟེ་གོ་བ་ལེན་བཅུག་ནི། 

ü སྙན་རྩོམ་གྱི་ དབྱེ་བ་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད་བཅུག་ནི།  

ü གནས་རིམ་འདི་ནང་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ་པའི་ སྙན་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་ ཞབས་ཁྲ་ རྩང་མོ་ བློ་ཟེ་ དང་ གསལ་བཤད་

ལ་སོགས་པ་ཚུ་གི་ གོ་དོན་དང་ ཁྱད་རྣམ་ དབྱེ་བ་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ར་ ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཅུག་ནི། 

ü ཞབས་ཁྲ་ རྩང་མོ་ དཔྱེ་གཏམ་ གསལ་བཤད་ ལ་སོགས་པའི་ སྙན་རྩོམ་འདི་ཚུ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ 

དུས་རྒྱུན་བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁེ་ཕན་ག་ཅི་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཅུག་ནི།  

ü འདི་གི་དོན་ལུ་ རང་སོའི་རིག་པ་དང་ འཁྲིལ་ཏེ་ སྒྲིག་བཀོད་ཅིག་བཟོ་དགོ། སྒྲིག་བཀོད་ཀྱི་དཔེ་ཅིག་བཀོད་དེ་ཡོད།  

ཡང་ན་   

ü སློབ་དཔོན་གྱིས་ སྙན་རྩོམ་གྱི་ཀི་དེབ་ནང་ལས་ དོན་ཚན་ག་ར་གི་ལྷག་ནིའི་མཁོ་ཆས་ ལག་ཤོག་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ཞིན་ན་ 

ཨིང་སྐད་ཀྱི་ SQW3R ཐབས་ལམ་གྱི་ཐོག་ལུ་ལྷག་སྟེ་ རང་སོའི་དོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་བའི་ གོ་བ་ལེན་བཅུག་ནི། 

         སྙན་རྩོམ་གྱི་ཀི་དེབ་ལྷག་སྟེ་གོ་བ་ལེན་ཡོད་པའི་ཐོ། 

སྤྱི་ཚེས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།     ལྷག་མི།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

དོན་ཚན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།     རྩོམ་པ་པོ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

གོ་དོན་དང་ཁྱད་རྣམ།                    དབྱེ་བ།  

 

དཔེ།                         ཁེ་ཕན།  
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S = Survey. བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི། 

ལྷག་ནིའི་མཁོ་ཆས་འདི་གི་ནང་དོན་ སྤྱིར་བཏང་གི་མཐོང་སྣང་ཅིག་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།  

མཁོ་ཆས་འདི་ནང་ལུ་ རང་གི་དོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་བའི་ དོན་ཚན་ གོ་དོན་དང་ རང་ལུ་དགོ་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོདཔ་ཨིན་

ན་ སྔོན་ཞིབ་འབད་དགོ།  

རང་གི་དོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་བའི་ གནས་སྐབས་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ མཁོ་ཆས་འདི་ནང་ལུ་ བཀོད་རིས་ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ བརྟག་

ཞིབ་འབད་ནི། 

Q = Question. དྲི་བ་བཀོད་ནི།  

ལྷག་ནིའི་མཁོ་ཆས་འདིའི་ནང་དོན་ཚུ་ སེམས་ཁར་དྲན་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ དྲི་བ་དག་པ་ཅིག་བཀོད་ནི། 

དང་པ་ར་ རང་གིས་རང་ལུ་ དྲི་བ་ཁག་དག་པ་ཅིག་བཀོད་ནི།   

 ༡ ང་གིས་ལྷག་མི་ དོན་ཚན་འདི་ ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་ ཨིན་ན?  

 2 ངེའི་སློབ་སྟོན་པ་གིས་ དོན་ཚན་འདི་གི་སྐོར་ལས་ ག་ཅི་ར་གསུངས་ཡི་ག?  

 3 ང་གིས་དོན་ཚན་འདི་གི་སྐོར་ལས་ ག་ཅི་ར་ཤེསཔ་ཡོདཔ་ཨིན་ན?  

 4 དོན་ཚན་འདི་གི་ཐོག་ལུ་ ད་ལྟོ་ལྷག་མི་མཁོ་ཆས་འདི་དང་ ང་གིས་ཧེ་མ་ལས་ ཤེས་མི་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་འབྲེལ་བ་ག་དེ་སྦེ་བཟོ་

ནི་ཨིན་ན?  

གཞན་ཡང་ རང་གི་དོན་ཚན་ལུ་ ཕན་ཐོགས་པའི་ དྲི་བ་དག་པ་ཅིག་བཀོད་དེ་ ལྷག་ནིའི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་བརྩམ་དགོཔ་ཨིན།  

༡ བརྟག་ཞིབ། ལྷག་ནིའི་མཁོ་ཆས་འདི་གི་ནང་དོན་སྤྱིར་བཏང་མཐོང་སྣང་

ཅིག་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི། 

༢ དྲི་བ་བཀོད་ནི། ལྷག་ནིའི་མཁོ་ཆས་འདིའི་ནང་དོན་ཚུ་ སེམས་ཁར་དྲན་

ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ དྲི་བ་དག་པ་ཅིག་བཀོད་ནི། 

༣ ལྷག་ནི།  མཁོ་ཆས་འདི་ལྷག་ནི། 

༤ཟིན་བྲིས།  ཟིན་བྲིས་བཀོད་ཚརཝ་ཅིག་ ལོག་སེམས་ཁར་དྲན་ནི། 

༦བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི།  ག་ཅི་ལྷག་ཅི་ག་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི། 
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R1 = Read.   ལྷག་ནི།  

ཁུ་སིམ་སི་སྦེ་ལྷག་ནི་ སྐད་བཏོན་ཏེ་ལྷག་ནི་ མིང་ཚིག་སྦྱྲོར་ཀློག་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་ནི་ ལ་སོགས་པའི་ ལྷག་ཐངས་མ་འདྲཝ་ཚུ་གང་རུང་

གི་ཐོག་ལས་ མཁོ་ཆས་འདི་ལྷག་ནི།  

ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་ རང་གིས་ ཧེ་མ་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ དྲི་བ་ཚུ་སེམས་ཁར་དྲན་ནི་དང་ ཧུར་བརྩོན་གྱི་ཐོག་ལས་ དོན་དག་ཚུ་ 

ཧ་གོཝ་འསྦེ་ལྷག་དགོ།   

ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་ མིང་ཚིག་ཧ་མ་གོཝ་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཚིག་མཛོད་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།  

W • (Read) + Write. ཟིན་བྲིས་བཀོད་ནི།  

ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་ ཁག་ཆེ་བའི་ གནད་དོན་དང་རང་གི་དོན་ཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ ཟིན་བྲིས་བཀོད་ནི།  

དཔེར་ན་རང་གི་དོན་ཚན་འདི་ རྩང་མོ་གི་སྐོར་ལས་ཨིན་པ་ཅིན་ འདི་གི་ གོ་དོན་ག་ཅི་ཨིན་ན? ཁྱད་རྣམ་ག་ཅི་འདུག? དབྱེ་བ་ག་དེམ་

ཅིག་འདུག? འཐེན་ཐངས་ཀྱི་གདངས་དབྱངས་ལུ་དབྱེ་བ་ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོད་ག?  འདི་གི་ཁེ་ཕན་ ག་ཅི་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཚུ་ ག་ར་ཟིན་

བྲིས་བཀོད་དགོ།  

ལག་ཤོག་འདི་ ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་ ཧེ་མའི་དྲི་བ་ཚུ་གི་ ལན་འཚོལ་ཚུགས་དགོ། 

R2 = Recall. དྲན་ནི།  

ཟིན་བྲིས་བཀོད་ཚར་བའི་ཤུལ་མ་ རང་གིས་ལྷག་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་ཚུ་ ལོག་སེམས་ཁར་དྲན་ནི། 

དེ་སྦེ་སེམས་ཁར་ དྲན་པའི་སྐབས་ལུ་ ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ དྲན་མ་ཚུགས་པའི་གནད་དོན་རེ་འབྱུང་པ་ཅིན་ རང་གི་ཟིན་བྲིས་འདི་ ལྷག་

བལྟ་དགོ། དེ་སྦེ་ཡང་ གཏན་གཏན་སྦེ་མ་ཤེས་པ་ཅིན་ ཧེ་མ་ལྷག་ཡོད་པའི་ མཁོ་ཆས་འདི་ལོག་ལྷག་དགོ།  

R3 = Review. བསྐྱར་ཞིབ།  

རང་གིས་ཟིན་བྲིས་བཞག་ཡོད་མི་འདི་དང་ ནང་དོན་ངོ་མ་ནང་ཡོད་མི་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཁྱད་པར་ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ག་བསྡུར་

འབད་ཞིན་ན་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི།  

རང་གི་དོན་ཚན་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཧེ་མའི་དྲི་བ་ཚུ་གི་ལན་ དྲན་ཚོར་གྱི་ཐོག་ལས་ སླབ་ཚུགས་མི་ཚུགས་བལྟ་ནི།  

མཇུག་ར་ SQW3R ཐབས་ལམ་གྱིཐོག་ལས་ ལྷག་སྟེ་གོ་བ་ལེན་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ དམང་ཁར་གསལ་ཞུ་འབད་དེ་ བཏུབ་

མ་བཏུབ་པའི་ བསམ་ལན་བརྗེ་སོར་འབད་བཅུག་ནི། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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གྲོས་འཆར་གཉིས་པ།  སེམས་ཀྱིས་འཆར་གཞི་སྒྲིག་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། Mind/ Concept Mapping. 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སློབ་རིམ་དགུ་པ་ནང་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ་པའི་ སྙན་རྩོམ་ རྩང་མོ་ བསླབ་བྱ་ གསལ་བཤད་ ཞབས་ཁྲ་ ལ་སོགས་པའི་ཀི་དེབ་

འཚོལ་ཏེ་ སྤྲོད་ཞིན་ན་ དེ་ཚུ་གི་གོ་དོན་ ཁྱད་རྣམ་དང་ བརྡ་དོན་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ དྲན་འཆར་ Mind mapping/ 

Concept Mapping ཡང་ན་ སེམས་ཀྱིས་འཆར་གཞི་སྒྲིག་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི།  

ü སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ རང་རྐྱང་ ཆ་གཟུང་དང་ སྡེ་ཚན་གང་རུང་ཐོག་ལས་ སྙན་རྩོམ་གྱི་དོན་ཚན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གནད་དོན་ཚུ་ 

གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ རྒྱུན་མཐུད་དེ་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ཁ་གསལ་སྦེ་ ཐོ་བཀོད་ཚུགས་པའི་ འཆར་གཞི་བཟོ་བཅུག་ནི།  

ü འཆར་གཞི་འདི་ འཇམ་སུ་ཅིག་སྦེ་ བཟོ་བཅུག་ནི་ཨིན་ན? སྣ་མང་སྦེ་བཟོ་བཅུག་ནི་ཨིན་ན་འདི་ སློབ་དཔོན་རང་ར་སོ་སོ་ལུ་

རག་ལས།   

ü སྦྱོང་ལཱ་འདི་ མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ དམང་ཁར་བཤད་བཅུག་པའི་བསྒང་ལས་ གོ་དོན་དང་ཁྱད་རྣམ་ དབྱེ་བ་དང་ ཁེ་ཕན་དེ་ཚུ་ཡང་

ག་ར་ ཧ་ལམ་ཅིག་ ཧ་གོ་ཚུགས་པའི་ ལམ་སྟོན་འབད་དགོ།   

ü དེའི་ནང་ ནང་དོན་ག་ཅི་ར་ཚང་དགོཔ་ཨིན་ན་ཚུ་ཡང་ ལམ་སྟོན་འབད་ནི། དཔེར་ན་ གོ་དོན་ ཁྱད་རྣམ་ དབྱེ་བ་ དང་ 

ཁེ་ཕན་ ལ་སོགས་པའི་གནད་དོན་ཁག་ཆེ་ཤོས་ཚུ་ཚང་དགོཔ་སྦེ་ ལམ་སྟོན་འབད་དགོ།  

ü དོན་ཚན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ འཆར་གཞི་དེ་སྦེ་བཟོ་ཚར་བའི་བསྒང་ལས་ ཁག་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ག་ར་ ཚུད་ཚུགསཔ་བཟོ་དགོ།  

ü མཇུག་ལུ་ འཆར་གཞི་འདི་ སྡེ་ཚན་ནང་རྡོག་བརྗེ་སོར་འབད་ཞིན་ན་ ལྷག་སྟེ་ གོ་བ་ལེན་བཅུག་ནི།   

ü སྦྱོང་ལཱ་འདི་ འབད་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ དྲན་འཆར་ Mind Mapping/ Concept Mappingགི་དཔེ་ འཇམ་

སམ་ཅིག་བཀོད་དེ་ཡོད།   

  

 

 

 

སྙན་རྩོམ།
ཞབས་ཁྲ།

གོ་དོན་དང་ཁྱད་རྣམ།
དབྱེ་བ།

རྩང་མོ། གོ་དོན་དང་ཁྱད་རྣམ།

དབྱེ་བ།

གཞུང་སྒྲ།

བོད་སྒྲ།

རིག་གསར།

གཉེན་གླུ།

དགྲ་གླུ།
དགྲ་གཉེན་འདྲེས་མ།

གོ་དོན་དང་
དཔེ།

གོ་དོན་དང་
དཔེ།
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གྲོས་འཆར་གསུམ་པ། མཁས་མཆོག་སྡེ་ཚན་བཟོ་སྟེ་ བརྗེ་སོར་ཐོག་ལས་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི།Home Group & Expert Group 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ།  

གནས་རིམ་འདི་ནང་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ་པའི་་ སྙན་རྩོམ་གྱི་དོན་ཚན་ རྩང་མོ་ བསླབ་བྱ་ གསལ་བཤད་ ཞབས་ཁྲ་ ལ་སོགས་

པའི་གོ་དོན་ ཁྱད་རྣམ་དང་ བརྡ་དོན་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ རིག་སྣ་སྡེ་ཚན་བཟོ་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི།  

ལྷབ་སྟོན་འདིའི་དོན་ལུ།  

སྐོར་ཐེངས་དང་པ། རང་གནས་སྡེ་ཚན། Home Group 

ü སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ རིག་པ་ཡོད་མི་དང་མེད་མི་ སླ་བསྲེ་རྐྱབ་སྟེ་འབད་རུང་ ཡང་ན་ ཨང་གྲངས་ཐོག་ལུ་འབད་རུང་ དོན་ཚན་

གྱངས་ཁ་དང་འཁྲིལ་བའི་ སྡེ་ཚན་བཟོ་ནི། དཔེར་ན་ དོན་ཚན་ ཞབས་ཁྲ་ རྩང་མོ་ བསླབ་བྱ་ གསལ་བཤད་ བཞི་

ཨིན་པ་ཅིན་ སྡེ་ཚན་ ༤ བཟོ་ནི།   

སྡེ་ཚན་འདི་གི་མིང་ལུ་ རང་གནས་སྡེ་ཚན་   

Home Group ཟེར་སླབ་ཨིན།  

  

  

ü སྡེ་ཚན་རེ་ནང་ལུ་རང་སོའི་ ཁ་རྗེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དོན་ཚན་རེ་ གདམ་འཐུ་འབད་བཅུག་ནི།  

ü སྦྱོང་ལཱ་འདི་གི་དོན་ལུ་ སློབ་རིམ་དགུ་པའི་ ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི། རང་སོའི་དོན་ཚན་འདི་གི་ཐོག་ལུ་ 

ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ལྷག་ཞིན་ན་ གོ་བ་ལེན་ཏེ་ དོན་ཚན་འདིའི་གོ་དོན་དང་ཁྱད་རྣམ་ དབྱེ་བ་ ཁེ་ཕན་དང་ འདིའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ག་ཅི་

ར་སྟོནམ་ཨིན་ན་ ཁ་གསལ་སྦེ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་བཅུག་ནི། འདིའི་དོན་ལུ་ དཔེ་མཛོད་ནང་ལས་ སྙན་རྩོམ་གྱི་ཀི་དེབ་གཞན་

ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་ནི་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནིའི་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་ནི།   

ü རང་གི་དོན་ཚན་འདི་གི་ཐོག་ལུ་ ག་བསྡུར་འབད་དེ་ ཁྱད་ཆོས། ཚིག་གི་ཉམས། མཛེས་ཆ་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོད་ག་ བལྟ་བཅུག་ནི།  

ü རང་སོའི་ རང་གནས་སྡེ་ཚན་ Home Group ནང་ལུ་ཕོག་ཡོད་པའི་ དོན་ཚན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ དོགས་པ་རེ་ཡོད་རུང་ 

སློབ་དཔོན་གྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དེ་ རང་སོའི་སྡེ་ཚན་ནང་གི་མི་ངོ་ག་ར་གིས་ཧ་གོཝ་དང་ བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ 

སྡེ་ཚན་འདི་གི་ལཱ་ མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན།  
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སྐོར་ཐེངས་གཉིས་པ། མཁས་མཆོག་སྡེ་ཚན། Expert Group 

ü སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ཧེ་མའི་ རང་གནས་སྡེ་ཚན་བཞི་ནང་གི་ འཐུས་མི་ཚུ་ ཨང་གྲངས་སླབ་བཅུག་ཞིན་ན་ ཨང་དང་པ་འཐོབ་མི་

ག་ར་གཅིག་ཁར་ གཉིས་པ་འཐོབ་མི་ག་ར་གཅིག་ཁར་སྦེ་ སྡེ་ཚན་ཁག་དག་པ་ཅིག་བཟོ་ནི།  

དཔེར་ན་ ཞབས་ཁྲའི་སྡེ་ཚན་ནང་ལས་གཅིག་ རྩང་མོའི་སྡེ་ཚན་ནང་ལས་གཅིག་ བསླབ་བྱའི་སྡེ་ཚན་ནང་ལས་གཅིག་ གསལ་

བཤད་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ནང་ལས་གཅིག་ འབད་ མི་ངོ་༤ འབད་མི་ སྡེ་ཚན་དག་པ་ཅིག་བཟོ་ནི། སྡེ་ཚན་འདི་གི་མིང་ལུ་ མཁས་

མཆོག་སྡེ་ཚན་ Expert Group ཟེར་སླབ་ཨིན།  

 
ü ད་ལྟོ་གི་སྡེ་ཚན་ནང་གི་མི་ངོ་ཚུ་ག་ར་ རང་གི་དོན་ཚན་གྱི་མཁས་མཆོག་ཨིནམ་ལས་ རང་གི་དོན་ཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ ཧེ་མ་རང་

གནས་སྡེ་ཚན་ནང་གོ་བསྡུར་འབད་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་ཚུ་ སྐོར་རྒྱབ་འབད་བཤད་པ་རྐྱབ་ནི།  

ü མཁས་མཆོག་སྡེ་ཚན་འདི་ནང་ལུ་ དང་པ་ར་ སྡེ་ཚན་དང་པ་ནང་ལས་འོང་མི་ འཐུས་མི་གིས་ རང་གནས་ སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ 

བསྟུན་གྲོས་རྐྱབ་མིའི་དོན་ཚན་འདིའི་སྐོར་ལས་ སྡེ་ཚན་འདི་ནང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་བརྗེ་སློར་འབད་དེ་ འཐུས་མི་གཞན་ཚུ་གིས་ 

དོགས་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་དྲི་བ་རེ་ཡོད་རུང་དྲིས་ཏེ་ ལན་ཚུ་སླབ་བྱིན་དགོ།  

ü དེ་ལས་དེ་བཟུམ་ སྡེ་ཚན་གཉིས་པ་ གསུམ་པ་ བཞི་པ་ ལྔ་པ་ཚུ་ནང་ལས་འོང་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ རེ་རེ་བཞིན་སྐོར་རྒྱབ་སྦེ་ 

འབད་དགོ།  

ü ཆ་མཉམ་ར་ མཇུག་བསྡུ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་དོགས་སེལ་འབད་མ་ཚུགསཔ་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ སློབ་དཔོན་གྱིས་

དོགས་སེལ་ འབད་དགོ། 

གྲོས་འཆར་བཞི་པ། མི་སྡེ་གྲལ་གཏོགས་དང་ འདྲི་དཔྱད་ཐོག་ལས་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། Enquiry & Involvement of community. 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ།  

གནས་རིམ་འདི་ནང་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ་པའི་་ སྙན་རྩོམ་གྱི་དོན་ཚན་ རྩང་མོ་ བསླབ་བྱ་ གསལ་བཤད་ ཞབས་ཁྲ་ ལ་སོགས་

པའི་གོ་དོན་ ཁྱད་རྣམ་དང་ བརྡ་དོན་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་སྡེའི་གྲལ་གཏོགས་དང་ འདྲི་དཔྱད་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། འདི་

གི་དོན་ལུ། 
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ü སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་པའི་ སྙན་རྩོམ་གྱི་དོན་ཚན་ཚུ་ རང་སོའི་སྤྲོ་བའི་ཐོག་ལས་ གདམ་འཐུ་འབད་བཅུག་ནི།  

ü དོན་ཚན་ཅོག་འཐདཔ་ ཕོག་མི་ཚུ་ སྡེ་ཚན་གཅིག་ཁར་བཟོ་ནི།  

ü རང་སོའི་སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ བསྟུན་གྲོས་འབད་དེ་ རང་སོའི་དོན་ཚན་གྱི་དྲི་བ་དག་པ་ཅིག་ བཟོ་བཅུག་ནི།  

དྲི་བ་ནང་ལུ་ ག་ཅི་སྨོ? ག་ཅི་འབད་ཁག་ཆེཝ་སྨོ? ག་དེ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་སྨོ? ཧེ་མ་དང་ད་ལྟོའི་བར་ན་ ཁྱད་པར་ག་

དེ་སྦེ་ར་འདུག་གོ་ ལ་སོགས་པའི་ ཁག་ཆེ་བའི་ དྲི་བ་དག་པ་ཅིག་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཅུག་ནི། 

ü དོན་ཚན་ཚུ་གི་ ལག་ལེན་དང་ཁེ་ཕན་ག་ཅི་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ འདྲི་དཔྱད་འབད་དེ་ དབྱེ་བ་དཔྱད་བཅུག་ནི། དཔེར་ན་ རྩང་མོ་

འདི་ ག་དེ་སྦེ་ར་ ཁྱད་བརྗེ་བའི་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་ན? འིད་གི་ཁེ་ཕན་ག་ཅི་ར་ ཡོདཔ་ཨིན་ན? ལ་སོགས་པ།   

ü སྡེ་ཚན་རང་ར་སོ་སོ་གིས་ བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ཡོད་པའི་ དྲི་བ་ཚུ་ ཆ་རོགས་དང་ ཕམ་སྤུན་ཆ་ ཁྱིམ་ཚང་ཚུ་ལུ་དྲིས་ཏེ་ ལན་

འཚོལ་བཅུག་ནི། )གཞན་དང་འདྲི་ལན་སྐབས་ གུས་ཞབས་ཐོག་ལས་ སླབ་ཐངས་ཚུ་སྟོན་དགོ། 

ü ཡང་ན་ ཉེ་འདབས་ཀྱི་ གོ་ཤེས་ཉན་ཤེས་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ དོན་ཚན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་དེ་ ཧ་གོ་བཅུག་

དགོ། 

ü གོ་ཤེས་ཉན་ཚུ་ལུ་ གུས་ཞབས་ཐོག་ལས་ བཤད་པ་ཚུ་ཉན་ནི་དང་ ཧ་མ་གོ་མི་ཚུ་ འདྲི་ལན་འབད་དེ་ ཤེས་ཐབས་འབད་

ནི། 

ü འདྲི་དཔྱད་འབད་ཡོད་པའི་་གནད་དོན་ཚུ་ སྡེབ་མ་འཛོལ་བར་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ དམང་ཁར་ གསལ་ཞུ་འབད་བཅུག་ནི།  

ü མཐའ་མཇུག་ལུ་ གསལ་ཞུ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ག་ར་གིས་ སེམས་དྲན་པ་བཏོན་ཏེ་ ཉན་བཅུག་དགོ།  

ü དོགས་གསལ་འབད་དགོཔ་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ཕན་གྲོགས་འབད་ནི།  

 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• སྙན་རྩོམ་ལུ་དབྱེ་བ་གཅི་ར་འདུག? དག་པ་ཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ བྲིས། 

• ཞབས་ཁྲ་དང་ རྩང་མོའི་བར་ན་ ཁྱད་པར་ག་ཅི་འདུག?  

• ཁྱོད་ཀྱིས་ བསླབ་བྱ་དང་ གསལ་བཤད་ཟེར་མི་འདི་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ ཧ་གོ་ཡི་གོ? 

• རྩང་མོ་འདི་ཤེས་པ་ཅིན་ ཁེ་ཕན་ག་ཅི་ར་འདུག་གོ?  

དབྱེ་ཞིབ། 

༡ སྙན་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་དང་ དེ་ཚུ་གི་གོ་དོན་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ ཧ་གོ་མ་གོ་ དྲི་བ་དྲིས་ཏེ་ དབྱེ་ཞིབ་ འབད་ནི། 

༢ ཁོང་གིས་བྲིས་ཡོད་པའི་ སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ ཡིག་སྡེབ་འཛོལ་མ་འཛོལ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  

༣ ལཱ་ཤོག/ཡིག་ཐོག་དྲིས་ལན/ངག་ཐོག་དྲིས་ལན/སྡེ་ཚན་ཚུ་གིས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
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༤ བསམ་འཆར་ བརྗེ་སོར་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ དྲིས་ལན་ཐོག་ལས་ ཧ་གོ་མ་གོ་ ནང་རྡོག་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  

༥ སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ བཟོ་ཐོག་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

 

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

༡) གླུ་དེབ་བློ་གསར་ལམ་སྟོན།            ༢) རྩང་མོ་སེམས་ཀྱི་མེ་ཏོག། (Koms Publication.) 

༣) རྫོང་ཁའི་བློ་ཟེ། (རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷག་ཚོགས།)    4) བློ་ཟེ་དགའ་བའི་ཟློས་གར། (བྲེ་གང་།) 

༥) འབྲུག་གི་བློ་ཟེ། (རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།)   ༦) བློ་ཟེ། (ཕུར་པ་འཕྲིན་ལས་དང་ མགོདམ་ཚེ་རིང་) 

༧) འབྲུག་གི་མདའ་རྩེད། ཁ་བཤད། (ཅང་རྡོ་རྗེ།)           ༨) དཔྱེ་གཏམ།༢ (རྫང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།) 

༩) བྱིས་པའི་ལེགས་བཤད་དང་ བསླབ་བྱ། (དྲག་ཤོས་ཤེས་རབ་མཐའ་ཡས།)  ༡༠) འཇིག་རྟེན་ཕོ་མོའི་བསླབ་བྱ། (ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།) 

༡༡) སྙན་རྩོམ་ཡིད་ཀྱི་དགའ་སྟོན། (བློ་གཏེར་དཔེ་བསྐྲུན་ལས་སྡེ།)      ༡༢) བརྩེ་བའི་བུ་ལུ་ཕ་མའི་བསླབ་བྱ། (ཤེས་རིག་ལྷན་

ཁག) 

༡༣) སློབ་རིམ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པའི་ ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་གི་ཀི་དེབ་༢༠༢༠ ཅན་མ།14) བློ་ཟེ་ལྷའི་པི་ཝང་། (རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་

ཚོགས།) 

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ། 
1) 3ན་+ོམ་.ི་ངོ་5ོད་དང་ ད6ེ་བ་9ོབ་:ོན། https://youtu.be/m6eAHoUR9i4 
 2) +ང་མོའི་9ོབ་:ོན། https://youtu.be/Gmhc7rD2IrA 
 ༣) =ོ་ཟེ་དང་དཔེ་གཏམ་9ོབ་:ོན། https://youtu.be/AAvgZ2vvoK4 
 4) ཞབས་D་9ོབ་:ོན། https://youtu.be/ikorwww2O7Y 
 ༥) =ོ་ཟེ་གསར་+ོམ་Fར་Gོལ་བཏེག་པའི་ཀ་བ། 

https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/Lozey_7e015d2950161b6a7ee04182
a5e0166f.pdf 

 ༦) དཔེ་གཏམ་དོན་.ི་Kན་ཆ། 
https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/Paytam_3f8ca6e1c25fc23d2586866d
de8153a5.pdf 

 ༧) ཁ་བཤད། Oral Literature 
https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/Oral_Literature_(1)_9c50766a65176
954da6511830091db0d.pdf 

 ༨) ལམ་Gོལ་དགའ་:ོན་དང་འ)ེལ་བའི་+ོམ་རིག 

https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/oral_compilation1_f3a3bb6210476e
6ad1dceab52acd1f6c. 

 9) Pོང་ཁ་ཉམས་Rང་དང་དར་/བ།:   https://www.youtube.com/watch?v=IZZjDZlMRe4 

  ༡༠) Pོང་ཁའི་དཔེ་གཏམ་ ༡ པ།: https://www.youtube.com/watch?v=SwfQCEaybBk&t=47s 

  ༡༡) Pོང་ཁའི་དཔེ་གཏམ་༢ པ།:  https://www.youtube.com/watch?v=koOgzGIBx9E 
  ༡༢) Pོང་ཁའི་དཔེ་གཏམ་༣ པ།:  https://www.youtube.com/watch?v=S6x-szpT_rU 
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  ༡༣) Pོང་ཁའི་དཔེ་གཏམ་༤ པ།:  https://www.youtube.com/watch?v=JHsAVh40MP0&t=25s 
  ༡༤) Pོང་ཁའི་དཔེ་གཏམ་༥ པ།:  https://www.youtube.com/watch?v=x1OamTvCTSU&t=9s 
  ༡༥) Pོང་ཁའི་དཔེ་གཏམ་༦ པ།:  https://www.youtube.com/watch?v=hJ7Lmo7xnlY&t=31s 
  ༡༦) Pོང་ཁའི་དཔེ་གཏམ་༧ པ།:  https://www.youtube.com/watch?v=yWHWUtULjNs&t=56s 
  ༡༧) Pོང་ཁའི་དཔེ་གཏམ་༨ པ།:  https://youtu.be/x6HXe0d3hYo 
  ༡༨) རིག་གWང་མཐོ་རིམ་9ོབ་Yའི་ =ོ་ཟེ་འZན་བ[ར། https://youtu.be/dhXErLmobrQ 

༡༩) ]ར་པ་འ^ིན་ལས་དང་ མགོནམ་ཚ`་རིང་གི་=ོ་ཟེ།  https://youtu.be/-D7I4MCDyNY 
  ༢༠) Kལ་འཛbན་ཤེས་རིག་ཚcགས་dེ་གིས་བཟོ་ཡོད་པའི་ +ང་མོའི་མཐོང་ཐོས། https://youtu.be/UtUjQurqVZ0  
  ༢༡) Kལ་འཛbན་ཤེས་རིག་ཚcགས་dེ་གིས་བཟོ་ཡོད་པའི་ =ོ་ཟེའི་མཐོང་ཐོས། https://youtu.be/3uEtj719zPg 

  ༢༡) Bhutan E Learning, Features of a Lyric Poem, Key Stage 2& 3. 
https://youtu.be/X51MprsSXzg  ་ 
  ༢༢) ཁ་བཤད། fང་gད། https://youtu.be/6soRddjXEJA 

 

སྙན་རྩོམ་ལྷག་སྟེ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ཐངས། 

ལྕོགས་གྲུབ། 

• སྐད་ཡིག་དང་ ཐོས་པའི་ཡོན་ཏན་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ དཔེ་དེབ་གང་མང་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེ་ནང་མཁོ་བའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ལེན་ཚུགས།  

• གཞན་གྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་མིའི་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ རང་གིས་ཡང་ ཚིག་གི་རྣམ་འགྱུར་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་

སྒོ་ལས་ རྩོམ་རིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་མཁོ་བའི་ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ ལེགས་ཤོམ་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ 

རང་གི་མི་ཚེ་ དོན་ལྡན་བཟོ་ནི་ལུ་བརྩོན་ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• དཔེ་སྣོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལོ་གཅིག་གི་ནང་ལུ་ རང་གི་སྦྱོང་ལཱ་དྲག་ཤོས་༥ ལས་མ་ཉུངམ་ཅིག་ དཔེ་སྣོད་ནང་ 

བསྡུ་གསོག་འབད་དེ་ ལྟ་རྟོག་གི་ཐོག་ བྲི་ནིའི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཚུགས།༼བྲི་ནི།༽ 

ལས་དོན། 

• འགྲེལ་བཤད། ལོ་རྒྱུས། འཆར་སྣང་། རྒྱས་བཤད། རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཐོག་ལས་ སྐྱོན་ཡོན་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ། 

༼ལྷག་རྩོམ༽ 
• ཞིབ་ཞིབ་དང་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་ནི་ ལ་སོགས་པའི་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ ཐབས་ལམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྩོམ་རིག་ཚུ་གི་ གོ་དོན་ལེན་

ནི་དང་ བཅུད་དོན་ཚུ་ བཏོན་ཚུགས་དགོ། ༒ 

• རང་གི་ཚོར་ཉམས་ཚུ་ བསླབ་བྱ་ རྩང་མོ་ བློ་ཟེ་ ཁ་བཤད་ དཔྱེ་གཏམ་ ཞབས་ཁྲ་ ལ་སོགས་པའི་ཐོག་ལུ་ བཙུགས་ཏེ་བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་འབད་ཐོག་

ལས་ ཚིག་གི་རྣམ་འགྱུར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བྲིས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། ༼ཉན་སླབ།༽ 
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• བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་གྱི་རིག་རྩལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བློ་ཚུ་སླབ་པའི་སྐབས་ མིང་ཚིག་ཚུ་ རྗོད་སྒྲ་དང་ མགྱོགས་ལྷོད་ སེང་ཕབ་ཚུ་ ཡུལ་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཚུལ་

མཐུན་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ།  ༼ཉན་སྦླ༽ 

 

གྲོས་འཆར་དང་པ།   བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ འགྲེམ་སྟོན་སྤྱན་ཞུ་འབད་ནི།  Gallery Walk Presentation 

སྙན་རྩོམ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྙན་རྩོམ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བཅུག་ནི། 

སྦྱོང་ལཱ་འདི་གི་དོན་ལུ་ གོ་རིམ་དང་པ། མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་སྙན་རྩོམ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི། 

ü མཉམ་འབྲེལ་ལྷབ་སྦྱང་སེམས་ཤུགས་ སྐྱེད་ཐབས་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ཆ་སྦེ་བཟོ་ཞིན་ན་ རང་གིས་དགའ་མི་ སྙན་རྩོམ་

གདམ་འཐུ་འབད་དེ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བཅུག་ནི།  

ü སྙན་རྩོམ་གདམ་འཐུ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ དཔེ་མཛོད་ནང་འཁྱིད་ནི། དེ་མིན་རུང་ ཁོང་གིས་གདམ་འཐུ་འབད་

ཡོད་པའི་ སྙན་རྩོམ་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ ཀི་དེབ་ཚུ་ འཚོལ་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ཆ་རོགས་འབད་དགོ།  

ü སྙན་རྩོམ་ལྷག་སྟེ་ བསྐྱར་ཞིབ་མ་འབད་བའི་ཧེ་མར་ བསྐྱར་ཞིབ་ བཀོད་རིས་ཅིག་བཟོ་དགོ། དཔེར་ན།  

གོ་རིམ་གཉིས་པ།  འགྲེམ་སྟོན་སྤྱན་ཞུ།  Gallery Walk Presentation. 

ü སྙན་རྩོམ་ལྷག་སྟེ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཤོག་ཐང་ནང་བྲི་བཅུག་ནི། 

ü ཤོག་ཐང་ནང་བྲིས་ཞིན་ན་ གྱང་གུ་སྦྱར་བཅུག་ནི།  

ü སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ཆ་ཆ་སྦེ་ གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ རོགས་ཀྱིས་འགྲེམ་སྟོན་འབད་ཡོད་པའི་ སྙན་རྩོམ་བསྐྱར་ཞིབ་འདི་ ལྷག་ནི།  

ü དེ་སྦེ་ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་ རང་སོའི་བསམ་ལེན་ཚུ་ ཤོག་ཆུང་ sticky pad གུ་བྲིས་ཞིན་ན་ ཤོག་ཐང་གུ་སྦྱར་ནི།  

         སྙན་རྩོམ་བསྐྱར་ཞིབ། 

སྤྱི་ཚེས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།     བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

དོན་ཚན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།     རྩོམ་པ་པོ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

 

དོན་ཚན་དང་སྙན་རྩོམ་གྱི་བར་ནའི་འབྲེལ་བ།          རྩོམ་པ་པོའི་ བསམ་བརྗོད་དང་ ཚོར་རྣམ། 
 

བརྗོད་དོན་གཙོ་བོ།                  རང་གི་བསམ་འཆར།  
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ü བསམ་ལེན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རང་གིས་ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ། དོགས་གསལ་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ སློབ་དཔོན་གྱིས་སེལ་ཐབས་

འབད་དགོ།  

གོ་རིམ་གསུམ་པ། དཔེ་སྣོད་ནང་བཞག་ནི། 

ü ཆ་རོགས་ཀྱིས་བསམ་ལན་བྱིན་མི་དང་ སློབ་དཔོན་གྱིས་དོགས་སེལ་འབད་མི་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་དེ་ མཐའ་དཔྱད་འདྲ་

བཤུས་ བཟོ་བཅུག་ནི། 

ü མཐའ་དཔྱད་འདྲ་བཤུས་འདི་ རང་སོའི་དཔེ་སྣོད་ནང་ བསྡུ་གསོག་འབད་བཞག་ནི།   

 

གྲོས་འཆར་གཉིས་པ།  སྙན་རྩོམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི།   

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ།  

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སློབ་རིམ་དགུ་པའི་ ལྷག་རིག་དང་ རྩོམ་རིག་སློབ་དེབ་ནང་གི་སྙན་རྩོམ། གཞན་གྱིས་བརྩམས་ཡོད་པའི་སྙན་རྩོམ། 

ཡངན། གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ ཐོབ་པའི་ རྫོང་ཁ་དང་ཆོས་སྐད་ཀྱི་སྙན་རྩོམ་ རྩང་མོ་ ཞབས་ཁྲ་ བསླབ་བྱ་ གསལ་

བཤད་ ཁ་བཤད་ ལ་སོགས་པ་ཚུ་ ལྷག་བཅུག་ཞིན་ན་ འོག་གི་གནད་དོན་ཚུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ཞིནམ་ལས་ 

དམང་ཁར་སླབ་བཅུག་ནི།  

ü སྙན་རྩོམ་འདི་གི་ གོ་དོན་ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་སྟོནམ་མས་གོ?  

ü སྙན་རྩོམ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ དབྱེ་བ་ག་ཅི་ནང་ཚུདཔ་ཨིན་ན?  

ü སྙན་རྩོམ་འདི་ནང་ ཕན་པའི་བསླབ་བྱ་ ག་ཅི་ར་འདུག? 

ü སྙན་རྩོམ་འདི་ གནས་སྟངས་ག་ཅི་བཟུམ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ བརྩམས་ནུག? 

ü སྙན་རྩོམ་འདི་ནང་ མ་བཏུབ་པའི་གནད་དོན་ག་ཅི་བཤད་དེ་འདུག? 

ü སྙན་རྩོམ་འདི་ནང་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཧེ་མ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པའི་ མིང་ཚིག་ག་ཅི་འདུག? 

ü སྙན་རྩོམ་དེ་ཚུའི་བར་ན་ འབྲི་ཐངས་དང་ ཚིག་གཞི་བཙུགས་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ ག་ཅི་ར་འདུག? 

ü འདི་གི་དོན་ལུ་ སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་ བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྙན་རྩོམ་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་ སྒྲིག་བཀོད་བཟོ་དགོ།  

གོ་དོན། དབྱེ་བ། ཕན་པའི་

བསླབ་བྱ།  

གནས་སྟངས།  མ་བཏུབ་པའི་

གནད་དོན། 

ཧེ་མ་ལག་ལེན་མ་

འཐབ་པའི་མིང་ཚིག 

སྙན་རྩོམ་ཚུ་གི་བར་ན་ ཚིག་

གཞི་བཙུགས་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར།  
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ü དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཨིནམ་དང་མེནམ། བཏུབ་དང་མ་བཏུབ། ལེགས་ཉེས། བདེན་རྫུན། དྲག་ཞན། རྒྱབ་སྐྱོར་

དང་རྒྱབ་འགལ་གྱི་ བསམ་འཆར་ཚུ་ སླབ་ནིའི་གོ་སྐབས་བཟོ་དགོ།  

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• སྙན་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་ཁྱད་རྣམ་ ག་དེ་སྦེ་ར་འདུག? 

• སྙན་རྩོམ་མ་འདྲཝ་དེ་ཚུ་འབྲི་ཐངས་དང་ ཚིག་བཙུགས་ཐངས་ཚུ་ནང་ཁྱད་པར་ ག་དེ་སྦེ་ར་འདུག་གོ? (ཚིག་གི་མཛེས་ཆ) 

དབྱེ་ཞིབ། 

ü སྙན་རྩོམ་ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་ རྗོད་སྒྲ། སྐད་སེང་ཕབ། ཐོགས་ཆགས་དང་ མགྱོགས་ལྷོད་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

ü རྗོད་སྒྲ་དག་མི་དག་བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྟ་རྟོག་གི་མཁོ་ཆས་བཟོ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཞིན་ན་ ལེགས་བཅོས་འབད་བྱིན་ནི། 

 

 

 

ü དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ དམང་ཁར་བཤད་པའི་སྐབས་ལུ་ ཨ་ལུའི་རིག་པའི་ལྕོགས་གྲུབ། བསམ་ཞིབ་འབད་ཐངས། ཁུངས་

བཀལ་ཐངས། འགན་ཁུར་འབག་ཐངས་དང་ སྤྱན་ཞུ་འབད་ཐངས་ཚུ་ཡང་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

ü སྙན་རྩོམ་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ རང་སོའི་བློ་རིག་དང་འཁྲིལ་བའི་ དབྱེ་ཚད་བཟོ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ།  

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

༡) གླུ་དེབ་བློ་གསར་ལམ་སྟོན།            ༢) རྩང་མོ་སེམས་ཀྱི་མེ་ཏོག། (Koms Publication.) 

༣) རྫོང་ཁའི་བློ་ཟེ། (རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷག་ཚོགས།)    4) བློ་ཟེ་དགའ་བའི་ཟློས་གར། (བྲེ་གང་།) 

༥) འབྲུག་གི་བློ་ཟེ། (རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།)   ༦) བློ་ཟེ། (ཕུར་པ་འཕྲིན་ལས་དང་ མགོདམ་ཚེ་རིང་) 

༧) འབྲུག་གི་མདའ་རྩེད། ཁ་བཤད། (ཅང་རྡོ་རྗེ།)           ༨) དཔྱེ་གཏམ།༢ (རྫང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།) 

༩) བྱིས་པའི་ལེགས་བཤད་དང་ བསླབ་བྱ། (དྲག་ཤོས་ཤེས་རབ་མཐའ་ཡས།)  ༡༠) འཇིག་རྟེན་ཕོ་མོའི་བསླབ་བྱ། (ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།) 

༡༡) སྙན་རྩོམ་ཡིད་ཀྱི་དགའ་སྟོན། (བློ་གཏེར་དཔེ་བསྐྲུན་ལས་སྡེ།)      ༡༢) བརྩེ་བའི་བུ་ལུ་ཕ་མའི་བསླབ་བྱ། (ཤེས་རིག་ལྷན་

ཁག) 

༡༣) སློབ་རིམ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པའི་ ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་གི་ཀི་དེབ་༢༠༢༠ ཅན་མ།14) བློ་ཟེ་ལྷའི་པི་ཝང་། (རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་

ཚོགས།) 

༡༥. ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ཡོད་པའི་ སྙན་རྩོམ་དང་ གཞན་གྱིས་བརྩམས་ཡོད་པའི་སྙན་རྩོམ་གང་རུང་། 

རྗོད་སྒྲ་མ་དག་པའི་ཡི་གུ།   རྗོད་སྒྲ་མ་དགཔ་སྦེ་ལྷག་ཐངས། རྗོད་སྒྲ་ངོ་མ།  

   



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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༼དྲན་གསོ། ལྷབ་སྟོན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ མཐུན་རྐྱེན་གཞན་ཡང་ རང་གིས་འཚོལ་ཏེ་ བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་

དགོ༽ 

 

སྙན་རྩོམ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ མིང་ཚིག་སྐད་ཡིག་ལྷབ་སྦྱང་འབད་ཐབས་ལུ་ སློབ་སྟོན་འབད་ཐངས། 

ལྕོགས་གྲུབ།  

• རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་མཁོ་བའི་ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ ལེགས་ཤོམ་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་

ལས་ རང་གི་མི་ཚེ་ དོན་ལྡན་བཟོ་ནི་ལུ་བརྩོན་ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ལས་འཐོན་པའི་ རྫོང་ཁ་དང་ཆོས་སྐད་ལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ ཤེས་ཡོན་དང་བརྡ་དོན་ཚུ་ལེན་

ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• སྐད་སྒྱུར་འབད་ཐངས་ཀྱི་ སྦྱང་རྩལ་ལྷབ་སྟེ་ ཉེ་བར་མཁོ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ རྫོང་ཁ་ནང་སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་ ལག་ལེན་

འཐབ་ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• གནད་དོན་ག་ཅིའི་སྐོར་ལས་འབད་རུང་ བསམ་ཞིབ་ཚུ་འབད་དེ་ རྩོད་བསྡུར་དང་ འདྲི་ཞིབ་ དོགས་སེལ་ཚུ་ ངག་སྦྱོར་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པའི་ཐོག་ལས་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས། ༼ཉན་སླབ༽ 

ལས་དོན། 

• གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ལས་འཐོན་པའི་ རྫོང་ཁ་དང་ཆོས་སྐད་ཀྱི་ལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་ དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ལེན་

ཚུགས་དགོ།༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• ལྷག་ཞིནམ་ལས་ ཐོས་པའི་ཡོན་ཏན་རྒྱ་སྐྱེད་ གཏང་ཚུགས་དགོ།༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• ཞབས་ཁྲ་ རྩང་མོ་ བསླབ་བྱ་ བློ་ཟེ་ དཔྱེ་གཏམ་ བསླབ་བྱ་ ཁ་བཤད་དང་ གསལ་བཤད་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ གནད་དོན་ཚུ་ 

རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ ཚིག་གི་རྣམ་འགྱུར་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྒོ་ལས་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཚུགས་དགོ། ༼ཉན་སླབ༽ 

• རང་གི་ཚོར་ཉམས་ཚུ་ བསླབ་བྱ་ རྩང་མོ་ བློ་ཟེ་ ཁ་བཤད་ དཔྱེ་གཏམ་ ཞབས་ཁྲ་ ལ་སོགས་པའི་ཐོག་ལུ་ བཙུགས་ཏེ་བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་འབད་ཐོག་

ལས་ ཚིག་གི་རྣམ་འགྱུར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བྲིས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། ༼བྲི་ནི༽ 

 

གྲོས་འཆར་དང་པ།   མཐོང་ཐོས་མཁོ་ཆས་བལྟ་སྟེ་ གྲོས་བསྡུར་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི།  

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སྙན་རྩོམ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ མིང་ཚིག་སྐད་ཡིག་ལྷབ་སྦྱང་འབད་ཐབས་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྙན་རྩོམ་གྱི་ མཐོང་ཐོས་མཁོ་ཆས་ལག་ལེན་

འཐབ་སྟེ་ མིང་ཚིག་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ར་ལག་ལེན་འཐབ་ནུག་ག་ གྲོས་བསྡུར་འབད་བཅུག་ནི།  



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ü སློབ་རིམ་དགུ་པ་ནང་ལུ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ སྙན་རྩོམ་ ཞབས་ཁྲ་ རྩང་མོ་ དཔེ་གཏམ་ ཁ་བཤད་དང་གསལ་

བཤད་ གང་རུང་ཅིག་གི་ མཐོང་ཐོས་མཁོ་ཆས་ཅིག་བལྟ་ཞིན་ན་ རང་གིས་དུས་རྒྱུན་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་

བཀོད་འབད་བཅུག་ནི། 

དཔེར་ན་ ཞབས་ཁྲ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ མིང་ཚིག་སྐད་ཡིག་ལག་ལེན་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་  

ü karaoke བཟོ་ཡོད་པའི་ཞབས་ཁྲ་ཅིག་ སྟོན་ཞིན་ན་ ཚིག་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ ཉན་བཅུག་ནི་དང་ དྲན་པ་བཏོན་ཏེ་ བལྟ་

བཅུག་ནི།   

ü ཞབས་ཁྲ་འདི་ནང་ལུ་ རང་གིས་དུས་ནམ་ཡང་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ རང་སོའི་འབྲི་དེབ་ནང་ཐོ་བཀོད་འབད་

བཅུག་ནི།  

ü སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་ཚུ་གི་གོ་དོན་དང་ ག་དེ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་ན་ གྲོས་བསྟུན་འབད་ནི། 

ü ཞབས་ཁྲ་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ མིང་ཚིག་ཐོ་བཀོད་འབད་མི་ཚུ་ གནས་སྟངས་མ་འདྲ་བའི་ རྗོད་ཚིག་ནང་བཙུགས་ཏེ་ སྡེ་ཚན་

ནང་ལུ་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ སླབ་ནིའི་སྦྱང་བ་འབད་བཅུག།  

ü རང་སོའི་སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་གྲོས་བསྟུན་འབད་ཡོད་མི་འདི་ དམང་ཁར་ གསལ་ཞུ་འབད་བཅུག་ནི།  

ü གསལ་ཞུ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཞབས་ཁྲ་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་དོ་བཟུམ་ གནས་སྟངས་སོ་སོ་ནང་ ལག་ལེན་ག་དེ་སྦེ་ར་ 

འཐབ་ནུག་ག་ ལེགས་ཉེས་ཀྱི་བསམ་འཆར་ཚུ་ བཀོད་བཅུག་ནི། 

གསལ་བཤད་ལས་བརྟེན་ཏེ་ མིང་ཚིག་སྐད་ཡིག་ལག་ལེན་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ 

ü https://youtu.be/4jdeoyQWaaQ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གི་ གསུང་བཤད་དང་ གཞན་ཡང་བརྡ་དོན་

ཡོད་པའི་གསལ་བཤད་ བློ་སྟོབས་དང་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་ཚུགས་པའི་གསལ་བཤད། ག་ཅི་འབད་རུང་ཅིག་ཉན་བཅུག་ནི། 

ü དེ་ཚུ་ཉན་ཞིནམ་ལས་ ཁག་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ དག་པ་ཅིག་ གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཅུག་ནི།  

ü གནད་དོན་དེ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ དམང་ཁར་སླབ་བཅུག་ནི།  

ü དེ་མ་ཚད་ གསུང་བཤད་དང་ གསལ་བཤད་ནང་གི་ དཔེ་གཏམ་དང་ལུང་འདྲེན་རེ་ཡོད་ན་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཅུག་ནི།  

ü དཔེ་གཏམ་དང་ལུང་འདྲེན་ཚུ་ཡང་ གནས་སྟངས་སོ་སོ་ནང་ ལག་ལེན་ག་དེ་སྦེ་ར་འཐབ་ཨིན་ན་ཚུ་ གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་ 

བྲི་བཅུག་ནི།  

ü གྲོས་བསྟུན་འབད་ཡོད་པའི་གནད་དོན་འདི་ སྡེ་ཚན་ནང་རྡོག་བརྗེ་སོར་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ དམང་ཁར་ གསལ་ཞུ་འབད་

བཅུག་ནི། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ü གནད་དོན་དེ་ཚུའི་ཐོག་ལུ སྡེ་ཚན་ནང་རྡོག་ བཏུབ་མ་བཏུབ་ཀྱི་བསམ་འཆར་ཚུ་ རྩོད་བསྡུར་འབད་དེ་ བཅུད་དོན་གཙོ་བོ་འདི་ 

ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག་ནི།   

དྲན་གསོ། སྙན་རྩོམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ མིང་ཚིག་སྐད་ཡིག་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གོང་གི་ ཞབས་ཁྲ་དང་གསལ་བཤད་ཚུ་ལས་

ལྷབ་སྟོན་འབད་ཚུགས་དོ་བཟུམ་ སྙན་རྩོམ་གཞན་ཡང་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ཐབས་ལམ་བཏོན་ཏེ་ སློབ་སྟོན་འབད་དགོ།  

 

གྲོས་འཆར་གཉིས་པ།  སྐད་སྒྱུར་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི།  

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སྙན་རྩོམ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ མིང་ཚིག་སྐད་ཡིག་ལྷབ་སྦྱང་འབད་ཐབས་ལུ་ ཨིང་སྐད་ཀྱི་སྙན་རྩོམ་དང་ ཨིང་སྐད་ནང་ལུ་བཏང་ཡོད་པའི་  

གསལ་བཤད་ཚུ་ རྫོང་ཁ་ནང་སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་ བྲི་བཅུག་ནི།  

སྐད་སྒྱུར་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འོག་གི་ སྐད་སྒྱུར་གྱི་དབྱེ་བ་ཚུ་ སེམས་ཁར་བཞག་དགོ། 

སྦྱོང་ལཱ་འདི་གི་དོན་ལུ་ 

ü སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ཨིང་སྐད་ཀྱི་ སྙན་རྩོམ་གང་རུང་ཅིག་ ལྷག་སྟེ་ རྫོང་ཁ་ནང་སྐད་སྒྱུར་འབད་བཅུག་ནི།  

ü སྐད་སྒྱུར་གྱི་དོན་ལུ་ ཨིང་སྐད་ རྫོང་ཁའི་ཚིག་མཛོད་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་ནི།  

སྐད་སྒྱུར་འབད་ཐངས་ཀྱི་དབྱེ་བ། 

༡. ཚིག་སྒྱུར། 

ཚིག་སྒྱུར་ཟེར་མི་འདི་ བསྒྱུར་བྱའི་སྐད་ཡིག་ནང་ མིང་ཚིག་དང་བྱ་ཚིག་ ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་ག་ཡོད་མི་འདི་སྒྱུར་བྱེད་སྐད་ཡིག་ནང་བསྒྱུར་ནི། 

༢. དོན་སྒྱུར། 

དོན་སྒྱུར་ཟེར་མི་འདི་ བསྒྱུར་བྱའི་སྐད་ཡིག་ནང་གི་ནང་དོན་ག་ཨིན་མི་འདི་ སྒྱུར་བྱེད་སྐད་ཡིག་ནང་ལུ་ཕབ་སྟེ་བྲི་ནི། 

༣. དཀྲུགས་སྒྱུར། 

དཀྲུགས་སྒྱུར་ཟེར་མི་འདི་ བསྒྱུར་བྱའི་སྐད་ཡིག་ནང་གི་གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་མེན་པར་ སྒྱུར་བྱེད་སྐད་ཡིག་གི་ངག་གཤིས་དང་བསྟུན་ཏེ་ གོ་རིམ་ཧེ་མ་དང་

ཤུལ་མ་བཟོ་སྟེ་སྐད་སྒྱུར་འབད་ནི་དང་ ཡངན་ སྤེལ་མ་འབད་སྐད་སྒྱུར་འབད་ནི། 

༤. ཐད་སྒྱུར། 

ཐད་སྒྱུར་ཟེར་མི་འདི་ བསྒྱུར་བྱའི་སྐད་ཡིག་ནང་གི་གོ་རིམ་ག་ཨིན་མི་འདི་ གོ་རིམ་མ་དཀྲོགས་པར་ སྒྱུར་བྱེད་སྐད་ཡིག་ནང་ཕབ་སྟེ་བྲི་ནི། 

༥. སྒྲ་སྒྱུར། 

སྐབས་སུ་འབབ་པའི་སྐབས་ལུ་ སྒྲ་སྒྱུར་ལམ་ལུགས་ཟེར་མི་འདི་ བསྒྱུར་བྱའི་སྐད་ཡིག་ནང་ལུ་སླབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་མིང་ཚིག་ དཔེར་ན་ ས་ཆའི་མིང་དང་ 

མི་གི་མིང་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ སྒྱུར་བྱེད་སྐད་ཡིག་ནང་ལུ་ བྲི་དགོཔ་འཐོན་པའི་སྐབས་ལུ་མིང་འདི་ཚུ་གི་རྗོད་སྒྲ་ག་ཨིན་མི་འདི་ སྒྱུར་བྱེད་སྐད་ཡིག་གི་ཡིག་

གཟུགས་ནང་ལུ་བཀོད་མི་འདི་ལུ་སྒྲ་སྒྱུར་ཟེར་སླབ་ཨིན། 
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ü དཔེར་ན་ འོག་གི་ཨིང་སྐད་ཀྱི་ སྙན་རྩོམ་འདི་ རྫོང་ཁ་ནང་ སྐད་སྒྱུར་འབད་བཅུག་ནི། འདི་དང་རིགས་མཚུངས་ཏེ་ བརྡ་

དོན་ཡོད་པའི་རྩོམ་གང་རུང་ སྐད་སྒྱུར་འབད་བཅུག་རུང་བཏུབ།  

             

ཡང་ན། 

ü རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐོར་ལས་ གསུང་བཤད་ཨིང་སྐད་ནང་ཡོད་མི་  https://youtu.be/7Lc_dlVrg5M       དང་ བརྡ་དོན་ཡོད་པའི་ 

གསུང་བཤད་ https://youtu.be/OmTZx2nAvA4  འདྲཝ་ཅིག་ སྒྲ་ཆས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ཉན་ཏེ་ སྐད་སྒྱུར་འབད་བཅུག་ནི། 

ü སྐད་སྒྱུར་འབད་ཡོད་མི་འདི་ ཆ་གཟུང་གི་ཐོག་ལས་ ཞུན་དག་འབད་བཅུག་ནི།  

ü ཞུན་དག་འབད་ཚར་མི་གནད་དོན་ཚུ་ དམང་ཁར་དོར་ཁ་བསྒྱུར་ཏེ་ གསལ་ཞུ་འབད་བཅུག་ནི།  

ü གསལ་ཞུ་འབད་བའི་གནད་དོན་འདི་གི་ཐོག་ལུ་ བཏུབ་མ་བཏུབ་པའི་རྩོད་བསྡུར་དང་ འདྲ་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ཕྱེ་བཅུག་ཞིན་

ན་  ལེགས་ཉེས་ཀྱི་བསམ་ལན་ བྱིན་བཅུག་ནི།  

ü དེ་མིན་རུང་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་སེམས་ཤུགས་སྐྱེད་ཐབས་ལུ་ ཨིང་སྐད་ཀྱི་གསལ་བཤད་འདི་ རྫོང་

ཁའི་ནང་སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་ སློབ་ཕྲུག་རང་སོ་ལུ་ ཉན་ཆས་བཟོ་བཅུག་ཞིན་ན་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་ གང་རུང་གི་ཐོག་ལས་ 

བསྐྱལ་བཅུག་ནི། 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• སྙན་རྩོམ་ནང་གི་ མིང་ཚིག་དག་པ་ཅིག་ གདམ་འཐུ་འབད་ཞིན་ན་ ལག་ལེན་ག་དེ་སྦེ་ར་འཐབ་ནུག་ག་ འདྲི་དཔྱད་འབད་

ནི། 

• སྙན་རྩོམ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་མི་འདི་ནང་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པའི་ མིང་ཚིག་གསརཔ་ག་ཅི་ར་  

མཐོང་ཡི་གོ?  
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• ཨིང་སྐད་དང་ ཆོས་སྐད་ཀྱི་རྩོམ་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ མིང་ཚིག་འབད་རུང་ ཚིག་བཅད་དང་དོན་མཚམས་ཐུང་ཀུ་རེ་འབད་རུང་ སྐད་

སྒྱུར་འབད་བཅུག་ནི།  

 དབྱེ་ཞིབ། 

 ༡ སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོས་འབབ་ཡོད་མེད་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  

དོན་ཚན་དང་འཁྲིལཏེ་

ཕོག་ཧིང་། 

ཚིག་དོན་བཙུགས་

ཐངས།  

ཕྲད་དང་རྣམ་

དབྱེའི་སྦྱོར་བ།  

སྡེབ་

སྦྱོར།  

འབྲི་

བཀོད།  

ཡིག་བཟོ་དང་

གཙང་སྦྲ།  

ཡོངས་

བསྡོམས།  

༦ ༤ ༣ ༣ ༢ 2 ༢༠ 

 

༢ གོང་ལུ་ཡོད་པའི་ དཔེ་བཟུམ་ སློབ་དཔོན་རང་གིས་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་སྐུགས་ཁྲམ་རེ་བཟོ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

༡. སློབ་རིམ་དགུ་པའི་ ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་སློབ་དེབ།  

༢. ཀ་རྩོམ་ བློ་གསར་བློ་འཕེལ། རྩོམ་པ་པོ་ ཀརྨ་བསྟན་འཛིན། ཀུན་གསལ། 

༣. གླུ་དེབ་བློ་གསར་ལམ་སྟོན། ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི།  

༤. ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ཡོད་པའི་ སྙན་རྩོམ་དང་ གཞན་གྱིས་བརྩམས་ཡོད་པའི་སྙན་རྩོམ་གང་རུང་། 

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ། 

༡ མི་དབང་མཆོག་གི་གསུང་བཤད། https://www.youtube.com/watch?v=bwdaTkSvtsU 

༢ མི་དབང་མཆོག་གི་གསུང་བཤད། https://www.youtube.com/watch?v=hZArqn_5dfE 

3 དྲག་ཤོས་ཆེ་རིང་སྟོབས་རྒྱས་ཀྱི་ གསུང་བཤད། https://youtu.be/7Lc_dlVrg5M    

༤ བློན་ཆེན་ བློ་གྲོས་ཚེ་རིང་གི་གསུང་བཤད་ https://youtu.be/OmTZx2nAvA4  

༼དྲན་གསོ། ལྷབ་སྟོན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ མཐུན་རྐྱེན་གཞན་ཡང་ རང་གིས་འཚོལ་ཏེ་ བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་

དགོ༽ 
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འབྲེལ་ཡོད་སྙན་རྩོམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་འཐོབ་ཐབས་ཀྱི་ལྷབ་སྟོན་འབད་ཐངས། 

ལྕོགས་གྲུབ། 

• རྩོམ་རིག་གི་སྦྱང་བ་ཐོབ་ལས་ བྲི་ནི་ལུ་གོམས་གཤིས་ཚུད་དེ་ རང་གི་ཚོར་ཉམས་ཚུ་ རྩོམ་རིག་གི་རྣམ་པ་གང་འོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ 

བཀོད་དེ་ མཁས་ཉམས་བཏོན་ཚུགས། ༼བྲི་ནི༽ 

• འབྲི་རྩོམ་ སྙན་རྩོམ་ སྲུང་ རྣམ་ཐར་ འཁྲབ་སྲུང་ལ་སོགས་པའི་ རྩོམ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་ཚུ་ ཉན་ཞིནམ་ལས་ 

དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ བཏུབ་མ་བཏུབ་ཀྱི་ བསམ་འཆར་བཤད་ནི་དང་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ གནད་དོན་རྒྱས་སྡུད་གང་འོས་ཀྱི་

ཐོག་ལས་ སླབ་ཚུགས།༼ཉན་སླབ༽ 

ལས་དོན། 

• ཞིབ་ཞིབ་དང་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་ནི་ ལ་སོགས་པའི་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ ཐབས་ལམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྩོམ་རིག་ཚུ་གི་ གོ་དོན་ལེན་

ནི་དང་ བཅུད་དོན་ཚུ་ བཏོན་ཚུགས་དགོ། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• འབྲི་རྩོམ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་སྦྱང་བརྩོན་འབད་དེ་ གནད་དོན་ག་ཅི་ར་བྲི་དགོ་རུང་ འཆར་སྣང་ ལོ་རྒྱུས་ རྒྱུད་སྐུལ་ རྒྱས་བཤད་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་

འཐབ་ཐོག་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་འབྲི་རྩོམ་གྱི་རྣམ་པ་ནང་བཙུགས་ཏེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ། ༼བྲི་ནི༽ 

• རང་གི་ཚོར་ཉམས་ཚུ་ བསླབ་བྱ་ རྩང་མོ་ བློ་ཟེ་ ཁ་བཤད་ དཔྱེ་གཏམ་ ཞབས་ཁྲ་ ལ་སོགས་པའི་ཐོག་ལུ་ བཙུགས་ཏེ་བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་འབད་ཐོག་

ལས་ ཚིག་གི་རྣམ་འགྱུར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བྲིས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།༼བྲི་ནི༽ 

• འབྲི་རྩོམ་དང་ སྙན་རྩོམ་ སྲུང་གི་དོན་ཚན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ རྩོད་བསྡུར་ཚུ་འབད་དེ་ ལེགས་ཉེས་ཀྱི་བསམ་འཆར་བཀོད་ཚུགས་དགོ། ༼ཉན་

སླབ༽ 

 

གྲོས་འཆར་དང་པ།  འབྲེལ་མཐུད་ཐབས་ལམ་ཐོག་ལས་ སྙན་རྩོམ་བྲི་བཅུག་ནི།  Magnetic Poetry Board 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

འབྲེལ་ཡོད་སྙན་རྩོམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་འཐོབ་ཐབས་ཀྱི་ལྷབ་སྟོན་འབད་ཐངས་ལུ་ འབྲེལ་མཐུད་ཐབས་ལམ་ Magnetic 

Poetry Board གི་ཐབས་ལམ་ཐོག་ལས་ བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་འབད་བཅུག་ནི།  

སྦྱོང་ལཱ་དང་པ་གི་དོན་ལུ། གོ་རིམ་དང་པ། 

ü སློབ་ཕྲུག་རང་ར་སོ་སོ་ལུ་ ཤོག་བྱང་དང་་འབྲི་དེབ་གང་རུང་གི་ཐོག་ལུ་ སྙན་རྩོམ་ཅིག་ རང་སོའི་རིག་པའི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་འཁྲིལ་

བའི་ སྙན་རྩོམ་བྲི་ནིའི་བཀོད་རིས་ཅིག་བཟོ་བཅུག་ནི། (ཤིང་གི་བཀོད་རིས་ བཱོལ་ ཀི་དེབ་ གང་རུང་གི་བཀོད་རིས་ཚུ་ གསར་

རྩལ་ཅན་གྱི་ཐོག་ལས་ བཟོ་བཅུག་ནི།) 

ü རང་སོའི་ཚོར་སྣང་དང་འཁྲིལ་བའི་ སེམས་ཁར་མནོ་མི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ག་ར་ རང་གིས་བཟོ་ཡོད་མི་ བཀོད་རིས་འདི་ནང་བྲི་བཅུག་

ནི།  



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ü རང་གིས་ བྲིས་ཡོད་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ག་ར་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ འབྲེལ་མཐུད་འབད་དེ་ དོན་དག་ཡོད་པའི་ རྗོད་ཚིག་

བཟོ་བཅུག་ནི།  

ü གནད་དོན་གསལ་རི་རི་ཅིག་བཏོན་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ རྗོད་ཚིག་ཚུ་ཡང་ག་ར་འབྲེལ་མཐུད་འབད་ཞིན་ན་ རང་གིས་མནོ་མི་དོན་

ཚན་ཐོག་ལུ་ ཞབས་ཁྲ་ རྩང་མོ་ ལ་སོགས་པའི་ ཚིགས་བཅད་ཀྱི་སྙན་རྩོམ་དང་ བརྡ་དོན་ཡོད་པའི་གསལ་བཤད་དང་འབྲེལ་

བའི་ ཚིག་ལྷུག་གི་སྙན་རྩོམ་གང་རུང་ཅིག་ བཟོ་ནི་ལུ་ ལམ་སྟོན་འབད་དགོ།  

ü ག་དེམ་ཅིག་འབད་རང་གིས་ བྲི་ནི་ཨིན་པའི་ སྙན་རྩོམ་འདི་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དོན་ཚན་ཅིག་ཨིན་

པ་ཅིན་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སློབ་གྲྭའི་མཐའ་འཁོར་ལས་ཕར་ བཤལ་ཏེ་ ཁྱིད་ཞིན་ན་ ཚོར་ཉམས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བཙུགས་ནི་

ལུ་ ཕན་གྲོགས་འབད་དགོ།  

གོ་རིམ་གཉིས་པ།  

ü རང་གིས་བྲིས་ཡོད་པའི་ སྙན་རྩོམ་འདི་ རང་གིས་དགའ་མི་ ཆ་རོགས་གཅིག་དང་གཅིག་ཁར་ བསྡོམས་ཞིན་ན་ སྐད་

བཏོན་ཏེ་ལྷག་ནི།  

ü སྙན་རྩོམ་འདི་ འགོ་ལས་མཇུག་ཚུན་ཚོད་ལྷག་ཚརཝ་ད་ ཆ་རོགས་འདི་གིས་ག་ཅི་ར་ ཧ་གོ་ཡི་ག་ བཤད་པ་རྐྱབ་བཅུག་ནི། 

ü རང་གིས་ མིང་ཚིག་དང་ རྗོད་ཚིག་ འབྲེལ་མཐུད་འབད་དེ་ བྲིས་ཡོད་པའི་ ཞབས་ཁྲ་ རྩང་མོ་ གསལ་བཤད་  

ལ་སོགས་པའི་ སྙན་རྩོམ་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ རང་གིས་མནོ་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བྲིས་ནུག་ག་ ཧ་གོ་ཚུགས་ནི་ལུ་ཁེ་ཕན་ཡོད།  

དྲན་གསོ། རང་གིས་བཟོ་ཡོད་པའི་ བཀོད་རིས་དང་འཁྲིལ་ བྲིས་ཡོད་པའི་ སྙན་རྩོམ་འདི་ སློབ་ཁང་ནང་ ཆ་རོགས་ཚུ་ལུ་ འགྲེམ་

སྟོན་འབད་དེ་ བཞག་རུང་བཏུབ།  

གྲོས་འཆར་གཉིས་པ།  པར་རིས་ཐོག་ལས་སྙན་རྩོམ་འབྲི་བཅུག་ནི།   

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

འབྲེལ་ཡོད་སྙན་རྩོམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་འཐོབ་ཐབས་ཀྱི་ལྷབ་སྟོན་འབད་ཐངས་ཀྱི་དོན་ལུ་ པར་རིས་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ 

སྙན་རྩོམ་བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་བྱིན་ནི།  

སྦྱོང་ལཱ་དང་པ། པར་རིས་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ སྙན་རྩོམ་བྲི་ནི།  

ü སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ཆ་གཟུང་དང་སྡེ་ཚན་གང་རུང་གི་ཐགོ་ལུ་ པར་རིས་བལྟ་སྟེ་ རྩོམ་རྐྱབ་བཅུག་ནི།  



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ü འདི་གི་དོན་ལུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་པར་རིས་མ་འདྲཝ་དག་པ་ཅིག་ བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ཞིན་ན་ སློབ་ཕྲུག་སྡེ་ཚན་ཡང་ན་ ཆ་

གཟུང་ཐོག་ལུ་བཀྲམ་ནི། 

ü པར་རིས་འདི་ སྡེ་ཚན་ག་ར་གཅིག་སྦེ་ སྤྲོད་ནི་ཨིན་ན་ ཡང་ན་ སྡེ་ཚན་རེ་ལུ་པར་རིས་མ་འདྲཝ་སྦེ་ སྤྲོད་ནི་ཨིན་ན་

འདི་ སློབ་དཔོན་རང་ལུ་རག་ལསཔ་ཨིན།  

ü རང་གི་སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཐོབ་ཡོད་པའི་ པར་རིས་འདི་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་དབྱེ་བ་དཔྱད་ཞིན་ན་ འདི་དང་འཁྲིལ་བའི་ གསལ་

བཤད་དང་ རྩོམ་གང་རུང་རྐྱབ་བཅུག་ནི།  

དཔེར་ན་ འོག་གི་པར་རིས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ གཞན་ཡང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་པར་རིས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་རུང་བཏུབ།  

 

 
 

  

སྦྱོང་ལཱ་གཉིས་པ། སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ རྩོམ་གྱི་ཤིང་བཟོ་ནི། 

ü དོན་ཚན་གཅིག་གི་ཐོག་ལུ་ རྩོམ་རྐྱབ་བཅུག་ཞིན་ན་ ཤིང་བཟོ་བཅུག་ནི། 

ü ཡན་ལག་དོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་སྡེ་ཚན་བཟོ་ནི། དཔེར་ན་ དོན་ཚན་གཅིག་གི་ཐོག་ལུ་ ག་ཅི? ག་དེ་སྦེ? ག་ཅི་

འབད? ག་ཏེ་ལུ? ཚུ་གི་ལན་ རྩོམ་གྱི་ཐོག་ལུ་ བྲི་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ སྡེ་ཚན་བཞི་ བཟོ་ནི།  



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 

རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།                                                            ཤོག་གྲངས་ 85 / 344 

ü དྲི་བ་དང་འཁྲིལ་བའི་ཡན་ལག་དོན་ཚན་ཚུ་ སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ བཀྲམ་པའི་སྐབས་ལུ་ སྡེ་ཚན་གཅིག་གིས་ ཤིང་གི་ར་ཏོ་གི་བཀོད་རིས་

བཟོ། སྡེ་ཚན་གཅིག་གིས་ སྡོང་པོ་གི་བཀོད་རིས་བཟོ་ སྡེ་ཚན་གཅིག་གིས་ ཡན་ལག་དང་ གཅིག་གིས་འདབ་མ་གི་ བཀོད་རིས་

བཟོ་བཅུག་ཞིན་ན་ རྩོམ་རྐྱབ་ནི་མཇུག་བསྡུ་བའི་བསྒང་ལས་ ག་ར་ ཤོག་ཐང་གཅིག་གུ་སྦྱར་ཏེ་ རྩོམ་གྱི་ཤིང་ཅིག་བཟོ་བཅུག་ནི། 

ü སྦྱོང་ལཱ་འདི་མཇུག་བསྡུ་བའི་བསྒང་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་རྩོམ་རྐྱབ་ནིའི་ སྦྱང་བ་ཡང་འཐོབ་མ་ཚད་ ག་ར་བསྡོམས་ཏེ་ སྙན་རྩོམ་

སྤྲོ་བ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ བྲི་ཚུགས།  

ü དེ་མ་ཚད་ རྩོམ་གྱི་ཤིང་འདི་གི་ཐོག་ལུ་ བཀོད་རིས་མ་འདྲཝ་ བཟོ་ཚུགས་པའི་ཁེ་ཕན་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྙན་རྩོམ་བྲིས་ཏེ་ ལྷག་ནི་

ལུ་ཡང་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་ཚུགསཔ་བཟོ་འོང་།  

ü སྙན་རྩོམ་གྱི་ཤིང་ རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་ རང་སོའི་ གསར་རྩལ་ཅན་གྱི་བཀོད་རིས་ ག་ཅི་བཟུམ་ར་བཟོ་རུང་ བཟོ་ཞིན་ན་མིང་བཏགས་

པ་གིས་བཏུབ།   

གྲོས་འཆར་གསུམ་པ།  མཐུན་འབྲེལ་ཐབས་ལམ་གྱི་ཐོག་ལུ་ སྙན་རྩོམ་འབྲི་བཅུག་ནི།  

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

འབྲེལ་ཡོད་སྙན་རྩོམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་འཐོབ་ཐབས་ཀྱི་ལྷབ་སྟོན་འབད་ཐངས་ཀྱི་དོན་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ མཐུན་འབྲེལ་ཐོག་

ལས་ རྩོམ་རྐྱབ་བཅུག་ནི།  

སྦྱོང་ལཱ་དང་པ། རྩོམ་རྐྱབ་བཅུག་ནི།  

ü སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ བུ་དང་བུམོ་སོ་སོ་ཕྱེས་ཏེ་  སྡེ་ཚན་གཉིས་སྦེ་བཟོ་ནི། 

ü སྡེ་ཚན་རེ་རེ་ནང་ལུ་ ཞབས་ཁྲ་ རྩང་མོ་དང་ རྩོམ་གང་རུང་དག་པ་ཅིག་ མཐུན་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ བྲི་བཅུག་ནི།  

ü རང་གིས་བྲིས་ཡོད་པའི་ རྩོམ་འདི་ ཞབས་ཁྲ་ཨིན་པ་ཅིན་ གདངས་དབྱངས་བཟོ་སྟེ་ སྐོར་རྐྱབ་སྦེ་འཐེན་བཅུག་ནི་དང་ 

རྩང་མོ་ཨིན་པ་ཅིན་ རྩང་མོའི་གདངས་དབྱངས་ནང་ལུ་ འཐེན་ཏེ་ཁྱད་བརྗེ་བཅུག་ནི། 

ü གདངས་དབྱངས་དེ་སྦེ་ འཐེན་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཚིག་བཙུགས་ཐངས་ནང་ལུ་ལེགས་བཅོས་དང་ དག་བཅོས་རེ་འབད་

དགོ་པ་ཅིན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་རྡོག་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ བསམ་ལན་བྱིན་བཅུག་ནི། 

སྦྱོང་ལཱ་གཉིས་པ། གཏང་ཡིག་རྩོམ་གྱི་ཐོག་ལས་ བྲི་བཅུག་ནི།  

ü གོང་གི་སྦྱོང་ལཱ་དང་པ་འབད་དོ་བཟུམ་འབད་ར་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ བུ་དང་བུམོ་སོ་སོ་ཕྱེས་ཏེ་  སྡེ་ཚན་གཉིས་བཟོ་ནི། 

ü སྡེ་ཚན་གཉིས་གནས་སྟངས་སོ་སོ་གི་དབང་དུ་ བཏང་ཞིན་ན་ སྡེ་ཚན་ གང་རུང་གཅིག་ལུ་ གཏང་ཡིག་གཅིག་རྩོམ་གྱི་

ཐོག་ལུ་བྲི་བཅུག་ནི། འདི་ནང་གནད་དོན་ག་ཅི་ར་ཚང་དགོ་ག་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ཕན་གྲོགས་འབད་ནི། 
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རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།                                                            ཤོག་གྲངས་ 86 / 344 

ü སྡེ་ཚན་སོ་སོ་འདི་ལུ་ གནད་དོན་དང་འཁྲིལ་བའི་ གཏང་ཡིག་གི་ལན་འདི་ རྩོམ་གྱི་ཐོག་ལུ་བྲི་བཅུག་ནི།  

ü སྡེ་ཚན་དང་པ་འདི་ནང་ལས་ མི་ངོ་ག་ར་གིས་ འདྲན་འདྲ་སྦེ་ གཏང་ཡིག་གི་རྩོམ་འདི་ ལྷག་བཅུག་ཞིན་ན་ འདི་གི་

ལན་འབྲི་མི་ སྡེ་ཚན་ནང་ལས་ག་ར་གིས་ ལན་འདི་ ལྷག་བཅུག་ནི། 

ü སྦྱོང་ལཱ་འདི་གིས་ རིག་པ་དང་ རྩོམ་རྐྱབ་ནིའི་རིག་རྩལ་ཡོད་པའི་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ རིག་པ་ཞན་པའི་ སློབ་ཕྲུག་

ལུ་ཆ་རོགས་འབད་ཚུགས་པའི་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི་ལུ་ཁེ་ཕན་ཡོད།   

སྦྱོང་ལཱ་གསུམ་པ། གཞན་གྱི་རྩོམ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སྙན་རྩོམ་བྲི་བཅུག་ནི།  

རྩང་མོ་ བསླབ་བྱ་ གསལ་བཤད་ ཞབས་ཁྲ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་རྩོམ་རིག་ཚུ་ ཚིག་གི་རྣམ་འགྱུར་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྒོ་ལས་ 

རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ།  

ü སློབ་ཕྲུག་རང་ར་སོ་སོའི་ བློ་འདོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྩང་མོ་ བསླབ་བྱ་ གསལ་བཤད་ ཞབས་ཁྲ་གང་རུང་ཅིག་ གདམ་འཐུ་

འབད་བཅུག་ཞིན་ན་ དོན་ཚན་ཅོག་འཐདཔ་ཡོད་མི་ཚུ་ སྡེ་ཚན་གཅིག་ཁར་བཟོ་ནི།  

ü རང་གི་སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ རང་སོའི་ དོན་ཚན་ངོ་སྤྲོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དེ་ཚུ་གི་ཁུངས་དང་ གོ་དོན་དབྱེ་བ་ཚུ་ ཞིབ་འཚོལ་

འབད་དེ་ བྲི་དགོ། 

ü སྒྲ་གཟུང་དང་ སྙན་རྩོམ་གྱི་ཀི་དེབ་གང་རུང་ནང་ མཁས་པ་ཚུ་གིས་ བརྩམས་ཡོད་པའི་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ ཉན་ལྷག་འབད་བཅུག་

སྟེ་ དཔེ་དང་དོན་ ཚིག་གི་རྣམ་འགྱུར་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏོག་ཏོ་འབད་བཀོད་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཅུག་ནི། 

ü དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ར་ སྦྱར་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ དེ་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ར་ལག་ལེན་འཐབ་ནུག་ག་ཚུ་ བསྟུན་གྲོས་འབད་

བཅུག་ནི། 

ü སྙན་རྩོམ་དང་འབྲེལ་བའི་ དཔེ་དོན་སྦྱར་ཐངས་ལུ་ མཁས་སྦྱང་ཚུད་ནིའི་དོན་ལུ་ དེ་དང་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ རྣམ་འགྱུར་དང་ལྡན་

པའི་གུ་ ཚིག་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགསཔ་སྦེ་བཙུགས་ཏེ་ གསར་རྩོམ་འབད་བཅུག་ནི། 

ü རང་གིས་སྡེ་ཚན་གྱི་རྩོམ་འདི་ རང་གིས་ མ་ལྷག་པར་ སྡེ་ཚན་སོ་སོ་ཚུ་ལུ་ ལྷག་ནིའི་གོ་སྐབས་བྱིན་བཅུག་ཞིན་ན་ བཏུབ་

མ་བཏུབ་པའི་ ལེགས་ཉེས་ཀྱི་བསམ་ལན་བྱིན་བཅུག་ནི།  

ü དེ་མིན་རུང་ རྩོམ་ཚུ་ག་ར་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་ཐོག་ བསྐྱལ་བཅུག་ནི།   

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• ཚིགས་བཅད་ཀྱི་སྙན་རྩོམ་དང་ ཚིག་ལྷུག་གི་སྙན་རྩོམ་གྱི་བར་ན་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ག་དེ་སྦེ་ར་འདུག?   

• ཕར་ལོགས་མའི་སེམས་བཀུག་ཚུགས་པའི་ རྩོམ་འབྲི་འབད་དགོ་པ་ཅིན་ ཚིག་གི་མཛེས་ཆ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ར་ཚུད་དགོཔ་འདུག? 

• རང་གི་ཚོར་ཉམས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སྙན་རྩོམ་བྲི་དགོ་པ་ཅིན་ ག་དེ་སྦེ་ར་བྲི་དགོཔ་འདུག་ག?  

དབྱེ་ཞིབ། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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• སྙན་རྩོམ་ཚུ་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་ འཁྲིལ་མ་འཁྲིལ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

• སྙན་རྩོམ་འདི་ནང་ ཚིག་གི་མཛེས་ཆ་ ཡིག་སྦྱོར་ ཚིགས་བཅད་ཀྱི་སྙན་རྩོམ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཚིག་འབྲུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཚུ་ 

དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་དང་ དབྱེ་ཚད་བཟོ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་

ནི། 

• སྙན་རྩོམ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ ཧ་གོ་མ་གོ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། འདི་གི་དོན་ལུ་ རང་ཉིད་དབྱེ་ཞིབ་ ནང་རྡོག་དབྱེ་ཞིབ་ལ་ 

སོགས་པའི་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་མངམ་འབད་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་

ཚུགས་ནི་ལུ་ཁེ་ཕན་ཡོད།  

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

༡. སློབ་རིམ་དགུ་པའི་ ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་སློབ་དེབ།  

༢. སྙན་རྩོམ་གྱི་ ཀི་དེབ་སྣ་ཚོགས།  

༣. འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ པར་རིས།   

༤. དཔེ་གཏམ་དོན་གྱི་རྒྱན་ཆ་ ཟེར་བའི་ཀི་དེབ། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། ༢༠༡༥ ཅན་མ།  

༥. ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ཡོད་པའི་ སྙན་རྩོམ་དང་ གཞན་གྱིས་བརྩམས་ཡོད་པའི་སྙན་རྩོམ་གང་རུང་། 

༼དྲན་གསོ། ལྷབ་སྟོན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ མཐུན་རྐྱེན་གཞན་ཡང་ རང་གིས་འཚོལ་ཏེ་ བཅའ་

སྒྲིག་རྐྱབ་དགོ༽ 

 

སྙན་རྩོམ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་འཐོབ་ཐབས་ལུ་ སློབ་སྟོན་འབད་ཐངས།  

ལྕོགས་གྲུབ། 

• ཡིག་ཆ་གི་རིགས་ ག་ཅི་བཟུམ་ར་ཨིན་རུང་ ཚིག་གི་གཅད་མཚམས་དང་ རྗོད་སྒྲ་ ཚིག་ཆད་ལྷག་ཚུ་གི་སྐྱོན་ ག་ནི་ཡང་མེད་

པར་ ལྷག་སྟེ་ བརྡ་དོན་ལེན་ཚུགས།༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• སྐད་ཡིག་དང་ ཐོས་པའི་ཡོན་ཏན་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ དཔེ་དེབ་གང་མང་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེ་ནང་མཁོ་བའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ལེན་

ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ལས་འཐོན་པའི་ རྫོང་ཁ་དང་ཆོས་སྐད་ལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ ཤེས་ཡོན་དང་བརྡ་དོན་ཚུ་ལེན་

ཚུགས།༼ལྷག་རྩོམ༽ 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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• རྩོམ་རིག་གི་སྦྱང་བ་ཐོབ་ལས་ བྲི་ནི་ལུ་གོམས་གཤིས་ཚུད་དེ་ རང་གི་ཚོར་ཉམས་ཚུ་ རྩོམ་རིག་གི་རྣམ་པ་གང་འོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ 

བཀོད་དེ་ མཁས་ཉམས་བཏོན་ཚུགས།༼བྲི་ནི། 

• གནད་དོན་ག་ཅིའི་སྐོར་ལས་འབད་རུང་ བསམ་ཞིབ་ཚུ་འབད་དེ་ རྩོད་བསྡུར་དང་ འདྲི་ཞིབ་ དོགས་སེལ་ཚུ་ ངག་སྦྱོར་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པའི་ཐོག་ལས་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས། ༼ཉན་སླབ༽། 

 

ལས་དོན། 

• ཚིག་ལྷུག་དང་ ཚིགས་བཅད་ སྤེལ་མ་གསུམ་གྱི་ཐོག་ལུ་ཡོད་མི་རྫོང་ཁའི་རྩོམ་རིག་ཚུ་ གཅད་མཚམས་དང་འཁྲིལ་ལྷག་སྟེ་ གོ་

དོན་ལེན་ཚུགས་དགོ། ༼ལྷག་རྩོམ་༽ 

• ཞིབ་ཞིབ་དང་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་ནི་ ལ་སོགས་པའི་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ ཐབས་ལམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ 

རྩོམ་རིག་ཚུ་གི་ གོ་དོན་ལེན་ནི་དང་ བཅུད་དོན་ཚུ་ བཏོན་ཚུགས་དགོ། ༼ལྷག་རྩོམ་༽ 

• སྐད་ཡིག་དང་རྩོམ་རིག་གི་དཔེ་དེབ་ཉུང་ཤོས་༢༠ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ ཐོས་པའི་ཡོན་ཏན་རྒྱ་སྐྱེད་ གཏང་ཚུགས་དགོ།༼ལྷག་རྩོམ་

༽ 

• རང་གི་ཚོར་ཉམས་ཚུ་ བསླབ་བྱ་ རྩང་མོ་ བློ་ཟེ་ ཁ་བཤད་ དཔྱེ་གཏམ་ ཞབས་ཁྲ་ ལ་སོགས་པའི་ཐོག་ལུ་ བཙུགས་ཏེ་བྲི་

ནིའི་སྦྱང་བ་འབད་ཐོག་ལས་ ཚིག་གི་རྣམ་འགྱུར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བྲིས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།༼བྲི་ནི།༽ 

• བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་གྱི་རིག་རྩལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བློ་ཚུ་སླབ་པའི་སྐབས་ མིང་ཚིག་ཚུ་ རྗོད་སྒྲ་དང་ མགྱོགས་ལྷོད་ སེང་ཕབ་ཚུ་ ཡུལ་

དང་བསྟུན་ཏེ་ ཚུལ་མཐུན་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། ༼ཉན་སླབ༽། 

 

གྲོས་འཆར་དང་པ།  ལྷག་སྦྱར་འབྲི་སྦྱར་ཐོག་ལས་ལྷག་བཅུག་ནི།                             

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ།  

སྙན་རྩོམ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་འཐོབ་ཐབས་ལུ་ ལྷག་སྦྱར་འབྲི་སྦྱར་ཐབས་ལམ་གྱི་ཐོག་ལས་ ལྷག་བཅུག་ནི། སྦྱོང་ལཱ་

འདི་གི་དོན་ལུ་ གསར་རྩལ་ཅན་གྱི་ སྦྱོང་ལཱ་ཤོག་བྱང་ Task Card ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ལྷག་བཅུག་ནི། 

ü སློབ་དཔོན་གྱིས་ སྙན་རྩོམ་གྱི་དོན་ཚན་ གང་རུང་ཅིག་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིན་ན་ ལོག་ཅི་ལོག་ཅི་ར་ལྷག་བཅུག་ནི། ལྷག་

པའི་སྐབས་ལུ་ རང་རྐྱང་སྦེ་ལྷག་ནི་ ཆ་སྦེ་ལྷག་ནི སྡེ་ཚན་ནང་ལྷག་ནི་དང་ གོ་བ་ལེན་ཏེ་ལྷག་ནི་ ལ་སོགས་པའི་ 

ལྷག་ཐངས་གང་རུང་གི་ཐོག་ལུ་ལྷག་བཅུག་ནི། 

ü སྔོན་མ་ལས་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ ལྷག་ནིའི་མཁོ་ཆས་འདིའི་ནང་ལས་ ཡན་ལག་གི་དོན་ཚན་ཚུ་ བྲིས་ཏེ་ གྱང་གུ་ལས་ཕར་

སྦྱར་བཞག་ནི།  



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ü སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ སྙན་རྩོམ་འདི་ ལྷག་ཡི་ར་ ག་ཅིའི་སྐོར་ལས་ཨིན་ན་ སྦྱར་ཤོག་ sticky Pad ནང་མདོར་

བསྡུས་རེ་བྲིས་ཞིན་ན་ གྱང་གུ་སྦྱར་ཡོད་པའི་ ཡན་ལག་དོན་ཚན་ཚུ་གི་འོག་ལུ་ སྦྱར་བཅུག་ནི།  

ü དཔེར་ན་ སྙན་རྩོམ་འདི་ ཚིགས་བཅད་ཀྱི་སྙན་རྩོམ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཚིགས་བཅད་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ ལྷག་ཅི་ར་འདི་གི་ག་ཅི་

སྟོནམ་ཨིན་ན་ གོ་དོན་འགྲེལ་བཤད་ཐུང་ཀུ་རེ་བྲིས་ཏེ་ གྱང་གུ་ཡོད་པའི་ དོན་ཚན་གྱི་འོག་ལུ་སྦྱར་བཅུག་ནི། 

ü གསལ་བཤད་འདྲ་བའི་ ཚིག་ལྷུག་གི་སྙན་རྩོམ་ཨིན་པ་ཅིན་ དོན་མཚམས་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ ལྷག་ཞིན་ན་ དོན་མཚམས་ཀྱི་

བཅུད་དོན་ག་ཅི་སྟོནམ་ཨིན་ན་ མདོར་བསྡུས་རེ་བྲིས་ཏེ་ གྱང་གུ་ཡོད་པའི་ ཡན་ལག་དོན་ཚན་གྱི་འོག་ལུ་ སྦྱར་བཅུག་ནི།  

ü སྐོར་རྒྱབ་ག་ར་ཐོབ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ བཅུད་དོན་ཨ་ཙི་རེ་ མ་ཚངམ་དང་ ད་རུང་ལྷག་སྟེ་བྲིས་ཞིན་ན་ སྦྱར་ནི་གི་དང་འདོད་

ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ གོ་སྐབས་སྤྲོད་དགོ། 

ü ག་ར་གི་བྲིས་ཏེ་ སྦྱར་ཚརཝ་ད་ དེ་ནང་གི་བསམ་འཆར་མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ དབྱེ་དཔྱད་དང་ག་བསྡུར་འབད་བཅུག་ནི། 

ü ཁ་སྐོང་སློབ་དཔོན་གྱིས་ བཀོད་ནི་ཡོད་པ་ཅིན་བཀོད་དེ་ དོན་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ གོ་བ་ཁ་གསལ་བཤད་དེ་བྱིན་དགོཔ་ཨིན། 

འདི་དང་གཅིག་ཁར་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ལྷག་སྟེ་ གོ་བ་ལེན་མི་འདི་ ཨིན་ན་མེན་ན་ཡང་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ལྟ་རྟོག་

འབད་དགོ། (འདིའི་དོན་ལུ་ ལྟ་རྟོག་མཁོ་ཆས་ཅིག་བཟོ་དགོ།) 

 

གྲོས་འཆར་གཉིས་པ།  ལས་འགུལ་གཞི་བཞག་གི་ཐོག་ལས་ལྷག་བཅུག་ནི།                           

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ།  

སྙན་རྩོམ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་འཐོབ་ཐབས་ལུ་ ལས་འགུལ་གཞི་བཞག་གི་ཐོག་ལུ་ ལྷག་བཅུག་ནི།  

གོ་རིམ།  

ü སློབ་རིམ་དགུ་པ་ནང་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ་པའི་སྙན་རྩོམ་དེ་ཚུ་ ག་དེ་མང་མང་ ལྷག་ནིའི་སྦྱང་བ་བྱིན་ནི།  

ü ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་ མིང་ཚིག་ ལྷག་མ་ཚུགས་མི་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ རང་སོའི་ཆ་རོགས་དང་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཕན་གྲོགས་

འབད་ནི།  

ü སློབ་དེབ་ནང་གི་ སྙན་རྩོམ་མེན་པར་ སྙན་རྩོམ་སོ་སོ་ཚུ་ ལྷག་ནིའི་སྦྱང་བ་བྱིན་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རྩང་མོ་ 

བསླབ་བྱ་ ཁ་བཤད་ ལ་སོགས་པའི་སྙན་རྩོམ་གང་རུང་ཅིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་བཅུག་ནི། 

ü རང་གི་དོན་ཚན་འདི་གི་ཐོག་ལུ་ གཡུས་ཁའི་མི་ རྒས་ཤོས་ཤེས་མི་མཐོང་མི་ཚུ་དང་ འདྲི་དཔྱད་འབད་དེ་ ཧེ་མ་ལས་ཡོད་

མི་ཚུ་ ག་དེ་མང་མང་བསྡུ་ལེན་འབད་བཅུག་ནི། 

ü རང་གིས་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་མི་འདི་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ལྷག་ཚུགསཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྦྱང་བ་ག་དེ་མང་མང་འབད་བཅུག་ནི། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ü སྦྱང་བ་མཐིལ་ཕྱིན་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་དུས་ཚོད་ཅིག་བཏོན་ཏེ་ དངོས་འབྲེལ་སྦེ་ ལྷག་བཅུག་ནི་དང་ ཡང་

ན་ གློག་ཐོག་ལུ་ ལྷག་བཅུག་རུང་མ་བཏུབ་མེད།  

ü སློབ་དེབ་ཀྱི་སྙན་རྩོམ་ལྷག་བཅུག་ནི་ཨིན་རུང་ སྙན་རྩོམ་གཞན་ཚུ་ལྷག་བཅུག་ནི་ཨིན་རུང་ འདི་གི་དོན་ལུ་ སྐུགས་ཁྲམ་དང་

ཚད་གཞི་བཟོ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཨིན།  

གྲོས་འཆར་གསུམ་པ།  གདངས་དབྱངས་དང་རྣམ་འགྱུར་ཐོག་ལས་ལྷག་སྟེ་ མིང་ཚིག་གསརཔ་འཚོལ་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ།                             

སྙན་རྩོམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྤྲོ་བ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ལྷག་བཅུག་དགོ། འདི་གི་དོན་ལུ་ གདངས་དབྱངས་

མ་འདྲ་བའི་ཐོག་ལུ་ ལྷག་བཅུག་ནི། སྙན་རྩོམ་ལ་ལུ་ཅིག་ མིང་ཚིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྣམ་འགྱུར་བཏོན་ཐོག་ལས་ ལྷག་བཅུག་ནི། 

དཔེར་ན་ དཔྱེ་གཏམ་ མི་ངན་པའི་ཁ་ཤུགས་ཆུ་ཆེན་དང་། སེམས་བདག་མེད་གཞན་གྱི་རྩེདམོ། ཟེར་བའི་དཔེ་གཏམ་འདི་ རྣམ་འགྱུར་

དང་བཅས་པའི་སྒོ་ལས་ ལྷག་པ་ཅིན་ འདི་གི་དོན་དག་ ནམ་ཡང་སེམས་ལས་མི་བརྗེད། སྙན་རྩོམ་གང་རུང་དེ་སྦེ་ ལྷག་བཅུག་ནིའི་

དོན་ལུ་ མིང་ཚིག་གི་དོན་དག་ཚུ་ཡང་ ཤེས་དགོཔ་ཁག་ཆེཝ་ལས་ འོག་གི་སྦྱོང་ལཱ་འདི་འབད་ནི། 

སྦྱོང་ལཱའི་དོན་ལུ། 

ü སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ རང་སོའི་བློ་འདོད་ལྟར་དུ་ སློབ་དེབ་ནང་གི་ སྙན་རྩོམ་དག་པ་ཅིག་ ལྷག་བཅུག་ནི།  

ü སྙན་རྩོམ་ནང་ལས་ མིང་ཚིག་གསརཔ་ ༢༠ དེ་ཅིག་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཅུག་ནི། 

ü མིང་ཚིག་ཚུའི་ གོ་དོན་དང་ མིང་དང་བྱ་ཚིག་གི་དབྱེ་བ་ ག་ཅི་ནང་ཚུདཔ་ཨིན་ན?  ག་དེ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནུག? རང་

གིས་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པ་ཅིན་ ག་དེ་སྦེ་འཐབ་ནི་སྨོ? ཚུ་ བྲི་བཅུག་ནི། 

ü དཔེར་ན་ སློབ་དེབ་ནང་གི་ ཞབས་ཁྲ་ ངེའི་སེམས་ཀྱི་རྒྱན་ཆ་ཟེར་མི་འདི་ ལྷག་སྟེ་གོང་གི་ གནད་དོན་ཚུ་ འཚོལ་ནི་

ཨིན་པ་ཅིན།  

   
 

མིང་ཚིག   གོ་དོན  དབྱེ་བ།   ལག་ལེན།   རྗོད་ཚིག 

འབལ། བཏོན་བཀོ་བའི་དོན། བྱ་ཚིག། ནམ་ར་ཨིན་རུང་རྩ་ལས་འབལ་མི་བཀོ། མགུ་ཏོ་གུ་ལས་སྐྱ་འབལ་ནི་མི་འོང་། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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དཔེ་འདི་བཟུམ་ གཞན་ཡང་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ བྲི་བཅུག་དགོ། 

ü མིང་ཚིག་ཚུ་གི་གོ་དོན་ཚུ་ ཧ་གོ་ཞིན་ན་ རྣམ་འགྱུར་ཐོག་ལས་ ལྷག་ནིའི་སྦྱང་བ་འབད་བཅུག་དགོ། 

ü ལྷག་མི་འདི་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ ལྟག་ནིའི་དཔེ་སྣོད་ནང་ བཞག་དགོ། 

  

གྲོས་འཆར་བཞི་པ།  སློབ་དེབ་ནང་གི་ལྷག་ནིའི་ཐབས་ལམ་མ་འདྲ་བའི་ཐོག་ལྷག་བཅུག་ནི།                             

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། སྙན་རྩོམ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་འཐོབ་ཐབས་ལུ་ སློབ་རིམ་དགུ་པའི་ ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་གི་སློབ་

དེབ་ནང་ལུ་ ལྷག་ཐངས་མ་འདྲཝ་ འབད་ཡོད་པའི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ལྷག་བཅུག་ནི། འདི་གི་དོན་ལུ་ ལྷག་ནིའི་

སྦྱོང་ལཱ་ག་དེ་སྦེ་ར་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་ནའི་དོན་ལུ་ སློབ་རིམ་དགུ་པའི་ ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་གི་ སློབ་དེབ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 

ཅན་མ་ ཤོག་གྲངས་༡༤༡ ལས་ ༡༥༤ ཚུན་ཚོད་ནང་ བཀོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ གཟིགས་དགོ།  

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• ཁྱོད་ཀྱིས་སྙན་རྩོམ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ ཡོན་ཏན་ག་ཅི་ར་ཐོབ་ཅི་གོ?   

• སྙན་རྩོམ་ཚུ་ནང་ལུ་ འབྲུག་པའི་བརྩི་མཐོང་དང་ལམ་སྲོལ་གྱི་སྐོར་ལས་ ག་དེ་སྦེ་ར་བཀོད་དེ་འདུག་གོ? 

དབྱེ་ཞིབ། 

 ༡ སྙན་རྩོམ་ནང་གི་མིང་ཚིག་ཚུ་གི་དོན་དག་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཚུ་ ཧ་གོ་མ་གོ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

 ༢ ཚིག་གི་བཅད་མཚམས་དང་ རྗོད་སྒྲ་ དགཔ་འབད་ ལྷག་མི་ལྷག་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།   

 ༣ འོག་གི་གནད་དོན་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ དབྱེ་ཚད་དང་ སྐུགས་ཁྲམ་བཟོ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  

གཅད་མཚམས རྗོད་སྒྲ།  སྐད་སེང་ཕབ། ཀློག་སྦྱང་།/ ཐོགས་ཆག  ལྷག་ཆད།  ཡོངས་བསྡོམས།  

༥ ༥ ༥ ༥ ༥ ༢༥ 

 

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

༡. སློབ་རིམ་དགུ་པའི་ ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་སློབ་དེབ།  

༢. སྙན་རྩོམ་གྱི་ ཀི་དེབ་སྣ་ཚོགས།  

༣. རྫོང་ཁའི་ཚིག་མཛོད།  



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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༼དྲན་གསོ། ལྷབ་སྟོན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ མཐུན་རྐྱེན་གཞན་ཡང་ རང་གིས་འཚོལ་ཏེ་ བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་

དགོ༽ 

 

སྙན་རྩོམ་དང་ ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་ཟུང་འབྲེལ་སྦེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ཐབས་ཀྱི་ སློབ་སྟོན། 

ལྕོགས་གྲུབ། 

• སྐད་ཡིག་དང་ ཐོས་པའི་ཡོན་ཏན་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ དཔེ་དེབ་གང་མང་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེ་ནང་མཁོ་བའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ལེན་

ཚུགས།༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• རྣམ་དབྱེ་བརྒྱད་ཀྱི་སྒྲ་དོན་གྱི་སྦྱོར་ཚུལ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ ཡིག་སྦྱོར་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་བྲི་

ཚུགས།༼ཡིག་སྦྱོར༽ 

• ཚིག་མཛོད་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ ཉམས་མྱོང་ཚུད་དེ་ གོ་དོན་དང་ ཡིག་སྡེབ་ མིང་ཚིག་གི་གདམ་ཁ་ཚུ་ གློག་ཐོག་

དང་ དཔེ་དེབ་ཐོག་གི་ཚིག་མཛོད་ཚུ་ནང་ལས་འཚོལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།༼ཡིག་སྦྱོར༽ 

• འབྲི་རྩོམ་ སྙན་རྩོམ་ སྲུང་ རྣམ་ཐར་ འཁྲབ་སྲུང་ལ་སོགས་པའི་ རྩོམ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་ཚུ་ ཉན་ཞིནམ་

ལས་ དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ བཏུབ་མ་བཏུབ་ཀྱི་ བསམ་འཆར་བཤད་ནི་དང་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ གནད་དོན་རྒྱས་སྡུད་

གང་འོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ སླབ་ཚུགས།༼ཉན་སླབ༽ 

ལས་དོན། 

• རྣམ་དབྱེ་བརྒྱད་ཀྱི་འཇུག་པ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ འཇུག་པ་ཚུ་འཛོལ་བ་མེད་པར་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།ཡིག་སྦྱོར། 

• ཚིག་མཚམས་ བརྗོད་མཚམས་ དོན་མཚམས་བཅད་ཐངས་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ ཡིག་རིགས་ག་ཅི་བྲི་རུང་ ལྷག་ངོ་བདེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ བྲིས་

ཏེ་ ཡི་གུའི་འབྲི་བཀོད་ མཛེས་ཆ་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཟ་སྟེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ། ༼ཡིག་སྦྱོར༽ 

• ཚིག་མཛོད་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མིང་ཚིག་གི་གོ་དོན་དང་ཡིག་སྡེབ་འཚོལ་ནི་དང་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་མིང་ཚིག་ གདམ་

འཐུ་འབད་དེ་ གནས་སྟངས་ནང་ བཙུགས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། ༼ཡིག་སྦྱོར༽ 

• རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་ཁག་ཆེ་བའི་ ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་

ཚུགས་དགོ།༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• བློ་གི་སྒྲུབ་བྱེད་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ ལུང་དང་ དཔྱེ་གཏམ་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ རྒྱབ་ཁུངས་དང་ལྡནམ་སྦེ་ སླབ་ཚུགས་དགོ། 

• མིང་ཚིག་དང་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ རྣམ་གྲངས་དང་ འགལ་མིང་ཚུ་གི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ལུ་སྦྱང་བརྩོན་འབད་དེ་ ཡིག་རིགས་བྲི་

བའི་སྐབས་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ མ་འཛོལ་བར་བྲི་ཚུགས་དགོ། ༼བྲི་ནི།༽ 

 

 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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གྲོས་འཆར་དང་པ། ཟུར་གནས་ཐབས་ལམ་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི།                   

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སྙན་རྩོམ་ལྷབ་སྟོན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་ཡང་ཟུང་འབྲེལ་སྦེ་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ 

དང་པ་ར་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ལྷབ་འདོད་ཡོདཔ་ བཟོ་ནི་ལུ་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་དགོ།  

སྙན་རྩོམ་དང་ ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་ཟུང་འབྲེལ་ལྷབ་དགོ་པ་ཅིན་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སྙན་རྩོམ་ལྷག་སྟེ་ འདི་ནང་ལས་ མིང་ བྱ་ཚིག་ 

ཁྱད་ཚིག་ ཕྲད་ བྱ་ཚིག་གི་ཚིག་གྲོགས་ ལ་སོགས་པའི་ ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག་ནི། 

འདི་གི་དོན་ལུ་  

ü  ཡི་གུའི་སྦྱོར་བའི་དོན་ཚན་ཚུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ཞིན་ན་ དང་པ་ར་ ཟུར་གནས་བཟོ་དགོ།  

 

གནས་རིམ་འདི་ནང་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ་པའི་ སྙན་རྩོམ་ག་ཅི་འབད་རུང་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིན་ན་ དེ་ཚུ་ལྷག་བཅུག་ནི།  

(སློབ་རིམ་དགུ་པའི་ ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་གི་སློབ་དེབ་ ཤོག་གྲངས་ ༤༤ ལས་ ༥༧ ཚུན་ཚོད་ཀྱི་ནང་ལས་ སྙན་རྩོམ་གང་རུང་ 

ལྷག་བཅུག་ནི། དཔེ་གཉིས་འོག་ལུ་ བཏོན་ཏེ་ཡོད།) 

 
 

              

                            སོླབ་ཁང་།  

མིང
་། 
 

བྱ་ཚིག་གི་ཚིག་གྲོགས། 

ཕྲད།  

ཁྱད་ཚིག  བྱ་ཚིག  
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ü སྙན་རྩོམ་དེ་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་ མིང་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ ཕྲད་ བྱ་ཚིག་གི་ཚིག་གྲོགས་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ཤོག་ཆུང་

རེ་ནང་ བྲིས་ཞིན་ན་ ཟུར་གནས་ནང་ཡོད་པའི་ དོན་ཚན་ཚུ་གི་འོག་ལུ་སྦྱར་ནི། ཤོག་ཆུང་གུ་ རང་གི་མིང་ཡང་བྲི་དགོ།  

ü དེ་སྦེ་ ག་ར་གིས་སྦྱར་ཚརཝ་ད་ ག་ར་སྐོར་རྒྱབ་སྦེ་ སྐོར་ར་རྐྱབ་འགྱོ་ཞིན་ན་ ལྷག་བཅུག་ནི། 

ü དག་པ་ཅིག་ལུ་ ཁུངས་རེ་ཡང་བཀལ་བཅུག་ནི། དཔེར་ན་ རྫོང་ཟེར་མི་འདི་ མིང་གི་འོག་ལུ་ སྦྱར་ཏེ་ཡོད་པ་ཅིན་ འདི་

འབྲི་མི་ སློབ་ཕྲུག་འདི་ལུ་ ག་ཅི་སྦེ་ མིང་གི་འོག་ལུ་ ཚུད་ཚུདཔ་ཨིན་ན? ཟེར་མནོ་རིག་ཡར་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ དྲི་བ་

དག་པ་རེ་བཀོད་དགོ།  

ü མཇུག་ལུ་ ཟུར་གནས་ཀྱི་དོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་བའི་ སྡེ་ཚན་དག་པ་ཅིག་བཟོ་ཞིན་ན་ མི་ངོ་རང་ར་སོ་སོ་གིས་བྲིས་ཡོད་མི་

འདི་ འཛོལ་བ་ཡོད་མེད་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བཅུག་ནི། 

ü དཔེར་ན་ རྫོང་འདི་ ཁྱད་ཚིག་གི་འོག་ལུ་སྦྱར་ཏེ་ འཛོལ་བ་འབད་བྲིས་ཡོད་པའི་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ག་ཅི་འབད་དེ་སྦེ་

བྲིས་ཡི་ག་གི་ཁུངས་བཀལ་བཅུག་སྟེ་ ལེགས་བཅོས་འབད་ནི། 

ü དོགས་པ་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ སེལ་ཐབས་འབད་ནི་ལུ་ ཕན་གྲོགས་འབད་དགོ། 

ཟུར་གནས་ཐོག་ལུ་མེན་པར་ སྙན་རྩོམ་ལྷག་སྟེ་ མིང་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ ཕྲད་དང་ བྱ་ཚིག་གི་ཚིག་གྲོགས་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ 

བྲི་བཅུག་རུང་བཏུབ། དེ་བཟུམ་ རྣམ་དབྱེ་༨ དང་ ལྷག་བཅས་ཀྱི་ཕྲད་ ལ་དོན་གྱི་ཕྲད་ལ་སོགས་པ་ སོ་སོ་དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ བྲི་བཅུག་

རུང་མ་བཏུབ་མེད། གརྩོ་བོ་ར་སྙན་རྩོམ་དང་ ཡིག་སྦྱོར་བ་ཟུང་འབྲེལ་འབད་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ཚུགས་པའི་དམིགས་དོན་བསྒྲུབ་དགོ། 

ü དཔེར་ན་ བཀོད་རིས་དེ་སྦེ་བཟོ་སྟེ་ འབྲི་བཅུག་རུང་མ་བཏུབ་མེད།  



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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གྲོས་འཆར་གཉིས་པ། ཚིག་མཛོད་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི།                   

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སྙན་རྩོམ་ ལྷབ་སྟོན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་ཡང་ཟུང་འབྲེལ་སྦེ་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚིག་མཛོད་ལག་

ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། ཚིག་མཛོད་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་དོན་ལུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ ལམ་སྟོན་འབད་དགོ།  

སྦྱོང་ལཱ་འདི་གི་དོན་ལུ་  

ü སློབ་དཔོན་གྱིས་ཚིག་མཛོད་ཚུ་ བཀྲམ་ནི་དང་ ཚིག་མཛོད་ཀྱིས་མ་ལང་པ་ཅིན་ ཉེ་བར་མཁོ་བའི་མིང་ཚིག་ ཚུ་གི་དོན་དག་ 

ཚིག་མཛོད་བཟུམ་བཟོ་སྟེ་བཀྲམ་དགོ། 

ü སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ དཔུང་ཆ་དང་མདུན་ཆ་གང་རུང་གི་ཐོག་ལས་ སློབ་དེབ་ནང་གི་སྙན་རྩོམ་དང་ སྙན་རྩོམ་གཞན་ཚུ་ ལྷག་བཅུག་

ནི། 

ü སྙན་རྩོམ་ནང་གི་མིང་ཚིག་ ཧ་མ་གོ་མི་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཅུག་ཞིན་ན་ གོ་དོན་ཚིག་མཛོད་ནང་ལས་འཚོལ་བཅུག་ནི། 

ü གོ་དོན་ཧ་གོ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་དེ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྗོད་ཚིག་རེ་བཟོ་བཅུག་ནི། 

ü སློབ་རིམ་བརྒྱད་པ་ཚུན་ཚོད་གོ་ར་མ་གོ་བའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ཡོད་པ་ཅིན་ སོ་སོ་ཐོ་བཀོད་འབད་བཅུག་ཞིན་ན་ དེ་ཚུ་གི་གོ་དོན་

ལོགས་སུ་སྦེ་འཚོལ་བཅུག་ནི། 

ü རྩོམ་གྱི་གནས་སྟངས་ག་ཅི་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནུག་ག?  ག་དེ་སྦེ་ར་ལག་ལེན་འཐབ་ནུག་ག? ཚུ་དབྱེ་བ་དཔྱད་བཅུག་

ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གསརཔ་དེ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྗོད་ཚིག་རེ་བཟོ་བཅུག་ནི།  

ü མིང་ཚིག་གསརཔ་ལྷབ་མི་དེ་ཚུ་ མིང་དང་བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ ཚུ་ག་ཅི་ཨིན་ན་ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག་ནི་དང་ འདི་གི་རྣམ་

གྲངས་དང་འགལ་མིང་ ག་ཅི་ཨིན་ན་ཚུ་ཡང་ ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག་ནི།  

ü མིང་ཚིག་དེ་ཚུ་ གནས་སྟངས་སོ་སོ་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྩོམ་ གསལ་བཤད་དང་ བསླབ་བྱ་གང་རུང་བྲི་བཅུག་ནི། 

ü དེ་ཚུ་ ཚིག་མཛོད་ཀྱི་གོ་དོན་དང་ འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་མ་འཐབ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ ལེགས་ཉེས་

ཀྱི་བསམ་ལན་བྱིན་དགོ།  

 

 

  མིང་།  བྱ་ཚིག  ཁྱད་ཚིག  ཕྲད།  བྱ་ཚིག་གི་ཚིག་གྲོགས། 
     



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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གྲོས་འཆར་གསུམ་པ། རིག་རྩལ་འགྲན་བསྡུར་ཐབས་ལམ་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི།                   

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སྙན་རྩོམ་ ལྷབ་སྟོན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་ཡང་ཟུང་འབྲེལ་སྦེ་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ རིག་སྣ་སྡེ་ཚན་ 

༢ བཟོ་ཞིན་ན་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ རིག་རྩལ་འགྲན་བསྡུར་འབད་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི།  

སྦྱོང་ལཱ་འདི་གི་དོན་ལུ་  

ü སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ བུཚུ་དང་བུམོ་ཚུ་གྱངས་ཁ་ འདྲན་འདྲ་དང་ རིག་པ་ཡོད་མི་དང་མེད་མི་ སླ་བསྲེ་རྐྱབ་སྟེ་ སྡེ་ཚན་༢ བཟོ་

སྟེ་ མིང་ སྤྲོ་བ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་རེ་བཏགས་ནི། 

ü སྡེ་ཚན་༢ ལུ་ གསལ་བཤད་ བསླབ་བྱ་ རྩང་མོ་ དཔྱེ་གཏམ་ ཁ་བཤད་ལ་སོགས་པའི་ སློབ་དེབ་ནང་གི་སྙན་རྩོམ་དོན་

ཚན་ཚུ་ བགོ་བཤའ་རྐྱབ་སྟེ་སྤྲོད་ནི།  

ü རང་གི་དོན་ཚན་ཐོག་ལུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ལྷག་ཞིན་ན་ མིང་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ རྣམ་གྲངས་ འགལ་མིང་ འབྲེལ་སྒྲ་ 

བྱེད་སྒྲ་ ལྷག་བཅས་ ལ་སོགས་པའི་ ཕྲད་དང་དཔེར་བརྗོད་ རྐྱབ་ཐངས་ཚུ་ཡང་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་

བཅུག་ནི། 

ü རིག་བསྡུར་གྱི་དོན་ལུ་ རང་གི་དོན་ཚན་གུ་མེན་པར་ རོགས་ཀྱི་དོན་ཚན་ཐོག་ལུ་ སྡེ་ཚན་ནང་དྲི་བ་ཁག་དག་པ་ཅིག་ གྲོས་

བསྡུར་འབད་དེ་ བཟོ་བཅུག་ནི། འདི་གིས་ རང་གི་དོན་ཚན་གྱིས་མ་ཚད་ རོགས་ཀྱི་དོན་ཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ཡང་ ཧ་གོ་

ཚུགས་ནི་ལུ་ཁེ་ཕན་ཡོད། 

ü དྲི་བ་བཟོ་བའི་སྐབས་ལུ་ ལན་ཕོག་མ་ཕོག་དབྱེ་བ་དཔྱད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལན་ཡང་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་དགོཔ་ཁག་ཆེ། 

ü དྲི་བའི་ནང་ ཡིག་སྦྱོར་གྱི་དོན་ཚན་ཚུ་ལུ་ གཙོ་བོ་བཟུང་དགོ་པའི་ ལམ་སྟོན་འབད་ནི།  

 དཔེར་ན་ ༡) དོན་ཚན་་་་་་་་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་ནང་ལས་གཅིག་སླབ། 

     ༢) དོན་ཚན་་་་་་གི་འོག་ལུ་ འབྲེལ་སྒྲའི་ཕྲད་ག་ཅི་ར་ལག་ལེན་འཐབ་ནུག? ༣ དེ་ཅིག་སླབ? 

     ༣) དོན་ཚན་་་་་ནང་ མིང་ཚིག་་་་་་་་་གི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཡོད་མི་ མིང་ཚིག་འདི་ ག་ཅི་ཨིན་མས?  

     ལ་སོགས་པའི་་དྲི་བ་ཚུ་ བཟོ་བཅུག་ནི། དྲི་བ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ དུས་ཚོད་བྱིན་དགོ། 

ü རིག་རྩལ་འགྲན་བསྡུར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཁྲམ་ཅིག་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་དགོ།  

 སྡེ་ཚན་དང་པ། (སྡེ་ཚན་གྱི་མིང་བྲི་ནི།) སྡེ་ཚན་གཉིས་པ། (སྡེ་ཚན་གྱི་མིང་བྲི་ནི།) 
  

 

ü ལན་ཕོག་མ་ཕོག་ སྡེ་ཚན་གྱིས་བལྟ་ཞིན་ན་ སྐུགས་བྱིན་བཅུག་དགོ།  



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 

རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།                                                            ཤོག་གྲངས་ 97 / 344 

ü མཇུག་ལུ་ རིག་རྩལ་འགྲན་བསྡུར་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ བཏུབ་མ་བཏུབ་པའི་ བསམ་འཆར་དང་ སློབ་དཔོན་གྱིས་བལྟ་

རྟོག་འབད་ཡོད་པའི་བསམ་ལན་ཚུ་ བཤད་དེ་བྱིན་དགོ། 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• སྙན་རྩོམ་ནང་ལུ་ དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ར་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འདུག་ག?    

• ཡི་གུའི་ སྡེབ་སྦྱོར་དང་ ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་ཚུ་ འཛོལ་སོ་པ་ཅིན་ སྙན་རྩོམ་འདི་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏོག་ཏོ་འོང་ནི་བཟུམ་འདུག་

ག? ག་ཅི་སྦེ?  

• མིང་དང་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་དགོ་པ་ཅིན་ ཚིགས་བཅད་ཀྱི་སྙན་རྩོམ་དང་ ཚིག་ལྷུག་གི་སྙན་རྩོམ་ག་

འདི་ དྲག་པས་གོ? ག་ཅི་སྦེ?     

 

དབྱེ་ཞིབ། 

 ༡ སྡེ་ཚན་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ རིག་བསྡུར་འགྲན་བསྡུར་འབད་བའི་སྐབས་ ལན་ཕོག་མ་ཕོག་སྡེ་ཚན་གྱིས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་སྐུགས་

བྱིན་ནི།  

  

༢ སྙན་རྩོམ་ནང་ལུ་ ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་སྦེ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་མི་ཚུགས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  

༣ འཕྲལ་འཕྲལ་རང་གིས་ དྲན་ཐོ་བཟོ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ འཕྲལ་འཕྲལ་ནང་རྡོག་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བཅུག་ནི། 

  ༤ དབྱེ་ཚད། དབྱེ་དཔྱད་ཐོ། རྒྱུས་ཐོ། དང་ དབྱེ་ཚད་ཐབས་ལམ་གསརཔ་བཟོ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

༡. སློབ་རིམ་དགུ་པའི་ ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་སློབ་དེབ།  

༢. སྙན་རྩོམ་གྱི་ ཀི་དེབ་སྣ་ཚོགས།  

༣. རྫོང་ཁའི་ཚིག་མཛོད།  

༤. རྫོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་སྣང་བའི་སྒྲོན་མེ།  

༥. སློབ་རིམ་དགུ་པའི་ སྐད་ཡིག་དང་ ཡི་གུའི་སྦྱོར་བའི་སློབ་དེབ།  

༼དྲན་གསོ། ལྷབ་སྟོན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ མཐུན་རྐྱེན་གཞན་ཡང་ རང་གིས་འཚོལ་ཏེ་ བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་དགོ༽ 

 

 

སྡེ་ཚན་དང་པ། (སྡེ་ཚན་གྱི་མིང་བྲི་ནི།) སྡེ་ཚན་གཉིས་པ། (སྡེ་ཚན་གྱི་མིང་བྲི་ནི།) 
  



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ཆ་ཤས་གསུམ་པ། 

སྲུང་གི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན། 
སློབ་རིམ་དགུ་པ། 

 

སྲུང་རྩོམ་དང་འབྲེལ་བའི་ 

• ལྕོགས་གྲུབ། 

• ལས་དོན། 

• ལྷབ་སྟོན་ལམ་སྟོན། 

• དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས། 

• མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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སློབ་རིམ་དགུ་པའི་སྲུང་གི་སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན། 
སྲུང་གི་ངོ་སོྤྲད་སློབ་སྟོན་ལམ་ལུགས། 

ལྕོགས་གྲུབ། 

• སྐད་ཡིག་དང་ ཐོས་པའི་ཡོན་ཏན་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ དཔེ་དེབ་གང་མང་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེ་ནང་མཁོ་བའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ལེན་

ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• གཞན་གྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་མིའི་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ རང་གིས་ཡང་ ཚིག་གི་རྣམ་འགྱུར་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པའི་སྒོ་ལས་ རྩོམ་རིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• གནད་དོན་ག་ཅིའི་སྐོར་ལས་འབད་རུང་ བསམ་ཞིབ་ཚུ་འབད་དེ་ རྩོད་བསྡུར་དང་ འདྲི་ཞིབ་ དོགས་སེལ་ཚུ་ ངག་སྦྱོར་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པའི་ཐོག་ལས་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས།༼ཉན་སླབ༽ 

ལས་དོན། 

• རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་ཁག་ཆེ་བའི་ ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་

ཚུགས་དགོ། 

• འགྲེལ་བཤད། ལོ་རྒྱུས། འཆར་སྣང་། རྒྱས་བཤད། རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཐོག་ལས་ སྐྱོན་

ཡོན་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ། 

• གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ལས་འཐོན་པའི་ རྫོང་ཁ་དང་ཆོས་སྐད་ཀྱི་ལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་ དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ 

ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ལེན་ཚུགས་དགོ། 

• འབྲི་རྩོམ་དང་ སྙན་རྩོམ་ སྲུང་གི་དོན་ཚན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ རྩོད་བསྡུར་ཚུ་འབད་དེ་ ལེགས་ཉེས་ཀྱི་བསམ་

འཆར་བཀོད་ཚུགས་དགོ།  

 

གྲོས་འཆར་དང་པ། དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་ཐོག་ལས་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སློབ་རིམ་ ༨ པ་ཚུན་ཚོད་ སྲུང་གི་སྐོར་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ སློབ་རིམ་དགུ་པ་ནང་ སྲུང་གི་ངོ་སྤྲོད་

སློབ་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། འདི་གི་དོན་ལུ་ འོག་གི་དྲི་བ་ཚུ་བཀོད་ནི།  

ü སྲུང་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ལུ་སླབ་སྨོ? 

ü སྲུང་འདི་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་གི་དབྱེ་བ་མ་འདྲཝ་ ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོད་གོ? 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ü སྲུང་བྲི་བའི་སྐབས་ལུ་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ དབྱེ་བ་ག་དེ་སྦེ་ཡོདཔ་སྨོ? 

ü སྤྱིར་བཏང་གི་ སྲུང་ཐུང་ཀུ་དང་ ངག་རྒྱུན་གྱི་སྲུང་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་ལུ་སླབ་ཨིན་ན?  

ü སྲུང་འདི་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ་པའི་ དགོས་པ་ག་ཅི་ཨིན་མས?  

ü ང་བཅས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སྲུང་གཏང་ནི་གི་སྲོལ་འདི་ ད་ལྟོ་ཡང་མ་ཉམས་པར་འདུག་ག? ག་དེ་སྦེ? 

ü སྤྱིར་བཏང་སྲུང་འདི་ལྷག་པའི་སྐབས་ རང་གིས་ངོ་མ་མཐོང་མཐོངམ་བཟུམ་གྱི་ ཚོར་སྣང་འབྱུང་དགོ་པ་ཅིན་སྲུང་འདི་ ག་དེ་
སྦེ་བྲི་དགོཔ་སྨོ། 

ü སྲུང་གི་ཉམས་ག་དེམ་ཅིག་ཡོད? དེ་ཚུ་ག་ཅི་ར་སྨོ?  
ü སྲུང་དང་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་བར་ན་་ཁྱད་པར་ ག་ཅི་ཡོདཔ་སྨོ?  
ü སྲུང་ནང་ཚང་དགོ་པའི་ ཁྱད་ཆོས་ག་ཅི་ར་ཡོདཔ་སྨོ?  

 

གྲོས་འཆར་གཉིས་པ། འཚོལ་ཞིབ་ཐོག་ལས་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སྲུང་གི་ངོ་སྤྲོད་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྡེ་ཚན་དང་ ཆ་གཟུང་ གང་རུང་བཟོ་ཞིན་ན་ སློབ་རིམ་དགུ་པའི་ 

ལྷག་རིག་དང་ རྩོམ་རིག་གི་སློབ་དེབ་ནང་གི་ སྲུང་གི་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཡོད་པའི་ དོན་ཚན་འདི་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ལྷག་བཅུག་

ནི། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ སྲུང་གི་ཀི་དེབ་གཞན་ རབ་བྱུང་ སྲུང་དེབ་ འབྲུག་གི་ཁ་རྒྱུན་སྲུང་སྣ་ ལ་སོགས་པའི་ ཀི་དེབ་ཚུ་ 

ལྷག་བཅུག་ཞིན་ན་ སྲུང་གི་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་བཅུག་ནི།   

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་ལག་ལེན་སེམས་ཤུགས་སྐྱེད་ཐབས་ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ རྒྱང་མཐོང་སློབ་

སྟོན་གྱི་ སྦྲེལ་ལམ་ སྲུང་སློབ་སྟོན། https://youtu.be/-6Y5uOiAvLs དང་ ཨིང་སྐད་ཀྱི་ Introduction to folktale. 

https://youtu.be/pbomcv5KuTc?list=PL8WWToQ5Kvkdb2cYz3S7AqRf0evE7DwNk  ཚུ་ནང་ལས་ སྲུང་གི་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ 

འཚོལ་ཞིབ་འབད་བཅུག་ནི།  

དེ་སྦེ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལམ་སྟོན་འབད་དགོ། འདི་གི་དོན་ལུ་ ཐིག་ཁྲམ་བཟོ་རུང་ གཞན་ཡང་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་

སེམས་ཤུགས་དང་ སྤྲོ་བ་སྐྱེད་ཐབས་ལུ་ པར་རིས་ཐོག་ལུ་ ཤོག་ཐང་ནང་ དང་ རང་གི་གསར་རྩལ་ཅན་གྱི་ བཀོད་རིས་ག་དེ་སྦེ་བཟོ་

རུང་བཏུབ།  
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སྲུང་གི་གོ་དོན།  དངོས་སྲུང་གི་

སྐོར་ལས། 

འཆར་སྲུང་གི་

སྐོར་ལས།  

ངག་རྒྱུན་གྱི་

སྲུང་།  

སྲུང་ཐུང་ཀུ། སྲུང་ནང་ཚང་

དགོ་པའི་ཁྱ་

ཆོས།  

སྲུང་ལྷབ་དགོ་

པའི་དགོས་པ་

དང་ཁེ་ཕན།  
       

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• ཁྱོད་ཀྱིས་ སྲུང་གི་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ག་ཅི་ར་ཧ་གོ་ཡི? 

• སྲུང་ལུ་ དབྱེ་ག་དེ་སྦེ་ར་ བཞག་ནི་འདུག་གོ? 

• ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་སྲུང་ཅིག་འབྲི་དགོ་པ་ཅིན་ འདི་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཆོས་ག་ཅི་ར་ ཚང་དགོཔ་འདུག?  

དབྱེ་ཞིབ། 

༡  སྲུང་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ གོཝ་ཨིན་ན་ ཟེར་བའི་དྲི་བ་ཚུ་བཀོད་དེ་ གོ་དོན་ ཧ་གོ་མ་གོ་ བལྟ་དགོ། 

༢  སྲུང་དང་འབྲི་རྩོམ་གྱི་བར་ན་ཁྱད་པར་ག་ཅི་འདུག་ག་ འདི་གི་དབྱེ་བ་ཐུང་ཀུ་རེ་བྲི་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་པར་ཧ་གོ་མ་གོ་དབྱེ་

ཞིབ་འབད།   

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

༡. སློབ་རིམ་དགུ་པའི་ ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་གི་སློབ་དེབ།  

༢. རབ་བྱུང་སྲུང་དེབ། A Book of Moral Values and Ethics.  

3. འབྲུག་གི་ཁ་རྒྱུན་ སྲུང་སྣ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ ཅན་མ། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།  

༤. འབྲེལ་ཡོད་ཀི་དེབ་གཞན་ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

༥. Self Instructional Materials. Keystage-4, Class IX-X. VOL 2. (ཤོག་གྲངས་ ༩༦ ལས་ ༩༧ 

ནང་ལུ་ སྲུང་གི་ཁྱད་ཆོས་དང་ཉམས་བརྒྱད་བཀོད་དེ་འདུག། ) 

 ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ། 

 ༡. སྲུང་སློབ་སྟོན། https://youtu.be/-6Y5uOiAvLs 

 ༢.  Introduction to folktale. https://youtu.be/pbomcv5KuTc?list=PL8WWToQ5Kvkdb2cYz3S7AqRf0evE7DwNk 
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སྲུང་གི་ཆ་ཤས་དང་ ཁྱད་རྣམ་ལྷབ་སྟོན་འབད་ཐངས།  

ལྕོགས་གྲུབ། 

• སྐད་ཡིག་དང་ ཐོས་པའི་ཡོན་ཏན་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ དཔེ་དེབ་གང་མང་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེ་ནང་མཁོ་བའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ལེན་

ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་མཁོ་བའི་ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ ལེགས་ཤོམ་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་

ལས་ རང་གི་མི་ཚེ་ དོན་ལྡན་བཟོ་ནི་ལུ་བརྩོན་ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ལས་འཐོན་པའི་ རྫོང་ཁ་དང་ཆོས་སྐད་ལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ ཤེས་ཡོན་དང་བརྡ་དོན་ཚུ་ལེན་

ཚུགས།༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• ཡིག་སྦྱོར་གྱི་རྣམ་གཞག་ལྷབ་སྟེ་ ཡིག་རིགས་ག་ཅི་ར་ བྲི་དགོ་རུང་ ཡི་གུའི་སྡེབ་དང་སྦྱོར་བ་ཚང་ཐོག་ལས་ རང་གི་མནོ་

དོན་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་འབད་ཚུགས།༼ཡིག་སྦྱོར། 

• འབྲི་རྩོམ་ སྙན་རྩོམ་ སྲུང་ རྣམ་ཐར་ འཁྲབ་སྲུང་ལ་སོགས་པའི་ རྩོམ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་ཚུ་ ཉན་ཞིནམ་

ལས་ དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ བཏུབ་མ་བཏུབ་ཀྱི་ བསམ་འཆར་བཤད་ནི་དང་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ གནད་དོན་རྒྱས་སྡུད་

གང་འོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ སླབ་ཚུགས།༼ཉན་སླབ༽ 

ལས་དོན། 

• རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་ཁག་ཆེ་བའི་ ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ལས་འཐོན་པའི་ རྫོང་ཁ་དང་ཆོས་སྐད་ཀྱི་ལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་ དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་

ལེན་ཚུགས་དགོ།༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• སྲུང་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ ཚངམ་སྦེ་ལྷབ་ཞིནམ་ལས་ དངོས་སྲུང་དང་ འཆར་སྲུང་ འཆར་རྩོམ་དང་ འཁྲབ་སྲུང་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཞིནམ་ལས་ 

གསར་རྩོམ་འབད་དེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ།༼བྲི་ནི།༽ 

• འབྲི་རྩོམ་དང་ སྙན་རྩོམ་ སྲུང་གི་དོན་ཚན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ རྩོད་བསྡུར་ཚུ་འབད་དེ་ ལེགས་ཉེས་ཀྱི་བསམ་འཆར་བཀོད་ཚུགས་དགོ། 

༼ཉན་སླབ༽ 

 

གྲོས་འཆར་དང་པ། སྲུང་ཅིག་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སྲུང་གི་ཆ་ཤས་དང་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སློབ་རིམ་བརྒྱད་པ་ཚུན་ཚོད་ སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད་ལྷབ་སྦྱང་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ སྲུང་གི་ཆ་ཤས་དང་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ ལྷབ་སྟོན་འབད་དེ་

ཡོདཔ་ལས་ ལོག་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྲུང་ཅིག་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག་ནི། 

སྦྱོང་ལཱ་འདི་གི་དོན་ལུ།  



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ü སྲུང་གི་ཆ་ཤས་དང་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྡེ་ཚན་དག་པ་ཅིག་བཟོ་ནི།  

ü སློབ་རིམ་དགུ་པའི་ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་གི་སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་པའི་ སྲུང་ སྲསམོ་རྡོ་རྗེ་མོ་ བླམ་པདྨ་སེངྒེའི་བཞད་བགད་དང་ 

ཨམ་འཐགམ་དང་སྲིནམོ་ གསུམ་ལས་གཅིག་གདམ་འཐུ་འབད་དེ་ ལྷག་བཅུག་ནི།  

ü སྲུང་ལྷག་ཞིན་ན་ སྲུང་གི་ཆ་ཤས་དང་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཅུག་ནི།  

ü དཔེར་ན་ སྡེ་ཚན་གཅིག་ལུ་ སྲུང་འདི་ག་དེ་སྦེ་འགོ་བཙུགས་ནུག་ག? བར་ན་ག་ཅི་ར་འབད་ནུག་ག་དང་ ག་དེ་སྦེ་མཇུག་བསྡུ་

ནུག་ག? གི་སྐོར་ལས་ ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག་ནི།  

ü སྡེ་ཚན་གཅིག་ལུ་ སྲུང་རྩེདཔ་ ག་དང་ག་ར་འདུག་ག? སྲུང་རྩེདཔ་གི་རྣམ་པ་ག་དེ་སྦེ་འདུག་ག?  སྲུང་རྩེདཔ་གིས་ག་ཅི་ར་

འབདཝ་མས་ག? ཚུ་དང་ སྡེ་ཚན་གཅིག་ལུ་ སྲུང་གི་བརྗོད་དོན་དང་འདིའི་སྐོར་ལས། དེ་བཟུམ་ སྡེ་ཚན་སོ་སོ་གཅིག་ལུ་ 

སྲུང་གི་རྙོགས་གཞི་དང་ཞི་ཐབས་ག་དེ་སྦེ་ར་བྱུང་ནུག་ག་གི་སྐོར་ལས། སྡེ་ཚན་གཅིག་ལུ་ སྲུང་གི་གནས་དང་དུས་ སྲུང་འདི་གི་

གཞི་ག་ཅི་ལུ་ར་ བཞག་ནུག་ག་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ཤོག་ཐང་ནང་ བྲི་བཅུག་ནི།  

ü སྦྱོང་ལཱ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཧ་མ་གོ་མི་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ སྲུང་གི་ཆ་ཤས་https://youtu.be/u0Q37vLOQ7A  དང་ ཨིང་སྐད་ཀྱི་ 

Elements of story.  https://youtu.be/SZKLHmZms?list=PL8WWToQ5Kvkdb2cYz3S7AqRf0evE7DwNk གི་སྐོར་ལས་རྒྱང་མཐོང་སློབ་

སྟོན་འབད་ཡོད་པའི་ མཐོང་ཐོས་མཁོ་ཆས་ཚུ་བཏོན་ཏེ་ ཧ་གོ་བཅུག་ནི་ལུ་ ཕན་གྲོགས་འབད་དགོ། 

ü སྲུང་གི་ ཆ་ཤས་དང་ཁྱད་རྣམ་ ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ག་ར་་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ རང་སོའི་ ཤོག་ཐང་ནང་ལུ་བྲིས་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ 

གསལ་ཞུ་གི་དོན་ལུ་ བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་བཅུག་ནི། 

ü སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ སྲུང་གི་ཆ་ཤས་ ཁྱད་རྣམ་དང་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ ག་ར་གིས་ཧ་གོ་ནིའི་དོན་ལུ་ དམང་ཁར་གསལ་ཞུ་འབད་བཅུག་

ནི།  
 

གྲོས་འཆར་གཉིས་པ། ཆོས་ཚན་ནང་སྒྲིལ་དང་ག་བསྡུར་ཐོག་ལས་ལྷབ་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སློབ་རིམ་འོག་མ་ཚུ་ནང་ སྲུང་གི་ཆ་ཤས་དང་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ ལྷབ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ ལོག་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཨིང་སྐད་

དང་ རྫོང་ཁ་ནང་ལུ་ སྲུང་གི་ཁྱད་རྣམ་དང་ཆ་ཤས་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོད་ག་ ཆོས་ཚན་ནང་སྒྲིལ་ཐོག་ལས་ ཁྱད་པར་ཕྱེས་ཏེ་ ག་བསྡུར་

འབད་དེ་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། (འདི་གི་དོན་ལུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ ལག་ཤོག་དང་མཐོང་ཐོས་མཁོ་ཆས་ཚུ་ བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་དགོ།)  

འདི་གི་དོན་ལུ།  

ü སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ མཉམ་འབྲེལ་ལྷབ་སྦྱང་ལུ་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་ཐབས་ལུ་ རིག་པ་ཡོད་མི་དང་མེད་མི་ཚུ་སླ་བསྲེ་རྐྱབ་སྟེ་ སྡེ་

ཚན་ཁག་དག་པ་ཅིག་བཟོ་ནི།   

ü སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཨིང་སྐད་དང་ རྫོང་ཁ་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ སྲུང་གི་ཁྱད་རྣམ་དང་ཁྱད་ཆོས་ ཆ་ཤས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཡོད་པའི་ 

ལག་ཤོག་ཚུ་ སྡེ་ཚན་ནང་སྤྲོད་ནི། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ü སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ ལག་ཤོག་འདི་གི་ཐོག་ལུ་ སྲུང་གི་ཁྱད་རྣམ་དང་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ རྫོང་ཁ་ནང་ག་དེ་སྦེ་ཡོད་ག? ཨིང་སྐད་ནང་ག་

དེ་སྦེ་ཡོད་ག་ཚུ་ ནང་སྒྲིལ་གྱི་ཐོག་ལས་ ག་བསྡུར་འབད་དེ་ གྲོས་བསྟུན་འབད་བཅུག་ནི།  

ü དཔེར་ན་ ཨིང་སྐད་ཀྱི་དོན་ལུ་ འོག་གི་ Elements of Story https://youtu.be/xcXRXwneFY0 ནང་ལས་ པར་བཏབ་ཡོད་

པའི་ པར་རིས་བཟུམ་ཚུ་དང་ རྫོང་ཁའི་དོན་ལུ་ སློབ་དེབ་ནང་ལུ་ སྲུང་གི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཡོད་མི་འདི་དང་ ཡང་ན་ 

སྲུང་འབྲི་ཐངས་  https://youtu.be/Q4AhC0-3pxU གི་སྐོར་ལས་ སློབ་སྟོན་འབད་ཡོད་མི་ནང་ ལས་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི། དེ་མིན་རུང་ 

སློབ་དཔོན་རང་གིས་ ཀི་དེབ་སོ་སོ་འཚོལ་ཏེ་ བྱིན་རུང་བཏུབ།  

ü དེ་སྦེ་ ཨིང་སྐད་དང་རྫོང་ཁའི་ ཆོས་ཚན་ནང་ལུ་ སྲུང་གི་ཁྱད་རྣམ་དང་ཁྱད་ཆོས་ ཆ་ཤས་ཚུ་གི་ སྐོར་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་

ཡོད་མི་ཚུ་ ག་བསྡུར་འབད་དེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ།  

ü མཇུག་ལུ་ རང་གིས་ ཧ་གོ་ཡོད་མི་འདི་ སྡེ་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ གེ་ཟ་ལྦ་གའི་ཐོག་ལས་ དམང་ཁར་གསལ་ཞུ་འབད་བཅུག་

ནི། དེ་མིན་རུང་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་ཐོག་ལས་ སླབ་བཅུག་ནི།  

ü བརྡ་དོན་ཁ་སྐོང་གི་དོན་ལུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ མཐོང་ཐོས་མཁོ་ཆས་ཚུ་བཏོན་ཏེ་ མཉམ་འབྲེལ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི།  



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• སྲུང་ནང་ ཚང་དགོ་པའི་ ཁྱད་རྣམ་དང་ ཆ་ཤས་

ག་དེ་སྦེ་ར་ བཞག་ནི་འདུག་གོ? 

• ཁྱོད་ཀྱིས་ སྲུང་ཅིག་བྲི་དགོ་པ་ཅིན་ སྲུང་གི་ཆ་

ཤས་དང་ ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་

ནང་ ག་དེ་སྦེ་ར་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་སྨོ? 

• སྲུང་འདི་ནང་ ཆ་ཤས་ཅིག་མ་ཚང་པ་ཅིན་ སྐྱོན་

འབྱུང་ནི་མས་ག? ག་དེ་སྦེ?  

དབྱེ་ཞིབ། 

༡ སྲུང་ནང་ཚང་དགོ་པའི་ཁྱད་ཆོས་ག་ཅི་ར་ཡོད་ག་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་འདི་ཚུ་གི་གོ་བ་ རེ་རེ་བཞིན་སླབ་བཅུག་སྟེ་ 

ཤེས་མ་ཤེས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

༢ དམང་ཁར་སྤྱན་ཞུ་དང་གསལ་ཞུ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རང་སོའི་གནས་སྐབས་དང་འཁྲིལ་བའི་ སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི བཟོ་སྟེ་ དབྱེ་

ཞིབ་འབད་ནི།  

སྲུང་གི་ཁྱད་རྣམ་དང་ཁྱད་ཆོས་ ཆ་ཤས་ལག་ལེན། 

༡) སྲུང་གི་ འགོ།   

• ས་གནས།  

• དུས།  

• སྲུང་རྩེདཔ།  

༢) སྲུང་གི་ བར། 

• འཚོར་ཤུགས། 

• རྙོགས་གཞི། 

༣) སྲུང་གི་ མཇུག  

• ཞི་ཐབས། 

  

༡) སྲུང་གི་ འགོ།   
༡) ས་གནས།  

གཡུས་ཟེར་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་ གཡུས་ཀྱི་ཆགས་ཐངས་ཚུ་ཁ་

གསལ་དགོ།  

༢) དུས་ཚོད།  

དང་ཕུ་ཟེར་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་ གནས་སྟངས་ཚུ་ཁ་གསལ་དགོ། 

༣) སྲུང་རྩེདཔ།  

ཨཔ་གཅིག་དང་ཨམ་གཅིག་ཟེར་མེན་པར་ མི་དེ་གིས་ བཟོ་རྣམ་ 

བོང་ཚད་འདུ་ཤེས་ རིག་རྩལ་ཚུ་ཁ་གསལ་དགོ།  

༢) སྲུང་གི་ བར། 

༡) ཚོར་ཤུགས།  

སེམས་འཁྲུལ་ནུག་ཟེར་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་ ག་དེ་སྦེ་འཁྲུལ་ནུག་ག་ 

དགའ་ནུག་ག་ཚུ་ཁ་གསལ་དགོ། 
༢) རྙོགས་གཞི།  

ཕུང་དཀྲུགས་ནུག་ཟེར་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་ ག་དེ་སྦེ་དཀྲུགས་ནུག་ག་ 

ཁ་གསལ་དགོ།  

༣) སྲུང་གི་ མཇུག 

༡) ཞི་ཐབས།  
འདི་རྒྱལ་ནུག་ འདི་ཕམ་ནུག་ཟེར་མེན་པར་ ག་དེ་སྦེ་རྒྱལ་ནུག་ 

ག་དེ་སྦེ་ཕམ་ནུག་ ཁ་གསལ་དགོ།  

  



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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༣ གསལ་ཞུ་འབད་བའི་སྐབས་ སློབ་ཕྲུག་ཁོང་ར་ཚུ་ བསམ་ཞིབ་འབད་བཅུག་སྟེ་ བཏུབ་མ་བཏུབ་པའི་བསམ་ལེན་བྱིན་བཅུག་ནི།  

 

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

༡. སློབ་རིམ་དགུ་པའི་ ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་གི་སློབ་དེབ།  

༢.  Elements of Story https://youtu.be/xcXRXwneFY0 ནང་ལས་གསལ་པར་བཏབ་ཡོད་མི།  

༣. འབྲེལ་ཡོད་ཀི་དེབ་གཞན་ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ། 

 ༡. སྲུང་འབྲི་ཐངས། https://youtu.be/Q4AhC0-3pxU 

 ༢. སྲུང་གི་ཆ་ཤས། https://youtu.be/u0Q37vLOQ7A 

     ༣.  སྲུང་སློབ་སྟོན། https://youtu.be/-6Y5uOiAvLs   

    ༤.  Elements of short story https://youtu.be/jUbVH20qW0A and  https://youtu.be/sJf2a-AsLIk 

   ༥. Elements and Features of story. https://youtu.be/xcXRXwneFY0 
    ༦. Elements of short story.  https://youtu.be/SZKLHmZ_-ms?list=PL8WWToQ5Kvkdb2cYz3S7AqRf0evE7DwNk   

 

སློབ་དེབ་ཀྱི་སྲུང་དང་ སྲུང་གཞན་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་ བརྡ་དོན་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ཐངས།  

ལྕོགས་གྲུབ། 

• གཞན་གྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་མིའི་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ རང་གིས་ཡང་ ཚིག་གི་རྣམ་འགྱུར་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པའི་སྒོ་ལས་ རྩོམ་རིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་མཁོ་བའི་ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ ལེགས་ཤོམ་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་

ལས་ རང་གི་མི་ཚེ་ དོན་ལྡན་བཟོ་ནི་ལུ་བརྩོན་ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• རྩོམ་རིག་གི་སྦྱང་བ་ཐོབ་ལས་ བྲི་ནི་ལུ་གོམས་གཤིས་ཚུད་དེ་ རང་གི་ཚོར་ཉམས་ཚུ་ རྩོམ་རིག་གི་རྣམ་པ་གང་འོས་ཀྱི་ཐོག་

ལས་ བཀོད་དེ་ མཁས་ཉམས་བཏོན་ཚུགས།༼བྲི་ནི།༽ 

• འབྲི་རྩོམ་ སྙན་རྩོམ་ སྲུང་ རྣམ་ཐར་ འཁྲབ་སྲུང་ལ་སོགས་པའི་ རྩོམ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་ཚུ་ ཉན་ཞིནམ་

ལས་ དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ བཏུབ་མ་བཏུབ་ཀྱི་ བསམ་འཆར་བཤད་ནི་དང་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ གནད་དོན་རྒྱས་སྡུད་

གང་འོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ སླབ་ཚུགས། 
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ལས་དོན། 

• ཚིག་ལྷུག་དང་ ཚིགས་བཅད་ སྤེལ་མ་གསུམ་གྱི་ཐོག་ལུ་ཡོད་མི་རྫོང་ཁའི་རྩོམ་རིག་ཚུ་ གཅད་མཚམས་དང་འཁྲིལ་ལྷག་སྟེ་ 

གོ་དོན་ལེན་ཚུགས་དགོ། ༩ལྷག་རྩོམ༽ 

• རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་ཁག་ཆེ་བའི་ ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་

ཚུགས་དགོ། ༩ལྷག་རྩོམ༽ 

• སྐད་ཡིག་དང་རྩོམ་རིག་གི་དཔེ་དེབ་ཉུང་ཤོས་༢༠ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ ཐོས་པའི་ཡོན་ཏན་རྒྱ་སྐྱེད་ གཏང་ཚུགས་དགོ། ༼ལྷག་

རྩོམ༽ 

• སྲུང་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ ཚངམ་སྦེ་ལྷབ་ཞིནམ་ལས་ དངོས་སྲུང་དང་ འཆར་སྲུང་ འཆར་རྩོམ་དང་ འཁྲབ་སྲུང་ཚུ་ 

དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཞིནམ་ལས་ གསར་རྩོམ་འབད་དེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ།་༼བྲི་ནི༽ 

• འབྲི་རྩོམ་དང་ སྙན་རྩོམ་ སྲུང་གི་དོན་ཚན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ རྩོད་བསྡུར་ཚུ་འབད་དེ་ ལེགས་ཉེས་ཀྱི་བསམ་

འཆར་བཀོད་ཚུགས་དགོ། ༼ཉན་སླབ༽ 

• བློ་གི་སྒྲུབ་བྱེད་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ ལུང་དང་ དཔྱེ་གཏམ་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ རྒྱབ་ཁུངས་དང་ལྡནམ་སྦེ་ སླབ་ཚུགས་དགོ། ༼ཉན་

སླབ།༽ 
 

གྲོས་འཆར་དང་པ། ལས་འགུལ་གཞི་བཞག་གི་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི།   

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སྦྱོང་ལཱ་ནང་ལུ་ ཚུད་ཡོད་པའི་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་ལས་དོན་ཨང་། 

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སློབ་དེབ་ནང་གི་སྲུང་དང་སྲུང་གཞན་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་ བརྡ་དོན་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་རིམ་དགུ་པའི་ ལྷག་རིག་དང་

རྩོམ་རིག་གི་ སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་པའི་ སྲུང་ཚུ་དང་ སྲུང་གཞན་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ སྲུང་གཏང་བཅུག་ནི། 

ü སློབ་རིམ་དགུ་པའི་ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་ནང་གི་ སྲུང་ སྲསམོ་རྡོ་རྗེ་མོ་ བླམ་པདྨ་སེངྒེའི་བཞད་བགད་དང་ ཨམ་འཐགམ་

དང་སྲིནམོ་ དང་ སྲུང་དེབ་གཞན་ཚུ་ དེ་ལས་ ཨིང་སྐད་ནང་ཡོད་པའི་ཚུ་ནང་ལས་ རང་གིས་དགའ་མི་སྲུང་སྤྲོ་བ་ཆེ་ཏོག་

ཏོ་ཅིག་ གདམ་འཐུ་འབད་དེ་ ལྷག་བཅུག་ནི། 

ü སྲུང་འདི་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ ལྷག་ཞིན་ན་ སྲུང་ནང་ཡོད་པའི་བརྡ་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྲུང་གཏང་བཅུག་ནི། 

ü སྲུང་བཏང་ཞིན་ན་ མཇུག་ལུ་ སྲུང་འདི་གིས་རང་གི་མི་ཚེ་ནང་ལུ་ ཕན་རླབས་ཆེ་བའི་བརྗོད་དོན་ག་ཅི་བཏོནམ་ཨིན་ན་ སླབ་

བཅུག་ནི། 

ü སྲུང་འདི་ དུས་ཚོད་ཡོད་པ་ཅིན་ སློབ་ཁང་ནང་ལུ་ གཏང་བཅུག་ནི་དང་ དེ་མིན་རུང་ རང་སོའི་སློབ་སྡེ་གི་སྡེ་ཚན་ བཟོ་

ཡོད་པའི་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གང་རུང་གི་ ཐོག་ལུ་ གཏང་བཅུག་དགོ།  
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རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།                                                            ཤོག་གྲངས་ 109 / 344 

ü འདི་གིས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སྲུང་ལྷག་སྟེ་ བརྡ་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གོ་བལེན་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ ཚུ་མཐུན་སྦེ་ཉན་སླབ་འབད་

ཚུགས་ནི་ལུ་ ཁེ་ཕན་ཡོད།  

ü འདི་གི་དོན་ལུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ སླབ་ནིའི་ཚད་གཞི་བཟོ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

  
 

གྲོས་འཆར་གཉིས་པ། སྲུང་ལྷག་སྟེ་ སྲུང་རྩེད་ཀྱི་ཐོག་ལས ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི།   

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

གནས་རིམ་འདི་ནང་ལྷབ་སྦྱང་ འབད་དགོ་པའི་སྲུང་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ བརྡ་དོན་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ སྲུང་རྩེད་འབད་བཅུག་ནི། (སྲུང་ 

སྲསམོ་རྡོ་རྗེ་མོ་ བླམ་པདྨ་སེངྒེའི་བཞད་བགད་དང་ ཨམ་འཐགམ་དང་སྲིནམོ།) 

འདི་གི་དོན་ལུ་ 

• སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྲུང་འདི་ནང་ལས་ རང་གིས་དགའ་མི་ སྲུང་གཅིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་བཅུག་ནི། 

• རང་གིས་སྲུང་དང་འཁྲིལ་བའི་ སྡེ་ཚན་ཡང་དེ་སྦེ་བཟོ་ནི། ཨིན་རུང་ སྲུང་འདི་ནང་ལུ་སྲུང་རྩེདཔ་ག་དེམ་ཅིག་འདུག་ག་ བལྟ་

ཞིནམ་ལས་ ཨ་ལོ་གི་སྡེ་ཚན་ཡང་འདི་དང་འཁྲིལ་བགོ་བཤའ་རྐྱབ་པ་ཅིན་ ག་ར་གིས་ གོ་སྐབས་འཐོབ་ཚུགས་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས། 

• སྡེ་ཚན་ནང་རང་གིས་ གདམ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་སྲུང་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ རང་གི་སྡེ་ཚན་ནང་ སྲུང་རྩེདཔ་ཚུ་བགོ་བཤའ་རྐྱབ་བཅུག་ནི།  

• རང་སོའི་ལཱ་འགན་དང་ འཁྲིལ་བའི་ བློ་ཚིག་བཟོ་ཞིན་ན་ སྦྱང་བ་འབད་བཅུག་དགོ།  

• བློ་ཚིག་བཟོ་བའི་སྐབས་ལུ་ འདི་ཚུ་སྲུང་དེབ་ནང་ག་ཡོད་མི་བཟུམ་སླབ་མ་ཚུགས་རུང་ སྲུང་གི་གོ་དོན་ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་

ཁོང་རང་གིས་ སྟབས་བདེ་ཧིང་དང་དང་འཁྲིལ་སླབ་པ་གིས་བཏུབ། 

• སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྦྱང་བ་འབད་ཚརཝ་ད་ སློབ་དཔོན་གྱིས་དུས་ཚོད་བཏོན་ཏེ་ སྲུང་རྩེད་འབད་བཅུག་ནི། (སྡེ་ཚན་ག་ར་གིས་ སྲུང་

དང་འཁྲིལ་བའི་ འཁྲབ་རྩེད་འབད་ཚརཝ་ད་ སྲུང་༣ ཆ་ར་ལེགས་ཤོམ་འབད་ ཧ་གོ་ཚུགས་པའི་ཁེ་ཕན་ཡོད།) 

• སྡེ་ཚན་གཅིག་གིས་འཁྲབ་རྩེད་འབདཝ་ད་ སྡེ་ཚན་གཞན་མི་ཚུ་སྐྱོན་ཡོན་བརྟག་དཔྱད་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། འདི་

གི་དོན་ལུ་ སློབ་དཔོན་གྱི་ཚད་གཞི་བཟོ་བྱིན་དགོ། 

འཁྲབ་རྩེད་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ། འོག་གི་དྲི་བ་ཚུ་བཀོད།  

• འཁྲབ་རྩེདཔ་འདི་གིས་ འདས་པའི་གནས་སྟངས་ རྗེས་དྲན་ག་དེ་སྦེ་ར་འབད་ནུག།  

• སྲུང་དེ་ཚུ་ནང་ རྙོགས་གཞི་ངོ་མ་འདི་ར་ ག་ཏེ་ལས་བྱུང་ནུག་གོ? 

• སྲུང་གི་བརྗོད་དོན་འདི་ ཁྱོད་ཀྱི་སེམས་ཁར་འབབ་ཅི་ག? ག་ཅི་འབད? 

• སྲུང་འདི་ནང་ ཆ་ཤས་ག་དེ་སྦེ་ར་ཚུད་ནུག་གོ?  

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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• སྲུང་དེ་ཚུ་ནང་ལས་ མི་ཚེ་ནང་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བའི་བརྡ་དོན་ག་ཅི་ར་ ཐོབ་ཅི་གོ?  

• ཁྱོད་ཀྱིས་དགའ་མི་ སྲུང་འདི་དམང་ཁར་གཏངམ་ད་ ཚོར་སྣང་ག་དེ་སྦེ་ར་བྱུང་ཡི? 

དབྱེ་ཞིབ། 

1. སྲུང་གཏང་པའི་སྐབས་ལུ་ བརྡ་དོན་ཁ་གསལ་ རྗོད་སྒྲ་ སྐད་སེང་ཕབ་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་བའི་ མིང་ཚིག་

ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ།  

2. སྲུང་ ཚབ་རྩེད་འབད་མི་འདི་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རང་གི་གནས་སྐབས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དབྱེ་ཚད་བཟོ་ནི་དང་ 

འོག་གི་དཔེ་སྟོན་དབྱེ་ཚད་བཟུམ་བཟོ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  

ཡང་ན་ འོག་གི་ཚད་གཞི་བཟུམ་བཟོ་རུང་ མ་བཏུབ་མེད།  

 

(ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་ སྐུགས་བྱིན་ཡོད་མི་ཚུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ མདངས་གསལ་སྦེ་སླབ་དགོ།) 

༣ ཚད་གཞི་དང་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་ཚད་ཚུ་ ཧེ་མ་ལས་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་སླབ་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ། 

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

     ༡. སློབ་རིམ་དགུ་པའི་ ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་གི་སློབ་དེབ། 

    ༢. རབ་བྱུང་སྲུང་དེབ། A Book of Moral Values and Ethics. 

    3. འབྲུག་གི་ཁ་རྒྱུན་ སྲུང་སྣ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ ཅན་མ། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།  

    ༤. འབྲེལ་ཡོད་ ཨིང་སྐད་དང་ རྫོང་ཁའི་ སྲུང་དེབ་གཞན་ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།  

 

དོན་ཚནདང་འཁྲིལ་ 

མ་འཁྲིལ།  

མཆོག་གྱུར།   

  ༼༤༽ 

རབ། 

༼༣༽ 

འབྲིང་། (བཅོ་ཁ་དུམ་གྲ་རེ་རྐྱབ་དགོཔ།)      

  ༼༢༽ 

ཐ་མ། (མང་ཤོས་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་དགོཔ།) 

  ༼༡༽ 

རྣམ་འགྱུར།     
སྐད་ཀྱི་སེང་ཕབ།     
བློ་སླབ་ཐངས།     

ཚོར་སྣང་བཏོན་ཐངས།     
རྗོད་སྒྲ་དག་མི་དག།      

བརྡ་དོན་ངེས་བདེན། བློ་ཚིག རྗོད་སྒྲ རྣམ་འགྱུར། བློ་སྤོབས། བཅའ་སྒྲིག སྤྱན་འབུལ། ཡོངས་བསྡོམས། 
༥ ༥ ༥ ༥ ༥ ༥ ༥ ༣༥ 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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གྲོས་འཆར་གསུམ་པ། སློབ་དེབ་ནང་གི་སྲུང་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ སྲུང་གི་ཁྱད་ཆོས་དང་འཁྲིལ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བཅུག་ནི།   

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སློབ་རིམ་དགུ་པའི་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ སྲུང་ལྷག་སྟེ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གནས་རིམ་འདི་ནང་ལྷབ་སྦྱང་འབད་

དགོ་པའི་སྲུང་ སྲསམོ་རྡོ་རྗེ་མོ་ བླམ་པདྨ་སེངྒེའི་བཞད་བགད་དང་ ཨམ་འཐགམ་དང་སྲིནམོ། གསུམ་ལྷག་སྟེ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་དབྱེ་

དཔྱད་འབད་བཅུག་ནི།   

འདི་གི་དོན་ལུ།  

ü སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ རང་རྐྱང་སྦེ་ སྲུང་གསུམ་ཆ་ར་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ལྷག་བཅུག་ནི། (ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་ མིང་ཚིག་ཧ་མ་གོཝ་རེ་

ཡོད་པ་ཅིན་ ཆ་རོགས་ནང་རྡོག་འདྲ་དཔྱད་འབད་བཅུག་ནི་དང་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ཆ་རོགས་འབད་དགོ། དེ་མིན་རུང་ རྫོང་ཁའི་ཚིག་

མཛོད་ ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་དགོ།)  

ü སྲུང་དེ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ ལྷག་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ སྲུང་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་བཅུག་ནི། 

ü སྲུང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནིའི་ དོན་ལུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ བཀོད་རིས་ཅིག་བཟོ་སྟེ་སྤྲོད་དགོ།  

ü སྤྱིར་བཏང་སྲུང་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལེ་ཤ་ཡོད་རུང་ ད་ལྟོ་ ཐབས་ཤེས་འཇམ་ཏོང་ཏོ་དྲུག་ལུ་ གཞི་

བཞག་སྟེ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བཅུག་ནི། དེ་ཡང་།  

 
ü སྲུང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ལམ་སྟོན་གྱི་དོན་ལུ་ SIMhttp://www.education.gov.bt/wp-content/uploads/2020/10/Key-Stage-

IV_Class-IX_X_Volume-IV_Updated-on-23_10_2020.pdf གི་ཤོག་གྲངས་ ༢༡༡ ལས་ ༢༡༥ ཚུན་ཚོད་ནང་ལུ་ སློབ་རིམ་བཅུག་པའི་ 

སློབ་དེབ་ནང་གི་སྲུང་ རི་དྭགས་རུ་རུ་ ཟེར་མི་འདི་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ ཐབས་ཤེས་དྲུག་གི་ཐོག་ལུ་ ཁ་གསལ་སྦེ་ བསྐྱར་ཞིབ་

འབད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ ལྷག་བཅུག་ནི། (འདི་གི་དོན་ལུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་འདྲ་བཤུད་རེ་ པར་བཏབ་སྟེ་སྤྲོད་ནི།) 

ü སྲུང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཚརཝ་ད་ རང་སོའི་དཔེ་སྣོད་ནང་བསྡུ་གསོག་འབད་དེ་ བཞག་ནི།   



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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གྲོས་འཆར་བཞི་པ། སྲུང་མ་འདྲཝ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་དབྱེ་དཔྱད་འབད་བཅུག་ནི།   

 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སློབ་རིམ་ཕྲུག་ཚུ་ སྲུང་མ་འདྲཝ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ། 

ü མཉམ་འབྲེལ་ལྷབ་སྦྱང་སེམས་ཤུགས་སྐྱེད་ཐབས་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ཆ་གཟུང་གི་ཐོག་ལས་ རྫོང་ཁ་དང་ཨིང་སྐད་ཀྱི་ སྲུང་དེབ་ཚུ་ག་དེ་ 

མང་མང་ལྷག་བཅུག་ནི། (ཤ་བའི་འཁྲུལ་སྣང་། རྒྱལ་སྲས་སྣང་བ་སྐྱིད་པོ། བ་དགའ་ཅུང་ལྷམོ། ཤ་བའི་འཁྲུལ་སྣང་། ཕག་པའི་ཁ་

ཆེམས། ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ལྡུམ་རྭ། ལ་སོགས་པ་དང་ ཨིང་སྐད་ཀྱི་སྲུང་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི་ལུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཕན་གྲོགས་

འབད་དགོ།) 

ü སྲུང་ག་དེ་མང་མང་ ལྷག་ཞིན་ན་ ཁག་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ བསྐྱར་ཞིངབ་འབད་བཅུག་ནི། ཨིང་སྐད་ཀྱི་

སྲུང་ཚུ་ལྷག་རུང་ འདི་གི་གནད་དོན་ཚུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ རྫོང་ཁ་ནང་བྲི་དགོ།  

ü བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ བཀོད་རིས་ཅིག་བཟོ་སྟེ་ སྤྲོད་དགོ། འདི་གི་དོན་ལུ་ འོག་གི་ཨིང་སྐད་ཀྱི་ཐོག་

ལུ་ཡོད་མི་འདི་ རྫོང་ཁ་ནང་ སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་བྱིན་རུང་བཏུབ།  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ü དེ་མིན་རུང་ སྲུང་ག་ར་གཅིག་ཁར་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འོག་གི་བཀོད་རིས་བཟུམ་བཟོ་སྟེ་ སྤྲོད་དགོ།  

 

ü སྲུང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོད་མི་འདི་ རང་སོའི་དཔེ་སྣོད་ནང་ བསྡུ་གསོག་འབད་བཞག་ནི། 

 

 གྲོས་འཆར་ལྔ་པ། སྲུང་ལྷག་སྟེ་ བཅུད་དོན་བྲིས་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི།   
 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ སྲུང་འདི་ལྷག་སྟེ་ རང་གི་ལྷབ་སྦྱང་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ སྲུང་ལྷག་ཡོད་མི་འདི་ལུ་

གཞི་བཞག་སྟེ་ བཅུད་དོན་བྲི་བཅུག་ནི། (སྲུང་གི་བཅུད་དོན་ཟེར་མི་འདི་ ཁག་ཆེ་བའི་སྲུང་གི་འབྱུང་རིམ་འདི་ བཅུད་བསྡུས་ཏེ་སླབ་ནི་དང་ 

ཡང་ན་ ཐུང་ཀུ་བཟོ་སྟེ་ འབྲི་མི་ལུ་ སླབ་ཨིན།)   འདི་གི་དོན་ལུ་  

ü སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ཕན་གྲོགས་འབད་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ཆ་གཟུང་གི་ཐོག་ལས་ སློབ་དེབ་ནང་གི་སྲུང་ཚུ་ལྷག་

བཅུག་ནི།  

སྲུང་གི་མིང་།  རྩོམ་པ་པོ།  གནས་དང་དུས། སྲུང་རྩེདཔ།  སྲུང་རྩེདཔ་དགའ་ཤོས་དང་

ཁུངས།  

བརྗོད་དོན།  འབྱུང་རིམ་དགའ་ཤོས།  

       

     སྲུང་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ དབྱེ་དཔྱད།    བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི་་་་་་་་་་་་་་་།  སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

སྲུང་གི་མིང་།   སྲུང་རྩོམ་པ་པོའི་མིང་།    སྲུང་གི་ཚོར་ཉམས།   སྲུང་གི་རྙོགས་གཞི་དང་ཞི་ཐབས།  

 

སྲུང་རྩེདཔ་དགའ་ཤོས་དང་ཁུངས།   སྲུང་གི་གནས་དང་དུས།    སྲུང་ནང་གི་གནས་སྟངས་དགའ་ཤོས། 

 

སྲུང་གི་བརྗོད་དོན།      སྲུང་གི་བཅུད་དོན་ངོ་མ།     སྲུང་ནང་གི་འབྱུང་རིམ་དགའ་ཤོས་འདི་གི་པར་བྲི་ནི།  

 

མཇུག་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ སྲུང་འདི་ ཆ་རོགས་ཚུ་ལུ་ ལྷག་ནིའི་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་འོང་ག? ག་ཅི་སྦེ?  



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ü སློབ་དེབ་ནང་གི་སྲུང་དེ་ཚུ་ ལྷག་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ སྲུང་འདི་ག་དེ་སྦེ་ ཧ་གོ་ཡི་ག་དབྱེ་བ་དཔྱད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྲུང་གི་བཅུད་དོན་ཚུ་ 

བྲི་བཅུག་ནི། འདི་གི་དོན་ལུ་ འོག་གི་གནད་དོན་ཚུ་ ལམ་སྟོན་འབད་ནི། 

 

 

  

 

 

 

 

 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• སྲུང་དེ་ཚུ་ནང་ལས་ མི་ཚེ་ནང་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བའི་བརྡ་དོན་ག་ཅི་ར་ ཐོབ་ཅི་གོ?  

• ཁྱོད་ཀྱིས་དགའ་མི་ སྲུང་འདི་དམང་ཁར་གཏངམ་ད་ ཚོར་སྣང་ག་དེ་སྦེ་ར་བྱུང་ཡི? 

དབྱེ་ཞིབ། 

• སྲུང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ སྲུང་གི་ཆ་ཤས་དང་ ཁྱད་རྣམ་དང་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ནང་ལུ་ དོགས་པ་ཡོད་

ག་མེད་ག་ འདྲི་དཔྱད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  

• བསྐྱར་ཞིབ་འབདཝ་ད་ ཚང་དགོ་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ ཚངམ་སྦེ་ ཚུད་མ་ཚུད་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  

• གནད་དོན་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གསར་རྩལ་གྱི་རིག་རྩལ་ ཡིག་བཟོ་དང་

གཙང་སྦྲ་ གནད་དོན་ཚུད་མ་ཚུད་ བརྗོད་བྱ་ཚུལ་མཐུན་དང་ ཀི་དེབ་ཀྱི་མང་ཉུང་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ དབྱེ་ཚད་བཟོ་ནི། 

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

   ༡. སློབ་རིམ་དགུ་པའི་ ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་གི་སློབ་དེབ།  

   ༢. ཤ་བའི་འཁྲུལ་སྣང་།  

   ༣. རྒྱལ་སྲས་སྣང་བ་སྐྱིད་པོ།  

   ༤. བ་དགའ་ཅུང་ལྷམོ།  

   ༥. ཤ་བའི་འཁྲུལ་སྣང་།  

   ༦. ཕགཔ་གི་ཁ་ཆེམས།  

བཅུད་དོན་ནང་ལུ།  

ü སྲུང་འདི་ ནམ། ག་ཏེ་ལུ། ག་ཅི་འབད་ཡི་ག། འདི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཚུད་དགོ། 

ü སྲུང་རྩེདཔ་འདི་ལུ་དགོཔ་ ངོ་མ་ག་ཅི་ཨིན་ན། 

ü འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ དཀའ་ངལ་ག་དེ་སྦེ་བྱུང་དོ་ག། 

ü དཀའ་ངལ་འདི་ ཞི་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ ག་ཅི་སྟོནམ་མས་ག། 

ü ཐབས་ཤེས་འདི་ལས་ གྲུབ་འབྲས་ག་ཅི་ཐོན་ཡི་ག། 

ü འབྱུང་རིམ་ སྤྲོ་བ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་གི་ པར་བྲིས་ཏེ་ བཅུད་དོན་བྲིས།   
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   ༧. Self-Instructional Materials for Key Stage 4- Cl IX-X.  VOL IV 

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ། 

  ༡. SIM for key stage 4-CL IX-X, VOL IV. http://www.education.gov.bt/wp-

content/uploads/2020/10/Key-Stage-IV_Class-IX_X_Volume-IV_Updated-on-23_10_2020.pdf  

  ༢. སྲུང་བསྐྱར་ཞིབ། https://youtu.be/u5O5Np_XQLY  

          ༣.   Book review. https://youtu.be/x0m7hFJBe_Y?list=PL8WWToQ5Kvkdb2cYz3S7AqRf0evE7DwNk       

 

སྲུང་དང་འབྲེལ་ཏེ་ མིང་ཚིག་སྐད་ཡིག་ལྷབ་སྦྱང་འབད་ཐབས་ལུ་ སློབ་སྟོན་འབད་ཐངས། 

ལྕོགས་གྲུབ། 

• རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་མཁོ་བའི་ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ ལེགས་ཤོམ་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ 

རང་གི་མི་ཚེ་ དོན་ལྡན་བཟོ་ནི་ལུ་བརྩོན་ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ།༽ 

• ཚིག་མཛོད་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ ཉམས་མྱོང་ཚུད་དེ་ གོ་དོན་དང་ ཡིག་སྡེབ་ མིང་ཚིག་གི་གདམ་ཁ་ཚུ་ གློག་ཐོག་དང་ 

དཔེ་དེབ་ཐོག་གི་ཚིག་མཛོད་ཚུ་ནང་ལས་འཚོལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། ༼སྐད་ཡིག།༽ 

• རྩོམ་རིག་གི་སྦྱང་བ་ཐོབ་ལས་ བྲི་ནི་ལུ་གོམས་གཤིས་ཚུད་དེ་ རང་གི་ཚོར་ཉམས་ཚུ་ རྩོམ་རིག་གི་རྣམ་པ་གང་འོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ 

བཀོད་དེ་ མཁས་ཉམས་བཏོན་ཚུགས། ༼བྲི་ནི༽ 

• འབྲི་རྩོམ་ སྙན་རྩོམ་ སྲུང་ རྣམ་ཐར་ འཁྲབ་སྲུང་ལ་སོགས་པའི་ རྩོམ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་ཚུ་ ཉན་ཞིནམ་

ལས་ དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ བཏུབ་མ་བཏུབ་ཀྱི་ བསམ་འཆར་བཤད་ནི་དང་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ གནད་དོན་རྒྱས་སྡུད་

གང་འོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ སླབ་ཚུགས། 

ལས་དོན། 

• ཚིག་མཛོད་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མིང་ཚིག་གི་གོ་དོན་དང་ཡིག་སྡེབ་འཚོལ་ནི་དང་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་མིང་ཚིག་ གདམ་

འཐུ་འབད་དེ་ གནས་སྟངས་ནང་ བཙུགས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། ༼སྐད་ཡིག༽ 

• ཞིབ་ཞིབ་དང་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་ནི་ ལ་སོགས་པའི་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ ཐབས་ལམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ 

རྩོམ་རིག་ཚུ་གི་ གོ་དོན་ལེན་ནི་དང་ བཅུད་དོན་ཚུ་ བཏོན་ཚུགས་དགོ། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• སྲུང་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ ཚངམ་སྦེ་ལྷབ་ཞིནམ་ལས་ དངོས་སྲུང་དང་ འཆར་སྲུང་ འཆར་རྩོམ་དང་ འཁྲབ་སྲུང་ཚུ་ 

དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཞིནམ་ལས་ གསར་རྩོམ་འབད་དེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ། ༼བྲི་ནི།༽ 

• སྲུང་ལྷབ་སྦྱང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སྲུང་གི་དོན་ཚན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ཚབ་རྩེད་འབད་ནི་དང་ བློ་ཚིག་བཟོ་སྟེ་སླབ་ནི་ཚུ་དང་ སྲུང་དང་

འབྲེལ་བའི་ མིང་ཚིག་གི་ཐ་སྙད་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ གནས་སྟངས་གཞན་ནང་བཙུགས་ཐོག་ལས་ ཉན་སླབ་ འབད་ཚུགས་དགོ། 

གྲོས་འཆར་དང་པ། མིང་ཚིག་ལག་ཤོག་གི་ཐོག་ལས་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། (ཚིག་མཛོད་ལག་ལེན།)  



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 

རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།                                                            ཤོག་གྲངས་ 116 / 344 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ སྲུང་དང་འབྲེལ་ཏེ་ མིང་ཚིག་སྐད་ཡིག་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ཐབས་ལུ་ མིང་ཚིག་ལྷག་ཤོག་གི་ཐོག་ལུ་ ལྷབ་སྟོན་

འབད་ནི། མིང་ཚིག་གི་གོ་དོན་འཚོལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚིག་མཛོད་ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་ནི།  

ü སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སློབ་དེབ་ནང་གི་སྲུང་དང་ སྲུང་དེབ་གཞན་ དེ་མ་ཚད་ཨིང་སྐད་ཀྱི་སྲུང་དེ་ཚུ་ ག་དེ་མང་མང་ལྷག་བཅུག་ནི།  

ü སྲུང་དེ་ཚུ་ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་ མིང་ཚིག་ལག་ཤོག་ཅིག་བཟོ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གསརཔ་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད་བཅུག་ནི།  

མིང་ཚིག་གི་ལཱ་ཤོག། 
སྲུང་འདི་ནང་ལས་ཐོན་པའི་མིང་ཚིག་གསརཔ།    གོ་དོན། 

གོ་དོན་ བསམ་ཚུལ། 
༡་་་་་་༢་་་་་་་་༣་་་་་་་་་༤་་་་་་ 

 གོ་དོན་ངོ་མ། 
༡་་་་་་༢་་་་་་་༣་་་་་་༤་་་་ 

• གོང་གི་ལཱ་ཤོག་བཟུམ་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ སྲུང་འདི་ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་ མིང་ཚིག་ཧེ་མ་ལས་མ་གོ་མི་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད་བཅུག་

ནི།  

• མིང་ཚིག་འདི་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ མིང་ཚིག་བསྐྱར་བ་མི་འོང་ནི་གི་དོན་ལུ་ དང་པ་ར་སྡེ་ཚན་ནང་སྦེ་མིང་ཚིག་འདི་ཚུ་ 

གཅིག་ཁར་ ག་བསྡུར་འབད་བཅུག། 

• ཐོ་བཀོད་འབད་ཚརཝ་ད་སྡེ་ཚན་འགོ་འཁྲིདཔ་འདི་ལུ་ མིང་ཚིག་འདི་ཚུ་ཚར་ཅིག་ག་ར་ལྷག་བཅུག་ འདི་བསྒང་སྡེ་ཚན་གཞན་

མི་ཚུ་ རང་གི་སྡེ་ཚན་གྱི་བྲིས་ཡོད་པའི་ མིང་ཚིག་ཅོག་འཐདཔ་འཐོན་པ་ཅིན་བཏོག་བཞག་བཅུག།  

• མིང་ཚིག་གཏན་འཁེལ་འགྱོ་ཞིནམ་ལས་ སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་རྫོང་ཁའི་ཚིག་མཛོད་སྤྲྲོད་ཞིནམ་ལས་ མིང་ཚིག་གི་གོ་དོན་འཚོལ་ཏེ་

རང་སོའི་འབྲི་དེབ་ནང་བྲི་བཅུག། 

• དུས་ཚོད་དང་འཁྲིལ་སྡེ སྡེ་ཚན་དག་པ་ཅིག་ལུ་སྤྱན་འབུལ་འབད་བཅུག། འདི་གི་ཁ་སྐོང་འདི་སློབ་དཔོན་གྱིས་སླབ་བྱིན། 

སྦྱོང་ལཱ་གཉིས་པ། 

• བསམ་ཚུལ་ཟེར་མི་ བཅད་ཁྲམ་ནང་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཁོང་རང་གིས་ མིང་ཚིག་འདི་གི་གོ་དོན་ ཚིག་མཛོད་ནང་མ་ལྟ་བའི་ཧེ་མ་

ག་དེ་སྦེ་གོ་བ་ལེན་ཡི་ག་འདི་ བྲི་བཅུག་ནི།  

• དེ་ལས་འདི་གི་ཤུལ་མ་ ཚིག་མཛོད་ཀྱི་གོ་བ་ག་ཨིན་མི་འདི་ གོ་དོན་ངོ་མ་གི་གཅད་ཁྲམ་ནང་བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ལོག་སླབ་

བཅུག། 

• ཨིང་སྐད་ཀྱི་ སྲུང་ཨིན་པ་ཅིན་ བརྗོད་དོན་སྤྲོ་བ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་འདི་ རྫོང་ཁ་ནང་ སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་ བྲི་བཅུག་ནི་དང་ མིང་

ཚིག་ ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཚུ་ རྫོང་ཁ་ནང་ལུ་ བྲིས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་ནི།  

 

གྲོས་འཆར་གཉིས་པ། འཁྲབ་སྲུང་བཟོ་ཐོག་ལས་ལྷབ་ནི། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྲུང་ལས་བརྟེན་ཏེ་ མིང་ཚིག་ལག་ལེན་དང་ སྐད་ཡིག་ལྷབ་སྦྱང་འབད་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་དེབ་ནང་གི་སྲུང་ལུ་གཞི་ 

བཞག་སྟེ་ འཁྲབ་སྲུང་ བཟོ་བཅུག་ནི། སྦྱོང་ལཱ་འདི་གི་དོན་ལུ། 

ü མཉམ་འབྲེལ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་སྡེ་ཚན་ དག་པ་ཅིག་བཟོ་ཞིན་ན་ རང་སོའི་སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ 

སློབ་དེབ་ནང་གི་ སྲུང་༣ ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་ རང་གིས་དགའ་མི་སྲུང་སྤྲོ་བ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་རེ་ གདམ་འཐུ་འབད་དེ་ ལྷག་བཅུག་

ནི།  

ü འཁྲབ་སྲུང་བཟོ་བའི་སྐབས་ལུ་ དང་པ་ར་སྲུང་རྩེདཔ་ག་དེམ་ཅིག་ཡོད་ག་ འདི་ཚུ་ཤོ་མཚུངས་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ སློབ་དཔོན་དང་

སློབ་ཕྲུག་ ག་ར་གཅིག་ཁར་སྦེ་ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ།  

ü སྲུང་རྩེདཔ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཚར་ཞིན་ན་ སྲུང་རྩེདཔ་དང་འཁྲིལ་བའི་ བློ་ཚིག་བཟོ་བཅུག་ཞིན་ན་ འཁྲབ་སྲུང་སྤྲོ་བ་ཆེ་ཏོག་

ཏོ་རེ་བཟོ་བཅུག་ནི། 

ü འཁྲབ་སྲུང་འདི་ བཟོ་ཚརཝ་ད་ ཤོག་ཐང་ནང་བྲིས་ཏེ་ གྱང་གུར་སྦྱར་བཅུག་ནི། 

ü དེ་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་བཟོ་ཡི་ག་བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ བལྟ་སྐོར་ནང་ལུ་འགྱོ་སྟེ་ སྡེ་ཚན་ག་ར་ལུ་ལྷག་བཅུག་ནི། 

ü དེ་ནང་བཏུབ་ མ་བཏུབ་པའི་བསམ་འཆར་དང་ དབྱེ་བ་དང་ཁྱད་པར  ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོད་ག་ ནང་རྡོག་ག་བསྡུར་འབད་དེ་ 

བསམ་ལེན་བྱིན་ནི།  

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• སྲུང་དང་འཁྲབ་སྲུང་གཉིས་ལུ་ཁྱད་པར་ག་ཅི་འདུག? 

• སྲུང་དང་འཁྲབ་སྲུང་གཉིས་ལས་ ལྷགཔ་ད་ ག་འདི་ཧ་གོཝ་འཇམ་མས? 

• ཁྱོད་ཀྱི་མི་ཚེ་ནང་ སྲུང་བྲི་ནི་གི་གོ་སྐབས་འཐོབ་པ་ཅིན་ འཁྲབ་སྲུང་བྲི་ནི་དང་སྲུང་བྲི་ནི་གཉིས་ལས་ ག་འདི་གདམ་ཁ་རྐྱབ་འོང་? 

ག་ཅི་སྦེ? 

• སྲུང་འདི་ནང་ལས་ མིང་ཚིག་གསརཔ་སྤྲོ་བ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་་ག་ཅི་ར་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ཚུགས་ཅི་གོ?  

དབྱེ་ཞིབ། 

• སྲུང་འདི་ནང་གི་ མིང་ཚིག་སྤྲོ་བ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ དག་པ་ཅིག་གི་དོན་དག་ སླབ་ཚུགས་མི་ཚུགས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  

• ཚིག་མཛོད་ནང་ མིང་ཚིག་གཅིག་གི་གོ་བ་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ལས་ ག་ཨིན་མི་འདི་ བྲིས་མ་བྲིས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ 

སྡེ་ཚན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ བྲིས་ཚར་མི་གོ་དོན་འདི་ བརྗེ་སོར་འབད་དེ་བཏུབ་མ་བཏུབ་པའི་ བསམ་འཆར་བཀོད་བཅུག་ནི། 

• འཁྲབ་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ དབྱེ་ཚད་བཟོ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 

རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།                                                            ཤོག་གྲངས་ 118 / 344 

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 
  ༡. སློབ་རིམ་དགུ་པའི་ ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་གི་སློབ་དེབ། 
  ༢. དགེ་སློང་སུམ་དར་བཀྲིས། 99936-22-47-8 Gembo Tenzin KMT 1996  

  ༣. གསེར་རྫམ་གང་།99936-24-00-4 Sonam Kinga KMT 2008 

  ༤. རྫོང་ཁའི་ཚིག་མཛོད། 99936-22-09-5 kuenzang Thinley KMT 2005 

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ། 
༡. ༼འཁྲབ་སྲུང་འབྲི་ཐངས།༽ https://www.masterclass.com    

 

སྲུང་བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་འཐོབ་ཐབས་ཀྱི་ལྷབ་སྟོན་འབད་ཐངས། 

ལྕོགས་གྲུབ། 
• རྩོམ་རིག་གི་སྦྱང་བ་ཐོབ་ལས་ བྲི་ནི་ལུ་གོམས་གཤིས་ཚུད་དེ་ རང་གི་ཚོར་ཉམས་ཚུ་ རྩོམ་རིག་གི་རྣམ་པ་གང་འོས་ཀྱི་ཐོག་

ལས་ བཀོད་དེ་ མཁས་ཉམས་བཏོན་ཚུགས། 

ལས་དོན། 
• སྲུང་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ ཚངམ་སྦེ་ལྷབ་ཞིནམ་ལས་ དངོས་སྲུང་དང་ འཆར་སྲུང་ འཆར་རྩོམ་དང་ འཁྲབ་སྲུང་ཚུ་ 

དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཞིནམ་ལས་ གསར་རྩོམ་འབད་དེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 

 
གྲོས་འཆར་དང་པ། སྲུང་གི་འཆར་གཞི་བཟོ་ཐོག་ལས་ བྲི་ནིའ་སྦྱང་བ་བྱིན་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སྲུང་བྲི་ནི་ནང་ མཁས་སྦྱང་ཚུད་ནི་གི་དོན་ལུ་ འཆར་གཞི་བཟོ་ཐོག་ལས་ སྲུང་བྲི་བཅུག་ནི།  

སྲུང་བྲི་ནིའི་ལམ་སྟོན། 

• སྲུང་བྲིཝ་ད་དང་པ་ར་ ཚང་དགོ་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ སེམས་ཁར་བཞག་དགོ། 

• གནས་དུས། འཁྲབ་རྩེདཔ། རྙོགས་གཞི། འཁྲབ་རྩེདཔ་འགྲན་རྒོལ་འབད་མི་ བརྗོད་དོན་ཚུ་བཀོད་དགོ། 

• སྲུང་མ་འདྲཝ་ཚུ་ བྲི་ནིའི་དོན་ལུ་ སྲུང་གི་ཆ་ཤས་ཚུ་ག་ར་ཚུད་དགོ་པའི་ ལམ་སྟོན་འབད་དགོ། 

 

 

 

 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ü ཨིང་སྐད་ནང་ལས་འབད་བ་ཅིན་ BME Metod གི་ཐོག་ལུ་བཀོད་རིས་བཟོ་སྟེ་ བྲི་ནི་ཨིན་རུང་ 

སྲུང་གི་ཁྱད་ཆོས་དང་ ཆ་ཤས་ཚུ་ག་ར་ཚངམ་ལས་ སྲུང་བྲི་ནི་ལུ་ལམ་སྟོན་འབད་ཚུགས།  

ü སྲུང་འདི་ བྲིས་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ རང་སོའི་དཔེ་སྣོད་ནང་ བསྡུ་གསོག་འབད་བཞག་ནི།  

          མཐར་ཐུག་གི་ཚོར་ཤུགས་དཀའ་ངལ།  

 སྲུང་རྩེདཔ་ངོ་མ་དང་སྲུང་རྩེདཔ་གཞན་ལུ་ག་ཅི་བྱེམ་ཤུགས་འདུག 

འབྱུང་རིམ་གོང་འཕེལ།  

སྲུང་རྩེདཔ་ག་ཏེ་འགྱོཝ་ཨིན་ན?ག་ཅི་འབད? 

ཞི་ཐབས།  

དཀའ་ངལ་བསལ་ནི། 

མཇུག་བསྡུ།  

ཚོར་བ་ག་དེ་སྦེ་མོྱང་ནུག་ག། 

འགོ་ཐགོ། 

སྲུང་རྩེདཔ་ངོ་སོྤྲད་དང་གནས་དུས། 

          Story Structure. BME Method.  BME. ཐབས་ལམ་ཐོག་ལུ་ སྲུང་གི་བཀོད་རིས།  

1. B- Beginning.                                                    ༡) སྲུང་གི་འགོ་བཙུགས་ཐངས།  

• Characters are introduced.                                  * སྲུང་རྩེདཔ་ངོ་སྤྲོད་འབད་དགོ།  

• Setting is introduced.                                          * སྲུང་གི་གནས་ དུས་ སྲུང་གཞི་ཚུ་ ངོ་སྤྲོད་འབད་དགོ།  

• Conflict or Problem is sometimes introduced.   * འཕྲལ་འཕྲལ་ རྙོགས་གཞི་དང་དཀའ་ངལ་ཚུ་ཡང་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་

ཏེ་               

                          ངོ་སྤྲོད་འབད་དགོ།  

2. M-Middle.                    ༢) སྲུང་གི་བར་ནིའ་འབྱུང་རིམ།  

• Events happen.                                                                     *   སྲུང་གི་འབྱུང་རིམ་ ག་ཅི་ར་འབྱུངམ་ཨིན་ན་ཚུ་ ཚུད་དགོ། 

• Usually, the conflicts or Problem is trying to be solved. * སྲུང་གི་དཀའ་ངལ་དང་ རྙོགས་གཞི་ཚུ་ཧ་ལམ་ཅིག་ ཞི་ཐབས་     
                                འབད་ནིའི་ དཔའ་བཅམ་ཡོདཔ་འབད་ཚུད་འོང་།  

3. E- Ending.                    ༣. མཇུག་བསྡུ།  

• Solution is found for problem.                         *  དཀའ་ངལ་དང་རྙོགས་གཞི་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ར་སེལ་ཐབས་བྱུང་ཡི་ག་གི་ ཞི་ཐབས་ཚུད་

དགོ།   

• Character usually changes from the beginning.    * སྲུང་ མང་ཤོས་ནང་ར་ སྲུང་རྩེདཔ་ཚུ་ ཧེ་མ་འགོ་བཙུགསཔ་ད་དང་ཕྱདཔ་ད་         

                          རྣམ་པ་འབད་རུང་ བྱ་བ་འབད་རུང་འགྱུར་བཅོསའགྱོ་སྟེ་ འོངམ་ཨིན།  

དཔེར་ན། སྲུང་འདི་འགོ་བཙུགསཔ་ད་ སྲུང་རྩེདཔ་འདི་དབུགས་འགམ་སི་སི་ཅིག་ཡོད་པ་ཅིན་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ལེགས་ཤོམ་འབད་འོངམ་ཨིན།   

 

 
 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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གྲོས་འཆར་གཉིས་པ། སོྤྲས༌ཉམས་བཙུགས་ཏེ་ འབྲི་བཅུག་ནི། 
 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སྲུང་འབྲི་བའི་སྐབས་ལུ་ འབྲི་མི་རང་གི་སྐོར་ལས་ མནོ་བསམ་གཏང་ནི་མེན་པར་ ཕར་ལོག་མའི་མི་ ལྷག་མི་འདི་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་

ཏེ་ ལྷག་མི་འདི་ སྤྲོ་བ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ལུ་ འགྱུར་ཚུགས་པའི་ སྲུང་ཅིག་བྲི་དགོ། སྲུང་དེ་སྦེ་བྲི་དགོ་པ་ཅིན་ སྤྲོས་ ཉམས་

བཙུགས་ཏེ་ བྲི་དགོཔ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་བྱིན་དགོ། 

v སྲུང་སྤྲོས་ཉམས་བཙུགས་ཏེ་བྲི་ནི་ ཟེར་མི་འདི་ སྲུང་བྲིཝ་ད་ སྲུང་ལྷག་མི་གི་ དབང་པོ་སྒོ་ལྔ་ གང་རུང་ཅིག་ལུ་ངོ་མ་འཕྱད་

དོ་བཟུམ་གྱི་ ཚོར་སྣང་འབྱུང་ཚུགས་པའི་ ཚིག་དོན་བཙུགས་ཏེ་ བྲི་ནི་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན། དཔེར་ན། མིག་གིས་མཐོང་མཐོངམ་

བཟུམ། རྣམ་ཅོ་གིས་ གོ་གོཝ་བཟུམ། ལྕེ་གིས་ མྱོང་མྱོངམ་བཟུམ། ལྷ་པ་གིས་ ཚོར་ཚོརཝ་བཟུམ། གཟུགས་ཁར་ རེག་

རེགཔ་བཟུམ། འབད་བྲི་དགོཔ་ཨིན།  

 

སྲུང་དེ་སྦེ་ བྲི་ནིའི་དོན་ལུ་སློབ་དཔོན་གྱིས་ ལམ་སྟོན་འབད་དགོ།  

ü རང་སོའི་ རིག་པའི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་ སྲུང་བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་ ཡར་རྒྱས་འགྱོ་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ རང་རྐྱང་

འབད་ བྲི་བཅུག་ནི།  

ü སྲུང་བྲིཝ་ད་ སྲུང་གི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་སེམས་ཁར་བཞག་དགོ།  

 
 

ü སྲུང་རྩེད་པའི་བཟོ་རྣམ་ལུ་ སྤྲོས་ཉམས་བཙུགས་ནི། སྲུང་རྩེད་པའི་ རྗོད་ཚིག་ལུ་ སྤྲོས་ཉམས་བཙུགས་ནི།  སྲུང་རྩེད་པའི་ 

རྣམ་འགྱུར་ལུ་ སྤྲོས་ཉམས་བཙུགས་ནི། སྲུང་གི་གནས་དང་ དུས་ ལ་སོགས་པ་ཚུ་ལུ་ སྤྲོས་ཉམས་བཙུགས་ཏེ་ འབྲི་

ཐངས་དེ་ཚུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ དཔེ་སྟོན་འབད་དགོ།  

ü དཔེར་ན།  



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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དེ་བསྒང་ འདྲེ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་ཚུ་ཁ་དར་ཏེ་ ཡོད་པའི་དུས་ལུ་ ས་ཕྱོགས་ག་ནི་བ་ཡང་ དགའ་ཏོག་ཏོ་ བྱ་དང་བྱི་ཅུང་དེ་ཚུ་ཧན་

པའི་གླུ་ལེན། ག་ནི་བ་དྭངས་ཤིང་བསིལ་བའི་ཆུའི་སྐད་ ཅོརརརརརར་ཟེར་འབབ་ ཉམས་དགའ་བའི་དགའ་ལྡན་གྱི་ཞིང་ཁམས་བཟུམ་

མའི་ དཔལ་གྱི་རི་ཟེར་བའི་ གངས་རི་ཅིག་གུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་(དུས་དང་ གནས་ཚུ་ལུ་སྤྲོས་ཉམས་བཙུགས་ཐངས་ཀྱི་དཔེ།) 

ཞལ་རས་དཀར་གསལ་ཟླ་བའི་འོད་དྭངས་ལྡན་པའི་གུ་ སྐུ་གཟུགས་ལས་ཉི་མའི་འོད་འཕྲོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་མཇལ་མི་ བླམ་བྱིན་རླབས་ཅན་

ཅིག་བཞུགས་ནུག། བླ་མའི་གསུང་སྐད་འདི་ རྒྱ་གླིང་འཕུ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ག་ནི་བ་ཡང་ཧན་ཏོང་ཏོ་ཡོད་པའི་གུ་ སྙན་འཇམ་དང་ལྡནམ་

སྦེ་གསུངས་རུང་ བླ་མའི་ཐུགས་རྗེ་ བྱིན་རླབས་དང་་ནུས་པ་གནམ་མེད་ས་མེད་ ཡོད་ནི་འདི་གིས་ མི་མ་ཚད་འདྲེ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་

དེ་ཚུ་ཡང་ གཟི་བརྗིད་ཀྱིས་མནན་བཏངམ་ལས་ འདྲོག་དོ་ཡོདཔ་མས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་(སྲུང་རྩེདཔ་ལུ་ སྤྲོས་ཉམས་བཙུགས་ཐངས།)  

གཞན་ཡང་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ བྲི་བཅུག་དགོཔ་ཨིན།  

ü སྲུང་དེ་སྦེ་བྲིས་ཚརཝ་ད་ རང་སོའི་སྲུང་འདི་ དམང་ཁར་ལྷག་བཅུག་ནི། དངོས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ལྷག་བཅུག་ནི་དང་ ཡང་ན་ 

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་ཐོག་ལས་ ལྷག་བཅུག་དགོཔ་ཨིན།  

ü མཇུག་ལུ་ སྲུང་འདི་ལེགས་བཅོས་རེ་འབད་དགོཔ་ཡོད་པ་ཅིན་ འབད་ཞིན་ན་ རང་སོའི་དཔེ་སྣོད་ནང་ བསྡུ་གསོག་འབད་

བཞག་ནི། (རང་གིས་བྲིས་ཡོད་པའི་སྲུང་འདི་ འཁྲབ་སྲུང་བཟོ་བཅུག་རུང་ འདི་གིས་ མིང་ཚིག་སྐད་ཡིག་ལག་ལེན་དང་ རིག་

རྩལ་ཡར་རྒྱས་འགྱོ་ནི་ལུ་ ཁེ་ཕན་སྦོམ་ཡོད།)  

 

གྲོས་འཆར་གསུམ་པ། སྲུང་འཕྲོ་མཐུད་དེ་བྲི་བཅུག་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ།  

ü རྗོད་ཚིག་གཅིག་སླབ་ཞིནམ་ལས་ ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་སྲུང་འཕྲོ་མཐུད་དེ་ བྲི་བཅུག་ནི། 

དཔེར་ན། ༼གནས་དུས༽ གནམ་ནུབ་མོ་ལུངམ་སྟོང་མའི་ནང་ལུ་་་་་་་་་་་ 

     ༼སྲུང་རྩེདཔ་ངོ་མ༽ ག་གིས་ཡང་མ་མཐོངམ་སྦེ་ཁྱིམ་ནང་ལས་ཐོན་འགྱོཝ་ད་་་་་་་་་་་་ 

     ༼རྙོགས་གཞི༽ གནམ་ཁའི་སྐར་མ་ས་ཁར་བུད་བུདཝ་བཟུམ་ རྡོ་སྦོམ་ཅིག་མོ་གི་གདོང་ཁར་་་་་་་་་ 

     ༼ཞི་ཐབས༽ གླངམོ་ཆེ་ཐལ་དཀར་ཅིག་འོངས་ཏེ་་་་་་་་ 

     རྗོད་ཚིག་གཅིག་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་ གོང་གི་དཔེ་བཟུམ་ བྱིན་པ་ཅིན་སྲུང་བྲི་ནི་ལུ་ཕན། ཡང་ན།  
སོླབ་དཔོན་གྱིས་སྲུང་ཐུང་ཀུ་ཅིག་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་སྟེ་ སྲུང་འདི་གི་གྱལ་༣ དེ་ཅིག་བྲིས་ཞིནམ་ལས་ འདི་གི་འཕོྲ་མཐུད་བྲི་བཅུག། སོླབ་དཔོན་གྱིས་

བྲིས་མི་དང་ ཨ་ལོ་གིས་བྲིས་མི་གཉིས་ཀྱི་ ཁྱད་པར་ག་དེ་སྦེ་འདུག་ག་ལྟ། དཔེར་ན། 

ངེའི་ཨའི་གིས་ ཤེལ་གྱི་ མེ་ཏོག་དམ་སྦྱིས་ཅིག་ཉོ་འབག་འོངས་ཞིནམ་ལས་ ཁྱིམ་ནང་ལྷོདཔ་ད་ མེ་ཏོག་བཙུགས་ཏེ་མཆོད་གཤམ་ནང་ མ་ཕུལ་བའི་

ཧེ་མ་ ཨ་པ་ལུ་སྟོན་ནི་སྦེ་ ལྟོ་བཟའ་སའི་ ཟ་ཁྲི་གུ་བཀལ་བཞགཔ་ད་ ངེའི་ནུ་གཅུང་གིས་ ཡ་བླ་མ་ མེ་ཏོག་དམ་སྦྱིས་ལེགས་མི་ལེགས། ཟེར་

བརྒྱུགས་འོངམ་ད་ཟ་ཁྲི་གུ་ཐོགསཔ་ཅིག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

  



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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བདེ་ཆེན་དང་དབང་མོ་གཉིས་ ཕྱི་ཁར་བཤལ་འགྱོཝ་ད་ ཡུདཔ་ཅིག་ལས་ ཉིམ་ཡང་འཛུལ། རླུང་འཚུབས་ཅིག་ཡང་འོང་། ལམ་ཡང་མིག་

གིས་མ་མཐོངམ་ལས་ ལགཔ་མཐུད་དེ་ མགྱོགས་པར་མགྱོགས་པར་འགྱོཝ་ད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• ཁྱོད་ཀྱིས་ སྲུང་དང་བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་་ག་དེ་སྦེ་ར་ ཐོབ་ཅི་གོ? 

• ཁྱོད་ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་ སྲུང་དང་ འཁྲབ་སྲུང་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཁྱད་པར་ག་ཅི་འདུག?  

• སྲུང་འདི་ ལྷག་མི་ཚུ་གིས་ སྤྲོ་བ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ ལྷག་དགོ་པ་ཅིན་ ག་ཅི་ར་ཚང་དགོཔ་འདུག?  

 

དབྱེ་ཞིབ། 

• སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ བྲིས་ཡོད་པའི་སྲུང་འདི་ ཁྱད་ཆོས་ག་ར་ཚང་མི་ཚང་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། (འདི་གི་དོན་ལུ་ རང་ཉིད་དབྱེ་

ཞིབ་དང་ ཡང་ན་ ནང་རྡོག་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་བཅུག་ནི) 

• སྲུང་བྲི་ནིའི་ནང་ མཁས་སྦྱང་ཚུད་དེ་ སྲུང་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་བྲི་ནིའི་དོན་ལུ་ སྲུང་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་ཚད་ བཟོ་སྟེ་ ཧེ་མ་ལས་ 

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སླབ་དགོ།  

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

   ༡. སློབ་རིམ་དགུ་པའི་ ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་གི་སློབ་དེབ། 

  ༢. Self Instructional Materials for key stage 5, CL XI-XII, VOL IV. 

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ། 

  1. སྲུང་། https://youtu.be/-6Y5uOiAvLs 

  2. སྲུང་གི་ཆ་ཤས། https://youtu.be/u0Q37vLOQ7A 

  3. སྲུང་འབྲི་ཐངས། https://youtu.be/Q4AhC0-3pxU 

  ༤. Summarizing Story. https://youtu.be/UtCZwdToyHc?list=PL8WWToQ5Kvkdb2cYz3S7AqRf0evE7DwNk 

 

སྲུང་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་འཐོབ་ཐབས་ལུ་ སློབ་སྟོན་འབད་ཐངས།  

ལྕོགས་གྲུབ། 

• སྐད་ཡིག་དང་ ཐོས་པའི་ཡོན་ཏན་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ དཔེ་དེབ་གང་མང་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེ་ནང་མཁོ་བའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ལེན་

ཚུགས། ༼རྩོམ་རིག༽ 

• གཞན་གྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་མིའི་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ རང་གིས་ཡང་ ཚིག་གི་རྣམ་འགྱུར་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པའི་སྒོ་ལས་ རྩོམ་རིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཚུགས། ༼རྩོམ་རིག༽ 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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• གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ལས་འཐོན་པའི་ རྫོང་ཁ་དང་ཆོས་སྐད་ལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ ཤེས་ཡོན་དང་བརྡ་དོན་ཚུ་ལེན་

ཚུགས།༼རྩོམ་རིག༽ 

ལས་དོན། 

• རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་ཁག་ཆེ་བའི་ ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་

ཚུགས་དགོ།༼རྩོམ་རིག༽ 

• ཞིབ་ཞིབ་དང་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་ནི་ ལ་སོགས་པའི་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ ཐབས་ལམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ 

རྩོམ་རིག་ཚུ་གི་ གོ་དོན་ལེན་ནི་དང་ བཅུད་དོན་ཚུ་ བཏོན་ཚུགས་དགོ། ༼རྩོམ་རིག༽ 

• སྐད་ཡིག་དང་རྩོམ་རིག་གི་དཔེ་དེབ་ཉུང་ཤོས་༢༠ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ ཐོས་པའི་ཡོན་ཏན་རྒྱ་སྐྱེད་ གཏང་ཚུགས་དགོ།༼རྩོམ་

རིག༽ 

 

གྲོས་འཆར་དང་པ། ཆ་གཟུང་གི་ཐོག་ལས་ལྷག་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ།  

• སློབ་དེབ་མེན་པའི་སྲུང་དེབ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་སློབ་ཕྲུག་ཆ་སྦེ་ལྷག་བཅུག་ནི། 

• ཨ་ལོ་རེ་ལུ་དོན་མཚམས་རེ་རེ་བགོ་བཤའ་རྐྱབ་ལྷག་བཅུག། 

• གཅིག་གིས་ལྷགཔ་ད་ གཅིག་གིས་ཉན་ཞིནམ་ལས་ དོན་དག་ཧ་མ་གོ་བའི་མིང་ཚིག་རེ་འཐོནམ་ད་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཅུག། 

• ལྷག་ཚརཝ་ད་ མིང་ཚིག་གི་གོ་དོན་ཚུ་ དང་པ་ར་ཆ་གཟུང་བསམ་བཤད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ གོ་བསྡུར་འབད་བཅུག། 

• ཆ་གཟུང་གྱི་ཐོག་ལས་ཡང་མ་ཤེས་པ་ཅིན་ མིང་ཚིག་འདི་ དམངས་ཁར་སླབ་ཞིནམ་ལས་གོ་དོན་ ཤེས་མི་ཚུ་ལུ་སླབ་བཅུག། 

ཤེས་མི་མེད་པ་ཅིན་ སློབ་དཔོན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད། 

 

གྲོས་འཆར་གཉིས་པ། དཔྱེ་སྟོན་དང་ཁུ་སིམ་སིམ་སྦེ་ལྷག་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ།  

• སློབ་དཔོན་གྱིས་སྲུང་དེབ་ཅིག་དཔྱེ་སྟོན་སྦེ་ལྷག་ནི། འདི་བསྒང་སློབ་ཕྲུག་ག་ར་ཁུ་སིམ་སིམ་སྦེ་ཉན་བཅུག། 

• འདི་གི་ཤུལ་ལས་སྐར་མ་༡༠-༡༥་གི་བར་ན་ སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་སྲུང་འབད་རུང་ སྲུང་དེབ་གཞན་མི་འབད་རུང་ལྷག་བཅུག།  

• གོང་གི་བཟུམ་ལྷག་ནི་འདི་ བདུན་ཕྲག་རེ་ནང་ ཚར་གཉིས་དང་གསུམ་རེ་ལྷག་ནི་གི་ གོ་སྐབས་བྱིན་པ་ཅིན་ལྷག་ནི་ཡར་རྒྱས་

འགྱོ་འོང་། 

• རབ་འབྱུང་པ་ཅིན་ སྲུང་འདི་ཧེ་མ་ལས་སློབ་དཔོན་གྱིས་ སྒྲ་བཟུང་ཞིནམ་ལས་ སློབ་ཁང་ནང་ཉན་བཅུག་པ་ཅིན་ལེགས་ཤོམ་

འོང་། 

• སྲུང་ལྷགཔ་ད་ དཔེ་དེབ་རྐྱངམ་ཅིག་གིས་མ་དོ་བར་ གློག་རིག་དང་རྒྱུད་འཕྲིན་ནང་ལྷག་རུང་བཏུབ། 
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• སྲུང་འདི་ལྷག་

ཚརཝ་ད་ ཨ་ལོ་དག་པ་

ཅིག་ལུ་ སྲུང་གི་བཅུད་

དོན་སླབ་བཅུག། 

• སྲུང་ཐུང་ཅིག་ཨ་ལོ་ག་ར་ལུ་ལངམ་སྦེ་ པར་བཏབ་འབག་ཞིནམ་ལས་སྤྲོད་དེ་ སྡེ་ཚན་རེ་ལས་ཨ་ལོ་རེ་ལུ་ལྷག་བཅུག། 

དྲན་གསོ།  

རང་གི་ རྒྱུད་ལུ་ ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་འཐོབ་ཐབས་ལུ་ སློབ་རིམ་དགུ་པའི་ ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་གི་སློབ་དེབ་ནང་ལུ་ ལྷག་ཐངས་

མ་འདྲཝ་ཡོད་པའི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ལྷག་བཅུག་ནི། འདི་གི་དོན་ལུ་ ལྷག་ནིའི་སྦྱོང་ལཱ་ག་དེ་སྦེ་ར་ འགོ་འདྲེན་

འཐབ་ནི་ཨིན་ནའི་དོན་ལུ་ སློབ་རིམ་དགུ་པའི་ ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་གི་ སློབ་དེབ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཅན་མ་ ཤོག་གྲངས་༡༤༡ 

ལས་ ༡༥༤ ཚུན་ཚོད་ནང་ བཀོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལྷག་བཅུག་དགོ།   

 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• ཁྱོད་ཀྱི་མི་ཚེ་ནང་ སྲུང་ལྷག་ནི་འདི་ ག་དེམ་ཅིག་ཁག་ཆེཝ་སྨོ? བསམ་འཆར་བཤད། 

• སྲུང་འདི་ ཁྱོད་ཀྱིས་ལྷག་མི་དང་ ཆ་རོགས་ཀྱི་ལྷག་མི་གཉིས་ལུ་ ཁྱད་པར་ག་ཅི་འདུག? 

• སྲུང་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་ནང་ལས་ ག་དེ་སྦེ་ལྷགཔ་ད་ མངམ་ཧ་གོ་བས ?  

དབྱེ་ཞིབ། 

༡ སྲུང་ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་ ལྷག་ཐངས་དང་ རྗོད་སྒྲ་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་ཡོད་མེད་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

༢ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ སྲུང་འདི་ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་ ཁག་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  

 དཔེར་ན།  

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

  ༡. སློབ་རིམ་དགུ་པའི་ ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་གི་ སློབ་དེབ། 

  ༢. འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ སྲུང་དེབ་ག་ཡོདཔ། 

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ། 

༡. ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས། https://www.edutopia.org 

 

 

གཅད་མཚམས རྗོད་སྒྲ།  སྐད་སེང་ཕབ། ཀློག་སྦྱང་།/ ཐོགས་ཆག  ལྷག་ཆད།  ཡོངས་སྡོམ།  

5 5 5 5 5 25 
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སྲུང་དང་ ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་སྟབས་གཅིག་ཁར་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ཐབས་ཀྱི་ སློབ་སྟོན། 

ལྕོགས་གྲུབ། 

• རྣམ་དབྱེ་བརྒྱད་ཀྱི་སྒྲ་དོན་གྱི་སྦྱོར་ཚུལ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ ཡིག་སྦྱོར་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་བྲི་ཚུགས། 

• མིང་ཚིག་བརྗོད་པའི་རྣམ་གཞག་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ དེ་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཡིག་སྡེབ་དང་ ཚིག་སྦྱོར་གྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ འཐོབ་ཐངས་

དང་འཁྲིལ་ བྲི་ཚུགས།༼ཡིག་སྦྱོར༽ 

• ཚིག་མཛོད་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ ཉམས་མྱོང་ཚུད་དེ་ གོ་དོན་དང་ ཡིག་སྡེབ་ མིང་ཚིག་གི་གདམ་ཁ་ཚུ་ གློག་ཐོག་དང་ 

དཔེ་དེབ་ཐོག་གི་ཚིག་མཛོད་ཚུ་ནང་ལས་འཚོལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།༼ཡིག་སྦྱོར༽ 

• ཡིག་སྦྱོར་གྱི་རྣམ་གཞག་ལྷབ་སྟེ་ ཡིག་རིགས་ག་ཅི་ར་ བྲི་དགོ་རུང་ ཡི་གུའི་སྡེབ་དང་སྦྱོར་བ་ཚང་ཐོག་ལས་ རང་གི་མནོ་

དོན་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་འབད་ཚུགས། ༼བྲི་ནི༽ 

ལས་དོན། 

• རྣམ་དབྱེ་བརྒྱད་ཀྱི་འཇུག་པ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ འཇུག་པ་ཚུ་འཛོལ་བ་མེད་པར་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 

• མིང་ཚིག་གི་ རྣམ་གཞག་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ བྱ་ཚིག་དང་ བྱེད་མེད་ལས་ཚིག་ སྨོན་ཚིག་ཚུ་ ཡིག་སྡེབ་ཚུལ་མཐུན་བྲི་ཚུགས།  

• ཚིག་མཛོད་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མིང་ཚིག་གི་གོ་དོན་དང་ཡིག་སྡེབ་འཚོལ་ནི་དང་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་

མིང་ཚིག་ གདམ་འཐུ་འབད་དེ་ གནས་སྟངས་ནང་ བཙུགས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

གྲོས་འཆར་དང་པ། སྲུང་ལྷག་སྟེ་ ཡིག་སྦྱོར་ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

ü སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ སྲུང་དང་ ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་ཟུང་འབྲེལ་སྦེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ཐབས་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སློབ་དེབ་ནང་གི་སྲུང་འདི་

ཚུ་ལྷག་སྟེ་ འབྲེལ་སྒྲ་ བྱེད་སྒྲ་ ལྷག་བཅས་ མིང་མཐའ་ ལ་དོན་ བྱ་ཚིག་ དང་ བྱ་ཚིག་གི་ཚིག་གྲོགས་ ལ་སོགས་པའི་ 

ཡིག་སྦྱོར་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ བྲི་བཅུག་ནི།  

ü འདི་གི་དོན་ལུ་ སློབ་དེབ་ནང་ལུ་ སྲུང་༣ ཡོདཔ་ལས་ སྡེ་ཚན་རེ་ལུ་ འོག་གི་ ཐིག་ཁྲམ་བཟོ་ཡོད་པའི་ ལག་ཤོག་ ༣ སྤྲོད་

ནི། དེ་མ་ཚད་ ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་འཐོབ་ཐབས་ལུ་ སྲུང་དེབ་གཞན་ཡང་ ལྷག་སྟེ་ ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག་རུང་ མ་བཏུབ་མེད།  

ü མཉམ་འབྲེལ་ལྷབ་སྦྱང་གི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་ལཱ་འདི་ སྡེ་ཚན་དང་ཆ་གཟུང་གང་རུང་གི་ཐོག་ལས་ འབད་བཅུག་ནི། 

འབྲེལ་སྒྲ། བྱེད་སྒྲ ལྷག་བཅས།  མིང་མཐའ། ལ་དོན། གཞན་ཡང་ བྱ་ཚིག་གི་ ཚིག་གྲོགས་ལྟ་བུ། 

      

 

གྲོས་འཆར་གཉིས་པ། དུས་གསུམ་གྱི་མིང་ཚིག་འཚོལ་ཐོག་ལས་ལྷབ་ནི།                 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ü སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ སྲུང་དང་ ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་ཟུང་འབྲེལ་སྦེ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་ཐབས་ལུ་ སློབ་དེབ་ནང་གི་སྲུང་ལྷག་ཞིནམ་ལས་ 

འདི་ནང་ལས་དུས་གསུམ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་བྱ་ཚིག་དང་ དུས་གསུམ་ལུ་འགྱུར་བའི་ཚིག་ཚུ་ སོ་སོ་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ 

ཐིག་ཁྲམ་ནང་བྲི་བཅུག་ནི།  

ü འདི་གི་དོན་ལུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་བཟུམ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སྤྲོད་དགོ། 

དཔེར་ན། སྲསམོ་རྡོ་རྗེ་མོ། 

དུས་གསུམ་འགྱུར་བ་

མེདཔ། 

     དུས་གསུམ་སོ་སོ་ཡོད་པའི་ཡིག་སྡེབ། 

གཞན་ལུ་སྟོན། མ་འོངས་པ། ད་ལྟ་བ འདས་པ། 
 མནའ་མ་གཏང་རན། གཏང་། བཏང་། 

ü མིང་ཚིག་འདི་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཞིནམ་ལས་ འདི་དང་འཁྲིལ་བའི་རྗོད་ཚིག་ཐུང་ཀུ་རེ་ཡང་བྲི་བཅུག།  

ü གཞན་ཡང་ སྲུང་ལྷག་སྟེ་ མིང་ཚིག་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ སྲུང་རྩེདཔ་གི་ཁྱད་ཆོས་དང་

འཁྲིལ་བའི་ སྒྲུབ་བྱེད་བཀོད་བཅུག་ནི། དཔེར་ན། 

སྲུང་རྩེདཔ་གི་གཤིས་ལུགས། ༼ཁྱད་ཆོས༽        སྒྲུབ་བྱེད། (དགོས་པ།) 

བསམ་པ་བཟང་དྲགས། ཁོ་རང་ལུ་ཡོད་ཚད་ཅིགཔ་གཞན་ལུ་བྱིནམ་མས། 

སུག་ཐག་ཐུང་ཀུ ༼དབུགས་རྡུམ༽ ཨ་ཙི་འབདཝ་ཅིག་ཙིགཔ་བཟའ་སྟེ་ ཅ་ལ་ག་ར་དཀྲུམས་ནུག། 

བློ་ཁོག་སྦོམ།  

ཉམ་ཆུང་།  

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• འབྲེལ་སྒྲ་དང་བྱེད་སྒྲའི་ ཁྱད་པར་ག་ཅི་ཡོདཔ་སྨོ? 

• མིང་དང་ བྱ་ཚིག་གཉིས་ དབྱེ་བ་ག་དེ་སྦེ་ ཕྱེཝ་སྨོ? 

• སྲུང་ནང་གི་དཔེ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ མིང་མཐང་དང་ བདག་སྒྲའི་ཁྱད་པར་ སླབ་བཅུག་ནི། 

• ལྷག་བཅས་ཟེར་མ་འདི་ ག་ཅི་སྨོ? ལྷག་བཅས་ཀྱི ཕྲད་ག་ཅི་ར་སྨོ?  

དབྱེ་ཞིབ། 

༡ སྲུང་ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་ ལྷག་ཐངས་དང་ རྗོད་སྒྲ་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་ཡོད་མེད་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

༢ སྲུང་ནང་གི་མིང་ཚིག་ལག་ལེན་དང་ ཕྲད་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ཚུ་ སློབ་ཕྲུག་རང་ཉིད་དབྱེ་ཞིབ། ནང་རྡོག་དབྱེ་ཞིབ། སྡེ་ཚན་ནང་འཁོད་དབྱེ་

ཞིབ། སྡེ་ཚན་ ནང་རྡོག་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བཤད་བཅུག་ནི། 

༣ སློབ་དཔོན་གྱིས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དྲན་ཐོ་དང་ དབྱེ་ཚད་བཟོ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

  ༡. སློབ་རིམ་དགུ་པའི་ ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་གི་ སློབ་དེབ། 

  ༢. རྫོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་སྣང་བའི་སྒྲོན་མེ།  

  ༣. འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ ཡིག་སྦྱོར་གྱི་ཀི་དེབ་དང་ སྲུང་དེབ་ག་ཡོདཔ། 

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ། 

༡ སྲུང་དང་འབྲེལ་བའི་ཐབས་ཤེས་སྣ་ཚོགས། www.classroomnook.com  

༢  རྫོང་ཁའི་རྩོམ་རིག། https://www.dzongkha.gov.bt 
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ཆ་ཤས་བཞི་པ། 

རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་གྱི་  

སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན། 
སློབ་རིམ་དགུ་པ། 

 

 

རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་ 

• ལྕོགས་གྲུབ། 

• ལས་དོན། 

• ལྷབ་སྟོན་ལམ་སྟོན། 

• དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས། 

• མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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སློབ་རིམ་དགུ་པའི་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན། 
རྩ་ཚིག་གི་གོ་དོན་ལེན་ནིའི་ལྷབ་སྦྱང་། 

ལྕོགས་གྲུབ། 

• ནང་པའི་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་ ཀུན་སྤྱོད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ལྷག་སྟེ་ རང་གི་བསམ་སྤྱོད་ལེགས་བཅོས་འབད་

ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ།༽ 

• ཆོས་སྐད་དང་དབྱིན་སྐད་ནང་ཡོད་མི་ གནད་དོན་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ རྫོང་ཁ་ནང་བརྡ་སྒྱུར་འབད་ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• སྐད་ཡིག་དང་ ཐོས་པའི་ཡོན་ཏན་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ དཔེ་དེབ་གང་མང་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེ་ནང་མཁོ་བའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ལེན་

ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• སྐད་སྒྱུར་འབད་ཐངས་ཀྱི་ སྦྱང་རྩལ་ལྷབ་སྟེ་ ཉེ་བར་མཁོ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ རྫོང་ཁ་ནང་སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་ ལག་ལེན་

འཐབ་ཚུགས། ༼བྲི་ནི།༽ 

• རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ བསམ་སྤྱོད་ཚུ་ ལྷབ་ཐོག་ལས་ མི་ཚེའི་སྤང་བླང་ཚུ་ ཧ་གོ་སྟེ་ བཤད་པ་རྐྱབ་ནི་དང་ 

གནད་དོན་གལ་ཅན་ཚུ་ མི་ཚེའི་ནང་ མཁོ་ཆེ་བའི་རིག་རྩལ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་གོམས་འདྲིས་བཙུགས་ཚུགས།༼བྲི་ནི།༽ 

ལས་དོན། 

• ནང་ཆོས་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ ཕྱག་ལཱ་མཛད་ཐངས་ཚུ་ ཧ་གོ་སྟེ་ བཟང་པོའི་

བསམ་སྤྱོད་ཚུ་ ཉམས་ལེན་འབད་ཚུགས་དགོ། 

• ཆོས་སྐད་དང་དབྱིན་སྐད་ནང་ཡོད་མི་ གནད་དོན་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ རྫོང་ཁ་ནང་བརྡ་སྒྱུར་འབད་ཚུགས་དགོ། 

• རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་ཁག་ཆེ་བའི་ ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་

ཚུགས་དགོ། 

• བསླབ་བྱ་ལེགས་བཤད་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ ནང་ཆོས་རྩོམ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ རྩ་བའི་ཚིག་གི་གོ་དོན་ཚུ་ལེན་ཏེ་ དེའི་འགྲེལ་

པ་རྫོང་ཁ་ནང་ལུ་ བརྗོད་དོན་ལས་མ་འགལ་བར་ བྲིས་ཏེ་ རྒྱས་བཤད་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 

• རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ བསམ་སྤྱོད་ཚུ་ལྷབ་ཐོག་ལས་ ལས་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དང་ མི་ཚེའི་སྤང་བླང་ཚུ་ ཧ་

གོ་སྟེ་  བཤད་པ་རྐྱབ་ནི་དང་ གནད་དོན་གལ་ཅན་ཚུ་ གདམ་འཐུ་འབད་ཐོག་ལས་ རང་གི་མི་ཚེ་ དོན་ལྡན་བཟོ་ནི་ལུ་

ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

གྲོས་འཆར་དང་པ། ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རང་གིས་ལྷབ་ཐངས།  

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་མགུ་ལས་མཇུག་ཚུན་གྱི་ སློབ་སྟོན་ཡོངས་རྫོགས་ཅིག་ མཐོང་ཐོས་ audio vsual ནང་ལུ་བཟོ་སྟེ་ ཡོངས་འབྲེལ་

ཁ་བྱང་ ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་བཙུགས་ཡོད། དེ་ཚུའི་ནང་བལྟ་ཞིནམ་ལས་ རང་ག་ལྷབ་དགོ་མནོ་མི་འདི་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བལྟ། ལེགས་ཤོམ་

སྦེ་ཉན་ཏེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ཚུགས། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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Kལ་Gས་ལག་ལེན་9ོབ་:ོན་དང་པ། https://youtu.be/c0vz1CbtbWY 
Kལ་Gས་ལག་ལེན་9ོབ་:ོན་གཉིས་པ། https://youtu.be/l4kRqxY2_Vg 
Kལ་Gས་ལག་ལེན་9ོབ་:ོན་གnམ་པ། https://youtu.be/zfflyJUJa7c 
Kལ་Gས་ལག་ལེན་9ོབ་:ོན་བཞི་པ། https://youtu.be/1DKS0TU0Gps 

དེ་སྦེ་ལྷབ་པའི་སྐབས་ རྩ་ཚིག་དང་འཁྲིལ་བའི་ གོ་དོན་ ཧ་གོ་བཞག་ནི་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་ འོག་གི་དྲི་བ་ཚུ་གི་ལན་ རྐྱབ་ཚུགསཔ་

སྦེ་ ལྷབ་དགོཔ་ཨིན། 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• ཚིགས་བཅད་འདི་གི་བཅུད་དོན་ ག་ཅི་སྟོནམ་ཨིནམ་མས་གོ? 

• ཚིགས་བཅད་འདི་གི་འགྲེལ་བཤད་རྫོང་ཁའི་ནང་བྲིས། 

• ཚིགས་བཅད་འདི་གི་བཤད་པ་ ངག་ཐོག་ལས་ གཞན་ལུ་བཤད་པ་རྐྱབ། 

• ཚིགས་བཅད་འདི་ནང་ལས་ མིང་ཚིག་ཧ་མ་གོ་མི་ ག་ཅི་ར་འདུག་གོ ?ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཚིག་མཛོད་ནང་ལས་གོ་དོན་འཚོལ།  

• ཚིགས་བཅད་འདི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ང་བཅས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ནང་ འབད་ཚུགསཔ་དང་མ་ཚུགསཔ་ག་ཅི་ར་འདུག་གོ? 

• ཚིགས་བཅད་ཀྱི་ བརྗོད་དོན་འདི་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ག་མེད་ ཁུངས་དོན་བཀོད། 

• བརྗོད་དོན་འདི་དང་ཆ་འདྲ་བའི་གནད་དོན་ དཔེ་དེབ་གཞན་ཁ་ལས་ ག་དེ་སྦེ་ར་འཐོན་ནི་འདུག་གོ? 

• ཚིགས་བཅད་འདི་གི་བརྗོད་དོན་གྱི་ཐོག་ལུ་ རང་གིས་ དྲི་བ་ལྔ་གི་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་ཅིག་བཟོ་བལྟ། 

ལྷབ་སྦྱང་དབྱེ་ཞིབ། 

འགྲེལ་བཤད་བྲིས་ཡོད་མི་དང་། བསམ་འཆར་བྲིས་ཡོད་མི། དྲིས་ལན་བྲིས་ཡོད་མི་ཚུ་དང་། བཤད་པ་ངག་ཐོག་ལས་རྐྱབ་སྟེ་ སྒྲ་གཟུང་

འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ རང་གི་རྫོང་ཁའི་སློབ་དཔོན་དང་། ཡང་ན་ རྫོང་ཁ་དང་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཤེས་མི་ཅིག་ལུ་ བསྐྱལ་ཏེ་ 

བཏུབ་མ་བཏུབ་དང་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་བཅུག། དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ ལེགས་བཅོས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་ཚུ་ཞུ་སྟེ་ རང་གིས་རང་གི་ ཤེས་ཡོན་

གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དགོ། 

 

གྲོས་འཆར་གཉིས་པ། ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ སློབ་སྟོན་འབད་ཐངས་ཀྱི་གྲོས་འཆར། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་མགུ་ལས་མཇུག་ཚུན་གྱི་ སློབ་སྟོན་ཡོངས་རྫོགས་ཅིག་ མཐོང་ཐོས་ audio vsual ནང་ལུ་བཟོ་སྟེ་ ཡོངས་

འབྲེལ་ཁ་བྱང་ ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་བཙུགས་ཡོད།  

Kལ་Gས་ལག་ལེན་9ོབ་:ོན་དང་པ། https://youtu.be/c0vz1CbtbWY 
Kལ་Gས་ལག་ལེན་9ོབ་:ོན་གཉིས་པ། https://youtu.be/l4kRqxY2_Vg 
Kལ་Gས་ལག་ལེན་9ོབ་:ོན་གnམ་པ། https://youtu.be/zfflyJUJa7c 
Kལ་Gས་ལག་ལེན་9ོབ་:ོན་བཞི་པ། https://youtu.be/1DKS0TU0Gps 
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དེ་ཚུའི་ནང་ལས་ རང་ག་སྟོན་ནི་ཨིན་པའི་ ཚིགས་བཅད་ཚུ་ཡོད་པའི་ མཐོང་ཐོས་མཁོ་ཆས་ཀྱི་ ཁ་བྱང་འདི་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་བཏང་ཞིནམ་

ལས་ དེ་ནང་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག།  

དེ་སྦེ་ལྷབ་བཅུག་པའི་སྐབས་ རྩ་ཚིག་དང་འཁྲིལ་བའི་ གོ་དོན་ ཧ་གོ་ནི་རྐྱངམ་ཅིག་སྦེ་ མ་བཞག་པར་ བྲི་ནི་དང་ལྷག་ནི་ ཉན་སླབ་

དང་དབྱེ་དཔྱད་ཚུ་འབད་དེ་ རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་གྱི་ཞོར་ཁར་ རྫོང་ཁའི་འབྲི་སླབ་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཡང་ འཐོབ་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ འོག་གི་ 

ལན་འབྲི་སླབ་འབད་ནིའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་འབད་བཅུག་དགོ། 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• ཚིགས་བཅད་འདི་གི་བཅུད་དོན་ག་ཅི་སྟོནམ་ཨིནམ་མས་གོ? 

• ཚིགས་བཅད་འདི་གི་འགྲེལ་བཤད་རྫོང་ཁའི་ནང་བྲིས། 

• ཚིགས་བཅད་འདི་གི་བཤད་པ་ ངག་ཐོག་ལས་ གཞན་ལུ་བཤད་པ་རྐྱབ། 

• ཚིགས་བཅད་འདི་ནང་ལས་ མིང་ཚིག་ཧ་མ་གོ་མི་ ག་ཅི་ར་འདུག་ག་        བཀོད་འབད་དེ་ ཚིག་མཛོད་ནང་ཐོ་

ལས་གོ་དོན་འཚོལ། 

• ཚིགས་བཅད་འདི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ང་བཅས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ནང་ འབད་ཚུགསཔ་དང་མ་ཚུགསཔ་ག་ཅི་ར་འདུག་གོ? 

• ཚིགས་བཅད་ཀྱི་ བརྗོད་དོན་འདི་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ག་མེད་ ཁུངས་དོན་བཀོད། 

• བརྗོད་དོན་འདི་དང་ཆ་འདྲ་བའི་གནད་དོན་ དཔེ་དེབ་གཞན་ཁ་ལས་ ག་དེ་སྦེ་ར་འཐོན་ནི་འདུག་གོ? 

 

ལྷབ་སྦྱང་དབྱེ་ཞིབ། 

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ རྩ་ཚིག་གི་འགྲེལ་བཤད་བྲིས་ཡོད་མི་དང་། དྲིས་ལན་བྲིས་ཡོད་མི། བསམ་འཆར་བྲིས་ཡོད་མི། དྲིས་ལན་བྲིས་ཡོད་

མི་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རང་ལུ་བསྐྱལ་བཅུག་ནི་དང་། བཤད་པ་ངག་ཐོག་ལས་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ སྒྲ་གཟུང་འབད་དེ་ བསྐྱལ་

བཅུག་ཞིནམ་ལས་ རང་གིས་ཁ་ཐུག་ལས་ ལཱ་ཤུལ་ཚུ་ལུ་ བཏུབ་མ་བཏུབ་དང་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དགོཔ་དང་། དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ 

ལེགས་བཅོས་ཀྱི་བསམ་ལན་ཚུ་བྱིན་ཏེ་ ཤེས་ཡོན་གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དགོ། 

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ ཤེས་ཡོན་རྒྱ་སྐྱེད་ཀྱི་དོན་ལུ་ འོག་གི་རྒྱབ་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཀྱི་ཁ་བྱང་ཚུ་ཡང་བྱིན་ཏེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་

དགོ། 
• Kལ་Gས་ལག་ལེན་༡ པ། Gyalse Laglen-1: Introduction - YouTube  (Pོང་ཁ་གོང་འཕེལ་pན་ཚcགས།) 
• https://www.dzongkha.gov.bt/dz/dictionary/downloads Golden dictionary ཐོན་རིམ་༣.༡། 
• http://gyalwadokhampa.org/resources/Gyalsey_Laglen_v2_24092014_e-book.pdf  (Kལ་

Gས་ལག་ལེན་ ཨིང་ལིཤ་ནང་gད་rར་འབད་ཡོད་མི།) 

 

གྲོས་འཆར་གསུམ་པ། ནང་པའི་ ཁྲིད་ལུང་དང་འདྲ་བའི་ སློབ་སྟོན་འབད་ཐངས་ཀྱི་གྲོས་འཆར། 
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ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

1. དོན་ཚན་གྱི་སྐོར་ (དལ་འབྱོར་རྙེད་དཀའ) སློབ་དཔོན་གྱིས་ བཤད་པ་དུམ་གྲ་ཅིག་རྐྱབ། 

2. དོན་ཚན་གྱི་སྐོར་ གེ་ཟ་ལྦ་གའི་ཐོག་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ བསམ་འཆར་སླབ་བཅུག། 

3. དོན་ཚན་གྱི་སྐོར་ལས་བཀོད་ཡོད་པའི་ ཚིགས་བཅད་འདི་ དཔེ་སྟོན་ཐོག་ལས་ལྷག་སྟེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ རྗེས་འདེད་སྦེ་སླབ་བཅུག་

ནི། 

4. ཚིགས་བཅད་འདི་ནང་གི་ མིང་ཚིག་ལཱ་ཁག་ཚུ་གི་གོ་དོན་ བྱང་ཤིང་ཐོག་ལུ་ བྲིས་བྱིན་ནི། 

5. སློབ་ཕྲུག་ཁོང་ར་ལུ་ ཚིགས་བཅད་ཀྱི་གོ་བ་ ག་དེ་སྦེ་ལེན་ཚུགས་དོ་ག་ སླབ་བཅུག་ནི། 

6. སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཚིག་འབྲུ་དང་ ཚིག་རྐང་ ཚིགས་བཅད་ཀྱི་གོ་བ་ཚུ་ རེ་རེ་བཞིན་ བཤད་པ་རྐྱབ་བྱིན་ནི། 

7. ཚིགས་བཅད་ཀྱི་གོ་དོན་ བཅུད་བསྡུས་ཏེ་བཤད་བྱིན་ནི། 

8. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ བརྗོད་དོན་འདིའི་ཐོག་ལུ་ ཨིནམ་མེནམ་དང་ བཏུབ་མ་བཏུབ། སྤང་བླང་འབད་ཚུགས་ མི་ཚུགས། ཧེ་མ་དེ་

སྦེ་ འབད་དང་མ་འབད། ཚུ་གི་སྐོར་ བསམ་འཆར་བཤད་བཅུག་ནི། 

9. ཚིགས་བཅད་འདིའི་བཅུད་དོན་ རང་གི་གོ་ཐངས་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་ནང་ལུ་ བྲི་བཅུག་ནི། 

10. ཚིགས་བཅད་འདིའི་ཐོག་ལུ་ བུལུམསི་གི་རིག་སྟོབས་ ( དྲན་ཤེས། གོ་རྟོགས། ལག་ལེན། དབྱེ་དཔྱད། དབྱེ་ཞིབ། གསར་རྩོམ།) དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དྲི་བ་

༥ལས་མ་མངམ་ཅིག་ ཁྱིམ་ལཱ་སྦེ་བྱིན་ཏེ་ མཇུག་བསྡུ་ནི། 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན། 

• ལྷབ་སྦྱང་འབད་ཡོད་པའི་བརྗོད་དོན་འདིའི་སྐོར་ལས་ བསམ་འཆར་བཤད། 

• ང་བཅས་ཀྱིས་ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་བཟུམ་ འབད་མ་ཚུགས་མི་འདི་ ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ན? 

དབྱེ་ཞིབ། 

• སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ བཤད་མི་བསམ་འཆར་ལུ་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་ ལེགས་བཅོས་ཀྱི་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

• ཚིགས་བཅད་ཀྱི་བཅུད་དོན་བྲིས་ཡོད་མི་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ ལེགས་བཅོས་ཀྱི་གྲོས་འཆར་བྱིན། 

• ཁྱིམ་ལཱ་ཚུ་ འབད་ཡོད་མེད་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ ལཱ་ཤུལ་ག་ར་ཚུལ་མཐུན་འབད་ཡོད་མེད་ཀྱི་ དྲན་ཐོ་བཞག། 

 

གྲོས་འཆར་བཞི་པ། མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ལྷབ་སྟོན་ཐོག་ལས་ལྷབ་སྟོན་འབད་ཐངས་ཀྱི་གྲོས་འཆར། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སློབ་དཔོན་གྱིས་སློབ་ཁང་ནང་ རྗོད་སྒྲ་དགཔ་སྦེ་ལྷག་སྟེ་ གོ་དོན་ཚུ་ཡང་ཚིག་རྐང་རེ་རེ་བཞིན་སྦེ་གོ་བ་སྤྲོད་ནི། 

དེ་ལས་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་་་   



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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• མདུན་ཆ་ནང་ བསྐོར་རྒྱབ་སྦེ་ལྷག་སྟེ་ རྩ་ཚིག་འདི་ ཚིག་གི་བཅད་མཚམས་དང་ རྗོད་སྒྲ་ཚུ་དག་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ལྷག་སྦྱང་འབད་ནི། 

• ཚིག་འབྲུ་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་སྟེ་ ཚིགས་བཅད་ཚུ་གི་གོ་བ་ལེན་དགོཔ་ཨིན། 

• ཚིགས་བཅད་ཀྱི་གོ་དོན་ག་དེ་སྦེ་ཧ་གོ་ཡི་ག་ ལོག་སླབ་ནི་དང་ ཉན་ཞིནམ་ལས་བཏུབ་མ་བཏུབ་ཀྱི་བསམ་འཆར་བརྗེ་སོར་འབད་ནི། 

• ཚིགས་བཅད་ནང་གི་དཔེ་དང་དོན་ཚུ་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ དམངས་ཁར་གསལ་ཞུ་འབད་ནི། 

 

གྲོས་འཆར་ལྔ་པ། འཚོལ་ཞིབ་ཐོག་ལས་ རྩ་ཚིག་གི་གོ་དོན་ལྷབ་སྟོན་འབད་ཐངས་ཀྱི་ གྲོས་འཆར། 

ལྷབ་སྦྱང་ལམ་སྟོན།   

• སློབ་ཕྲུག་ཚུ་སྡེ་ཚན་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ སྡེ་ཚན་རེའི་ནང་ ཚིགས་བཅད་རེ་བྱིན་ཏེ་ དེའི་གོ་དོན་ཚུ་ ལེན་བཅུག་ནི། 

• སྡེ་ཚན་ལུ་སློབ་དེབ་དང་ ཚིག་མཛོད། འགྲེལ་བཤད་བཀོད་ཡོད་པའི་ དཔེ་དེབ་ཚུ་དང་། ཡོངས་འབྲེལ་མཐུན་རྐྱེན་ཡོད་པ་ཅིན་ 

ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཁ་བྱང་ཚུ་བྱིན་ཏེ་ རྩ་ཚིག་གི་གོ་དོན་དང་ མིང་ཚིག་གི་གོ་དོན་ཚུ་འཚོལ་ཏེ་བྲི་བཅུག་ནི། 

• ཚིག་གི་གོ་དོན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཚིག་འགྲེལ་རྐྱབ་སྟེ་བྲི་བཅུག་ནི། 

• དེ་ལས་ སྡེ་ཚན་སྐོར་རྒྱབ་སྦེ་ རང་གི་སྡེ་ཚན་གྱིས་ འགྲེལ་བཤད་བྲིས་ཡོད་མི་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ དམང་ཁར་ སླབ་བཅུག་དགོ། 

དེའི་སྐབས་ གཞན་ཚུ་གིས་ དེ་ལུ་ དོགས་སེལ་ཚུ་འབད་བཅུག་ནི་དང་། འབད་མ་ཚུགསཔ་དང་ མ་ཕོགཔ་རེ་བྱུང་མི་ཚུ་ སློབ་

དཔོན་གྱིས་ ལེགས་བཅོས་འབད་དེ་ བཤད་བྱིན་དགོ། 

• མཐའ་མཇུག་ལུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ བཅུད་དོན་ཅིག་ བཤད་པ་རྐྱབ་དགོཔ་དང་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ བསམ་ཞིབ་ཀྱི་ དྲི་བ་ཚུ་

བཀོད་དེ་ ལན་མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ སླབ་བཅུག་དགོ། 

• སྡེ་ཚན་ག་ར་གིས་ བྲིས་ཡོད་མི་ འགྲེལ་བཤད་འདི་ བྱང་གུ་སྦྱར་ཏེ་ ག་ར་གིས་འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་བཅུག་སྟེ་ ལྷབ་བཅུག་དགོ། 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• དོན་ཚན་འདི་དང་འབྲེལ་ཏེ་ བརྩི་མཐོང་གི་ཤེས་ཡོན་ག་ཅི་ཐོབ་ཅི།  

• དོན་ཚན་འདི་དང་འབྲེལ་ཏེ་ རྫོང་ཁའི་ཤེས་ཡོན་ག་ཅི་ར་ཐོབ་ཅི། 

དཔེ་དེབ། 
• ཆོས་སྐད་རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། འོད་ཟེར་བརྒྱ་པ། ༢༠༡༠ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

• ཨིང་ལིཤ་རྫོང་ཁ་ཤན་སྦྱར་དེབ་ཆུང་ཚིག་མཛོད།༢༠༡༠ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

• ཆོས་སྐད་བརྡ་གསར་རྙིང་རྣམ་གཞག་སྦྲང་རྩིའི་བུམ་པ། ༢༠༡༡ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

• གཞི་རིམ་རྫོང་ཁའི་ཚིག་མཛེད་རིག་པའི་ས་བོན། ༢༠༠༩ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ།  
• https://www.dzongkha.gov.bt/dz/publications/title/ 

• https://www.dzongkha.gov.bt/dz/dictionary/downloads Golden dictionary ཐོན་རིམ་༣.༡། 
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གྲོས་འཆར་དྲུག་པ། མི་ཚེའི་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བ་འབད་ཐོག་ལས་ལྷབ་སྟོན་འབད་ཐངས་ཀྱི་གྲོས་འཆར། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སྦྱོང་ལཱ། 

འོག་གི་དྲི་བ་ཚུ་ བྱིན་ཞིནམ་ལས་ དེའི་ལན་ སློབ་དེབ་དང་ ཡང་ན་ རྒྱབ་རྟེན་/ ཡོངས་འབྲེལ་ཚུ་ནང་ལས་འཚོལ་ཏེ་ མི་ཚེའི་

གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་ བཟོ་ཐབས་ལུ་ མགུ་མང་མཉམ་མཐུད་ཀྱི་ཐོག་ལས་  ཤོག་ཐང་དང་རྟགས་སྨྱུག་ཚུ་བྱིན་ཏེ་ སྡེ་

ཚན་ནང་ལུ་ བྲི་བཅུག་ནི། དེ་ལས་ དམངས་ཁར་གསལ་བཤད་འབད་བཅུག་ནི། འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ལན་ཚུ་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་ 

འོག་གི་དྲི་བ་ཚུ་དང་བཅས་ འབྲི་དེབ་ནང་ལུ་བྲི་བཅུག་ནི། 

1. རྩ་ཚིག་འདི་གི་ བཅུད་དོན་ག་ཅི་ཨིན་མས་གོ? 

2. འབྲེལ་ཡོད་རྩ་ཚིག་གི་ ནང་དོན་ཚུ་ རང་གི་མི་ཚེ་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་ནི་མས་ག? ག་ཅི་སྦེ? 

3. རང་དང་ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཉིས་ལུ་ ཁྱད་པར་འདུག་ག? ག་དེ་སྦེ་འདུག? 

4. འབྲེལ་ཡོད་གནད་དོན་འདི་ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཟུམ་འབད་མ་ཚུགས་རུང་ རང་གི་གནས་སྟངས་ནང་ལུ་ དེ་དང་ཆ་འདྲཝ་

ཅིག་ ག་ཅི་འབད་ཚུགས་ནི་བཟུམ་འདུག་གོ།  

5. རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་གྱི་ གནད་དོན་ཚུ་གིས་ རང་གི་མི་ཚེ་ལེགས་བཅོས་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས་ག? ག་ཅི་སྦེ? 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

༡ རྩ་ཚིག་འདི་གིས་གོ་དོན་ག་ཅི་སྟོནམ་སྨོ? 

༢ ཆོསསྐད་ཀྱི་མིང་ཚིག་གསརཔ་ག་ཅི་ར་ཧ་གོ་ཡི? 

༣ ཚིགས་བཅད་འདི་གིས་བཅུད་དོན་ག་ཅི་ཨིན་མས་གོ? 

༤ མིང་ཚིག་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་རྗོད་ཚིག་བཟོ། 

དབྱེ་ཞིབ། 
• རྩ་ཚིག་འདི་གི་གོ་དོན་ ཧ་གོ་དང་མ་གོ་ ཡིག་ཐོག་དང་ངག་ཐོག་གི་ དྲི་བ་ཚུ་བཀོད་དེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

• མིང་ཚིག་ཚུ་གི་གོ་དོན་བྲིས་ཡོད་མི་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་སྟེ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

• ཚིགས་བཅད་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་བྲིས་ཡོད་མི་ཚུ་གུ་ ཕོག་མ་ཕོག་དབྱེ་བ་དཔྱད་ནི། 

• མིང་ཚིག་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྗོད་ཚིག་བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་ཚུ་ བཏུབ་མ་བཏུབ་བལྟ་ནི། 

• རྩ་ཚིག་གི་གོ་དོན་ ངག་ཐོག་ལས་ འགྲེལ་བཤད་ག་དེ་སྦེ་རྐྱབ་ཚུགས་དོ་ག་བལྟ་ནི། 

• བརྗོད་དོན་ཚུ་ མི་ཚེའི་གནས་སྟངས་ནང་ དུམ་གྲ་རེ་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ཡོད་མེད་ལྟ་རྟོག་དང་ གྲོས་ཚོགས་ཚུ་འབད་ནི། 

རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ། 

སློབ་རིམ་དགུ་པའི་ ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་གི་དཔེ་དེབ། 

• IX-X-Gyelsey-Laklen-Drelpa-2019.pdf  (རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ། སྤ་རོ་ཤར་རི) 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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• Textbooks and Manuals – DCPD (rec.gov.bt) 
• Kལ་Gས་ལག་ལེན་༡ པ། Gyalse Laglen-1: Introduction - YouTube  (རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།) 

• Gyelsey Laglen teaching for class IX Volume 1 - YouTube ( རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།) 
• Gyelsey Laglen teaching for class IX volume 2 - YouTube 

 
 
གྲོས་འཆར་བདུན་པ། བསྟན་བཅོས་གཞན་ཁར་ཁུངས་གཏུགས་འབད་དེ་ལྷབ་ཐངས་ཀྱི་གྲོས་འཆར། 

ལྷབ་སྦྱང་སྦྱོང་ལཱ་ལམ་སྟོན།  

• སློབ་དཔོན་གྱིས་ རྩ་ཚིག་ཚུ་སྟོན་པའི་སྐབས་ འདི་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ ནང་པའི་གཞུང་དཔེར་ན་ སྤྱོད་འཇུག་ ཀུན་བཟང་

བླ་མའི་ཞལ་ལུང་ དཔེ་གཏམ་ བསླབ་བྱ་ ལ་སོགས་པའི་འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་གཞུང་ཚུ་ སློབ་ཁང་ནང་དཔེ་སྦེ་འབག་འོངས་ཏེ་ སློབ་

དཔོན་གྱིས་ཁུངས་གཏུགས་འབད་ཐངས་ཀྱི་དཔེ་སྟོན་བྱིན་ནི། 

• རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་དང་ ནང་ཆོས་ཀྱི་དཔེ་ཆ་གཞན་ཚུ་ལྷག་ཞིན་ན་ གོ་བ་ལེན་བཅུག་དགོ། 

• སྡེ་གྲོགས་ནང་སྦེ་ ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་མཁས་པ་ཚུ་གི་ བྱང་ཆུབ་སེམས་པའི་ལག་ལེན་གྱི་སྐོར་བཤད་ཡོད་མི་ཚུ་ ལྷག་བཅུག་  

སྟེ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་ཚུ་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ ཨ་ལུ་ཁོང་ར་གིས་ཁུངས་གཏུགས་འབད་བཅུག་སྟེ་ དམང་ཁར་འགྲེམ་

སྟོན་ལྟ་སྐོར་གྱི་ཐོག་ལུ་སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་དགོ། 

• སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ནང་ རང་གི་ལམ་སྲོལ་ནང་ཡོད་པའི་ དཔེ་གཏམ་དང་བློ་ཟེ་ཚུ་ལས་ཡང་ ནང་ཆོས་དང་དང་འབྲེལ་བའི་

གནད་དོན་ཚུ་ བཤད་ཡོད་མེད་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་བཅུག་དགོ། 

རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ།   

• བྱང་ཆུབ་སེམ་པའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ། རྒྱ་སྲས་ཞི་བ་ལྷ།  

• དཔེ་གཏམ་དོན་གྱི་རྒྱན་ཆ།དཔེ་་སྐྲུན་གྱི་སྤྱི་ལོ། ༢༠༡༥ དཔེ་སྐྲུན། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

• ཆུ་དང་ཤིང་གི་བསྟན་བཅོས།(རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན་) ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། ཐིམ་ཕུག། 2004   

• ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ལུགས། དུས་རིམ་དང་པ་དང་གཉིས་པ།(༢༠༡༣) KOM’s Book House Olakha,Thimphu 

• ཉེར་མཁོའི་རྐང་གྲངས་མུན་སེལ་རྣ་བའི་རྒྱན། བློ་གྲོས་འོད་ཟེར། (༢༠༠༥) 

 

གྲོས་འཆར་བརྒྱད་པ། འབྲེལ་ཡོད་ལུང་རིག་ཚུ་ ཁུངས་གཏུགས་འབད་དེ་ལྷབ་ཐངས་ཀྱི་གྲོས་འཆར། 

ལྷབ་སྦྱང་ལམ་སྟོན།  

སློབ་དཔོན་རང་གིས་ གོང་ལས་བསྟན་བཅོས་གཞན་ལས་ ཁུངས་གཏུགས་འབད་ཐངས་སྟོན་ཡོདཔ་ལས་ འདི་དང་འདྲཝ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་

ལུ་དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་གོ་བ་ བསྟན་བཅོས་གཞན་ཁ་ལས་ ལུང་འདྲེན་འབད་དེ་ལྷབ་ཐངས་སྟོན་ནི། དེ་ཡང་འོག་ལས་མར་དཔེ་བཀོད་

དོ་བཟུམ= 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 

རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།                                                            ཤོག་གྲངས་ 136 / 344 

དཔེར་ན། དལ་འབྱོར་རྙེད་དཀའ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན། རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ལས་འཐོན་དོ་བཟུམ་ དཔེ་ཆ་གཞན་ སྤྱོད་འཇུག་དང་ 

བཤེས་སྤྲིངས་ ཆོས་བཤད་ལས་རིམ་གྱི་དཔེ་དེབ་ སྐལ་བཟང་ཡིད་ཀྱི་དགའ་སྟོན་ཚུ་ནང་ལས་ཡང་ འཐོན་ནི་ཡོད་པའི་སྐོར་ བཤད་པ་

རྐྱབ་སྟེ་ ཁུངས་གཏུགས་འབད་བཅུག་ནི་དང་། དཔེ་ཆ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ལས་འཐོན་མི་ཚུ་གི་ནང་འཁོད་ བཤད་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་མ་འདྲཝ་ཚུ་ 

དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ གོ་བ་ལེན་བཅུག་དགོ།  

དེ་ལས་སློབ་ཁང་ནང་སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་གྱི་ དོན་ཚན་རེ་སྤྲོད་དེ་ དེ་དང་འདྲ་བའི་ལུང་དྲངས་རེ་ དཔེ་ཆ་གཞན་ཁ་ལས་

འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སློབ་ཁང་ནང་སྤྱན་ཞུ་འབད་ནི།  དེ་གི་ཤུལ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གློག་རིག་ཁང་ནང་ཁྱིད་དེ་ གློག་ཐོག་ཁུངས་

གཏུགས་འབད་ནི་སྦྱང་བ་བྱིན་ནི་དང་། ཡང་ན་བཤུད་བརྙན་ནང་སྦེ་ སློབ་སྟོན་འབད་དེ་ ལམ་ལུགས་གཉིས་ཀའི་ཁུངས་གཏུགས་ལུང་

འདྲེན་འབད་ཐངས་སྟོན་ཏེ་ འདི་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ རྩ་ཚིག་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ ལུང་འདྲེན་ནི་དང་ ཁུངས་

གཏུགས་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ ལས་འགུལ་ཚུ་བྱིན་དགོ།  

རྒྱབ་རྟེན། 

• ཆུ་དང་ཤིང་གི་བསྟན་བཅོས། (རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན་) ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། ཐིམ་ཕུག། 2004 

• འབྲུག་གི་བློ་ཟེ། རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ། སྤ་རོ། 

• VII-XII-Jipai-Lekshed-2019.pdf  (Textbooks and Manuals – DCPD (rec.gov.bt)) 

• https://www.serajeyrigzodchenmo.org/lo-jong-jn/item/145-tbho333302 
37 Practices of Bodhisattvas | Lotsawa House(ལག་ལེན་དབྱིན་སྐད་ཐོག) 

• དཔེ་གཏམ་དོན་གྱི་རྒྱན་ཆ།དཔེ་་སྐྲུན་གྱི་སྤྱི་ལོ། 2015 རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

 

གྲོས་འཆར་དགུ་པ། བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་ཐོག་ལས་སློབ་སྟོན་འབད་ཐངས་ཀྱི་གྲོས་འཆར། 

ལྷབ་སྦྱང་ལམ་སྟོན།  

ཁུངས་གཏུགས་འབད་ནི་གི་ ལཱ་ཤོག་གི་སྦྱོང་ལཱ་བཟོ་སྟེ་བསྐྱལ་ནི། དོན་ཚན་ཅིག་གི་ཐོག་ལུ་འདི་དང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་བློ་ཟེ་དཔེ་

གཏམ་དང་ ནང་ཆོས་ཀྱི་དཔེ་ཆ་ཚུ་ལུ་ གློག་ཐོག་ཁུངས་གཏུགས་འབད་དེ་ གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ དྲི་བ་དག་པ་ཅིག་བཀོད་ཞིནམ་

ལས་  

(Google Classroom, Google Docs, Zoom, Kahoot, Seesaw, Educreations, Additio,Study  

Blue Flashcards and Quizzes, Evernot, Ted,Thinklink and Class Dojo)  

ལ་སོགས་པ་ གང་རུང་གི་ཐོག་ལས་ཁུངས་གཏུགས་འབད་དེ་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་ཐོག་ ལན་ཚུ་བྲིས་ཏེ་ བསྐྱལ་
བཅུག་ནི། 

ཁུངས་གཏུགས་འབད་ནི་གི་ ལཱ་ཤོག་གི་དཔེ།  
ལྷག་དེབ་ཀྱི་མིང་། རྩོམ་པ་པོ།/བསྡུ་སྒྲིག་

པ། 

 དཔེ་སྐྲུན། / ལོ། ཁུངས་གཏུགས་བརྗོད་དོན། 

ཤོག་གྲངས། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ལུགས།དུས་

རིམ་གཉིས་པ། 

ཨྱོན་བསྟན་འཛིན།  Kom’s Book House 
Olakha,Thimphu Bhutan 
༢༠༡༣ 

སྐྱབས་འགྲོའི་སྐོར། 

༡༠༣-༡༠༦ 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

༡ ནང་ཆོས་བརྩི་མཐོང་དང་འབྲེལ་བའི་དཔེ་དེབ་ག་ཅི་རང་ལྷབ་ཅི་ཐོ་བཀོད་རྐྱབ? 

༢ ཁུངས་གཏུགས་འབད་མི་འདི་གིས་ཁྱོད་ལུ་ཕན་ག་དེ་འབད་ཐོགས་ཅི? 

༣ ཁུངས་གཏུགས་འབད་བའི་སྐབས་སུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ལྷག་ཡོད་པའི་ནང་པའི་དཔེ་དེབ་ཚུ་ལས་ དགའ་ཤོས་ར་ག་འདི་ཨིན་ན?       

 གཅི་འབད? 

དབྱེ་ཞིབ།  

• ནང་ཆོས་བརྩི་མཐོང་དང་འབྲེལ་བའི་དཔེ་དེབ་ ག་ཅི་རང་ལྷབ་ཅི་ག་གི་ ཐོ་བཀོད་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

• ཁུངས་གཏུགས་ཀྱི་ལུང་དྲངས་འབད་མི་ཚུ་ དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མེད་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི། 

• ཁུངས་གཏུགས་འདི་ལས་བརྟེན་ཡོན་ཏན་རྒྱ་སྐྱེད་ག་དེ་འབད་ར་འགྱོ་ནུག་ག་བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི། 

རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ། 

• སློབ་རིམ་དགུ་པའི་ ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་གི་དཔེ་དེབ། 

• རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་གྱི་དཔེ་ཆ།  

• ཁྱད་པར་འཕགས་བསྟོད་དང་ ནང་ཆོས་ཀྱི་དཔེ་ཆ།  

• འབྲེལ་ཡོད་དཔེ་ཆ་གཞན། 

• འཇིག་རྟེན་སྤང་བླང་གི་གནས་ལ་དཔྱད་པའི་ ལེགས་བཤད་བླང་དོར་ཤན་འབྱེད།(རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།) IX-X-Lekshed-

Langdor-2019.pdf 
• སྐལ་བཟང་ཡིད་ཀྱི་དགའ་སྟོན། རང་ལུགས་ནང་པའི་ཆོས་བཤད། PP-XII-Kezang-Yidgi-Gatoen-2019 (1).pdf (ཤེས་རིག་ལྷན་

ཁག) 

•  IX-X-Gyelsey-Laklen-Drelpa-2019.pdf (རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ། 

 

གྲོས་འཆར་བཅུ་པ། བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ལྷབ་སྟོན་འབད་ཐངས་ཀྱི་གྲོས་འཆར། 

ལྷབ་སྦྱང་ལམ་སྟོན།  

སློབ་སྟོན་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་་  

• དོན་ཚན་རེ་རེ་རྫོགས་པའི་སྐབས་ལུ་ གོང་ལུ་ལྷབ་ཚར་བའི་ཚིགས་བཅད་རེ་རེ་གིས་ དོན་དག་ག་ཅི་སྟོནམ་མས་ག། ག་ར་

བསྡོམས་པ་ཅིན་ བཅུད་དོན་ག་ཅི་སྟོན་མས་ག་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བལྟ་ནི། 

• ཟུར་གནས་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་དོན་ཚན་དབྱེ་ཞིབ་དང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི། 

• གནད་དོན་ཚུ་སྡེ་ཚན་ནང་བགོ་སྤྲོད་དེ་ བཤུད་བརྙན་བཟོ་སྟེ་སྤྱན་འབུལ་འབད་བཅུག་དགོ། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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• སྡེ་ཚན་ནང་ཁོད་ དོན་ཚན་གྱི་སྐོར་དྲིས་ལན་འབད་དེ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི། 

སྦྱོང་ལཱ།                                                 

དེ་གི་དོན་ལུ་ ཚིགས་བཅད་ཅིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ དེ་གི་དོན་འདི་ ཚིག་ལྷུག་ནང་ཕབས་ཞིནམ་ལས་བྲི་བཅུག་ནི་དང་། དེ་ཚུ་གི་ 

ཞུན་དག་མཛད་དགོཔ་མ་ཚད། གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་སྐྱོན་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ གློག་བྱང་དང་། ཡང་ན་བྱང་ཤིང་གུ་བྲིས་ཞིནམ་ལས་ སྤྱི་ཕན་

གྱི་སྐྱོན་སེལ་དག་བཅོས་འབད་དགོ། 

ཡང་ན་ རྒྱབ་རྟེན་/ ཡོངས་འབྲེལ་ཚུ་ནང་ལས་ འཚོལ་ཏེ་བྲི་བཅུག་ནི། དེ་ལས་ ལན་ཚུ་ དམང་ཁར་ལྷག་ཞིནམ་ལས་ འོས་

འབབ་ཡོད་མེད་ གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ ལན་ལེགས་ཤོམ་འདི་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཅུག་ནི། 

 

གྲོས་འཆར་བཅུ་གཅིག་པ། རྩོད་བསྡུར་གྱི་ཐོག་ལས་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནིའི་གྲོས་འཆར། 
ལྷབ་སྦྱང་ལམ་སོྟན།  

• སློབ་ཕྲུག་སྡེ་ཚན་བཞི་ནང་བགོ་བཤའ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ སྡེ་ཚན་རེ་རེ་གིས་ ཚིགས་བཅད་རེའི་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་བཅུག་ནི། 

• སྡེ་ཚན་རེ་གི་འགྲེལ་བཤད་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སྡེ་ཚན་ནང་འཁོད་དྲི་བ་ཚུ་དྲི་བཅུག་སྟེ་ བཏུབ་མ་བཏུབ་ ཕོག་མ་ཕོག་ ཨིན་

མེན་ཚུ་གི་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ རྩོད་བསྡུར་འབད་བཅུག་དགོ།  

• རྩོད་བསྡུར་འབད་ཚརཝ་དང་ སྡེ་ཚན་གྱི་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ལོག་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ བཅུད་བསྡོམས་རྐྱབ་དགོ། 

• དེ་ལས་ སྡེ་ཚན་གཞན་ནང་ སྐོར་རྒྱབ་སྦེ་ སྤྱན་ཞུ་འབད་དེ་ དོགས་སེལ་དང་གྲོས་བསྡུར་ཚུ་འབད་བཅུག་དགོ། 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• རྩོད་བསྡུར་ཐོག་ལས་ ཚིགས་བཅད་འདི་གི་གོ་དོན་ཧ་གོ་ཡི་ག? 

• དེ་ནང་ལས་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཧ་མ་གོཝ་ག་ཅི་ར་ཡོདཔ་སྨོ? 

དབྱེ་ཞིབ། 

• སྡེ་ཚན་གྱི་ལཱ་ཚུ་འབདཝ་ད་ ག་ར་གིས་ ཧུ་རིལ་རི་སྦེ་ བཅའ་མར་གཏོགས་དོ་ཡོད་མེད་་ལྟ་རྟོག་འབད་དགོ། 

• རྩོད་བསྡུར་འབདཝ་ད་ ཚིག་སླབ་བཏུབ་མ་བཏུབ་ཀྱི་ འོས་འབབ་ཚུ་བལྟ་སྟེ་ དྲན་གསོ་དང་ ལེགས་བཅོས་ཚུ་འབད་དགོ། 

• རྩོད་བསྡུར་ཐོག་ལས་ རྩ་ཚིག་གི་གོ་དོན་དང་ མིང་ཚིག་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ ཧ་གོ་སྟེ་ཡོད་མེད་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ ཤེས་

ཚུགསཔ་བཟོ་དགོ། 

 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་དང་འབྲེལ་ཏེ་ སྐད་ཡིག་དང་ཡིག་སོྦྱར་ལྷབ་སྦྱང་། 

ལྕོགས་གྲུབ། 

• སྐད་ཡིག་དང་ ཐོས་པའི་ཡོན་ཏན་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ དཔེ་དེབ་གང་མང་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེ་ནང་མཁོ་བའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ལེན་

ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ།༽ 

• ཆོས་སྐད་དང་དབྱིན་སྐད་ནང་ཡོད་མི་ གནད་དོན་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ རྫོང་ཁ་ནང་བརྡ་སྒྱུར་འབད་ཚུགས།༼ལྷག་རྩོམ།༽ 

• ཚིག་མཛོད་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ ཉམས་མྱོང་ཚུད་དེ་ གོ་དོན་དང་ ཡིག་སྡེབ་ མིང་ཚིག་གི་གདམ་ཁ་ཚུ་ གློག་ཐོག་

དང་ དཔེ་དེབ་ཐོག་གི་ཚིག་མཛོད་ཚུ་ནང་ལས་འཚོལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།༼སྐད་ཡིག༽ 

 

ལས་དོན། 

• ཚིག་མཛོད་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མིང་ཚིག་གི་གོ་དོན་དང་ཡིག་སྡེབ་འཚོལ་ནི་དང་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་མིང་ཚིག་ གདམ་

འཐུ་འབད་དེ་ གནས་སྟངས་ནང་ བཙུགས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

• ཆོས་སྐད་དང་དབྱིན་སྐད་ནང་ཡོད་མི་ གནད་དོན་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ རྫོང་ཁ་ནང་བརྡ་སྒྱུར་འབད་ཚུགས་དགོ། 

• རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ བསམ་སྤྱོད་ཚུ་ལྷབ་ཐོག་ལས་ ལས་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དང་ མི་ཚེའི་སྤང་བླང་ཚུ་ ཧ་

གོ་སྟེ་  བཤད་པ་རྐྱབ་ནི་དང་ གནད་དོན་གལ་ཅན་ཚུ་ གདམ་འཐུ་འབད་ཐོག་ལས་ རང་གི་མི་ཚེ་ དོན་ལྡན་བཟོ་ནི་ལུ་

ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་དང་འབྲེལ་ཏེ་ མིང་ཚིག་སྐད་ཡིག་ལྷབ་སྦྱང་འབད་ཐབས་ཀྱི་གྲོས་འཆར། 

ལྷབ་སྦྱང་ལམ་སྟོན། 

མིང་ཚིག་དང་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ རྣམ་གྲངས་དང་ འགལ་མིང་ཚུ་ སློབ་རིམ་འོག་མ་ཚུ་ནང་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ འདི་ 

ནང་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་་་་་་་་།  མིང་དང་བྱ་ཚིག་གི་ མིང་ཚིག་དག་པ་ཅིག་ བཀོད་ཞིན་ན་ ཁྱད་པར་ཕྱེ་བཅུག་སྟེ་ དེ་དང་རིགས་

བསྒྲེས་སློབ་ཕྲུག་རང་རྐྱང་ ཡང་ ན་ སྡེ་ཚན་ནང་ རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་གྱི་རྩ་ཚིག་དང་འགྲེལ་བཤད་ལྷག་བཅུག་སྟེ་ དེ་ནང་ལས་ མིང་

དང་བྱ་ཚིག་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཅུག་ནི་དང་། མིང་ཚིག་གསརཔ་ཚུ་ཡང་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཅུག་སྟེ་ འདི་ཚུ་གི་གོ་དོན་

གྲོས་བསྡུར་འབད་ཞིནམ་ལས་ རྣམ་གྲངས་དང་འགལ་མིང་ རྗོད་ཚིག་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་བཅུག་ནི། 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• རྩ་ཚིག་ནང་གི་ མིང་ཚིག་གལ་ཅན་ཚུ་གི་ རྣམ་གྲངས་དང་འགལ་མིང་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད། 

• རྩ་ཚིག་ནང་ལུ་ བྱ་ཚིག་དང་ཁྱད་ཚིག་ག་ཅི་ར་ལག་ལེན་འཐབ་ནུག་གོ? 

• རྩ་ཚིག་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ གོ་དོན་སླབ་ཚུགས་ག? 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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དཔེ་དེབ་དང་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ། 

རྫོང་ཁ་སྒྲ་གཅིག་དོན་མང་ཚིག་མཛོད། ༢༠༡༢ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་རྣམ་གྲངས་དང་འགལ་མིང་སྐར་ཚོགས་ཕྲེང་བ།  ༢༠༡༧ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས 

 

རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་དང་ཆོས་སྐད་ཀྱི་ ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་ཟུང་འབྲེལ་སྦེ་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ཐབས་ཀྱི་གྲོས་འཆར། 

ལྷབ་སྦྱང་ལམ་སྟོན། 

• ཚིགས་བཅད་ནང་ཡོད་པའི་ ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེ་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ འགྲེལ་པ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་སུ་ དེ་དང་འདྲ་བའི་དཔེ་ཚུ་བཀོད་

དེ་ འབྲི་ལྷག་འབད་ནི། 

• བྱ་ཚིག་ངོས་འཛིན་འབད་ཐབས་ལུ་ རྩ་ཚིག་ཚུ་ ལྷག་བཅུག་སྟེ་ འཇུག་ཚུལ་དང་འཐོབ་ཐངས་ ག་དེ་སྦེ་ཡོད་ག་འཚོལ་ཞིབ་

འབད་བཅུག་ནི། 

• ཚིགས་བཅད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ འདི་ནང་ཡོད་པའི་ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེ་ཚུ་ ག་ཅི་གི་འཇུག་པ་ཨིན་ན་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི། 

• ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེ་ཚུ་ འཇུག་ཚུལ་དང་འཁྲིལ་ དཔེར་བརྗོད་ཡང་ན་ རྗོད་ཚིག་བཟོ་བཅུག་ནི། 

• འགྲེལ་པ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་སུ་ ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ར་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འདུག་ག་ སྡེ་ཚན་ནང་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་

བཅུག་ནི། 

སྦྱོང་ལཱ། 

འོག་གི་དྲི་བ་ཚུ་ བྱིན་ཞིནམ་ལས་ དེའི་ལན་ རྫོང་ཁ་ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཚིག་མཛོད་ ཡང་ན་ རྒྱབ་རྟེན་/ ཡོངས་འབྲེལ་ཚུ་ནང་ལས་ འཚོལ་

ཏེ་བྲི་བཅུག་ནི། དེ་ལས་ ལན་ཚུ་ དམང་ཁར་ལྷག་ཞིནམ་ལས་ འོས་འབབ་ཡོད་མེད་ གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ ལན་ལེགས་ཤོམ་འདི་ 

ཐོ་བཀོད་འབད་བཅུག་ནི།  

༡ མིང་གི་རིགས་ལས་ག་ཅི་ར་འདུག་གོ་ཐོ་བཀོད་འབད? 

༢ ཚིག་བཅད་འདི་ནང་ རྣམ་དབྱེ་ལས་འབདན་ ག་ཅི་གི་དཔེར་བརྗོད་ར་འདུག་གོ? ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བཀོད? 

༣ བྱ་ཚིག་དང་བྱེད་ཚིག་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲིས། 

༤ ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ར་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ འདུག་ག་ བསྡུ་སྒྲིག་འབད? 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• ཁྱོད་ཀྱི་ རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ནང་ལས་ ཡོན་ཏན་གསརཔ་ག་ཅི་ར་ཐོབ་ཅི་? 

• རྒྱས་སྲས་ལག་ལེན་འདི་དང་འབྲེལ་ ཡིག་སྦྱོར་གྱི་ཡོན་ཏན་ག་ཅི་ར་ཐོབ་ཅི་? 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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• རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ལས་འཐོན་པའི་ མིང་ཚིག་གསརཔ་ཚུ་གི་ ཁྱོད་ཀྱི་ཡིག་སྦྱོར་ལུ་ལྷན་ཐབས་ག་དེ་སྦེ་བྱུང་ཡི་? 

དབྱེ་ཞིབ། 

• ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་དང་ བྱ་ཚིག་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོས་འབབ་ཡོད་མེད་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  

• ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་དང་ བྱ་ཚིག་ སྡེབ་སྦྱོར་ཚུ་ ཚུལ་དང་ལྡནམ་འབད་ཡོད་མེད་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

• ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཚི་ཚུ་རྫོང་ཁའི་ནང་ལག་ལེན་ ག་དེ་སྦེ་འཐབ་ནུག་ག་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

• རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཆོས་སྐད་ནང་ག་དེ་འབད་སླབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ བཀོད་བཅུག་སྟེ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

རྒྱབ་རྟེན། 

གོང་ལུ་མ་ཚུད་པའི་སྤྱིར་བཏང་གི་ རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ལྷབ་སྦྱང་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་ཐོ་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཡོངས་འབྲེལ་སྦྲེལ་

ལམ་ཚུ་གི་ཐོ་བཀོད། 

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

༡. སློབ་དེབ།  

༢. ལམ་སྟོན་རབ་གསལ།(སློབ་རིམ་༩ པ་དང་༡༠ པའི་རྒྱབ་རྟེན།) 

༣. རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་གྱི་ལམ་སྟོན་སྣང་བ།(KMT Publishers) 

༤. ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དྲི་མེད་ཀུན་ལྡན་གྱི་རྣམ་ཐར། (KMT Publishers) 

འབྲེལ་ཡོད་ ཡོངས་འབྲེལ་སྦྲེལ་ལམ།    

•   https://www. youtube.com/watch?v=fov4mpfozzg 
•   https://library.bdrc.io/show/bdr:w3cn554? 
•   https://www.youtube.com/watch?v=4JxDJ43A4xw 
•   Kལ་Gས་ལག་ལེན་.ི་དཔེ་རིས།  -Buddhist Digital Archives (bdrc.io) 
•   37 Practices Of The Bodhisattva By Tokme Zangpo (Unabridged Audiobook With 

Commentary 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ཆ་ཤས་ལྔ་པ། 

སྐད་ཡིག་དང་ཡིག་སྦྱོར་གྱི་  

སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན། 
སློབ་རིམ་དགུ་པ། 

སྐད་ཡིག་དང་ཡིག་སྦྱོར་དང་འབྲེལ་བའི་ 

• ལྕོགས་གྲུབ། 

• ལས་དོན། 

• ལྷབ་སྟོན་ལམ་སྟོན། 

• དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས། 

• མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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སློབ་རིམ་དགུ་པའི་ སྐད་ཡིག་དང་ཡིག་སྦྱོར་གྱི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན། 
 

སྐད་ཡིག་གི་ངོ་སོྤྲད་ལྷབ་སྟོན། 

ལྕོགས་གྲུབ། 

• སྐད་ཡིག་གི་ ངོ་སྤྲོད་ལུ་སྦྱང་བ་འབད་དེ་ སྐད་ཡིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་དང་དགོས་པ་ ངག་ཐོག་དང་ཡིག་ཐོག་གི་ཁྱད་པར་ཚུ་

དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ རང་གི་སྐད་ཡིག་ལུ་ བརྩི་མཐོང་དང་ཤ་ཞེན་བསྐྱེད་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་དང་ ལག་ལེན་ ཉམས་སྲུང་ཚུ་

འབད་ཐོག་ལས་ རང་གི་ཁ་སྐད་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་བརྩོན་ཚུགས། 

ལས་དོན། 

• སྤྱིར་བཏང་སྐད་ཡིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་དང་ བྱེད་ལས་ དགོས་པ་ཚུ་གི་སྐོར་དང་ ཡི་གུའི་ངོ་སྤྲོད་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཧ་གོ་སྟེ་ རང་

གི་སྐད་ཡིག་ལུ་ བརྩི་མཐོང་དང་ཤ་ཞེན་བསྐྱེད་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་དང་ ལག་ལེན་ ཉམས་སྲུང་ཚུ་འབད་ཐོག་ལས་ རང་

གི་ཁ་སྐད་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་བརྩོན་ཚུགས་དགོ། 

• སྐད་ཡིག་ཚུ་ ངག་ཐོག་དང་ཡིག་ཐོག་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་ ཁྱད་པར་དང་ཕྱེས་ཏེ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་ སྦྱོར་ཚུལ་ 

ཚུལ་མཐུན་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཚུ་ ཧ་གོ་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

 

གྲོས་འཆར་དང་པ། སྤྱིར་བཏང་སྐད་ཡིག་གི་ངོ་སོྤྲད་ ལྷག་སྟེ་གོ་བ་ལེན་ཐོག་ལས་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནིའི་གྲོས་འཆར། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སློབ་དཔོན་གྱིས་ སྤྱིར་བཏང་སྐད་ཡིག་གི་སྐོར་ལས་ དོན་ཚན་ངོ་སྤྲོད་འབད་ནི་དང་། དོན་ཚན་འདི་ནང་ལུ་ ཧ་གོ་དགོཔ་ག་ཅི་ར་ཡོད་

ག་ཚུ་ གསལ་བཤད་འབད་ནི། དེ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ སྐད་ཡིག་གི་གོ་དོན་དང་བཤད་པ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ལྷག་སྟེ་ འབྲི་

སླབ་འབད་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་དེབ་ནང་གི་ སྤྱིར་བཏང་སྐད་ཡིག་གི་ངོ་སྤྲོད་ལྷག་སྟེ་ དྲི་བའི་ལན་བྲི་བཅུག་ནི།  

(སློབ་རིམ་དགུ་པའི་སློབ་དེབ། སྐད་ཡིག་གི་ངོ་སྤྲོད། ཤོག་གྲངས་ ༧-༨) 

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སློབ་དེབ་ནང་གི་ སྤྱིར་བཏང་སྐད་ཡིག་གི་ངོ་སྤྲོད་ ལྷག་སྟེ་ དྲི་བའི་ལན་བྲི་བཅུག་ནི། 

• སྐད་ཡིག་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་ཨིན་ན?  

• ཁ་སྐད་དང་ སྒྲ་སྐད་ཀྱི་རིམ་པ་ ག་དེ་སྦེ་བྱུང་ནུག? 

• ཁ་སྐད་འདི་ སྐད་ཡིག་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པ་ཅིན་ ཁྱད་ཆོས་ག་ཅི་ཚང་དགོཔ་སྨོ? 

• རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་འདི་ ག་ཅི་སྦེ་ ཁག་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ བརྩིཝ་ཨིན་ན? 

• རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ རང་དབང་གི་ སྐད་ཡིག་ཅིག་ཡོད་པ་ཅིན་ ཕན་ཐོགས་ག་ཅི་ར་ཡོདཔ་སྨོ?  



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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དེ་སྦེ་བྲིས་ཚརཝ་ད་ དྲི་བ་རེ་བཞིན་གྱི་ལན་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་འོང་དགོཔ་ཨིན་ན་ དམངས་ཁར་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་

ནི་དང་། ད་རུང་དོན་ཚན་འདི་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ཤེས་དགོཔ་གཞན་ག་ཅི་ར་ཡོད་ག་དང་ རང་གི་སྐད་ཡིག་ལུ་ ཤ་ཞེན་བསྐྱེད་དེ་ ལག་

ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་མཇུག་བསྡུ་ནི། 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

Ø འབྲུག་པའི་སྐད་ཡིག་གི་སྐོར་ལས་ ག་ཅི་ར་ཧ་གོ་ཡི་གོ? 

རྒྱབ་རྟེན། 

Ø https://www.youtube.com/watch?v=Ln_oBo7gd_Q ༼སྐད་ཡིག་གི་རྒྱབ་ཁུངས་གསལ་

བཤད།༽ 

Ø སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། སློབ་རིམ་༩པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

དབྱེ་ཞིབ། 

Ø སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ དྲི་བའི་ལན་བྲིས་ཡོད་མི་ཚུ་ ལན་གྱི་འོས་འབབ་དང་སྡེབ་དང་སྦྱོར་བ་ ཚིག་གཞི་བཙུགས་ཐངས་ཚུ་ལུ་

དཔྱད་དེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

Ø གྲོས་བསྡུར་གྱི་སྐབས་ ལྟ་རྟོག་འབད་དེ་ ག་ར་གིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་བཅུག་ནི་དང་། བློ་སླབ་ཐངས་ནང་ ཚིག་དོན་

ལག་ལེན་དང་ ཞེ་ས་བཙུགས་ཐངས་ཀྱི་ འཛོལ་བའི་ཆ་རེ་བྱུང་ཡོད་མི་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་དེ་བྱིན་དགོ།  

 

གྲོས་འཆར་གཉིས་པ། ཁ་སྐད་ཚུ་ འདྲི་ཞིབ་དང་འཚོལ་ཞིབ་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནིའི་གྲོས་འཆར། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

• འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ལུ་ཡོད་པའི་ ཁ་སྐད་མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འདྲི་ཞིབ་དང་འཚོལ་ཞིབ་

འབད་བཅུག་ནི། (ལས་འགུལ་གཞི་བཞག་གི་ཐབས་ལམ) 

གོ་རིམ་དང་པ། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ རང་སོའི་གཡུས་སྒོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་བགོ་ཞིན་ན་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་སྐད་ 

རིགས་མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ འདྲི་ཞིབ་དང་འཚོལ་ཞིབ་འབད་བཅུག་ནི།(ཁྱིམ་ནང་ལྷོདཔ་ད་ ཕམ་དང་བསྟུན་གྲོས་འབད་ཐོག་ལས)  

ཡང་ན་་་ 

སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་རྫོང་ཁག་ ༢༠ བགོ་ཞིནམ་ལས་ དེ་ཚུའི་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ ཁ་སྐད་མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ འདྲི་ཞིབ་

དང་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ བྲི་བཅུག་ནི། (རྫོང་ཁག་༢༠་ནང་སྡོད་མི་ རང་སོའི་ཕམ་སྤུན་ཆ་དང་ ཆ་རོགས་ཚུ་ལས་ གྲོགས་རམ་

ལན་ཐོག་ལས) 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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གོ་རིམ་གཉིས་པ། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ འདྲི་ཞིབ་དང་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་ཡོད་མིའི་དོན་ཚོན་འདི དམངས་ཁར་སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་ནི། 

དེ་གི་ཤུལ་ལས་ ཁོང་གིས་འཚོལ་ཞིབ་འབད་མི་ནང་ སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་ཚུ་ ག་ར་ཚུད་དེ་འདུག་ག་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཐོག་ལས་ 

རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ཁ་སྐད། ཟེར་མི་དོན་ཚན་འདི་ ལྷག་བཅུག་ནི། 

བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

Ø འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ སྐད་རིག་མ་འདྲཝ་ ག་དེ་སྦེ་ར་འདུག་གོ? 

Ø དེ་ཚུ་ག་ར་ ཉམས་སྲུང་འབད་དགོཔ་འདུག་ག? 

Ø སྐད་ཡིག་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡོད་མི་ཚུ་ བཅུད་བསྡུ་བ་ཅིན་ ག་དེམ་ཅིག་ནང་ལུ་ བསྡུ་ནི་ཨིན་མས་གོ? 

རྒྱབ་རྟེན། 

Ø https://youtu.be/IZZjDZlMRe4  Pོང་ཁ་ཉམས་Rང་དང་དར་/བ། 
Ø རྫོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་གསར་པ། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

 

གྲོས་འཆར་གསུམ་པ། སྐད་ཡིག་ཚུ་ གྲོས་བསྡུར་དང་སྤྱན་ཞུ་ཐོག་ལས་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནིའི་གྲོས་འཆར། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

• ཡི་གུའི་ངོ་སྤྲོད་ལས་འགོ་བཙུགས་ ཕལ་སྐད་དང་ཡིག་སྐད་ཚུན་ སྡེ་ཚན་ནང་ དོན་ཚན་རེ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ དེ་གི་ཐོག་

ལུ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་བཅུག་ནི། དེ་གི་སྐབས་ ཧ་མ་གོ་བ་ཅིན་ སློབ་དཔོན་རང་གིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི། (སློབ་རིམ་དགུ་

པའི་སློབ་དེབ། སྐད་ཡིག་གི་ངོ་སྤྲོད། ཤོག་གྲངས་ ༡༠-༡༢) 

• སྤྱན་ཞུ་གི་དོན་ལུ་ དོན་ཚན། (ཡི་གུ།  གཡུས་ཀྱི་ཁ།  རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག། གཞུང་འབྲེལ་དང་ལཱ་གཡོག་སྐད་

ཡིག།   ཕལ་སྐད་དང་ཡིག་སྐད།) 

• སྡེ་ཚན་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ཡོད་མི་འདི་ ཤོག་བྱང་གཅིག་གི་ཐོག་ལུ་ སྤྱན་ཞུ་བཟོ་བཅུག་ནི། 

• སྤྱན་ཞུ་བཟོ་ཡོད་མི་འདི་ སྡེ་ཚན་ལས་ སློབ་ཕྲུག་གཅིག་གིས་ སློབ་ཁང་ལུ་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་ནི།  

• སྤྱན་ཞུ་འབད་མི་འདི་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཞིནམ་ལས་ སྡེ་ཚན་ནང་གི་འཐུས་མི་ ག་ར་གི་འབྲི་དེབ་ནང་ 

འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་བཅུག་ནི། 

• སློབ་དེབ་ནང་གི་ སྤྱིར་བཏང་སྐད་ཡིག་གི་ངོ་སྤྲོད་ལྷག་སྟེ་ དྲི་བའི་ལན་བྲི་བཅུག་ནི།  

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• ཁ་སྐད་དང་ ཡིག་སྐད་གཉིས་ལུ་ ཁྱད་པར་ག་ཅི་སྨོ? 

• ཡིག་ཐོག་ལུ་འབྲི་སྲོལ་ཡོད་པའི་ཁ་སྐད་ ག་དེམ་ཅིག་ཡོད?  



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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• གཞུང་འབྲེལ་སྐད་ཡིག། ལཱ་གཡོག་སྐད་ཡིག། ཕལ་སྐད། ཡིག་སྐད། ཟེར་མི་ཚུ་གི་གོ་དོན་བྲིས། 

• འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བྲི་ནི་ཡོད་པའི་ སྐད་ཡིག་ག་དེམ་ཅིག་ཡོད་གོ? 

དབྱེ་ཞིབ། 

1. སྤྱན་ཞུ་དང་ སྦྱོང་ལཱ་གི་སྐབས་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་འཁྲིལ་བའི་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཧིང་ ལ་སོགས་པ་གི་ སྐུགས་ཀྱི་ཚད་

གཞི་ གང་རུང་བཟོ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

2. སྤྱན་ཞུ་ཚུ་ནང་ལུ་ ཤེས་དགོ་པའི་ དོན་ཚན་གྱི་ཁྱབ་ཚད་ཚུ ཚང་སྟེ་ཡོད་མེད་བལྟ་སྟེ་ མ་ཚང་མི་ཚུ་ ཁ་སྐོང་གསལ་བཤད་

འབད་ནི། 

3.  སྤྱན་ཞུའི་ལཱ་ཚུ་ འབྲི་དེབ་ནང་འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ ག་ར་གིས་ ཧིང་སངས་ས་སྦེ་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་མ་རྐྱབ་ དབྱེ་

ཞིབ་འབད་ནི། 

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

1. རྫོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་གསརཔ། 

2. སློབ་རིམ་དགུ་པའི་ སློབ་དེབ། (ཤོག་གྲངས་ ༡༠-༡༢)  

3. སྤྱན་ཞུ་གི་དོན་ལུ་ ཤོག་བྱང་དང་ ཚོན་སྨྱུག། 

4. https://youtu.be/Ln_oBo7gd_Q 

5. སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ ལོར་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་དཔེ་སྐྲུན་འབད་མི་ རྫོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་གསརཔ། 

6. སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ལུ་ ལའི་དྲེན་ལུ་དགེ་བཤེས་འཇམ་དབྱངས་འོད་ཟེར་གྱིས་ དཔེ་སྐྲུན་འབད་མི་རྫོང་ཁ་། 

7. དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་གིས་ འབྲི་མི་སྐད་རིགས་ཀྱི་འབྱུང་རབས། 

8. སྤྱི་ལོ་༡༩༩༡ ལོར་དགེ་བཤེས་འཇམ་དབྱངས་འོད་ཟེར་གྱིས་འབྲུག་གི་སྐད་རིགས་ཞིབ་འཇུག་ ཐེངས་དང་པའི་སྙན་ཞུ། 

 

ཡིག་སྦྱོར་སློབ་སྟོན་ལམ་ལུགས། 

རྫོང་ཁའི་རྩ་གཞུང་གི་གཙོ་རིམ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ སློབ་རིམ་དགུ་པ་ལས་༡༢པ་ཚུན་གྱི་ ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་འདི་ ཧེ་མ་ལས་ལྷབ་ཚར་བའི་དོན་

ཚན་ཚུ་ དུས་མཐུན་གྱི་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ལུ་ གཙོ་རིམ་བཟུང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ སློབ་རིམ་༤པ་ལས་༨པ་ཚུན་གྱི་རིང་ལུ་ རྫོང་

ཁའི་ཡིག་སྦྱོར་ལུ་ཁག་ཆེ་བའི་ དོན་ཚན་ སྦྱར་བྱ་ ཡི་གེའི་རྣམ་གཞག་དང་ སྦྱོར་ཚུལ་ཚིག་ཕྲད་ཀྱི་འཇུག་པ་ཚུ་ སློབ་རིམ་༨པ་ཚུན་ 

ལྷབ་སྦྱང་འབད་ཚར་ཡོདཔ་ཨིན།  



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ཨིན་རུང་ དུས་དང་དུས་སུ་ དྲན་གསོ་མ་འབད་བ་ཅིན་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ བརྗེད་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ལས་ དུམ་གྲ་རེ་དྲན་གསོ་འབད་

དགོཔ་མ་གཏོགས་ སློབ་རིམ་འོག་མམ་ཚུ་བཟུམ་ དུས་ཡུན་ལེ་ཤཱ་བཏོན་ཏེ་ སློབ་སྟོན་འབད་དགོཔ་མེད། དེ་འབདཝ་ལས་ སློབ་རིམ་

༩པ་ཡན་ཆད་ཀྱི་ སློབ་སྟོན་ལམ་ལུགས་འདི་ ལས་དོན་ནང་ལུ་འཁོད་ཡོད་པའི་ ཡིག་སྦྱོར་གྱི་དོན་ཚན་ སྦྱར་བྱ་ ཡི་གེའི་རྣམ་གཞག་

དང་ སྦྱོར་ཚུལ་ཚིག་ཕྲད་ཀྱི་འཇུག་པ་ཚུ་ མ་པ་ལས་ར་ མ་ཤེས་མི་རེ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ གཞན་ དྲན་གསོ་ཙམ་ཅིག་འབད་བཞག་ནི་

དང་། སྦྱོར་ཚུལ་ཚིག་ཕྲད་ཀྱི་འཇུག་པ་ཚུ་གི་ ཕྲད་དང་འཇུག་ཚུལ་དཔེར་བརྗོད་དབྱེ་བ་ཚུ་ ཤོག་ཐང་ཐོག་ལུ་བྲིས་ཏེ་ གྱང་གི་ལོགས་ལུ་

སྦྱར་བཞག་ཞིནམ་ལས་ ཡི་གུ་ཚུ་བྲིས། རྩོམ་རིག་རེ་ལྷག་སྟེ་འབདཝ་ད་ འཕྲལ་འཕྲལ་ར་ དེ་གུ་བལྟ་སྟེ་ སེམས་ལས་ཡོལ་མ་

བཅུག་པར་བཞག་དགོཔ་དང་། 

དེ་གི་ལྷན་ཐབས་ལུ་ འབྲི་རྩོམ་དང་ སྙན་རྩོམ་ སྲུང་ ཡིག་འགྲུལ་ རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཚུ་ ལྷབ་སྟོན་འབདཝ་ད་ ལྷག་པའི་སྐབས་ 

ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མི་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་དང་ འཇུག་པ་ཚུ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི་ཚུ་ འབད་བཅུག་དགོཔ་དང་། རྩོམ་

རིག་ཚུ་ བྲི་བའི་སྐབས་ ཡིག་སྡེབ་དང་སྦྱོར་བ་ མ་འཛོལ་བར་བྲི་བཅུག་ནི་ཚུ་ལུ་ གཙོ་རིམ་གཟུང་། ཁ་ལས་སླབ་པའི་སྐབས་ སྦྱོར་བ་

ཚུ་ མ་འཛོལ་བར་ སླབ་བཅུག་ནི་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ཡིག་སྦྱོར་འདི་ ལག་ལེན་དངོས་འཐབ་སྦེ་ ཤེས་ཐབས་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

 

དེ་གི་ཐོག་ལུ་  གདམ་ང་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་དང་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ། བྱ་ཚིག་དང་ལས་ཚིག་ཚུ་ སློབ་རིམ་འོག་མམ་ཚུ་ནང་ ལེ་ཤ་

ལྷབ་ནི་མེདཔ་ལས་ དེ་ཚུ་ལོགས་སུ་སློབ་སྟོན་འབད་དགོཔ་ཙམ་ཅིག་ར་ཨིན། 

 

ཡིག་སྦྱོར་སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན། 

ལྕོགས་གྲུབ། 

• རྣམ་དབྱེ་བརྒྱད་ཀྱི་སྒྲ་དོན་གྱི་སྦྱོར་ཚུལ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ ཡིག་སྦྱོར་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་བྲི་ཚུགས།༼ཡིག་

སྦྱོར།༽ 

• མིང་ཚིག་བརྗོད་པའི་རྣམ་གཞག་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ དེ་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཡིག་སྡེབ་དང་ ཚིག་སྦྱོར་གྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ འཐོབ་ཐངས་དང་

འཁྲིལ་ བྲི་ཚུགས།༼ཡིག་སྦྱོར།༽ 

• རང་དབང་ཅན་རྐྱང་པའི་ཕྲད་དང་ སྡེ་ཚན་ཅན་གྱི་ཕྲད་ཚུ་གི་ འཇུག་པ་ཚུ་ ཧ་གོ་སྟེ་ ལག་ལེན་ཚུལ་མཐུན་འཐབ་ཚུགས།༼ཡིག་

སྦྱོར།༽  

• ཡིག་སྦྱོར་གྱི་རྣམ་གཞག་ལྷབ་སྟེ་ ཡིག་རིགས་ག་ཅི་ར་ བྲི་དགོ་རུང་ ཡི་གུའི་སྡེབ་དང་སྦྱོར་བ་ཚང་ཐོག་ལས་ རང་གི་མནོ་དོན་ཚུ་ 

ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་འབད་ཚུགས། ༼བྲི་ནི༽ 

ལས་དོན། 

• རྣམ་དབྱེ་བརྒྱད་ཀྱི་འཇུག་པ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ འཇུག་པ་ཚུ་འཛོལ་བ་མེད་པར་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 

རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།                                                            ཤོག་གྲངས་ 148 / 344 

• རང་དབང་ཅན་རྐྱང་པའི་ཕྲད་དང་ སྡེ་ཚན་ཅན་གྱི་ཕྲད་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ དུས་རྒྱུན་གྱི་གནས་སྟངས་ནང་ ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་

ཚུ་ འཛོལ་བ་མེད་པར་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ཚུགས་དགོ། 

• མིང་ཚིག་གི་ རྣམ་གཞག་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ བྱ་ཚིག་དང་ བྱེད་མེད་ལས་ཚིག་ སྨོན་ཚིག་ཚུ་ ཡིག་སྡེབ་ཚུལ་མཐུན་བྲི་ཚུགས།  

• ཚིག་མཚམས་ བརྗོད་མཚམས་ དོན་མཚམས་བཅད་ཐངས་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ ཡིག་རིགས་ག་ཅི་བྲི་རུང་ ལྷག་ངོ་བདེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ བྲིས་

ཏེ་ ཡི་གུའི་འབྲི་བཀོད་ མཛེས་ཆ་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཟ་སྟེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 

 

གྲོས་འཆར་དང་པ། རྩོམ་རིག་སློབ་སྟོན་དང་གཅིག་ཁར་ ཡིག་སྦྱོར་སློབ་སྟོན་འབད་ཐངས་ཀྱི་གྲོས་འཆར། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སྲུང་ཅིག་སློབ་སྟོན་འབད་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ ཡིག་སྦྱོར་ཡང་ ཞོར་ཁར་སྟོན་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ འོག་གི་ཤོག་ཁྲམ་བཟུམ་ཅིག་ གྱང་ཤིང་

དང་ཡང་ན་ ལཱ་ཤོག་བཟོ་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ སྲུང་འདི་ ལྷག་བྱིན། སྲུང་ལྷགཔ་ད་ དེ་ནང་ལུ་ ལ་དོན་འབྲེལ་སྒྲ་ བྱེད་སྒྲ་ ལྷག་

བཅས་ རྒྱན་སྡུད་ མིང་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ བསྡུ་ཡིག་ གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དང་པ་ར་ 

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཅུག། དེ་ལས་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ སྲུང་གི་ཚིག་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལྷག་སྟེ་ ཐོ་བཀོད་མ་འབད་བར་ལུས་

མི་ཚུ་ཡང་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཅུག་དགོ། 

 ཡིག་སྦྱོར་དོན་ཚན། ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ཕྲད/ཚིག།  

 

དབྱེ་བ་ག་ཅིའི་ནང་ཚུད་ག 

   

   

དེ་ལས་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཚརཝ་ད་ དེ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ག་ཅིའི་ནང་ཚུད་ནི་ཨིན་ན་ ག་ཅི་སྦེ་ཚུདཔ་ཨིན་ན་ཚུ་ འོག་གི་ ཤོག་ཁྲམ་བཟུམ་

བཏོན་ཏེ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ཞིནམ་ལས་ སྲུང་གི་ཞོར་ཁར་ ཡིག་སྦྱོར་ཚུ་ཡང་ཤེས་ཐབས་འབད་དགོཔ་ཨིན།  

ཡིག་སྦྱོར་དོན་ཚན། ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ཕྲད/མིང་ཚིག།  

 

དབྱེ་བ་ག་ཅིའི་ནང་ཚུད་ག 

འབྲེལ་སྒྲ་ གཡུས་ཀྱི་མི།  

ཨ་པའི་དཔའ་རྟགས 

རྟེན་དང་བརྟེན་པ། 

ནོར་དང་བདག་པོ། 

མིང་ གཡུས།  

པ་སངས།  

ཁོ། 

སྤྱི་མིང་། 

སྒེར་མིང་། 

མིང་ཚབ། 

བྱ་ཚིག་ བཏགས། དུས་གསུམ་སྤྱིར་བཏང་། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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བསྒྲུབས་ འདས་པའི་བྱ་ཚིག། 

ཁྱད་ཚིག་ མགྱོགས་པ་མགྱོགས་པར་སོང་། བྱ་བའི་ཁྱད་ཚིག་ 

ཁྱད་ཚིག བྱ་ཆི་ཆི་ཅིག་ མིང་གི་ཁྱད་ཚིག 

བསྡུ་ཡིག དཔལ་འབྱོར ཚིག་སྡུད་ཀྱི་བསྡུ་ཡིག 

ལྷག་བཅས བལྟ་སྟེ་སོང་། བྱ་བ་དུས་རིམ་གྱིས་འཇུག་པ། 

དེ་བཟུམ་གྱི་སྦྱོང་ལཱ་འདི་ ཚར་གཅིག་ལུ་ ཡིག་སྦྱོར་དོན་ཚན་ག་ར་ལུ་འབད་ནི་འདི་ སྟབས་མ་བདེ་བ་ཅིན་ དེ་ནང་ལས་  འབྲེལ་

སྒྲ་བྱེད་སྒྲ་དང་ ཡང་ན་ མིང་དང་ མིང་ཚབ་ བཟུམ་དོན་ཚན་གཅིག་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ འབད་རུང་ བཏུབ། 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

Ø རྣམ་དབྱེ་བརྒྱད་ཀྱི་ མིང་དང་ ཕྲད་ སྦྱོར་ཚུལ་ཚུ་ བཤད་པ་རྐྱབ། 

Ø མིང་གི་དབྱེ་བ་དང་ ཚིག་གི་དབྱེ་བ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན? 

དབྱེ་ཞིབ། 

Ø རྩོམ་རིག་ཚུ་ནང་ ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་ཚན་ཚུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཚུགས་མི་ཚུགས་བལྟ་དགོ། 

Ø རྩོམ་རིག་ཚུ་ནང་ལས་ ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་ཚན་ཚུ་ ངོས་འཛིན་་དང་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ ཕོག་མ་

ཕོག་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ ལེགས་བཅོས་འབད་གནང་དགོ། 

Ø དུས་རྒྱུན་ངག་ཐོག་ལས་འབྲེལ་བ་འཐབ་པའི་སྐབས་ ཚིག་གི་སྦྱོར་བ་འཚོལ་བ་ཡོད་མི་ཚུ་ བཅོ་ཁ་རྐྱབ་བྱིན་དགོ།   

 

རྒྱབ་རྟེན་མཁོ་ཆས། 

Ø རྫོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་གསར་པ། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

Ø སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། སློབ་རིམ་དགུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས 

Ø བs་གWང་༤ པ།:   https://youtu.be/OSYFRskrlyI 
Ø བs་གWང་༣ པ།:   https://youtu.be/oVaSM_AwsLY 
Ø བs་གWང་༢ པ།:   https://youtu.be/skoKL3efK4M 
Ø བs་གWང་༡ པ།:   https://youtu.be/Ln_oBo7gd_Q 

 

གྲོས་འཆར་གཉིས་པ། བྲི་ནིའི་སྦྱོང་ལཱའི་ཐོག་ལས་ ཡིག་སྦྱོར་གོམས་སྦྱང་ཚུད་ཐབས་ཀྱི་ སློབ་སྟོན་གྲོས་འཆར། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

འབྲི་རྩོམ་བྲི་ནི་དང་ སྲུང་ སྙན་རྩོམ་ དེ་ལས་ཡིག་འགྲུལ་ལ་སོགས་པའི་ རྩོམ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ བྲི་ནིའི་ལཱ་ཚུ་ཐོན་པའི་སྐབས་ 

དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ ཁུངས་གཏུགས་འབད་དེ་ བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་ཚུད་ཐབས་འབད་དགོཔ་ཨིན། 
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དེ་ཡང་ ཡི་གུ་ཚུ་ བྲི་བའི་སྐབས་ མིང་ཚིག་གདམ་ཁ་དང་ ཡིག་སྡེབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ དོགས་པ་ཚུ་ཆགསཔ་ད་ར་ ཚིག་མཛོད་ཁུངས་

གཏུགས་འབད་དེ་ བྲི་དགོཔ་དང་། ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་ཚུ་ནང་ལུ་ དཀའ་ངལ་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་ ཡིག་སྦྱོར་གྱི་དཔེ་དེབ་ཚུ་ནང་ལུ་ ཁུངས་

གཏུགས་འབད་དེ་བྲི་བ་ཅིན་ ཡུདཔ་ཅིག་ལས་ སྡེབ་དང་སྦྱོར་བ་ཚུ་ལུ་ ཤུམས་ཚུད་དེ་འགྱོ་ནི་ཡོད། 

ནམ་ར་འབད་རུང་ རང་གི་གདོང་ཁར་ ཚིག་མཛོད་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་དང་ བརྡ་གཞུང་གི་དཔེ་ཆ་ཅིག་ བཞག་སྟེ་ ཁུངས་གཏུགས་འབད་

ཡི་ར་བྲི་དགོཔ་དང་། གློག་རིག་ནང་ཨིན་པ་ཅིན་ ཚིག་མཛོད་དང་ བརྡ་གཞུང་གི་མཉེན་ཆས་ཚུ་བཙུགས་བཞག་ཞིནམ་ལས་ དོགས་པ་

ཆགསཔ་ད་ར་ མཉེན་ཆས་འདི་ ཁ་ཕྱེ་ཞིནམ་ལས་  

Ctrl + f ཨེབ་ད་ འཐོན་ནི་ཡོད་པའི་ ས་སྟོང་ནང་ རང་གིས་དོགས་པ་ཆགས་ཡོད་པའི་ཚིག་འདི་ བཙུགས་ཏེ་ enter ཨེབ་

ད་ ཕོག་པ་ཅིན་ འདི་གི་གོ་དོན་འཐོན་ནི་དང་། མ་ཕོག་པ་ཅིན་ འཐོན་མི་བཏུབ་ནི་དང་ ཡང་ན་ གོ་དོན་གཞན་སྟོན་པའི་ བཤད་

པ་ཚུ་འཐོན་འོང་། དེ་སྦེ་ ཁུངས་གཏུགས་འབད་དེ་བྲི་བ་ཅིན་ ཡིག་སྦྱོར་དང་སྡེབ་ཚུ་ རིམ་གྱིས་ཡར་རྒྱས་འགྱོ་ནི་ཡོད། 

སློབ་དཔོན་ཚུ་གིས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ བྲི་ནིའི་སྦྱོང་ལཱ་རེ་བྱིན་པའི་སྐབས་ སྡེབ་དང་སྦྱོར་བ་ཚུ་ ག་དེ་དྲག་དྲག་ ཁུངས་གཏུགས་འབད་

དེ་ འབྲི་ཐངས་སྟོན་ཏེ་ མ་འཛོལ་བར་བྲི་ནི་ལུ་ གོམས་སྦྱང་ཚུད་བཅུག་དགོཔ་ཨིན།  

བྲི་ནིའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་གི་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཚད་གཞིའི་ནང་ ཡིག་སྡེབ་དང་སྦྱོར་བ་གི་ སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཚུ་ཡང་ བཙུགས་ཏེ་ ཡིག་སྡེབ་

དང་སྦྱོར་བ་ཤེས་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་བཏོན་དགོ། 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

Ø ཁུངས་གཏུགས་འབད་དེ་ འབྲི་ཐངས་ག་དེ་སྦེ་ཨིན་ན? 

Ø ག་ཅི་སྦེ་ ཁུངས་གཏུགས་འབད་དེ་བྲི་དགོཔ་སྨོ? 

རྒྱབ་རྟེན། 

Ø Dzongkha Illustrated Dictionary. students plus 
Ø Onlins dictionaries  
Ø བs་གWང་༤ པ།:   https://youtu.be/OSYFRskrlyI 
Ø བs་གWང་༣ པ།:   https://youtu.be/oVaSM_AwsLY 
Ø བs་གWང་༢ པ།:   https://youtu.be/skoKL3efK4M 
Ø བs་གWང་༡ པ།:   https://youtu.be/Ln_oBo7gd_Q 

 

གྲོས་འཆར་གསུམ་པ། བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་ཐོག་ལས་ ཡིག་སྦྱོར་སྟོན་ཐབས་ཀྱི་གྲོས་འཆར། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 
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ཡིག་སྦྱོར་གྱི་དོན་ཚན་ ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ དེ་གི་སྐོར་ལས་ སློབ་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གསལ་བཤད་དང་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་

ག་ར་ བཤུད་བརྙན་ཐོག་ལུ་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ སློབ་ཁང་ནང་ སྤྱན་ཞུ་འབད་ནི་དང་། ཡང་ན་ རང་སོའི་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་བཏང་

སྟེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ དེ་དང་འཁྲིལ་ བཤུད་བརྙན་ཚུ་ བལྟ་སྟེ་ལྷབ་བཅུག།  

བཤུད་བརྙན་བཟོ་སྟེ་ གཏང་ནིའི་

ཐད་ཁར་ བཤུད་བརྙན་གྱི་ནང་ན་ར 

གསལ་བཤད་སྒྲ་གཟུང་འབད་དེ་

གཏང་ནི་ཅིག་ཡོད། དེ་ལག་ལེན་

འཐབ་པ་ཅིན་ མཐོང་ཐོས་འདི་ 

ལྗིད་ཚད་ཆུང་ནི་དེ་གིས་ ཕབ་ལེན་

འབད་ནི་ཡང་འཇམ། 

 

དེ་སྦེ་ བཤུད་བརྙན་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ནང་ལུ་སྤྱན་ཞུ་འབད་ནི་དང་། ཡང་ སྒྲ་གཟུང་འབད་དེ་ བཏང་ཐོག་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ 

བལྟ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ དོན་ཚན་འདི་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ ཧ་གོ་སྟེ་ཡོད་མེད་དང་། ཧ་གོ་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་ག་ མི་ཚུགས་ 

བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ཡང་ བཟོ་སྟེ་སྤྲོད་ཐོག་ལས་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བྲི་ནི་དང་ ངག་ཐོག་ལས་སླབ་བཅུག་ནིའི་ སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་འབད་

བཅུག་དགོ། 

དེ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ སློབ་སྟོན་འབད་ཡོད་པའི་ དོན་ཚན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ རྒྱ་སྐྱེད་ཤེས་ཡོན་དང་ ལྷན་ཐབས་ཀྱི་བརྡ་དོན་ཤེས་ཡོན་ཚུ་

འཐོབ་ཚུགས་ནིའི་ དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་ རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ་ཀྱི་མིང་དང་། ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོའི་ཁ་བྱང་ཚུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་བྱིན་

ཏེ་ བལྟ་བཅུག་དགོཔ་ཨིན། 

རྒྱབ་རྟེན་མཁོ་ཆས། 

Ø རྫོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་གསར་པ། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

Ø སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། སློབ་རིམ་དགུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས 

Ø བs་གWང་༤ པ།:   https://youtu.be/OSYFRskrlyI 
Ø བs་གWང་༣ པ།:   https://youtu.be/oVaSM_AwsLY 
Ø བs་གWང་༢ པ།:   https://youtu.be/skoKL3efK4M 
Ø བs་གWང་༡ པ།:   https://youtu.be/Ln_oBo7gd_Q 

Ø http://www.education.gov.bt/?p=3779 
Ø !ེད་མེད་ལས་ཚ)ག་དང་,ོན་ཚ)ག།  https://youtu.be/HVD11t535B8 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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Ø ཚིག་མཚམས་བརྗོད་མཚམས་དོན་མཚམས། https://youtu.be/eQqpRd_LIgU 

Ø རྒྱན་སྡུད་དང་ ལྷག་བཅས་སློབ་སྟོན། https://youtu.be/dlKG51Ssbhw 
 

གདམ་ང་ཅན་གྱི་ཡི་གུའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན་གྲོས་འཆར། 

ལྕོགས་གྲུབ། 

• ཡིག་སྦྱོར་གྱི་རྣམ་གཞག་ལྷབ་སྟེ་ ཡིག་རིགས་ག་ཅི་ར་ བྲི་དགོ་རུང་ ཡི་གུའི་སྡེབ་དང་སྦྱོར་བ་ཚང་ཐོག་ལས་ རང་གི་མནོ་དོན་

ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་འབད་ཚུགས།༼བྲི་ནི། 

• རྫོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་ནང་ལུ་ ཁ་སྐད་གཞན་གྱི་སྒྲ་གདངས་ བཏོན་ཐབས་ལུ་ དམིགས་བསལ་ ཡིག་སྡེབའབྲི་ཐངས་ཀྱི་ རྣམ་

གཞག་ཚུ་ ལྷབ་སྟེ་ རྗོད་སྒྲ་དགཔ་སྦེ་ བྲིས་ཏེ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ཚུགས།༼ཡིག་སྦྱོར།༽ 

ལས་དོན། 

• གདམ་ང་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ གོ་དོན་གཅིག་ལུ་ ཡིག་སྡེབ་མ་འདྲཝ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཧ་གོ་སྟེ་ ལག་ལེན་ ཚུལ་

བཞིན་དུ་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

• མིང་ཚིག་གི་ རྣམ་གཞག་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ བྱ་ཚིག་དང་ བྱེད་མེད་ལས་ཚིག་ སྨོན་ཚིག་ཚུ་ ཡིག་སྡེབ་ཚུལ་མཐུན་བྲི་ཚུགས།  

• བསྡུ་ཡིག་གི་རྣམ་གཞག་ལྷབ་སྦྱང་ལུ་བརྟེན་ མིང་ཚིག་ཚུ་ ཚིག་རྒྱས་བསྡུས་ཀྱི་ཐོག་ལས་འབྲི་ལྷག་འབད་དེ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་

ལེན་འབད་ཚུགས། 

 

གྲོས་འཆར་དང་པ། ལྷག་སྟེ་གོ་བ་ལེན་ཐོག་ལས་ལྷབ་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

• གདམ་ང་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་ ཟེར་བའི་ ཚིག་གི་གོ་དོན་འདི་ ཚིག་མཛོད་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ག་དེ་སྦེ་འོངམ་ཨིན་ན་བཤད་བྱིན། 

• གདམ་ང་ཅན་གྱི་ཡི་གུའི་དཔེ་ དག་པ་ཅིག་ཡོད་པའི་ ལྷག་ཤོག་/བཤུད་བརྙན་/ ཤོག་ཐང་ཚུ་བཏོན་ཏེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ངོས་

འཛིན་འབད་བཅུག་ནི།  

གོ་དོན། 

གདམ་ང་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་ཟེར་མི་འདི་ མིང་ཚིག་གི་ཡི་གུ་ སྡེབ་མ་འདྲཝ་སྦེ་ འབྲི་སྲོལ་ཡོད་མི་གི་ གདམ་ཁ་ཡོད་མི་

ལུ་སླབ་ཨིན། དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན། འཕྲིན་ལས་དང་ ཕྲིན་ལས་ གཉིས་ཀྱིས་ དོན་གཅིག་ར་སྟོན་ནི་དེ་གིས་ 

གཉིས་ཆ་ར་འབྲི་ཚུལ་གཞན་ཨིནམ་ལས་ ག་འདི་འབྲི་རུང་ ཆ་འཇོག་ཡོདཔ་ཨིན། 

 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ཚིག་མཛོད་ནང་འབད་བ་ཅིན འདི་བཟུམ་འོངམ་ཨིན། 

འཕྲིན་ལས། 

    མཛད་པ་བཞི། ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་འཕྲིན་ལས་བཞི། ཕྲིན་ལས་ཟེར་འབྲི་སྲོལ་ཡང་ཡོད། 

སྐེད་པ། 

གཟུགས་ཀྱི་ཡར་དང་མར་གྱི་མཚམས་ཀྱི་སྐེདཔ། འདི་ལུ་རྐེདཔ་ཟེར་ཡང་འབྲི་སྲོལ་ཡོད། 
 

• འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ ཧེ་མ་ལས་འབྲི་སྲོལ་ཡོད་པའི་ གདམ་ང་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་ཚུ་ དམངས་ཁར་ ལྷག་བཅུག་ནི།  

འཕྲིན་ལས། ཕྲིན་

ལས། 

མཐུན་མོང། ཐུན་མོང་། ཏི་རུ། ཏིག་རུ། 

དཔར་སྐྲུན། སྤར་

སྐྲུན། 

མ་སྨད། མ་མད། ཀ་སྨད། ཀ་མད། 

འཕྲིན་ཡིག། ཕྲིན་

ཡིག། 

འཕྱེངམ། ཕྱེངམ། སྐེདཔ། རྐེདཔ། 

སྐུ་པུར། སྐུ་སྤུར། ཁེན། ཁེངས། རྒྱུད་མངས། རྒྱུད་མང་། 

དེ་བཟུམ་གྱི་ གདམ་ང་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་གཞན་ ག་ཅི་ར་ཡོད་ག་ སྡེ་ཚན་རེ་ལུ་ གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྡེ་པ་རེ་བྱིན་ཏེ་ རང་གིས་ཐོབ་སྟེ་ཡོད་

པའི་ སྡེ་པ་དེ་ནང་ལས་ གདམ་ང་ཅན་གྱི་ ཡིག་སྡེབ་ ག་ཅི་ར་ཡོད་ག་ འཚོལ་བཅུག་སྟེ་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་དགོ།  

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ འཐོབ་ཚུགས་པར་ ལཱ་ཁག་འོང་ནི་ཨིནམ་ལས་ སློབ་དཔོན་རང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ གདམ་ང་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ཚུ་

ག་དེམ་འཐོབ་ཚུགས་ཚུགས་འཚོལ་ཏེ་ ཤོག་ཐང་གུ་བྲིས་ཐོག་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་འཚོལ་འབག་འོང་མི་འདི་གི་ ལྷན་ཐབས་སྦེ་ 

སྦྱར་བཞག་སྟེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཅུག་དགོ། 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• གདམ་ང་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་ལུ་སླབ་སྨོ? 

• གདམ་ང་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་ཚུ་ ག་ཅི་ར་སྨོ? དེ་གི་སྐོར་ལས་ ག་ཅི་ར་ཧ་གོ་ཡི? 

དབྱེ་ཞིབ། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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1. གདམ་ཁ་ཡོད་པའི་ཡིག་སྡེབ་དག་པ་ཅིག་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ དེའི་གདམ་ང་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་གཞན་ག་ཅི་ཨིན་ན་བྲི་བཅུག་ནི། 

2. རྩོམ་རིག་གཅིག་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ དེ་ནང་ལས་ གདམ་ང་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་མ་ཚུགས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་

ནི། 

 

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

1. སློབ་རིམ་བཅུ་པའི་ སློབ་དེབ། (ཤོག་གྲངས་ ༣༠) 

2. རྫོང་ཁའི་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། ཡང་ན་ Golden Dictionary  

3. འགྲུལ་འཕྲིན་རིམ་ལུགས་ DDC Dictionary. 

 

གྲོས་འཆར་གཉིས་པ། བྱ་ཚིག་གི་དབྱེ་བ་དང་ དུས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

བྱ་ཚིག་གི་སྐོར་ལས་ ལྷབ་ནིའི་དོན་ལུ་ བཀག། གག།  བཏོག། དོག། སྤེད། བེད། བསྒྲུབ། བསྒྲུབས། སྒྲུབས། 

འགྲུབ།  ཟེར་བའི་ཚིག་ཚུ་ བཀོད་ཞིནམ་ལས་ ཚིག་དེ་ཚུ་ ཚིག་གི་དབྱེ་བ་ག་ཅིིའི་ནང་ལུ་ ཚུད་ནི་ཨིན་ན་ སླབ་བཅུག་དགོ། 

དེ་ལས་ བྱེད་འབྲེལ་གྱི་བྱ་ཚིག་དང་ བྱེད་མེད་ལས་ཚིག་ སྐུལ་ཚིག་ ཟེར་བའི་ ཚིག་སྡེ་སོ་སོ་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ གོ་དོན་ཚུ་བཤད་

བྱིན་དགོ། 

བྱེད་པ་པོ་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་ཚིག།  

བྱེད་འབྲེལ་གྱི་བྱ་ཚིག། 

༢) བྱེད་པ་པོ་དང་མ་འབྲེལ་བའི་བྱ་

ཚིག། བྱེད་མེད་ལས་ཚིག།  

སྐུལ་ཚིག། 

ལཱ་འབད་མི་ བྱེད་པ་པོ་དངོས་

སུ་ཡོད་མི་གིས་ ལཱ་འབད་བའི་

དོན་ སྟོན་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན། 

(ས་བརྐོ།  ཡི་གུ་འབྲི) 

བྱེད་པ་པོ་མེད་པར་རང་བཞིན་གྱིས་

འབྱུང་མི་ལུ གོཝ་ཨིན། (མེ་ཤི།  

ཆུ་ཆད།) 

འབད་དགོ་པའི་སྐུལ་མ་འབད་བའི་

ཚིག། 

དཔེར་ན། བསྒྲུབ། དཔེར་ན། འགྲུབ། དཔེར་ན། སྒྲུབས། 

དེ་ལས་ བྱེད་འབྲེལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ ཡིག་སྡེབ་སོ་སོར་ཡོད་མི་དང་ མེད་མི། བྱེད་མེད་ལས་ཚིག་ལུ་ཡང་ དུས་

གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོར་ཡོད་མི་དང་ སོ་སོར་མེད་མི་གི་ དཔེ་ཚུ་བཤད་པ་རྐྱབ་སྟེ་ དཔེ་སྟོན་འབད་བྱིན་དགོ། 

གདམ་ང་ཅན་གྱི་ཡི་གུ། སྡེབ་སོ་སོར་ཡོད་པའི་ གདམ་ང་ཅན་གྱི་ཡི་གུ། 
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དཔེར་ན། 

1) བྱེད་པ་པོ་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་ཚིག་ དུས་གསུམ་ལུ་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོར་མེད་མི།  

མ་འོངས་པ།  ད་ལྟ་བ།  འདས་པ།  སྐུལ་ཚིག། 

བཏགས་ནི། བཏགས་དོ། བཏགས་ནུག། བཏགས་ཤིག། 

བཙུགས་ནི། བཙུགས་དོ། བཙུགས་ཅི། བཙུགས་ཤིག། 

རྐྱབ་ནི། རྐྱབ་དོ། རྐྱབ་ཚར། རྐྱབ་ཞིག། 

དེ་བཟུམ་གཞན་ཡང་ ག་དེ་མང་མང་ འོག་གི་རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ་དང་ ཁ་བྱང་ཚུ་ལས་ འཚོལ་ཏེ་བྲི་བཅུག་དགོ། 

 

2) བྱེད་པ་པོ་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་ཚིག་ དུས་གསུམ་ལུ་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོར་ཡོད་མི།  

མ་འོངས་པ། ད་ལྟ་བ། འདས་པ། སྐུལ་ཚིག། 

བསྐུམ་ སྐུམ་ བསྐུམས སྐུམས 

བསྐྱི་ སྐྱི་ བསྐྱིས་ སྐྱིས་ 

བྲི་ འབྲི་ བྲིས་ བྲིས་ 

དེ་བཟུམ་གཞན་ཡང་ ག་དེ་མང་མང་ འོག་གི་རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ་དང་ ཁ་བྱང་ཚུ་ལས་ འཚོལ་ཏེ་བྲི་བཅུག་དགོ། 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• བྱེད་འབྲེལ་གྱི་བྱ་ཚིག་དང་ བྱེད་མེད་ལས་ཚིག་ཟེར་ དབྱེ་བ་ག་ཅི་སྦེ་ ཕྱེ་དགོཔ་ཨིན་ན? 

• བྱ་ཚིག་དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ ལྷབ་དགོཔ་ཨིན་ན? 

རྒྱབ་རྟེན། 

Ø སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། སློབ་རིམ་༡༡པ། དུས་གསུམ་བཤད་པའི་སྐབས། 

Ø དུས་གསུམ་རབ་གསལ། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

 

གྲོས་འཆར་གསུམ་པ། ཚིག་མཛོད་ལག་ལེན་དང་ ཡུ་ཊུབ་Youtube ཐོག་ལས་ལྷབ་ནི། 

སློབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

• སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སློབ་གྲྭ་ནང་ འགྲུལ་འཕྲིན་འབག་འོང་བཅུག་སྦེ་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ སྐད་སྒྱུར་ཚིག་མཛོད་འདི་ 

བཙུགས་བཅུག་ནི། 
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• དེ་ལས་ སྐད་སྒྱུར་འབད་བའི་སྐབས་ མིང་ཚིག་ལཱ་ཁག་ཡོད་མི་ཚུ་ སྐད་སྒྱུར་འབད་བའི་སྐབས་ ག་དེ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་

ཨིན་ན་ ཚིག་མཛོད་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ སློབ་སྟོན་འབད་ནི། 

• ཡུ་ཊུབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ རྗོད་ཚིག་འཇམ་སམ་དང་ སྲུང་ཐུང་ཀུ་ཚུ་ སྐད་སྒྱུར་འབད་ཐངས་ ལྷབ་བཅུག་ནི། (གློག་བརྙན་ཐུང་

ཀུ) 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• སྐད་སྒྱུར་འབདཝ་ད་ དབྱེ་བ་མ་འདྲཝ་ག་དེམ་ཅིག་ཡོད? 

• སྐད་སྒྱུར་འབད་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཤེས་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བས་ག? 

དབྱེ་ཞིབ། 

• སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོས་འབབ་ཡོད་མེད་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

• སློབ་དཔོན་རང་གིས་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་སྐུགས་ཁྲམ་རེ་བཟོ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

• བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

• གསར་ཤོག། དུས་དེབ། 

རྩོམ་རིག། 

• སྐད་སྒྱུར་ལམ་སྟོན། Aguide to translation. https://www.dzongkha.gov.bt/dz/search 

• རྗོད་ཚིག་འཇམ་སམ་ཚུ་ སྐར་སྒྱུར་འབད་ཐངས།   https://www.youtube.com/watch?v=N7Da2ChGMDo 

• སྲུང་སྐད་སྒྱུར་འབད་ཐངས།   https://www.youtube.com/watch?v=WcjlIChGsgs 

• ཨིན་སྐད་-རྫོང་ཁ་སྐད་སྒྱུར་ཚིག་མཛོད། 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ddc_dictionary&hl=en&gl=US    

• https://play.google.com/store/apps/details?id=com.diwaspuri.dzongkhadictionaryoffline&hl=en&gl

=US 

 

གྲོས་འཆར་བཞི་པ། བསྡུ་ཡིག་གི་སྐོར་ལས་ སློབ་སྟོན་འབད་ནིའི་ལམ་སྟོན་གྲོས་འཆར།  

སློབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

བསྡུ་ཡིག་གི་རྣམ་གཞག་ཚུ་ སློབ་རིམ་ཧེ་འོག་མ་ཚུ་ནང་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོནལུ་ འོག་གི་དྲི་བ་ཚུ་

བཀོད་ནི།  
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• བསྡུ་ཡིག་ ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་སྨོ? 

• བསྡུ་ཡིག་འདི་ ནམ་ལག་ལེན་འཐབ་སྨོ ?  

• བསྡུ་ཡིག་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཚུ་ བྲིས་ཞིནམ་ལས་ དཔེ་ཚུ་བཀོད།  

བསྡུ་ཡིག་གི་དབྱེ་བ།  

༡. སྡེབ་བསྡུས་ཀྱི་བསྡུ་ཡིག།  

༢. ཚིག་བསྡུས་ཀྱི་བསྡུ་ཡིག།  

༣. ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་བསྡུས་པའི་བསྡུ་ཡིག།  

སྡེབ་བསྡུས་ཀྱི་བསྡུ་ཡིག། ཚིག་བསྡུས་ཀྱི་བསྡུ་ཡིག། ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་བསྡུས་པའི་བསྡུ་ཡིག། 

མ་བསྡུས་པ། བསྡུས་པ། མ་བསྡུས་པ། བསྡུས་པ། མ་བསྡུས་པ། བསྡུས་པ། 

བཀའ་དྲིན། བཀྲིན། ཕུན་ཚོགས་གླིང་། ཕུན་གླིང་། བྱ་བ་དང་སྤྱོད་ལམ། བྱ་སྤྱོད། 

བཀྲ་ཤིས།  བཀྲིས།  བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ།  བྱང་སེམས།  རྒྱལ་པོའི་སྲས།  རྒྱལ་སྲས།  

 

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ལག་ཤོག་སྤྲོད་དེ་ དེ་ནང་ལས་ བསྡུ་ཡིག་གི་རྣམ་གཞག་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་སྦེ་ བྲི་བཅུག་ནི། བསྡུ་ཡིག་གི་དབྱེ་བ་

ག་ཅི་ནང་ཚུདཔ་ཨིན་ན་དབྱེ་བ་དཔྱད་བཅུག་ནི།  

དཔེར་ན། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཕུན་གླིང་ལུ་ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་གི་ འཁྲིད་ལུང་གནང་སར་ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གི་རྣམ་སྤྲུལ་ 

མི་དབང་མཆོག་དང་རྒྱལ་སྲས་ དེ་ལས་སྐུ་འཁོར་ཚུ་བྱོན་ནུག། དེ་སྦེ་ ང་བཅས་རའི་ གོངམ་དཔོན་གཡོག་ཚུ་ ཆོས་ཞུ་སར་མཇལཝ་ད་ 

བྱ་བ་དང་སྤྱོད་ལམ་ངན་པའི་དབང་ལུ་ཐལ་སྡོད་མི་ཚུ་ཡང་ ཧ་ལས་ཡིད་ཆེས་ནུག་གོ།  

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

Ø བསྡུ་ཡིག་གི་རྣམ་གཞག་ལུ་ དབྱེ་བ་མ་འདྲཝ་ག་དེ་སྦེ་ར་འདུག་གོ? 

Ø བསྡུ་ཡིག་ཚུ་ ག་ཅི་སྦེ་ ཤེས་དགོཔ་ཨིན་ན? 

དབྱེ་ཞིབ། 

• སློབ་དཔོན་གྱིས་ཕན་གྲོགས་འབད་དེ་ ནང་རྡོག་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  

• བསྡུ་ཡིག་ནང་བྲིས་ཡོད་མི་འདི་ ཕོག་མ་ཕོག་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  

• གནས་ཚུལ་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ བསྡུ་ཡིག་ནང་བྲིས་ཏེ་ བྱིན་ཞིནམ་ལས་ མ་བསྡུ་བར་བྲི་བཅུག་ནི། 

• ཚིག་རིངམོ་སྦེ་བྲིས་ཡོད་པའི་རྩོམ་རིག་ཚུ་་བསྡུ་ཡིག་ལག་ལེན་ཐོག་ལས་ ཐུང་ཀུ་སྦེ་བྲི་བཅུག་ནི། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

༡. རྫོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་གསརཔ། 

༢. སློབ་རིམ་བརྒྱད་པའི་ སློབ་དེབ། 

༣. འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ དཔེ་དེབ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི། 

༤. youtube.com/watch?v=66rj-yNGsMg&list=PL8WWToQ5Kvkc8Yfk5OygisN1gXe3OTFei&index=10 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ཆ་ཤས་དྲུག་པ། 

ཡིག་འགྲུལ་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན། 
སློབ་རིམ་དགུ་པ། 

 

ཡིག་འགྲུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ 

• ལྕོགས་གྲུབ། 

• ལས་དོན། 

• ལྷབ་སྟོན་ལམ་སྟོན། 

• དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས། 

• མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 

རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།                                                            ཤོག་གྲངས་ 160 / 344 

སློབ་རིམ་༩པའི་ ཡིག་འགྲུལ་སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན། 
ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ངོ་སོྤྲད་སློབ་སྟོན།  

ལྕོགས་གྲུབ། 

• ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ རང་གི་གནས་སྟངས་ནང་ལུ་ གཞན་ལུ་རེ་མ་དགོ་པར་ རང་སྟོབས་ཀྱིས་

བྲིས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། ༼བྲི་ནི།༽ 

• གཞན་གྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་མིའི་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ རང་གིས་ཡང་ ཚིག་གི་རྣམ་འགྱུར་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་

སྒོ་ལས་ རྩོམ་རིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཚུགས། ༼རྩོམ་རིག༽  

• གནད་དོན་ག་ཅིའི་སྐོར་ལས་འབད་རུང་ བསམ་ཞིབ་ཚུ་འབད་དེ་ རྩོད་བསྡུར་དང་ འདྲི་ཞིབ་ དོགས་སེལ་ཚུ་ ངག་སྦྱོར་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པའི་ཐོག་ལས་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས།༼ཉན་སླབ།༽ 

•  

ལས་དོན། 

• ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ ཞུ་ཡིག་ གཏང་ཡིག་ སྙན་ཞུ་ སྙན་གསོལ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ ཤོག་ཐོག་དང་ གློག་རིག་

ཡོངས་འབྲེལ་གང་འོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་བྲིས་ཏེ་ གཞན་ལུ་གཏོང་ལེན་འབད་ཚུགས་དགོ། ༼བྲི་ནི།༽ 

• ཞིབ་ཞིབ་དང་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་ནི་ ལ་སོགས་པའི་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ ཐབས་ལམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ 

རྩོམ་རིག་ཚུ་གི་ གོ་དོན་ལེན་ནི་དང་ བཅུད་དོན་ཚུ་ བཏོན་ཚུགས་དགོ། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་ཁག་ཆེ་བའི་ ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་

ཚུགས་དགོ།༼ཉན་སླབ།༽ 

 

གྲོས་འཆར་དང་པ། ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ངོ་སོྤྲད་ འཚོལ་ཞིབ་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནིའི་གྲོས་འཆར།  

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

ཡིག་འགྲུལ་གྱི་སྐོར་ལས་ འོག་གི་རྒྱབ་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ དྲི་བའི་ལན་འཚོལ་ཏེ་ ལྷབ་བཅུག་ནི། 

རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ། 

ü སློབ་དེབ། སློབ་རིམ་9 པའི་སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། དོན་ཚན་ཡིག་སྐུར་རྣམ་གཞག། ཤོག་གྲངས་ 49-71 ། 

ü འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ། 

ཡོངས་འབྲེལ་སྦྲེལ་ལམ།  

༡. https://youtu.be/F5T8Q4Mx-hg- ཡོངས་འབྲེལ་སློབ་སྟོན། གཏང་ཡིག་འབྲི་ཐངས། སློབ་དཔོན་པདྨ་ལྷ་མོ། 

༢. https://youtu.be/VU26QausejM ཡོངས་འབྲེལ་སློབ་སྟོན། ཡིག་འགྲུལ། སློབ་དཔོན་བསམ་གྲུབ།   

རྒྱབ་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ལས་ ལན་འཚོལ་དགོ་པའི་དྲི་བ། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ü ཡིག་འགྲུལ་ཟེར་བའི་དོན་དག་ག་ཅི་ཨིན་ན?  

ü སློབ་རིམ་བརྒྱད་པའི་ནང་ལུ་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ག་ཅི་ར་ལྷབ་ཅི? 

ü ཡིག་འགྲུལ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ཨིན་ན? 

ü ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ལུ་ དབྱེ་བ་མ་འདྲཝ་ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོད་གོ? 

ü ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་ རང་གི་མི་ཚེའི་ནང་ལུ་ ཁག་ཆེ་ཧིང་ག་དེམ་ཅིག་ཡོད་གོ? 

ü ཡིག་འགྲུལ་སྐབས་ མགོ་རྒྱན་གྱི་ དབྱེ་བ་མ་འདྲཝ་ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོདཔ་སྨོ? 

དྲི་བ་དེ་ཚུ་གི་ལན་ འཚོལ་ཞིནམ་ལས་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་བཅུག་དགོ། སློབ་ཁང་ནང་ཨིན་པ་ཅིན་ སྡེ་ཚན་སྦེ་ ལན་འཚོལ་བཅུག་

ཞིནམ་ལས་ དམངས་ཁར་ སྤྱན་ཞུ་འབད་དེ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ནི་དང་། དེ་ལུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ རྒྱབ་སྣོན་དང་ཁ་སྐོང་ལེགས་

བཅོས་ཚུ་གནང་ཐོག་ལས་ ཡིག་འགྲུལ་ཟེར་མི་འདི་ག་ཅི་ར་ཨིན་ན་ ཧ་གོ་བཅུག་ནི། 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• ཡིག་འགྲུལ་གྱི་གོ་དོན་དང་ དབྱེ་བ་ འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་ བཤད་པ་རྐྱབ། 

དབྱེ་ཞིབ། 

• དྲི་བ་དང་འཁྲིལ་བའི་ལན་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ ལེགས་བཅོས་ཀྱི་བསམ་འཆར་བྱིན། 

• སྤྱན་ཞུ་འབད་བའི་སྐབས་ སྤྱན་ཞུ་འབད་ཐངས་ཀྱི་རིག་རྩལ་དང་ བསམ་སྤྱོད་ཚུ་ ལྟ་རྟོག་དང་ལེགས་བཅོས་འབད། 

 

གྲོས་འཆར་གཉིས་པ། སློབ་དཔོན་གྱི་ལམ་སྟོན་གསལ་བཤད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་གོ་དོན། ཁེ་ཕན། ལམ་ལུགས། སྒྲིག་གཞི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གཤམ་གསལ་གྱི་རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་

དེབ་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་སྦྲེལ་ལམ་ཚུ་ལས་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སློབ་ཁང་ནང་ལུ་ བཤུད་བརྙན་གྱི་ཐོག་ལས་ སློབ་སྟོན་འབད་ནི། 

སྦྱོང་ལཱ་རིམ་པ། 

ü སློབ་དཔོན་གྱིས་ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ གསལ་བཤད་འབད་ནི། 

ü ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ངོ་སྤྲོད་དང་འབྲེལ་བའི་ དྲི་བ་བཀོད་ཐོག་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ དོགས་པ་བསལ་ནི། 

ü སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ད་རེས་ཀྱི་སློབ་སྟོན་འདི་ནང་ལས་ ག་ཅི་ར་ ཧ་གོ་ཡི་ག་བཅུད་དོན་སླབ་བཅུག་ནི། 

ü ཁྱིམ་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་དྲི་བ་ཚུ་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལུ་བཏང་སྟེ་ ལན་རྐྱབ་བཅུག་ནི། 

རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ། 

ü སློབ་དེབ། སློབ་རིམ་9 པའི་སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། དོན་ཚན་ཡིག་སྐུར་རྣམ་གཞག། ཤོག་གྲངས་ 49-71 ། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ü སློབ་དེབ། སློབ་རིམ་༨ པའི་རྩོམ་རིག་དང་སྐད་ཡིག། ཤོག་གྲངས་ ༢༣༩-༢༤༥ ། 

ü སློབ་དེབ། སློབ་རིམ་༧ པའི་རྩོམ་རིག་དང་སྐད་ཡིག། ཤོག་གྲངས་ ༢༠༩-༢༢༠ ། 

ü གཏང་ཡིག་དང་ཞུ་ཡིག་གི་ཀི་དེབ།  

ü མཁས་མཆོག་གཞན་གྱིས་བྲིས་ཡོད་པའི་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས། 

ü རྫོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་གསརཔ། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

ü འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ། 

འབྲེལ་ཡོད་ ཡོངས་འབྲེལ་སྦྲེལ་ལམ།  

༡. https://youtu.be/F5T8Q4Mx-hg- ཡོངས་འབྲེལ་སློབ་སྟོན། གཏང་ཡིག་འབྲི་ཐངས། སློབ་དཔོན་པདྨ་ལྷ་མོ། 

༢. https://youtu.be/VU26QausejM ཡོངས་འབྲེལ་སློབ་སྟོན། ཡིག་འགྲུལ། སློབ་དཔོན་བསམ་གྲུབ།  

 ༣..https://youtu.be/w8Bq8xqsnXU ཡི་གུའི་རྣམ་གཞག། 

༤..https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/Druk_Gi_Yigkur_Namzha,_a_guide_to_letter_wri

ting_b776aeec6596a259a46aa07a6f521319.pdf  གོང་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་འདི་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཨིན། དེ་ནང་ལུ་ 

དཔེ་དེབ་འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་ཟེར་མི་ཅིག་ཡོད། དཔེ་དེབ་ཀྱི་ནང་ལུ་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས། ཞུ་ཡིག་ གཏང་ཡིག་ སྙན་ཞུ་ སྙན་གསོལ་ལ་

སོགས་པ་ཚུ་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དཔེ་དང་བཅས་ཡོད།  
 

གྲོས་འཆར་གསུམ་པ། དྲི་བ་དང་འཁྲིལ་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སྦྱོང་ལཱ། 

ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ ངོ་སྤྲོད་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཐབས་ལམ་དྲི་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལན་ལྷག་བཅུག་ནི་འདི་ཨིན། དཔེར་ན། 

འོག་གི་དྲི་བ་ཚུ་ བྱིན་ཞིནམ་ལས་ དེའི་ལན་ སློབ་དེབ་དང་ ཡང་ན་ རྒྱབ་རྟེན་/ ཡོངས་འབྲེལ་ཚུ་ནང་ལས་ འཚོལ་ཏེ་བྲི་བཅུག་

ནི། དེ་ལས་ ལན་ཚུ་ དམང་ཁར་ལྷག་ཞིནམ་ལས་ འོས་འབབ་ཡོད་མེད་ གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ ལན་ལེགས་ཤོམ་འདི་ ཐོ་

བཀོད་འབད་བཅུག་ནི།  

ü ཡིག་འགྲུལ་ཟེར་བའི་དོན་དག་བྲིས། 

ü ཡིག་འགྲུལ་ལུ་མགོ་རྒྱན་ མ་འདྲཝ་ག་དེམ་ཅིག་ཡོད? 

ü ཡིག་འགྲུལ་འདི་ནང་ ག་ཅི་ར་ ཚུདཔ་ཨིན་ན? 

ü ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ཚུ་ ལག་ལེན་ག་ཅི་འབདཝ་ད་ར་ འཐབ་སྨོ? 

དྲན་གསོ། འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ལན་ལེགས་ཤོམ་གྱི་རིགས་ཚུ་ རང་སོའི་འབྲི་དེབ་ནང་ལུ་ བྲི་བཅུག་དགོ། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

ü ཁྱོད་ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ལས་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ ག་འདི་ཨིནམ་ ཚོརཝ་མས་གོ? 

ü སྤྱིར་བཏང་ཡིག་འགྲུལ་རིགས་ལུ་ དབྱེ་བ་མ་འདྲཝ་ ག་དེམ་ཅིག་འདུག་གོ? རེ་རེ་བཞིན་དུ་བྲིས། 

དབྱེ་ཞིབ།  

༡ གནས་རིམ་འདི་ནང་ལུ་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་དབྱེ་བ་ མ་འདྲཝ་ག་ཅི་ར་ལྷབ་ནི་ཡོད་ག། ཟེར་བའི་དྲི་བ་བཀོད་དེ་ ལན་ ཁ་

ལས་སླབ་བཅུག་ནི་དང་ ཡང་ན་ ཡིག་ཐོག་ལུ་ བྲི་བཅུག་སྟེ་ ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་དགོ། 

༢ ད་རེས་ནངས་པའི་གནས་སྟངས་ནང་ལུ་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན་  

སློབ་ཕྲུག་ནང་རྡོག་ལུ་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ། 

ü སློབ་དེབ། སློབ་རིམ་9 པའི་སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། དོན་ཚན་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། ཤོག་གྲངས་ 49-

71 ། 

ü སློབ་དེབ། སློབ་རིམ་༨ པའི་རྩོམ་རིག་དང་སྐད་ཡིག། ཤོག་གྲངས་ ༢༣༩-༢༤༥ ། 

ü སློབ་དེབ། སློབ་རིམ་༧ པའི་རྩོམ་རིག་དང་སྐད་ཡིག། ཤོག་གྲངས་ ༢༠༩-༢༢༠ ། 

ü གཏང་ཡིག་དང་ཞུ་ཡིག་གི་ཀི་དེབ།  

ü མཁས་མཆོག་གཞན་གྱིས་བྲིས་ཡོད་པའི་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས། 

ü རྫོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་གསརཔ། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

ü འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ། 

 

ཡིག་འགྲུལ་གྱི་དབྱེ་བ་ལྷབ་སྟོན་ལམ་ལུགས། 

ལྕོགས་གྲུབ། 

• ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ རང་གི་གནས་སྟངས་ནང་ལུ་ གཞན་ལུ་རེ་མ་དགོ་པར་ རང་སྟོབས་ཀྱིས་

བྲིས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། ༼བྲི་ནི།༽ 

• གཞན་གྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་མིའི་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ རང་གིས་ཡང་ ཚིག་གི་རྣམ་འགྱུར་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་

སྒོ་ལས་ རྩོམ་རིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཚུགས། ༼རྩོམ་རིག༽  



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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• གནད་དོན་ག་ཅིའི་སྐོར་ལས་འབད་རུང་ བསམ་ཞིབ་ཚུ་འབད་དེ་ རྩོད་བསྡུར་དང་ འདྲི་ཞིབ་ དོགས་སེལ་ཚུ་ ངག་སྦྱོར་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པའི་ཐོག་ལས་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས།༼ཉན་སླབ།༽ 

ལས་དོན། 

• ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ ཞུ་ཡིག་ གཏང་ཡིག་ སྙན་ཞུ་ སྙན་གསོལ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ ཤོག་ཐོག་དང་ གློག་རིག་

ཡོངས་འབྲེལ་གང་འོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་བྲིས་ཏེ་ གཞན་ལུ་གཏོང་ལེན་འབད་ཚུགས་དགོ། ༼བྲི་ནི།༽ 

• ཞིབ་ཞིབ་དང་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་ནི་ ལ་སོགས་པའི་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ ཐབས་ལམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ 

རྩོམ་རིག་ཚུ་གི་ གོ་དོན་ལེན་ནི་དང་ བཅུད་དོན་ཚུ་ བཏོན་ཚུགས་དགོ། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་ཁག་ཆེ་བའི་ ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་

ཚུགས་དགོ།༼ཉན་སླབ།༽ 

 

གྲོས་འཆར་དང་པ། སྤྱན་ཞུའི་ཐོག་ལས་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

ཡིག་འགྲུལ་གྱི་དབྱེ་བ་ལྷབ་སྟོན་གྱི་དོན་ལུ་ གཤམ་གསལ་སྦྱོང་ལཱའི་གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི། དཔེར་ན། སློབ་

ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་དབྱེ་བ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་ སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི།   

སྦྲྱོང་ལཱ་རིམ་པ། 

ü སློབ་དཔོན་གྱིས་ གནས་རིམ་འདི་ནང་ལུ་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ ག་ཅི་ར་ལྷབ་དགོཔ་ཡོད་ག་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ གོ་དོན་དང་

སྦྲགས་ཏེ་ བཤུད་བརྙན་གྱི་ཐོག་ལས་ གསལ་བཤད་འབད་ནི། 

ü སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་མིང་དང་ མགོ་རྒྱན་མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་ འཐོབ་ཐངས་ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོད་ག་བྲི་བཅུག་ནི། 

ü ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ལས་ ལག་ལེན་མང་ཆེ་བ་ག་ཡོདཔ་ཨིན་ན? ཁུངས་བཀལ་བཅུག་ནི། 

ü ཁྱིམ་ལཱ་སྦེ་ ཡིག་འགྲུལ་ཅིག་ སྦྱང་བ་ཚུད་ནིའི་དོན་ལུ་ བྲི་བཅུག་ནི།  

ལྟག་གི་སྦྱོང་ལཱ་གི་ཐོག་ལས་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་དབྱེ་བ་ ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོད་ག་ ཧ་གོ་བཅུག་ནི། 

 

གྲོས་འཆར་གཉིས་པ། སྡེ་ཚན་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ཐོག་ལས་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

ཡིག་འགྲུལ་གྱི་དབྱེ་བ་ མ་འདྲཝ་ག་དེ་སྦེ་ར་བཀོད་ཡོད་ག་ སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་འོག་གི་དོན་ཚན་ཚུ་ རེ་རེ་སྤྲོད་དེ་ གཤམ་གསལ་ དཔེ་

དེབ་ཀྱི་ཁ་བྱང་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་སྦྲེལ་ལམ་ཚུ་ནང་ལས་ འཚོལ་ཏེ་ སྡེ་ཚན་སྦྱོང་ལཱ་འབད་བཅུག་ནི། 

ü ཡིག་འགྲུལ་ལུ་ནང་གསེས་ཀྱི་ དབྱེ་བ་མ་འདྲཝ་ག་དེམ་ཅིག་ཡོད་ག་ གོ་དོན་དང་སྦྲགས་ཏེ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི། 

ü ཞུ་ཡིག་དང་ གཏང་ཡིག་ལུ་ཁྱད་པར་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ü སྙན་ཞུ་དང་ སྙན་གསོལ་གྱི་ ཁྱད་པར་ག་ཅི་ར་ཡོད་ག་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི། 

ü འཚོལ་ཞིབ་འབད་ཚར་ཞིནམ་ལས་ སློབ་ཁང་ནང་ལུ་ བཤུད་བརྙན་བཟོ་ཐོག་ལས་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་ནི།  

དྲན་གསོ། སྤྱན་ཞུ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་བཟོ་ཐོག་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ། 

ü སློབ་དེབ། སློབ་རིམ་9 པའི་སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། དོན་ཚན་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། ཤོག་གྲངས་ 49-71 ། 

ü སློབ་དེབ། སློབ་རིམ་༨ པའི་རྩོམ་རིག་དང་སྐད་ཡིག། ཤོག་གྲངས་ ༢༣༩-༢༤༥ ། 

ü སློབ་དེབ། སློབ་རིམ་༧ པའི་རྩོམ་རིག་དང་སྐད་ཡིག། ཤོག་གྲངས་ ༢༠༩-༢༢༠ ། 

ü གཏང་ཡིག་དང་ཞུ་ཡིག་གི་ཀི་དེབ།  

ü མཁས་མཆོག་གཞན་གྱིས་བྲིས་ཡོད་པའི་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས། 

ü རྫོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་གསརཔ། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

ü འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ། 

རྒྱབ་རྟེན། 

• རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་སྦྲེལ་ལམ་ གོང་ལུ་བཀོད་ཡོད་དོ་བཟུམ་ཨིན།  

དེ་ཚུ་ བལྟ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ག་ཏེ་ལུ་དཔེ་ལེགས་ཤོམ་འདུག་ག་ གདམ་འཐུ་འབད་དེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི། 

 

གྲོས་འཆར་གསུམ་པ། དྲི་བ་དང་འཁྲིལ་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཉིནམ་ཧེ་མ་ལས་ར་ རྒྱབ་རྟེན་གྱི་དཔེ་དེབ་ཚུ་གི་ཐོ་བྱིནམ་ཞིནམ་ལས་ ལྷག་བཅུག་སྟེ་ དེའི་ནངས་པ་ སློབ་དཔོན་

གྱིས་ བཤུད་བརྙན་གྱི་ཐོག་ལས་ འོག་གི་དྲི་བ་ཚུ་ སྤྱན་ཞུ་འབད་ཞིནམ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་སྡེ་ཚན་གྲོས་བསྡུར་གྱི་ཐོག་ལས་ སློབ་

ཁང་སྦྱོང་ལཱ་འབད་བཅུག་ནི།  

ü ཡིག་འགྲུལ་ལུ་དབྱེ་བ་ མ་འདྲཝ་ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོདཔ་སྨོ? 

ü ཡིག་འགྲུལ་ཟེར་མི་འདི་ནང་ ག་ཅི་ར་ ཚུདཔ་ཨིན་ན? 

ü ཡིག་འགྲུལ་གྱི་དབྱེ་བ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བས་ག? ག་ཅི་འབད?  

ü ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ གནས་རིམ་འདི་ནང་ལུ་ ག་ཅི་ར་ལྷབ་དགོཔ་འདུག་གོ? 

ལྟག་གི་སྦྱོང་གི་ཐོག་ལས་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་དབྱེ་བ་ ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོད་ག་ ཧ་གོ་བཅུག་ནི། 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• སློབ་རིམ་༩ པ་ནང་ལུ་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ ག་ཅི་ར་ལྷབ་དགོཔ་འདུག་གོ? 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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• ཡིག་འགྲུལ་འདི་ཤེས་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བས་ག? ག་ཅི་འབད? 

དབྱེ་ཞིབ།  

• སྙན་ཞུ་དང་སྙན་གསོལ་གཉིས་ལུ་ ཁྱད་པར་ག་ཅི་ཡོད་ག་ སླབ་བཅུག་སྟེ་ ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་དགོ། 

• ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ལུ་ རང་སོའི་ཐོབ་ཐངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མགོ་རྒྱན་མ་འདྲཝ་ག་དེ་སྦེ་རང་ཡོདཔ་སྨོ? དྲི་བ་བཀོད་ཐོག་

ལས་ ལན་སླབ་བཅུག་ནི། 

• གཏང་ཡིག་དང་ཞུ་ཡིག་ལུ་ ཁྱད་པར་ག་ཅི་ར་ཡོད་གོ? ཟེར་བའི་དྲི་བ་བཀོད་ཐོག་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

ü སློབ་དེབ། སློབ་རིམ་9 པའི་སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། དོན་ཚན་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། ཤོག་གྲངས་ 49-71 ། 

ü སློབ་དེབ། སློབ་རིམ་༨ པའི་རྩོམ་རིག་དང་སྐད་ཡིག། ཤོག་གྲངས་ ༢༣༩-༢༤༥ ། 

ü སློབ་དེབ། སློབ་རིམ་༧ པའི་རྩོམ་རིག་དང་སྐད་ཡིག། ཤོག་གྲངས་ ༢༠༩-༢༢༠ ། 

ü གཏང་ཡིག་དང་ཞུ་ཡིག་གི་ཀི་དེབ།  

ü མཁས་མཆོག་གཞན་གྱིས་བྲིས་ཡོད་པའི་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས། 

ü རྫོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་གསརཔ། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

ü འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤  

དེ་ཚུ་ བལྟ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ག་ཏེ་ལུ་དཔེ་ལེགས་ཤོམ་འདུག་ག་ གདམ་འཐུ་འབད་དེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི། 

 

ཡིག་འགྲུལ་གྱི་འབྲི་བཀོད་ལྷབ་སྟོན་ལམ་ལུགས། 

ལྕོགས་གྲུབ། 

• སྐད་ཡིག་དང་ ཐོས་པའི་ཡོན་ཏན་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ དཔེ་དེབ་གང་མང་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེ་ནང་མཁོ་བའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ལེན་

ཚུགས།  

• ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ རང་གི་གནས་སྟངས་ནང་ལུ་ གཞན་ལུ་རེ་མ་དགོ་པར་ རང་སྟོབས་

ཀྱིས་བྲིས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། ༼བྲི་ནི།༽ 

• གནད་དོན་ག་ཅིའི་སྐོར་ལས་འབད་རུང་ བསམ་ཞིབ་ཚུ་འབད་དེ་ རྩོད་བསྡུར་དང་ འདྲི་ཞིབ་ དོགས་སེལ་ཚུ་ ངག་སྦྱོར་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པའི་ཐོག་ལས་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས།༼ཉན་སླབ༽ 

ལས་དོན། 

• རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་ཁག་ཆེ་བའི་ ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་

ཚུགས་དགོ།(ལྷག་རྩོམ༽ 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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• ཞུ་ཡིག་ གཏང་ཡིག་ གན་རྒྱ་ འཕྲིན་ཡིག་ སྙན་ཞུ་ སྙན་གསོལ་ ཟིན་བྲིས་ ལས་རིམ་ གྲོས་གཞི་ ཞུ་ཚིག་ 

ངག་བརྗོད་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ཚུགས་དགོ། (ལྷག་རྩོམ༽ 

• ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ ཞུ་ཡིག་ གཏང་ཡིག་ སྙན་ཞུ་ སྙན་གསོལ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ ཤོག་ཐོག་དང་ གློག་

རིག་ཡོངས་འབྲེལ་གང་འོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་བྲིས་ཏེ་ གཞན་ལུ་གཏོང་ལེན་འབད་ཚུགས་དགོ། (བྲི་ནི།༽ 

• བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་གྱི་རིག་རྩལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བློ་ཚུ་སླབ་པའི་སྐབས་ མིང་ཚིག་ཚུ་ རྗོད་སྒྲ་དང་ མགྱོགས་ལྷོད་ སེང་ཕབ་ཚུ་ 

ཡུལ་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཚུལ་མཐུན་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ།   

 

གྲོས་འཆར་དང་པ། དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་ཐོག་འབྲི་རྩོམ་གྱི་འབྲི་བཀོད་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

ཡིག་འགྲུལ་གྱི་འབྲི་བཀོད་ལྷབ་སྟོན་གྱི་དོན་ལུ་ གཤམ་གསལ་སྦྱོང་ལཱའི་གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི། དཔེར་ན། 

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་འབྲི་བཀོད་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ ཞུ་ཡིག་ གཏང་ཡིག་ སྙན་ཞུ་ སྙན་གསོལ་

གྱི་འབྲི་བཀོད་ཚུ། སློབ་དཔོན་གྱིས་འབག་འོང་ཞིནམ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ གྲོས་བསྡུར་འབད་བཅུག་ནི།   

ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ནང་ལུ་ འབྲི་བཀོད་མ་འདྲཝ་ ག་དེམ་ཅིག་ཡོད་ག་ གཤམ་གསལ་གྱི་ སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་འབད་ནི།  

ü སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་འབྲི་བཀོད་མ་འདྲཝ་ཚུ་ག་ཅི་ར་ཡོད་ག་ སློབ་དེབ། ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ། འབྲུག་གི་ཡི་

གུའི་རྣམ་གཞག་ནང་ ཡོད་མི་ཚུ་འབག་འོང་ཞིནམ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ གོ་བསྡུར་འབད་བཅུག་ནི། 

ü ད་དུས་དང་སྔར་སྲོལ་གྱི་ འབྲི་བཀོད་ལུ་ ཁྱད་པར་ག་ཅི་ར་ཡོད་ག་ ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག་ནི།  

ü ཡིག་འགྲུལ་མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་འབྲི་བཀོད་ དཔེར་ན། སྒེར་ཡིག་དང་ གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ་ལུ་ ཁྱད་པར་ག་ཅི་ར་ཡོད་ག་ 

དབྱེ་དཔྱད་འབད་བཅུག་ནི། 

གོང་ལུ་བཀོད་པའི་དོན་ཚན་འདི་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་འབྲི་བཀོད་ ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོད་ག་ ཧ་གོ་བཅུག་ནི། 

གྲོས་འཆར་གཉིས་པ། སློབ་ཁང་སྦྱོང་ལཱ་གི་ཐོག་ལས་འབྲི་བཀོད་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

འོག་ལུ་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་འབྲི་བཀོད་མ་འདྲཝ་ ག་དེ་སྦེ་རང་ཡོད་ག་ དམིགས་བསལ་སློབ་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ཚན་གྱི་ཐོག་ལུ་ 

སློབ་ཕྲྲུག་ཚུ་ལུ་ སློབ་ཁང་སྦྱོང་ལཱ་འབད་སྤྲོད་ནི།  

དཔེར་ན། གཏང་ཡིག་བཟུམ་ཅིག་ལུ་བཞག་པ་ཅིན། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ü འབྲི་བཀོད་ (Format) ཅིག་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ལུ་སྤྲོད་དེ་ གནད་དོན་ཚུ་ བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ས་

སྟོང་ནང་ལུ་བྲི་བཅུག་ནི། 

ü བཀོད་རྒྱ་ཁ་གསལ་འབད་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ འབྲི་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཏང་ཡིག་ཅིག་བྲི་བཅུག་ནི། 

ü འབྲི་བཀོད་ལུ་མཁས་སྦྱང་ཚུད་ནིའི་དོན་ལུ་ དོན་ཚན་གྱི་ཡིག་འགྲུལ་འདི་ ཁྱིམ་ལཱ་འབད་ ཟིན་བྲིས་༢ པ་ བཟོ་བཅུག་

ཞིནམ་ལས་ དཔེ་སྣོད་ནང་ནང་བསྡུ་གསོག་འབད་ནི། 

དྲན་གསོ། འབྲི་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བྲིས་ཡོད་མི་འདི་ ལཱ་ཤུལ་ཡར་དྲག་བལྟ་ནིའི་དོན་ལས་ དཔེ་སྣོད་ནང་བསྡུ་གསོག་འབད་ནི། 

གྲོས་འཆར་གསུམ་པ། རང་རྐྱང་ལུ་ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ དྲི་བ་དང་འཁྲིལ་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སྦྱོང་ལཱ། 

འོག་གི་དྲི་བ་ཚུ་ བྱིན་ཞིནམ་ལས་ དེའི་ལན་ སློབ་དེབ་དང་ ཡང་ན་ རྒྱབ་རྟེན་/ ཡོངས་འབྲེལ་ཚུ་ནང་ལས་ འཚོལ་ཏེ་ལྷག་

བཅུག་ནི། དེ་ལས་ ལན་ཚུ་ དམང་ཁར་ལྷག་ཞིནམ་ལས་ འོས་འབབ་ཡོད་མེད་ གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ ལན་ལེགས་ཤོམ་འདི་ 

ཐོ་བཀོད་འབད་བཅུག་ནི།  

• ཡིག་འགྲུལ་གྱི་འབྲི་བཀོད་ནང་ལུ་ ག་ཅི་ར་ཚུདཔ་སྨོ? བྲིས། 

• སྔར་སྲོལ་དང་ ད་སྲོལ་གྱི་ ཡིག་འགྲུལ་ལུ་ འབྲི་བཀོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ ག་ཅི་ར་ཡོདཔ་སྨོ? 

• ཞུ་ཡིག་གི་འབྲི་བཀོད་ནང་ལུ་ ག་ཅི་ར་ཚུདཔ་སྨོ?   

• ཞུ་ཡིག་དང་གཏང་ཡིག་གི་ འབྲི་བཀོད་ལུ་ ཁྱད་པར་ག་ཅི་འདུག? 

གོང་གི་དྲི་བ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ལན་བྲི་བཅུག་ནི་དང་ ལན་ཚུ་སློབ་ཁང་ནང་ལུ་ ལྷག་བཅུག་ནི། 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་ འབྲི་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པ་ཅིན་ སྐྱོན་ག་ཅི་ར་ཡོདཔ་སྨོ?  

• ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ནང་གསེས་ མ་འདྲཝ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ འབྲི་བཀོད་ལུ་ཡང་མ་འདྲཝ་སྦེ་ཡོད་ག? ག་ཅི་འབད? 

དབྱེ་ཞིབ།  

༡ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་འབྲི་བཀོད་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་ལུ་ར་གོཝ་ཨིན་ན། དྲི་བ་བཀོད་དེ་ ཁ་ལས་སླབ་བཅུག་ནི་དང་ ཡིག་ཐོག་

ལུ་ བྲི་བཅུག་སྟེ་ ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་དགོ། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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༢ ཞུ་ཡིག་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ འབྲི་བཀོད་ག་ཅི་ར་ཚང་དགོཔ་ཡོད་ག་ ཟེར་བིའ་དྲི་བ་བཀོད་དེ། དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

ü སློབ་དེབ། སློབ་རིམ་9 པའི་སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། དོན་ཚན་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། ཤོག་གྲངས་ 49-71 ། 

ü སློབ་དེབ། སློབ་རིམ་༨ པའི་རྩོམ་རིག་དང་སྐད་ཡིག། ཤོག་གྲངས་ ༢༣༩-༢༤༥ ། 

ü སློབ་དེབ། སློབ་རིམ་༧ པའི་རྩོམ་རིག་དང་སྐད་ཡིག། ཤོག་གྲངས་ ༢༠༩-༢༢༠ ། 

ü གཏང་ཡིག་དང་ཞུ་ཡིག་གི་ཀི་དེབ།  

ü མཁས་མཆོག་གཞན་གྱིས་བྲིས་ཡོད་པའི་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས། 

ü རྫོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་གསརཔ། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

ü འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ། 

འབྲེལ་ཡོད་ ཡོངས་འབྲེལ་སྦྲེལ་ལམ།  

༡. https://youtu.be/F5T8Q4Mx-hg- ཡོངས་འབྲེལ་སློབ་སྟོན། གཏང་ཡིག་འབྲི་ཐངས། སློབ་དཔོན་པདྨ་ལྷ་མོ། 

༢. https://youtu.be/VU26QausejM ཡོངས་འབྲེལ་སློབ་སྟོན། ཡིག་འགྲུལ། སློབ་དཔོན་བསམ་གྲུབ།  

 ༣..https://youtu.be/w8Bq8xqsnXU ཡི་གུའི་རྣམ་གཞག། 

༤..https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/Druk_Gi_Yigkur_Namzha,_a_guide_to_letter_wri

ting_b776aeec6596a259a46aa07a6f521319.pdf  གོང་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་འདི་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཨིན། དེ་ནང་ལུ་ 

དཔེ་དེབ་འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་ཟེར་མི་ཅིག་ཡོད། དཔེ་དེབ་ཀྱི་ནང་ལུ་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས། ཞུ་ཡིག་ གཏང་ཡིག་ སྙན་ཞུ་ སྙན་གསོལ་ལ་

སོགས་པ་ཚུ་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དཔེ་དང་བཅས་ཡོད།  
 

གྲོས་འཆར་བཞི་པ༔ མཁས་མཆོག་གཞན་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་སྡེ་ཚན་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ འོག་གི་དོན་ཚན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ 

མཁས་མཆོག་གཞན་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི།  

༡ ཞུ་ཡིག།  

༢ གཏང་ཡིག།  

༣ སྙན་ཞུ། 

༤ སྙན་གསོལ།  



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 

རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།                                                            ཤོག་གྲངས་ 170 / 344 

གོང་གི་དོན་ཚན་ཚུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ བགོ་བཤའ་རྐྱབ་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ མཁས་པ་གཞན་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་

འཐབ་སྟེ་ དེ་ཚུ་ལུ་ཁྱད་རྣམ་མ་འདྲཝ་ ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོད་ག་ བཤུད་བརྙན་བཟོ་བཅུག་སྟེ་ སློབ་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་

ནི།  སྤྱན་ཞུ་འབད་ཚར་ཞིནམ་ལས་ སློབ་སློབ་ཁང་ནང་ལུ་ སྦྱར་བཞག་སྟེ་ འཕྲལ་འཕྲལ་རང་ ལྷག་བཅུག་དགོཔ་ཨིན།  

 

གྲོས་འཆར་ལྔ་པ། ག་བསྡུར་གྱི་ཐོག་ལས་ཁྱད་རྣམ་ལྷབ་སྟོན་འབད་ཐངས། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སྦྱོང་ལཱ། 

ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལྷབ་སྦྱང་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་དེབ་དང་ ཡང་ན་ རྒྱབ་རྟེན་/ ཡོངས་

འབྲེལ། འབྲུག་གི་ཡི་གུའི་རྣམ་གཞག་ ལ་སོགས་པའི་དཔེ་དེབ་ གཞན་ཡང་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ ཐོབ་ཚད་ཅིགཔ་འབག་འོང་

ཞིནམ་ལས་ ག་བསྡུར་གྱི་ཐོག་ལས་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི།  

དེའི་སྐབས་ལུ་ ཁྱད་རྣམ་འོས་འབབ་ལྡན་མི་ཚུ་ ག་ཨིན་ན་ཐག་བཅད་ནི་དང་དོགས་པ་བསལ་ནིའི་ འགན་ཁུར་འདི་ སློབ་དཔོན་རང་

ལུ་ཕོགཔ་ཨིནམ་ལས་ ཧེ་མ་ལས་གྲ་སྒྲིག་མཛད་གནང་ནི། 

སྦྱོང་ལ་རིམ་པ། 

ü སྡེ་ཚན་བཟོ་ནི། 

ü སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ག་བསྡུར་གྱི་ཐོག་ལས་ ཁྱད་རྣམ་མ་འདྲཝ་ག་ཅི་ར་འདུག་ག་ དབྱེ་བ་དཔྱད་བཅུག་ནི། 

ü དབྱེ་བ་དཔྱད་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་རྣམ་ཚུ་སོ་སོ་བཏོན་བཅུག་ནི། 

ü ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ཡིག་འགྲུལ་རེ་བྲི་བཅུག་ནི། 

ü བྲི་ཚར་ཞིནམ་ལས་ སྡེ་ཚན་བརྗེ་སོར་གྱི་ཐོག་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་བཅུག་ནི། 

 

གྲོས་འཆར་དྲུག་པ། དྲི་བའི་ཐོག་ལས་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

འོག་གི་དྲི་བ་ཚུ་ བྱིན་ཞིནམ་ལས་ དེའི་ལན་ སློབ་དེབ་དང་ ཡང་ན་ རྒྱབ་རྟེན་/ ཡོངས་འབྲེལ་ཚུ་ནང་ལས་ འཚོལ་ཏེ་ལྷག་

བཅུག་ནི་། དེ་ལས་ ལན་ཚུ་ དམང་ཁར་ལྷག་ཞིནམ་ལས་ འོས་འབབ་ཡོད་མེད་ གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ ལན་ལེགས་ཤོམ་འདི་ 

ཐོ་བཀོད་འབད་བཅུག་ནི།  

དཔེར་ན། ཞུ་ཡིག་བཟུམ་ཅིག་ལུ་བཞག་པ་ཅིན། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ü སྤྱིར་བཏང་ལུ་ཞུ་ཡིག་ལུ་ ཁྱད་རྣམ་ག་ཅི་ར་ཚང་དགོཔ་འདུག་གོ? 

ü ཞུ་ཡིག་གི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ཡོད་པའི་འབྲི་བཀོད་ཅིག་བཟོ། 

ü ཞུ་ཡིག་དང་ཞུ་ཚིག་གི་ཁྱད་པར་ ག་ཅི་ར་ཡོད་བསམ་འཆར་ཅིག་བྲིས། 

ü ཁྱད་ཆོས། ཁྱད་རྣམ། མཚན་ཉིད་གསུམ་དོན་གཅིག་ཨིན་ན? 

གོང་གི་དྲི་བ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ལན་བྲི་བཅུག་ནི་དང་ ལན་ཚུ་སློབ་ཁང་ནང་ལུ་ ལྷག་བཅུག་ནི། 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་ནང་ ཁྱད་རྣམ་མ་ཚང་པ་ཅིན་ སྐྱོན་ག་ཅི་ར་ཡོདཔ་སྨོ?  

• ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ ལོགས་སུ་སྦེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོཔ་འདུག་ག? 

དབྱེ་ཞིབ།  

1. གཏང་ཡིག་གི་ ཁྱད་རྣམ་ག་ཅི་ར་ཚང་དགོཔ་ཡོད་ག་ ཟེར་བིའ་དྲི་བ་བཀོད་དེ། དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

2. སློབ་ཕྲུག་རང་རྐྱང་ལུ་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ དཔེ་མ་བལྟ་བར་བྲི་བཅུག་ནི། 

3. ཡིག་འགྲུལ་བྲིས་ཚརཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་གི་ ལཱ་འབད་ཐངས། བརྩོན་འགྲུས། ཚིག་གཞི་བཙུགས་ཐངས། ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ཁྱད་

རྣམ་དང་ འཁྲིལ་མ་འཁྲིལ། གནས་སྐབས་གསརཔ། སྐད་ཡིག་ལག་ལེན། ཚིག་ཕྲད་དང་སྦྱོར་བ། ཡིག་སྡེབ་ལ་སོགས་པ་

ཚུ་ ལྟ་རྟོག་དང་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

ü སློབ་དེབ། སློབ་རིམ་9 པའི་སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། དོན་ཚན་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། ཤོག་གྲངས་ 49-71 ། 

ü སློབ་དེབ། སློབ་རིམ་༨ པའི་རྩོམ་རིག་དང་སྐད་ཡིག། ཤོག་གྲངས་ ༢༣༩-༢༤༥ ། 

ü སློབ་དེབ། སློབ་རིམ་༧ པའི་རྩོམ་རིག་དང་སྐད་ཡིག། ཤོག་གྲངས་ ༢༠༩-༢༢༠ ། 

ü གཏང་ཡིག་དང་ཞུ་ཡིག་གི་ཀི་དེབ།  

ü མཁས་མཆོག་གཞན་གྱིས་བྲིས་ཡོད་པའི་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས། 

ü རྫོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་གསརཔ། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

ü འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ། 

འབྲེལ་ཡོད་ ཡོངས་འབྲེལ་སྦྲེལ་ལམ།  

༡. https://youtu.be/F5T8Q4Mx-hg- ཡོངས་འབྲེལ་སློབ་སྟོན། གཏང་ཡིག་འབྲི་ཐངས། སློབ་དཔོན་པདྨ་ལྷ་མོ། 

༢. https://youtu.be/VU26QausejM ཡོངས་འབྲེལ་སློབ་སྟོན། ཡིག་འགྲུལ། སློབ་དཔོན་བསམ་གྲུབ།  



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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 ༣..https://youtu.be/w8Bq8xqsnXU ཡིག་གུའི་རྣམ་གཞག། 

༤..https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/Druk_Gi_Yigkur_Namzha,_a_guide_to_letter_wri

ting_b776aeec6596a259a46aa07a6f521319.pdf  གོང་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་འདི་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཨིན། དེ་ནང་ལུ་ 

དཔེ་དེབ་འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་ཟེར་མི་ཅིག་ཡོད། དཔེ་དེབ་ཀྱི་ནང་ལུ་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས། ཞུ་ཡིག་ གཏང་ཡིག་ སྙན་ཞུ་ སྙན་གསོལ་ལ་

སོགས་པ་ཚུ་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དཔེ་དང་བཅས་ཡོད།  

 

སློབ་དེབ་ཀྱི་ཡིག་འགྲུལ་དང་ ཡིག་འགྲུལ་གཞན་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ བརྡ་དོན་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྷབ་སྟོན་ལམ་ལུགས། 

ལྕོགས་གྲུབ། 

• སྐད་ཡིག་དང་ ཐོས་པའི་ཡོན་ཏན་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ དཔེ་དེབ་གང་མང་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེ་ནང་མཁོ་བའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ལེན་

ཚུགས།  

• ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ རང་གི་གནས་སྟངས་ནང་ལུ་ གཞན་ལུ་རེ་མ་དགོ་པར་ རང་སྟོབས་ཀྱིས་

བྲིས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། ༼བྲི་ནི།༽ 

• གནད་དོན་ག་ཅིའི་སྐོར་ལས་འབད་རུང་ བསམ་ཞིབ་ཚུ་འབད་དེ་ རྩོད་བསྡུར་དང་ འདྲི་ཞིབ་ དོགས་སེལ་ཚུ་ ངག་སྦྱོར་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པའི་ཐོག་ལས་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས།༼ཉན་སླབ༽ 

ལས་དོན། 

• རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་ཁག་ཆེ་བའི་ ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་

ཚུགས་དགོ།(ལྷག་རྩོམ༽ 

• ཞུ་ཡིག་ གཏང་ཡིག་ གན་རྒྱ་ འཕྲིན་ཡིག་ སྙན་ཞུ་ སྙན་གསོལ་ ཟིན་བྲིས་ ལས་རིམ་ གྲོས་གཞི་ ཞུ་ཚིག་ ངག་

བརྗོད་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ཚུགས་དགོ། (ལྷག་རྩོམ༽ 

• ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ ཞུ་ཡིག་ གཏང་ཡིག་ སྙན་ཞུ་ སྙན་གསོལ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ ཤོག་ཐོག་དང་ གློག་

རིག་ཡོངས་འབྲེལ་གང་འོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་བྲིས་ཏེ་ གཞན་ལུ་གཏོང་ལེན་འབད་ཚུགས་དགོ། (བྲི་ནི།༽ 

• བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་གྱི་རིག་རྩལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བློ་ཚུ་སླབ་པའི་སྐབས་ མིང་ཚིག་ཚུ་ རྗོད་སྒྲ་དང་ མགྱོགས་ལྷོད་ སེང་ཕབ་ཚུ་ 

ཡུལ་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཚུལ་མཐུན་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ།   

 

གྲོས་འཆར་དང་པ། ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་ ག་བསྡུར་གྱི་ཐོག་ལས་ གོ་དོན་དང་བརྡ་དོན་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སློབ་དེབ་ཀྱི་ཡིག་འགྲུལ་དང་ ཡིག་འགྲུལ་གཞན་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ གོ་དོན་དང་བརྡ་དོན་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ གཤམ་གསལ་སྦྱོང་ལཱ་འདི་

ལག་ལེན་འཐབ་ནི། དཔེར་ན། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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སློབ་ཕྲུག་ཚུ་སྡེ་ཚན་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་དང་ རྒྱབ་རྟེན་སྦེ་ཡོད་མི། འབྲུག་གི་ཡི་གུའི་རྣམ་གཞག་དང་ གཞན་

ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་ཚུ་ནང་ཡོད་པའི་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ཚུ་ ག་བསྡུར་གྱི་ཐོག་ལས་ 

ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ སྦྱོང་ལཱ་འབད་ནི།  

སྦྱོང་ལཱ། 

དཔེར་ན། ཞུ་ཡིག་བཟུམ་ཅིག་ལུ་བཞག་པ་ཅིན། 

༡ སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་པའི་ ཞུ་ཡིག་ཅིག་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ གོ་དོན་ལེན་བཅུག་ནི།  

༢ སློབ་དེབ་ནང་མེད་པའི་ཞུ་ཡིག་ཅིག་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ གོ་དོན་ལེན་བཅུག་ནི།  

༣ གོང་གི་དོན་ཚན་གཉིས་ཀྱི་ ཁྱད་པར་དང་གོ་དོན་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ སློབ་ཁང་ནང་ལུ་ གསལ་བཤད་འབད་བཅུག་ནི། 

དྲན་གསོ། གསལ་བཤད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ གོ་དོན་དང་བརྡ་དོན་ལེན་ཐངས་ལུ་བལྟ་སྟེ་ སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་

བཟོ་སྟེ་ སྐུགས་གནང་ནི། 

 

གྲོས་འཆར་གཉིས་པ། ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་ གྲོས་བསྡུར་གྱི་ཐོག་ལས་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

ཞུ་ཡིག་ གཏང་ཡིག་ སྙན་ཞུ་ སྙན་གསོལ་ཚུ་གི་ གོ་དོན་དང་བརྡ་དོན་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ འོག་གི་ཐབས་ཤེས་གང་རུང་གི་ཐོག་

ལས་ གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། 

ü སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་འབད་ སློབ་དེབ་ནང་མེད་པའི་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ འོག་གི་མཐུན་རྐྱེན་དང་མཁོ་ཆས་ཀྱི་ཁ་བྱང་ཐོག་ལུ་ 

ཡོད་མི་ཚུ་ལས་འཚོལ་འབག་ཤོག་ཟེར་སླབ་ཞིནམ་ལས་ གོ་དོན་དང་བརྡ་དོན་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་ཁང་ནང་གྲོས་བསྡུར་འབད་

བཅུག་ནི། 

ü སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ཚར་ཞིནམ་ལས་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ དྲི་བ་བཀོད་ནི། 

ü སློབ་དཔོན་གྱིས་ སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་པའི་ སྟོན་ནི་ཨིན་པའི་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་དོན་ཚན་འདི་བཤུད་བརྙན་བཟོ་སྟེ་ སྤྱན་ཞུ་འབད་

ནི། 

ü སྤྱན་ཞུ་འབད་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་གོ་དོན་དང་བརྡ་དོན་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ ཧ་གོ་ཡི་ག་ སློབ་དཔོན་དང་སློབ་ཕྲུག་གྲོས་

བསྡུར་གྱི་ཐོག་ལས་ ཐག་བཅད་ནི། 

 

གྲོས་འཆར་གསུམ་པ། ལྷག་རིག་གཙོ་བཏོན་གྱི་ཐོག་ལས་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

འོག་གི་སྦྱོང་ལཱ་འདི་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་ སློབ་དེབ་དང་ ཡང་ན་ རྒྱབ་རྟེན་/ འབྲུག་པའི་ཡི་གུའི་རྣམ་གཞག་དང་ 

ཡོངས་འབྲེལ་ཚུ་ནང་ལས་ འཚོལ་ཏེ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལུ་དཔེ་བལྟ་སྟེ་ སློབ་སྟོན་འབད་ནི་ཨིན་མིའི་

དོན་ཚན་གྱི་ཐོག་ལུ་ ཡིག་འགྲུལ་གཅིག་ བྲི་བཅུག་ནི། 

སྦྱོང་ལཱ་རིམ་པ། 

ü ཡིག་འགྲུལ་ག་ཅི་སྐོར་ལས་བྲི་ནི་ཨིན་ན་ དོན་ཚན་བྱིན་དགོ། 

ü དོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བྲི་བཅུག་ནི། 

ü བྲི་ཚར་ཞིནམ་ལས་ སློབ་དཔོན་གྱིས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ ཟིན་བྲིས་༢ པ་བཟོ་སྟེ་ དཔེ་སྣོད་ནང་ལུ་བཞག་བཅུག་ནི། 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

ü སློབ་དེབ་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ ཡིག་འགྲུལ་དང་ གཞན་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་བར་ན་ གོ་དོན་ལེན་ནི་ལུ་ ག་འདི་འཇམ་པས་གོ? 

ü ཡིག་འགྲུལ་གྱི་གོ་དོན་དང་བརྡ་དོན་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ ཧ་གོ་དགོ་པ་ཅིན་ ལྷག་ནི་འདི་ཁག་ཆེ་བས་ག? ག་ཅི་འབད?  

དབྱེ་ཞིབ།  

༡ ཡིག་འགྲུལ་ལུ་ ཉམས་མྱོང་ཚུད་ནིའི་དོན་ལུ་ གཞན་གྱིས་བྲིས་ཡོད་མི་ཚུ་ ལྷག་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བས་ག? ག་ཅི་འབད? 

ཟེར་དྲི་བ་བཀོད་དེ་ ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་དགོ། 

༢ ད་རེས་ནངས་པ་ གཏང་ཡིག་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་འདི་ ཧེ་མ་དང་མ་འདྲ་བའི་ ཁྱད་པར་ག་ཅི་ཚོར་ཡི? བསམ་འཆར་

བཀོད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

ü སློབ་དེབ། སློབ་རིམ་9 པའི་སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། དོན་ཚན་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། ཤོག་གྲངས་ 49-71 ། 

ü སློབ་དེབ། སློབ་རིམ་༨ པའི་རྩོམ་རིག་དང་སྐད་ཡིག། ཤོག་གྲངས་ ༢༣༩-༢༤༥ ། 

ü སློབ་དེབ། སློབ་རིམ་༧ པའི་རྩོམ་རིག་དང་སྐད་ཡིག། ཤོག་གྲངས་ ༢༠༩-༢༢༠ ། 

ü གཏང་ཡིག་དང་ཞུ་ཡིག་གི་ཀི་དེབ།  

ü མཁས་མཆོག་གཞན་གྱིས་བྲིས་ཡོད་པའི་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས། 

ü རྫོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་གསརཔ། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

ü འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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གྲོས་འཆར་བཞི་པ། ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་ཐོག་ལས་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

ཡིག་འགྲུལ་ལྷག་སྟེ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ གཤམ་གསལ་སྦྱོང་ལཱ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ནི། དཔེར་

ན། 

སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཧེ་མ་སློབ་སྟོན་འབད་ཚར་མིའི་དོན་ཚན་གི་ཐོག་ལུ་ ལོག་ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ཤེས་མི་ཤེས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་

ནིའི་དོན་ལུ་  ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལུ་ དྲི་བ་དག་པ་ཅིག་བཟོ་བསྐྱལ་ཏེ་ ལན་ཡང་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལུ་ར་རྐྱབ་བཅུག་ནི།  

སྦྱོང་ལཱ་རིམ་པ། 

ü སློབ་དཔོན་གྱིས་ ལྷག་ནིའི་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ཧེ་མ་ལས་ར་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་ཐོག་ལས་ བསྐྱལ་བཏང་སྟེ་ ལྷག་བཅུག་ནི།  

ü གོང་གི་ ལྷག་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ སློབ་ཕྲུག་ལུ་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་ཐོག་ལས་ དྲི་བ་དག་པ་ཅིག་བཟོ་བསྐྱལ་ཏེ་ ལན་

ཁྱིམ་ལཱ་འབད་བྲི་བཅུག་ནི། 

ü ལན་རྐྱབ་གཏང་མི་ཚུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ དབྱེ་ཞིབ་དང་བསམ་ལན་ཚུ་ཡང་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་ཐོག་ལས་གནང་ནི། 

དྲན་གསོ། སློབ་སྟོན་འདི་ནང་ལུ་ དམིགས་གཏད་གཙོ་བོ་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་ལག་ལེན་ལུ་བསྐྱེད་དགོཔ་ཨིན། 

 

གྲོས་འཆར་ལྔ་པ། ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་ སྤྱན་ཞུ་གི་ཐོག་ལས་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

ཡིག་འགྲུལ་གྱི་དོན་ཚན་གཅིག་ དཔེར་ན། སྙན་ཞུ་བཟུམ་ཅིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ སློབ་དེབ་དང་ ཡང་ན་ རྒྱབ་རྟེན་/ 

འབྲུག་པའི་ཡི་སྐུར་རྣམ་གཞག་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་ཚུ་ནང་ལས་ འཚོལ་ཏེ་ དོན་ཚན་འདི་གི་ཐོག་ལུ་ སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་

འབད་དེ་ སྙན་ཞུ་གཅིག་བཤུད་བརྙན་གྱི་ཐོག་ལུ་ བཟོ་བཅུག་ནི།  

སྦྱོང་ལཱ་རིམ་པ། 

ü སྡེ་ཚན་བཟོ་ནི། 

ü སྙན་ཞུ་གཅིག་བཤུད་བརྙན་གྱི་ཐོག་ལུ་ བཟོ་བཅུག་ནི། 

ü བཤུད་བརྙན་བཟོ་མི་འདི་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་ནི། 

ü སྤྱན་ཞུའི་སྐབས་ལུ་ དོགས་སེལ་དང་ བསམ་ལན་ གྲོས་བསྡུར་ཚུ་འབད་ནི། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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དྲན་གསོ། སྤྱན་ཞུ་གི་སྐབས་ སློབ་དཔོན་རང་གི་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་འཁྲིལ་བའི་ སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ གང་རུང་བཟོ་སྟེ་ དབྱེ་

ཞིབ་འབད་ནི། 

གྲོས་འཆར་དྲུག་པ། སློབ་དཔོན་གྱིས་ལམ་སྟོན་གྱི་ཐོག་ལས་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་དོན་ཚན་གཅིག་བཤུད་བརྙན་གྱི་ཐོག་ལུ་ བྲིས་འབག་འོང་ཞིནམ་ལས་ སྤྱན་ཞུ་འབད་དེ་ སློབ་

ཕྲུག་ཚུ་གིས་འདི་ལུ་ དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ འོག་གི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་སོ་སོ་སྦེ་བཏོན་ཏེ་ བྲི་བཅུག་ནི། 

ü ཡིག་འགྲུལ་འདི་ དབྱེ་བ་ག་ཅི་ཨིན་ན། 

ü འདི་ནང་ཡོད་པའི་ ཁྱད་རྣམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད། 

ü ཡིག་འགྲུལ་གྱི་འབྲི་བཀོད་ ཟེར་བའི་སྐབས་འབྲི་བཀོད་ ག་ཅི་ར་འདུག་ག། 

ü ཡིག་འགྲུལ་འདི་ གནས་སྟངས་ ག་ཅི་ནང་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན་ན། 

དྲན་གསོ། གོང་གི་སྦྱོང་འདི་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ངོས་འཛིན་འབད་མ་ཚུགས་མི་ཚུ་ སློབ་དཔོན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་

འབད་ནི། 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

ü སློབ་དེབ་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ ཡིག་འགྲུལ་དང་ གཞན་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་བར་ནང་ ཁྱད་པར་ག་ཅི་ར་ཚོར་ཡི? 

ü ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་དང་ འབྲི་བཀོད་ཀྱི་བར་ན་ མ་འདྲཝ་ག་ཅི་ར་འདུག་གོ?  

དབྱེ་ཞིབ།  

1. སློབ་དེབ་དང་ལུ་ཡོད་པའི་ ཡིག་འགྲུལ་དང་ གཞན་ཡིག་འགྲུལ་གཉིས་ཀྱི་བར་ནང་ཁྱད་པར་སླབ་བཅུག་ནི།  

2. སྡེ་ཚན་རེ་རེ་ནང་ལས་ འཐུས་མི་རེ་རེ་གིས་ སློབ་སྟོན་འབད་མིའི་བཅུད་དོན་ མདོར་བསྡུས་སྦེ་གསལ་བཤད་འབད་བཅུག་ནི།  

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

ü སློབ་དེབ། སློབ་རིམ་9 པའི་སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། དོན་ཚན་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། ཤོག་གྲངས་ 49-71 ། 

ü སློབ་དེབ། སློབ་རིམ་༨ པའི་རྩོམ་རིག་དང་སྐད་ཡིག། ཤོག་གྲངས་ ༢༣༩-༢༤༥ ། 

ü སློབ་དེབ། སློབ་རིམ་༧ པའི་རྩོམ་རིག་དང་སྐད་ཡིག། ཤོག་གྲངས་ ༢༠༩-༢༢༠ ། 

ü གཏང་ཡིག་དང་ཞུ་ཡིག་གི་ཀི་དེབ།  

ü མཁས་མཆོག་གཞན་གྱིས་བྲིས་ཡོད་པའི་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ü རྫོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་གསརཔ། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

ü འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ། 

འབྲེལ་ཡོད་ ཡོངས་འབྲེལ་སྦྲེལ་ལམ།  

༡. https://youtu.be/F5T8Q4Mx-hg- ཡོངས་འབྲེལ་སློབ་སྟོན། གཏང་ཡིག་འབྲི་ཐངས། སློབ་དཔོན་པདྨ་ལྷ་མོ། 

༢. https://youtu.be/VU26QausejM ཡོངས་འབྲེལ་སློབ་སྟོན། ཡིག་འགྲུལ། སློབ་དཔོན་བསམ་གྲུབ།  

 ༣..https://youtu.be/w8Bq8xqsnXU ཡི་གུའི་རྣམ་གཞག། 

འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་འགྲུལ་བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་འཐོབ་ཐབས་ཀྱི་ལྷབ་སྟོན་ལམ་ལུགས། 

ལྕོགས་གྲུབ། 

• སྐད་ཡིག་དང་ ཐོས་པའི་ཡོན་ཏན་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ དཔེ་དེབ་གང་མང་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེ་ནང་མཁོ་བའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ལེན་

ཚུགས།  

• ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ རང་གི་གནས་སྟངས་ནང་ལུ་ གཞན་ལུ་རེ་མ་དགོ་པར་ རང་སྟོབས་ཀྱིས་

བྲིས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། ༼བྲི་ནི།༽ 

• གནད་དོན་ག་ཅིའི་སྐོར་ལས་འབད་རུང་ བསམ་ཞིབ་ཚུ་འབད་དེ་ རྩོད་བསྡུར་དང་ འདྲི་ཞིབ་ དོགས་སེལ་ཚུ་ ངག་སྦྱོར་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པའི་ཐོག་ལས་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས།༼ཉན་སླབ༽ 

ལས་དོན། 

• རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་ཁག་ཆེ་བའི་ ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་

ཚུགས་དགོ།(ལྷག་རྩོམ༽ 

• ཞུ་ཡིག་ གཏང་ཡིག་ གན་རྒྱ་ འཕྲིན་ཡིག་ སྙན་ཞུ་ སྙན་གསོལ་ ཟིན་བྲིས་ ལས་རིམ་ གྲོས་གཞི་ ཞུ་ཚིག་ ངག་

བརྗོད་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ཚུགས་དགོ། (ལྷག་རྩོམ༽ 

• ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ ཞུ་ཡིག་ གཏང་ཡིག་ སྙན་ཞུ་ སྙན་གསོལ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ ཤོག་ཐོག་དང་ གློག་

རིག་ཡོངས་འབྲེལ་གང་འོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་བྲིས་ཏེ་ གཞན་ལུ་གཏོང་ལེན་འབད་ཚུགས་དགོ། (བྲི་ནི།༽ 

• བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་གྱི་རིག་རྩལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བློ་ཚུ་སླབ་པའི་སྐབས་ མིང་ཚིག་ཚུ་ རྗོད་སྒྲ་དང་ མགྱོགས་ལྷོད་ སེང་ཕབ་ཚུ་ 

ཡུལ་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཚུལ་མཐུན་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ།   

 

གྲོས་འཆར་དང་པ། གསལ་བཤད་པ་མགྱོནམ་ལས་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་སྦྱང་བ་འཐོབ་ཐབས་ལུ་ གཤམ་འཁོད་སྦྱོང་ལཱ་གི་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། དཔེར་ན། སྦྱོང་ལཱ་

འདི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡིག་འགྲུལ་ལུ་ཉམས་མྱོང་ཡོད་མི་ མཁས་མཆོག་ཅིག་ གསལ་བཤད་འབད་མིའི་ མགྱོནམ་སྦེ་

ཞུ་ཞིནམ་ལས་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་སྐོར་ལས་ སྦྱང་བ་ཐོབ་ཐབས་ལུ་ ག་ཅི་ར་འབད་དགོཔ་ཨིན་ན། ཆ་བཞག་བཏུབ་པའི་ཡིག་འགྲུལ་

ཅིག་བྲི་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྱད་ཆོས་ག་ཅི་ར་ཚང་དགོཔ་ཨིན་ན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གསལ་བཤད་འབད་བཅུག་ནི།  

 

གསལ་བཤད་འདི་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་འབད་དགོ་པའི་སྦྱོང་ལཱ། 

ü ཡིག་འགྲུལ་དང་འབྲེལ་བའི་དོགས་པ་ཡོད་མི་ཚུ་ བསལ་བཅུག་ནི། 

ü གསལ་བཤད་པ་མགྱོནམ་གིས་གསུངས་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ཡིག་འགྲུལ་ཅིག་བྲི་བཅུག་ནི། 

ü རང་སོའི་ཡིག་འགྲུལ་འདི་བྲི་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ཆ་རོགས་ནང་རྡོག་བརྗེ་སོར་འབད་དེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་བཅུག་ནི། 

ü དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ལཱ་ཤུལ་གྱི་དོན་ལུ་ དཔེ་སྣོད་ནང་ལུ་བསྡུ་གསོག་འབད་ནི། 

དྲན་གསོ། ནང་རྡོག་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ གསལ་བཤད་པ་མགྱོནམ་གིས་ གསུངས་མའི་བསླབ་སྟོན་ཚུ་ ཚུད་མ་ཚུད་དང་ གཞན་

ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ཚང་མ་ཚང་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

 

གྲོས་འཆར་གཉིས་པ། དཔེ་སྟོན་གྱི་ཐོག་ལས་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་སྦྱང་བ་འཐོབ་ཐབས་ལུ་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་དཔེ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ་འདི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན། སྦྱོང་ལཱ་

འདི་ནང་ལུ་ མཁས་མཆོག་ཉམས་མྱོང་ཅན་ཅིག་གིས་བྲིས་ཡོད་པའི་ མཆོག་གྱུར་གྱི་ཡིག་འགྲུལ་ཅིག་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ དཔེ་སྦེ་ 

སློབ་ཁང་ལྕགས་འཕྲིན་སྡེ་ཚན་ (Telegram group) ནང་ལུ་ བཏང་ཞིནམ་ལས་ ཁྱིམ་ལཱ་འབད་ལྷག་བཅུག་ནི། ལྷག་

ཚར་ཞིནམ་ལས་ འདི་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ལེགས་པའི་ཁྱད་ཆོས་དང་ ཡོན་ཏན་གསརཔ་ག་ཅི་ར་ཐོབ་ཅི་ག་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ 

ལོག་སྟེ་སྡེ་ཚན་འདི་ནང་བསྐྱལ་བཅུག་ནི། དེའི་ནངས་པ་སློབ་ཁང་ནང་ལུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་བཤུད་བརྙན་གྱི་ཐོག་ལས་ དཔེ་སྟོན་ཡིག་

འགྲུལ་འདི་སྟོན་ཞིནམ་ལས་སྦྱོང་ལཱ་འབད་བཅུག་ནི། 

སྦྱོང་ལཱ་རིམ་པ། 

ü སློབ་དཔོན་གྱིས་ དཔེ་སྟོན་ཡིག་འགྲུལ་འདི་དང་ ཆ་འདྲ་བའི་ཡིག་འགྲུལ་ཅིག་བྲི་བཅུག་ནི། 

ü སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་དེ་ལུ་དཔེ་བལྟ་སྟེ་ ཡིག་འགྲུལ་གཅིག་བྲི་ནི། 

ü བྲི་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ནང་རྡོག་བརྗེ་སོར་གྱི་ཐོག་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་བཅུག་ནི།  



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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དྲན་གསོ། མཐའ་དཔྱད་ཟིན་བྲིས་བཟོ་སྟེ་ ལཱ་ཤུལ་གྱི་དོན་ལུ་ དཔེ་སྣོད་ནང་ལུ་བསྡུ་ལེན་འབད་བཞག་དགོ། 

 

གྲོས་འཆར་གསུམ་པ། བསམ་བཤད་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་སྦྱང་བ་འཐོབ་ཐབས་ལུ་ སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་དང་ རྒྱབ་རྟེན་སྦེ་ཡོད་མི། འབྲུག་གི་ཡིག་སྐུར་རྣམ་

གཞག་དང་ གཞན་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་ཚུ་ནང་ཡོད་པའི་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ཚུ་ སློབ་

ཕྲུག་སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ འབག་འོང་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ སྡེ་ཚན་གྱི་ཐོག་ལས་ སློབ་ཁང་ནང་ལུ་བསམ་བཤད་ཞལ་

འཛོམས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི། ཞལ་འཛོམས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ འོག་གི་གནད་དོན་ཚུ་སེམས་ཁར་བཞག་དགོ།  

ü ཡིག་འགྲུལ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ནང་ འབྲི་བཀོད་དང་ ཁྱད་རྣམ། ཚིག་གཞི་བཙུགས་ཐངས་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་བཅུག་

ནི། 

ü བཏུབ་མ་བཏུབ་པའི་སྐྱོན་དང་ཡོན་ཚུ་ ཐད་ཀར་དུ་ག་ར་ལུ་ བསམ་འཆར་བཤད་བཅུག་ནི།  

ü མཐའ་མཇུག་ལུ་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ཡིག་འགྲུལ་ཅིག་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་བཅུག་དགོ། 

དྲན་གསོ། དེའི་སྐབས་ལུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་གྲོས་ཐག་བཅད་ནི་དང་དོགས་པ་བསལ་ནི། རྩོད་བསྡུར་སྦོམ་སྦེ་ར་འབྱུང་པ་ཅིན་ སྒྲིག་ཆ་

བཟོ་ནི་ནང་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོཔ་ཨིན།  

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

ü ཡིག་འགྲུལ་སྦྱང་བ་ཐོབ་དགོ་པ་ཅིན་ ག་ཅི་ར་འབད་དགོཔ་འདུག་གོ?  

ü སློབ་དཔོན་གྱིས་སློབ་སྟོན་འབད་མི་དང་ གསལ་བཤད་པ་མགྱོནམ་གིས་ གསལ་བཤད་འབད་མི་གཉིས་ལུ་ཁྱད་པར་ག་ཅི་

འདུག? 

དབྱེ་ཞིབ།  

ü དཔེ་མ་བལྟ་བར་ རང་སྟོབས་ཀྱིས་ཡིག་འགྲུལ་བྲི་བཅུག་སྟེ་ ཤེས་མ་ཤེས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

ü ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ཐོག་ལུ་ དྲི་བ་སྣ་ཚོགས་སྦེ་བཟོ་སྟེ་ ལན་ ཁ་ལས་སླབ་བཅུག་ནི་དང་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བྲི་བཅུག་ནི། 

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

ü སློབ་དེབ། སློབ་རིམ་9 པའི་སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། དོན་ཚན་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། ཤོག་གྲངས་ 49-

71 ། 

ü སློབ་དེབ། སློབ་རིམ་༨ པའི་རྩོམ་རིག་དང་སྐད་ཡིག། ཤོག་གྲངས་ ༢༣༩-༢༤༥ ། 

ü སློབ་དེབ། སློབ་རིམ་༧ པའི་རྩོམ་རིག་དང་སྐད་ཡིག། ཤོག་གྲངས་ ༢༠༩-༢༢༠ ། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 

རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།                                                            ཤོག་གྲངས་ 180 / 344 

ü གཏང་ཡིག་དང་ཞུ་ཡིག་གི་ཀི་དེབ།  

ü འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ། 

འབྲེལ་ཡོད་ ཡོངས་འབྲེལ་སྦྲེལ་ལམ།  

༡. https://youtu.be/F5T8Q4Mx-hg- ཡོངས་འབྲེལ་སློབ་སྟོན། གཏང་ཡིག་འབྲི་ཐངས། སློབ་དཔོན་པདྨ་ལྷ་མོ། 

༢. https://youtu.be/VU26QausejM ཡོངས་འབྲེལ་སློབ་སྟོན། ཡིག་འགྲུལ། སློབ་དཔོན་བསམ་གྲུབ།  

 ༣..https://youtu.be/w8Bq8xqsnXU ཡི་གུའི་རྣམ་གཞག། 

  

གྲོས་འཆར་བཞི་པ། བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་ཐོག་ལས་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

ཡིག་འགྲུལ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་འཐོབ་ཐབས་ལུ་ གཤམ་འཁོད་སྦྱོང་ལཱ་གི་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། དཔེར་

ན། 

སློབ་དཔོན་གྱིས་ སློབ་ཁང་ལྕགས་འཕྲིན་སྡེ་ཚན་ (Telegram group) ཡང་ན། ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ ཡིག་འགྲུལ་

དང་འབྲེལ་བའི་ དཔེ་དེབ། གསར་ཤོག། ཡིག་སྐུར་རྣམ་གཞག། དང་གཞན་མཁས་དབང་ཚུ་གིས་བྲིས་ཡོད་པའི་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་

རིགས་ཚུ་ ག་དེ་མང་མང་ ཡོངས་འབྲེལ་དང་སྡེ་ཚན་གྱི་ཐོག་ལུ་གཏང་ཞིནམ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ལྷག་བཅུག་ནི། 

ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་སྦྱོང་ལཱ་འབད་དགོཔ། 

ü ཡིག་འགྲུལ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ གནད་དོན། ཁྱད་རྣམ། སྐྱོན་དང་ཡོན་ཏན་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བྲི་ཞིནམ་ལས་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་

རིག་གི་ཐོག་ལས་ ལོག་སྟེ་སློབ་དཔོན་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་བར་གཏང་དགོ། 

ü སློབ་དཔོན་གྱིས་དབྱེ་ཞིབ་ཡང་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་ཐོག་ལས་ར་འབད་དེ་ སྐུགས་དང་བཅསཔ་སྦེ་ ལོག་སྟེ་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་

གཏང་དགོ། 

དྲན་གསོ། ཡིག་འགྲུལ་ལྷབ་སྟོན་དང་འབྲེལ་ཏེ་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་རིག་རྩལ་ཡང་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི། 

 

གྲོས་འཆར་ལྔ་པ། བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

ཡིག་འགྲུལ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་འཐོབ་ཐབས་ལུ་ གཤམ་འཁོད་སྦྱོང་ལཱ་གི་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། དཔེར་ན། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ སྦྱོང་ལཱ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡིག་འགྲུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ དཔེ་དེབ། གསར་ཤོག། ཡི་གུའི་རྣམ་གཞག། 

གཞན་མཁས་དབང་ཚུ་གིས་བྲིས་ཡོད་པའི་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ཚུ་ ག་དེ་མང་མང་ལྷག་སྟེ་ འདི་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བཅུག་ནི། 

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་སེམས་ཁར་བཞག་དགོཔ། 

ü ཡིག་འགྲུལ་གྱི་དོན་ཚན་གཉིས་དེམ་ཅིག་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་དགོ། 

ü རྒྱབ་རྟེན་གྱི་མཁོ་ཆས་ཚུ་ དྲན་པ་བཏོན་ཏེ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ལྷག་དགོ། 

ü དོན་ཚན་ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་ཨིན་ན་བྲི་དགོ། 

ü རྩོམ་སྒྲིག་པ་ག་ཨིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དགོ། 

ü འདི་ནང་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ག་ཅི་དགའ་ཡི་ག་དང་ ག་ཅི་མ་དགའ་ག་ཚུ་བྲི་དགོ། 

ü དོན་ཚན་འདི་གི་བཅུད་དོན་མདོར་བསྡུར་སྦེ་བྲི་དགོ། 

དྲན་གསོ། བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ དབྱེ་ཞིབ་གནང་སྟེ་ ལཱ་ཤུལ་གྱི་དོན་ལུ་ དཔེ་སྣོད་ནང་ལུ་བསྡུ་གསོག་

སྦེ་བཞག་དགོ། 

 

ཡིག་འགྲུལ་དང་ ཡི་གུའི་སྦྱོར་བཟུང་འབྲེལ་སྦེ་ ལྷབ་སྟོན་ལམ་ལུགས།  

ལྕོགས་གྲུབ། 

• རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་མཁོ་བའི་ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ ལེགས་ཤོམ་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ 

རང་གི་མི་ཚེ་ དོན་ལྡན་བཟོ་ནི་ལུ་བརྩོན་ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• རྣམ་དབྱེ་བརྒྱད་ཀྱི་སྒྲ་དོན་གྱི་སྦྱོར་ཚུལ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ ཡིག་སྦྱོར་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་བྲི་ཚུགས།༼ཡིག་

སྦྱོར༽ 

• མིང་ཚིག་བརྗོད་པའི་རྣམ་གཞག་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ དེ་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཡིག་སྡེབ་དང་ ཚིག་སྦྱོར་གྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ འཐོབ་ཐངས་དང་

འཁྲིལ་ བྲི་ཚུགས། ༼ཡིག་སྦྱོར༽ 

• ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ རང་གི་གནས་སྟངས་ནང་ལུ་ གཞན་ལུ་རེ་མ་དགོ་པར་ རང་སྟོབས་ཀྱིས་

བྲིས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། ༼བྲི་ནི།༽ 

• གནད་དོན་ག་ཅིའི་སྐོར་ལས་འབད་རུང་ བསམ་ཞིབ་ཚུ་འབད་དེ་ རྩོད་བསྡུར་དང་ འདྲི་ཞིབ་ དོགས་སེལ་ཚུ་ ངག་སྦྱོར་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པའི་ཐོག་ལས་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས། 

ལས་དོན། 

• རྣམ་དབྱེ་བརྒྱད་ཀྱི་འཇུག་པ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ འཇུག་པ་ཚུ་འཛོལ་བ་མེད་པར་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།༼ཡིག་སྦྱོར།༽ 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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• རང་དབང་ཅན་རྐྱང་པའི་ཕྲད་དང་ སྡེ་ཚན་ཅན་གྱི་ཕྲད་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ དུས་རྒྱུན་གྱི་གནས་སྟངས་ནང་ ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་

ཚུ་ འཛོལ་བ་མེད་པར་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ཚུགས་དགོ།༼ཡིག་སྦྱོར།༽ 

• རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་ཁག་ཆེ་བའི་ ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་

ཚུགས་དགོ། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• ཞུ་ཡིག་ གཏང་ཡིག་ གན་རྒྱ་ འཕྲིན་ཡིག་ སྙན་ཞུ་ སྙན་གསོལ་ ཟིན་བྲིས་ ལས་རིམ་ གྲོས་གཞི་ ཞུ་ཚིག་ 

ངག་བརྗོད་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ཚུགས་དགོ། ༼ལྷག་རྩོམ།༽ 

 

གྲོས་འཆར་དང་པ། ཚིག་མཛོད་ལག་ལེན་གྱི་ཐོག་ལས་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

ཡིག་འགྲུལ་དང་ ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་ཟུང་འབྲེལ་སྦེ་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཚིག་མཛོད་རེ་ངེས་པར་དུ་ འབག་

འོང་དགོ་པའི་ ལམ་ལུགས་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ ཡིག་འགྲུལ་བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཚིག་མཛོད་ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་སྟེ་ 

ཡིག་སྡེབ་ཚུ་ མ་པ་ལས་རང་འཛོལ་བ་མེད་པར་ བྲི་དགོ་པའི་སྒྲིག་གཞི་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་ཟུང་འབྲེལ་སྦེ་ ལྷབ་

སྟོན་འབད་ནི། 

སྦྱོང་ལཱ་ཚིག་མཛོད་ལག་ལེན། 

ü ཡིག་འགྲུལ་ལྷབ་སྟོན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ དང་པ་ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ དོན་དག་ཧ་མ་གོ་མི་ཚུ་ ཚིག་མཛོད་ནང་ལས་

འཚོལ་བཅུག་ནི། 

ü གཉིས་པ་བྲི་བའི་སྐབས་ལུ་ ཡིག་སྡེབ་མ་ཤེས་མི་ཚུ་ ག་ར་ཚིག་མཛོད་ནང་ལས་བལྟ་སྟེ་བྲི་དགོཔ། 

ü གལ་སྲིད་ ཚིག་མཛོད་ནང་ལས་འཚོལ་མ་འཐོབ་པ་ཅིན། ཤེས་མི་དང་སློབ་དཔོན་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་ལེན་ནི། 

ü ཚིག་མཛོད་མ་བལྟ་བར་ ཡིག་སྡེབ་འཛོལ་ཏེ་ བྲིས་ཡོད་པ་ཅིན་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ སྐུགས་བཏོག་ནི། 

དྲན་གསོ། ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ སྦྱོང་ལཱ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ ཚིག་མཛོད་ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་དགོ། 

 

གྲོས་འཆར་གཉིས་པ། རིག་བསྡུར་གྱི་ཐོག་ལས་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

ཡིག་འགྲུལ་དང་ ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་ཟུང་འབྲེལ་སྦེ་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་སྦྱོང་ལཱ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་

ཨིན། དཔེར་ན། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ཡིག་འགྲུལ་སློབ་སྟོན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཡིག་སྡེབ་ལཱ་ཁག་ཡོད་མིའི་རིགས་ཚུ་ གདམ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་ལས་ རིག་བསྡུར་གྱི་

འགྲན་བསྡུར་ཅིག་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི།  

སྦྱོང་ལཱ་གི་རིམ་པ། 

ü སྡེ་ཚན་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ ཡིག་སྡེབ་འགྲན་བསྡུར་གྱི་དོན་ལུ་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྦྱང་བ་འབད་

བཅུག་ནི། 

ü སློབ་དཔོན་གྱིས་ རིག་བསྡུར་གྱི་དོན་ལུ་སྡེ་ཚན་དང་ སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཅིག་བཟོ་ནི། 

ü འགྲན་བསྡུར་གྱི་དོན་ལུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་དྲི་བ་ཚུ་ ཧེ་མ་ལས་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ནི། 

ü སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ རིག་བསྡུར་གྱི་ཐོག་ལས་ ཡིག་སྡེབ་འགྲན་བསྡུར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི། 

ü འགྲན་བསྡུར་འདི་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ ཡིག་འགྲུལ་ཅིག་ཡིག་སྡེབ་ འཛོལ་བ་མེད་པར་བྲི་བཅུག་གོ། 

ü ཡིག་འགྲུལ་བྲིས་ཡོད་མི་འདི་ ལཱ་ཤུལ་ཡར་དྲག་གི་དོན་ལུ་ དཔེ་སྣོད་ནང་ལུ་བསྡུ་གསོག་འབད་དེ་བཞག་དགོ། 

 

གྲོས་འཆར་གསུམ་པ། དཔེ་སོྣད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

ཡིག་འགྲུལ་དང་ ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་ཟུང་འབྲེལ་སྦེ་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་ལཱ་གི་དཔེ་གཤམ་གསལ་བཀོད་དོ་བཟུམ་ཨིན། 

དཔེར་ན། 

ཡིག་འགྲུལ་གྱི་དོན་ཚན་འདི་ ལྷབ་སྟོན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་ཟུང་འབྲེལ་སྦེ་ སློབ་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ 

ཐབས་ཤེས་ དཔེ་སྣོད་བཟོ་ནི་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན།  

སྦྱོང་ལཱ་གི་རིམ་པ། 

ü ཡིག་འགྲུལ་གྱི་སྐོར་ལས་ གཤམ་འཁོད་མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས་ནང་ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ་དང་ ཁ་གྱང་ཚུ་ནང་ལས་ཞིབ་

འཚོལ་འབད་དེ་ བྲི་བཅུག་ནི། 

ü ཡིག་འགྲུལ་གྱི་འབྲི་བཀོད་ཅིག་བཟོ་བཅུག་ནི། 

ü ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ག་ཅི་ར་ཨིན་ན་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཅུག་ནི། 

ü ཡིག་འགྲུལ་ཅིག་ཁྱད་ཆོས་ཚངམ་སྦེ་བྲི་བཅུག་ནི། 

དྲན་གསོ། གོང་གི་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ ལཱ་ཤུལ་ཚུ་གི་ ཡིག་སྦྱོར་ཞུན་དག་འབད་དེ་ ཟིན་བྲིས་དང་པ། གཉིས་པ། གསུམ་པ་སྦེ་ 

བཟོ་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ རང་སོའི་དཔེ་སྣོད་ནང་ལུ་བསྡུ་གསོག་འབད་དེ་བཞག་དགོ།  



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

ü ཡིག་འགྲུལ་སློབ་སྟོན་འབད་མི་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ཡིག་སྦྱོར་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས་འདུག་ག?  

ü ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་ཚང་དགོཔ་འདི་ ཡིག་འགྲུལ་ནང་ལུ་ཁག་ཆེ་ནི་མས་ག? ག་ཅི་འབད? 

དབྱེ་ཞིབ།  

ü ཡིག་འགྲུལ་གཅིག་ རང་སྟོབས་ཀྱིས་བྲི་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ཡིག་སྦྱོར་ཚང་ག་མ་ཚང་ ཆ་རོགས་ནང་རྡོག་བརྗེ་སོར་འབད་དེ་ 

དབྱེ་ཞིབ་འབད་བཅུག་ནི། 

ü ཆ་རོགས་ཀྱིས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཚར་མི་འདི་ སློབ་དཔོན་རང་ཉིད་ཀྱིས་ མཐའ་དཔྱད་ཞུན་དག་ འབད་དེ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

ü སློབ་དེབ། སློབ་རིམ་9 པའི་སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། དོན་ཚན་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། ཤོག་གྲངས་ 49-71 ། 

ü སློབ་དེབ། སློབ་རིམ་༨ པའི་རྩོམ་རིག་དང་སྐད་ཡིག། ཤོག་གྲངས་ ༢༣༩-༢༤༥ ། 

ü སློབ་དེབ། སློབ་རིམ་༧ པའི་རྩོམ་རིག་དང་སྐད་ཡིག། ཤོག་གྲངས་ ༢༠༩-༢༢༠ ། 

ü གཏང་ཡིག་དང་ཞུ་ཡིག་གི་ཀི་དེབ།  

ü མཁས་མཆོག་གཞན་གྱིས་བྲིས་ཡོད་པའི་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས། 

ü རྫོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་གསརཔ། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

ü འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ། 

འབྲེལ་ཡོད་ ཡོངས་འབྲེལ་སྦྲེལ་ལམ།  

༡. https://youtu.be/F5T8Q4Mx-hg- ཡོངས་འབྲེལ་སློབ་སྟོན། གཏང་ཡིག་འབྲི་ཐངས། སློབ་དཔོན་པདྨ་ལྷ་མོ། 

༢. https://youtu.be/VU26QausejM ཡོངས་འབྲེལ་སློབ་སྟོན། ཡིག་འགྲུལ། སློབ་དཔོན་བསམ་གྲུབ།  

༤..https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/Druk_Gi_Yigkur_Namzha,_a_guide_to_letter_wri

ting_b776aeec6596a259a46aa07a6f521319.pdf  གོང་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་འདི་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཨིན། དེ་ནང་ལུ་ 

དཔེ་དེབ་འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་ཟེར་མི་ཅིག་ཡོད། དཔེ་དེབ་ཀྱི་ནང་ལུ་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས། ཞུ་ཡིག་ གཏང་ཡིག་ སྙན་ཞུ་ སྙན་གསོལ་ལ་

སོགས་པ་ཚུ་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དཔེ་དང་བཅས་ཡོད།  
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སློབ་རིམ་བཅུ་པའི་ 

སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན། 
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སློབ་རིམ་བཅུ་པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན་བཅུད་དོན། 

སློབ་རིམ་བཅུ་པའི་ ལྷབ་སྟོན་གྱི་དོན་ལུ་ སྟོན་དགོཔ་གཙོ་བོ་ར་ ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། 

བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ། ཉན་སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ། ཟེར་ ཤེས་བྱའི་གནས་བཞི་ལུ་དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་ སྟོན་དགོཔ་ཨིན། ཤེས་

བྱའི་གནས་བཞིཔོ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཤེས་ཡོན་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྟོན་ཐངས་ཡང་ གཞི་ག་ཅིའི་ཐོག་ལས་སྟོན་ནི་སྨོ་ཟེར་བ་

ཅིན་ འབྲི་རྩོམ་ སྙན་རྩོམ། སྲུང་། རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ སྟོན་དགོཔ་དང་། སྐད་ཡིག། ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། 

ཡིག་འགྲུལ། འཁྲབ་སྲུང་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་སྟོན་དགོཔ་ཨིན།  དེ་ཚུ་སྟོན་ནི་དང་འབྲེལ་ཏེ་ གོང་འཁོད་ ཤེས་བྱའི་གནས་

བཞིའི་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་ལས་དོན་ཚུ་བསྒྲུབ་ཚུགཔ་སྦེ་ སློབ་སྟོན་གནང་དགོཔ་ཨིན། 

ལམ་སྟོན་འདི་ནང་ལུ་ སྟོན་ཐངས་ཀྱི་གོ་རིམ་ཡང་ ༡- འབྲི་རྩོམ། ༢- སྙན་རྩོམ། ༢- སྲུང་། ༣- རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན། 

༤-སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། ༥- ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་ གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ རྩ་གཞུང་གི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དང་པ་

དེ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་ལས་དོན། དེ་ལས་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་ལས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ཐངས་

དང་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཐངས། རྒྱ་སྐྱེད་ཤེས་ཡོན་དང་ རང་ཉིད་ལྷབ་སྦྱང་གི་དོན་ལུ་རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ མཁོ་ཆས་དང་ ཡོངས་

འབྲེལ་གྱི་ཁ་བྱང་ཚུ་ཡང་ རིམ་བཞིན་དུ་ བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན།  

སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན་འདི་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ཐངས་དང་ མཐུང་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཐངས་ཚུ་ 

རྩ་གཞུང་དང་འཁྲིལ་བའི་ སློབ་སྟོན་འབད་ཐངས་ཀྱི་ གྲོས་འཆར་ཙམ་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད། དོན་ཚན་རེ་རེ་བཞན་དུ་ སྟོན་

ཐངས་ཀྱི་ རིམ་པ་ཚུ་ཡང་ བཀོད་མི་ཚར་ནི་ཨིནམ་ལས་ འདི་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་ ལྷབ་སྟོན་གྱི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ལས་རིགས་

བསྒྲེས་ཏེ་ ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་ སྦྱོང་ལཱ་གཞན་དང་གཞན་ཚུ་ཡང་ རང་གིས་དཔྱད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་གཙོ་བོ་བཏོན་

དགོཔ་ཨིན། 

ལམ་སྟོན་འདི་ནང་ བཀོད་ཡོད་པའི་ སྦྱོང་ལཱ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཁ་བྱང་དང་ སྦྲེལ་ཐམ་ཚུ་ འབྲེལ་ཡོད་

རྩོམ་སྒྲིགཔ་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ལུ་བཙུགས་མི་ཚུ་གིས་ ཨ་རྟག་ར་ གཅིག་སྦེ་མ་བཞག་པར་ སོར་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡང་

ཡོདཔ་ལས་ ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་མ་བཏུབ་རེ་འབྱུང་པ་ཅིན་ རང་གིས་དུས་མཐུན་གྱི་ ཁ་བྱང་ཚུ་འཚོལ་ཤེསཔ་

འབད་དགོཔ་དང་། སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན་འདི་ཡང་ དུས་མཐུན་བཟོ་ཡི་ར་བཞག་ནི་ཨིནམ་ལས་ དུས་མཐུན་གྱི་ སློབ་སྟོན་

ལམ་སྟོན་ཕབ་ལེན་འབད་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན། 

ཡོངས་འབྲེལ་མཐོང་ཐོས་རྒྱབ་རྟེན་ འོས་འབབ་ཆེ་ཤོས་ཚུ་ འོག་གི་ཁ་བྱང་ཚུ་ལས་ འཐོབ་ཚུགས། 
• ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གིས་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་ རྒྱང་བསྒྲགས་སོླབ་སོྟན། (http://www.education.gov.bt/?p=3782) 

• རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོད་པ། ( https://repository.rec.gov.bt/) 
• རོྫང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བཟོ་སྐྲུན་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། 

འབྲི་རྩོམ་གྱི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན། 
སློབ་རིམ་བཅུ་པ། 

 

འབྲི་རྩོམ་དང་འབྲེལ་བའི་ 

• ལྕོགས་གྲུབ། 

• ལས་དོན། 

• ལྷབ་སྟོན་ལམ་སྟོན། 

• དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས། 

• མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 
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སློབ་རིམ་ ༡༠ པའི་འབྲི་རྩོམ་སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན། 

འབྲི་རྩོམ་གྱི་ངོ་སོྤྲད་ ལྷབ་སྟོན་ལམ་ལུགས། 

ལྕོགས་གྲུབ། 

• འབྲི་རྩོམ་ སྙན་རྩོམ་ སྲུང་ རྣམ་ཐར་ འཁྲབ་སྲུང་ལ་སོགས་པའི་ རྩོམ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་ཚུ་ ཉན་ཞིནམ་ལས་ 

དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ བཏུབ་མ་བཏུབ་ཀྱི་ བསམ་འཆར་བཤད་ནི་དང་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ གནད་དོན་ཚུ་ རྒྱས་སྡུད་གང་འོས་

ཀྱི་ཐོག་ལས་ སླབ་ཚུགས། ༼ཉན་སླབ༽ 

• རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་མཁོ་བའི་ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ལེགས་ཤོམ་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ 

རང་གི་མི་ཚེ་ དོན་ལྡན་བཟོ་ནི་ལུ་བརྩོན་ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ་༽ 

 

ལས་དོན། 

• འགྲེལ་བཤད། ལོ་རྒྱུས། འཆར་སྣང་། རྒྱས་བཤད། རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཐོག་ལས་ སྐྱོན་ཡོན་

ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ། 

• གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ལས་འཐོན་པའི་ རྫོང་ཁ་དང་ཆོས་སྐད་ལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ རང་

ལུ་ཕན་པའི་ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ཚུ་ལེན་ཚུགས་དགོ། 

• འབྲེལ་ཡོད་གནད་དོན་ཚུ་ཉན་ཏེ་ གོ་དོན་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཐོག་ལས་ བརྡ་སྒྱུར་འབད་ཚུགས་དགོ། 

 

གྲོས་འཆར་དང་པ། འབྲི་རྩོམ་གྱི་ངོ་སོྤྲད་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ལྷབ་ནི།  

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སློབ་རིམ་དགུ་པའི་ནང་ ལྷབ་ཡོད་པའི་ དོན་ཚན་ འབྲི་རྩོམ་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གཤམ་གསལ་ 

སྦྱོང་ལཱའི་གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི། དཔེར་ན། 

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་གོ་དོན་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་ལཱ་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན། 

སློབ་རིམ་དགུ་པའི་ནང་ ལྷབ་ཡོད་མི་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འོག་གི་དྲི་བ་ཚུ་བཀོད་དེ་ ལན་གྲོས་བསྡུར་འབད་ནི། 

ü རྩོམ་རིག་གི་དབྱེ་བ་ ག་ཅི་ར་ཨིན་ན? 

ü འབྲི་རྩོམ་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་ཨིན་ན? 

ü སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་གོ་དོན་ རང་སྟོབས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ བཤད་པ་བྲི་བཅུག་ནི། 

ü འབྲི་རྩོམ་བྲིཝ་ད་ ཁྱད་རྣམ་ག་ཅི་ར་ཚང་དགོཔ་ཨིན་ན? 

ü ལན་ཚུ་ ཆ་རོགས་དམང་ཁར་ བཤད་བཅུག་ནི། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ü གྲོས་སྡུར་གྱི་བཅུད་དོན་བཏོན་ཏེ་ འབྲི་རྩོམ་ཟེར་མི་ག་ཅི་ཨིན་ན་ ཧ་གོ་བཅུག་ནི། 

 

གྲོས་འཆར་གཉིས་པ། འབྲི་རོྩམ་གྱི་ངོ་སོྤྲད་འཚོལ་ཞིབ་དང་ དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ལྷབ་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

འོག་གི་སློབ་དེབ་དང་ དཔེ་དེབ། དེ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ཚུ་ནང་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་ངོ་སྤྲོད་ག་དེ་སྦེ་བཀོད་ཡོད་ག་དང་ འབྲི་རྩོམ་

འབྲི་ཐངས་ཚུ་ལུ་ བལྟ་སྟེ་ དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི། 

དཔེ་དེབ། 

• སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༩ པ། སློབ་རིམ་བཅུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

• ལམ་སྣང་འོད་ཟེར། འབྲི་རྩོམ་གྱི་ངོ་སྤྲོད་འབྲི་ཐངས། བློ་གཏེར་དཔེ་སྐྲུན། 

• རྫོང་ཁ་འབྲི་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྡེབས། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ།  

• https://bowvalleycollege.libguides.com/essay (How to write essay) 

• https://youtu.be/oH1mlhmuu2A  (སྤྱིར་བཏང་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ངོ་སྤྲོད་དང་ རྩོད་གླེང་འབྲི་རྩོམ༽ 

• https://youtu.be/6-ztbHg9TnE (རྒྱུད་སྐུལ་དང་འཆར་སྣང་འབྲི་རྩོམ) 

དེ་ཚུ་ བལྟ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ག་ཏེ་ལུ་དཔེ་ལེགས་ཤོམ་འདུག་ག་ གདམ་འཐུ་འབད་དེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི། ཨིང་སྐད་ནང་ 

ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ བལྟ་ཞིན་ན་ སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་ རྫོང་ཁའི་ནང་ དོར་ཁ་སྒྱུར་བཅུག་ནི། 

 

གྲོས་འཆར་གསུམ་པ། འབྲི་རོྩམ་གྱི་ངོ་སོྤྲད་ ཕྱི་ནང་སྒོར་སྒོརམ་གི་ཐོག་ལས་ ལྷབ་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

• དང་པ་ར་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ འོག་གི་ དྲི་བ་ཚུ་ བཤད་བྱིན་ནི། 

ü འབྲི་རྩོམ་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་ལུ་གོཝ་ཨིན་མས?  

ü འབྲི་རྩོམ་འདི་ ག་དེ་སྦེ་ བྲི་དགོ་ནི་ཨིན་མས? 

ü འབྲི་རྩོམ་ནང་ ག་ཅི་ར་ཚུད་དགོ་ནི་ཨིན་མས་གོ? 

ü འབྲི་རྩོམ་དང་ སྙན་རྩོམ་ སྲུང་ ཚུ་གི་བར་ན་ ཁྱད་པར་ག་ཅི་འདུག་གོ? 

• དེ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ མནོ་ཡུན་ སྐར་མ་༢ དེ་ཅིག་བྱིན་ནི། 

• དེ་གི་ཤུལ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ཕྱི་ནང་སྒོར་སྒོརམ་གི་ཐོག་ལས་ བརྗེ་སོར་འབད་དེ་སླབ་བཅུག་ནི། 

• སློབ་དཔན་གྱི་བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གོམ་སྤོ་ཞིན་ན་ སྐོར་རྒྱབ་སོར་ཏེ་ ད་རུང་ བརྗེ་སོར་འབད་བཅུག་ནི།  



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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• གནད་དོན་ བརྗེ་སོརའབད་བའི་སྐབས་ལུ་ གནད་དོན་དང་འཁྲིལ་བའི་ སྐད་ཀྱི་སེང་ཕབ་དང་ གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་ 

ཉམས་འགྱུར་གྱི་ཁྱད་པར་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ ལམ་སྟོན་འབད་དགོ།  

• དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཡོད་མི་འདི་ རྗེ་སོར་འབད་ མ་འབད་བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ དྲི་བ་དག་པ་ཅིག་བཀོད་དེ་ ལན་སླབ་བཅུག་ནི།  

དྲི་བའི་དཔེ། ༡. འབྲི་རྩོམ་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་སྨོ? 

    ༢. འབྲི་རྩོམ་ བྲིཝ་ད་ ཁྱད་རྣམ་ག་ཅི་ར་ ཚུད་དགོཔ་སྨོ? 

    ༣. འབྲི་རྩོམ། སྙན་རྩོམ་དང་ སྲུང་གི་བར་ན་ ཁྱད་པར་ག་ཅི་ར་འདུག? 

     ༤. ཁྱོད་ཀྱིས་ ཡོན་ཏན་འཐེབ་ ག་ཅི་ར་ཐོབ་ཅི? 

•  དེ་ལུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• ཁྱོད་ཀྱི་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ག་ཅི་ར་ཧ་གོ་ཡི? 

• འབྲི་རྩོམ་ཟེར་མི་འདི་ག་དེ་སྦེ་ བྲི་དགོ་ནི་ཨིན་མས་གོ? 

དབྱེ་ཞིབ། 

ü འབྲི་རྩོམ་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ གོཝ་ཨིན་ན་ ཟེར་བའི་དྲི་བ་ཚུ་ བཀོད་དེ་ ཁ་ལས་སླབ་བཅུག་ནི་དང་། 

ཡིག་ཐོག་ལུ་བྲི་བཅུག་ནི་ཚུ་ འབད་དེ་ ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་དགོ། 

ü སློབ་ཕྲུག་ནང་རྡོག་ལུ་ འབྲི་རྩོམ་ཟེར་མི་འདི་ ངོས་འཛིན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དྲིས་ལན་འབད་བཅུག་སྟེ་ ཤེས་མ་ཤེས་དབྱེ་

ཞིབ་འབད་དགོ། 

ü དབྱེ་བ་མ་ཕྱེ་བར་ སྤྱིར་བཏང་ འབྲི་རྩོམ་ཅིག་ སྤྱིར་བཏང་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་དང་འཁྲིལ་ བྲི་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་

འབད་དགོ།  

ü འབྲི་རྩོམ་དྲག་ཤོས་ཀྱི་ དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཁོང་རའི་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ ཁོང་ར་ནང་རྡོག་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་བཅུག་

དགོ།  

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

• སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༩ པ། སློབ་རིམ་བཅུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

• རྫོང་ཁ་འབྲི་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྡེབས། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

• https://bowvalleycollege.libguides.com/essay (How to write essay) 

• https://youtu.be/oH1mlhmuu2A  (སྤྱིར་བཏང་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ངོ་སྤྲོད་དང་ རྩོད་གླེང་འབྲི་རྩོམ༽ 

• https://youtu.be/6-ztbHg9TnE (རྒྱུད་སྐུལ་དང་འཆར་སྣང་འབྲི་རྩོམ) 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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འབྲི་རྩོམ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་གོ་རིམ་ ལྷབ་སྟོན་ལམ་ལུགས། 
ལྕོགས་གྲུབ། 

• འབྲི་རྩོམ་ སྙན་རྩོམ་ སྲུང་ རྣམ་ཐར་ འཁྲབ་སྲུང་ལ་སོགས་པའི་ རྩོམ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་ཚུ་ ཉན་ཞིནམ་ལས་ 

དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ བཏུབ་མ་བཏུབ་ཀྱི་ བསམ་འཆར་བཤད་ནི་དང་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ གནད་དོན་ཚུ་ རྒྱས་སྡུད་གང་འོས་

ཀྱི་ཐོག་ལས་ སླབ་ཚུགས། ༼ཉན་སླབ༽ 

• རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་མཁོ་བའི་ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ལེགས་ཤོམ་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ 

རང་གི་མི་ཚེ་ དོན་ལྡན་བཟོ་ནི་ལུ་བརྩོན་ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• རྩོམ་རིག་གི་གཞི་རྟེན་ཚུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ འབྲི་རྩོམ་ སྙན་རྩོམ་ སྲུང་ལ་སོགས་པའི་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ དབྱེ་

དཔྱད་འབད་དེ་ བསམ་འཆར་བཀོད་ནི་དང་ དེ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ རང་གིས་ཡང་ རྩོམ་རིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ གསར་རྩོམ་འབད་

ནིའི་ འགན་ཁག་འབག་ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

 

ལས་དོན། 

• རྫོང་ཁའི་རྩོམ་རིག་ནང་གི་ ཚིགས་བཅད་ ཚིག་ལྷུག་ སྤེལ་མ་ ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ རྗོད་སྒྲ་དང་ ཚིག་གི་གཅད་མཚམས་ཚུ་ འོས་

འབབ་ལྡན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ལྷག་སྟེ་ གོ་བ་ལེན་ཚུགས་དགོ།༼ལྷག་རྩོམ༽ 

 

• འགྲེལ་བཤད། ལོ་རྒྱུས། འཆར་སྣང་། རྒྱས་བཤད། རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཐོག་ལས་ སྐྱོན་ཡོན་

ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ།༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• འབྲི་རྩོམ་གྱི་སྐབས་ལུ་ ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཁྱད་རྣམ་ འཆར་གཞི་བཟོ་ནི་ ཟིན་བྲིས་བཀོད་ནི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ཚུ་ ལྷབ་སྦྱང་

འབད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རང་གི་མི་ཚེའི་ནང་ལུ་ ཡིག་རིགས་ག་ཅི་ར་ བྲི་དགོ་རུང་ རིག་རྩལ་འདི་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་བྲི་ཐོག་ལས་ 

བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་ལུ་ གོམས་སྦྱངས་ཚུད་ཚུགས་དགོ། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• འབྲེལ་ཡོད་ གནད་དོན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བསམ་ཞིབ་དང་འདྲི་ཞིབ་ཚུ་འབད་དེ་ རྩོད་སྡུར་ཚུ་ འབད་ཚུགས་དགོ། ༼ཉན་སླབ༽ 

 

གྲོས་འཆར་དང་པ། འབྲི་རོྩམ་འབྲི་ཐངས་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ལག་ལེན་དངོས་འཐབ་ཀྱི་ལྷབ་སྦྱང་། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

ལས་འགུལ་གཞི་བཞག་གི་ཐོག་ལས་ འབྲི་རྩོམ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་གོ་རིམ་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་ལཱ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་

ཨིན་པ་ཅིན། 

• ཨིང་སྐད་ཀྱི་ཆོས་ཚན་ནང་ ལྷབ་ནི་ཡོད་པའི་ འབྲི་རྩོམ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་གོ་རིམ་ལུ་དཔེ་བཞག་ནི་དང་། སློབ་རིམ་དགུ་པའི་ནང་

ལྷབ་ཡོད་པའི་ འབྲི་རྩོམ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་གོ་རིམ་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཞིན་ན་ དེ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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• འབྲི་རྩོམ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ དོན་ཚན་རེ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་བཅུག་ཞིན་ན་ འབྲི་རྩོམ་ཅིག་ བྲི་

བཅུག་ནི། 

• སྦྱང་བ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ མ་འཐོབ་ཚུན་ཚོད་ ལོག་ཅི་ར་བྲི་བཅུག་ཞིན་ན་ རང་སོའི་དཔེ་སྣོད་ནང་ བསྡུ་གསོག་འབད་དེ་

བཞག་བཅུག་ནི། 

• རང་གིས་བྲིས་ཏེ་ཡོད་པའ་འབྲི་རྩོམ་ལུ་ བལྟ་སྟེ་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་གོ་རིམ་ ཧ་གོཝ་བཟོ་ནི། 

དཔེ་དེབ། 

• སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༡༡ པ། སློབ་རིམ་བཅུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 
• English Textbook, Reading and Literature, Class X, DCPD 
ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ། 
https://slideplayer.com/slide/10565130/  ༼ཨིང་སྐད་ནང་ཡོད་པའི་ འབྲི་རྩོམ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་གོ་རིམ༽ 

 
 

གྲོས་འཆར་གཉིས་པ། འབྲི་རོྩམ་འབྲི་ཐངས་ ཆོས་ཚན་ནང་སྒྲིལ་གྱི་ཐོག་ལས་ ལྷབ་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

འབྲི་རྩོམ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་གོ་རིམ་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གཤམ་གསལ་སྦྱོང་ལཱའི་གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི། 

དཔེར་ན། 

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ འབྲི་རྩོམ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་གོ་རིམ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་ལཱ་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན། 

དང་པ་ར་ ཨིང་སྐད་ཀྱི་ཆོས་ཚན་ནང་ ལྷབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ འབྲི་རྩོམ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་གོ་རིམ་ཚུ་ གྲོས་བསྡུར་གྱི་ཐོག་ལས་ གནད་

དོན་ ཐོ་བཀོད་རྐྱབ་ནི། 

༡༽ སྔོན་འབྲི། (Pre-Writing) 

• ཧེ་མ་ར་ དོན་ཚན་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནི།  

ü དེ་ཡང་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་དོན་ཚན་ཚུ་ རང་གི་ཉམས་མྱོང་དང་ ཡོན་ཏན་གྱི་ཐོག་ལས་ བྲི་ཚུགསཔ་དང་།  

ü གནད་དོན་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་གོ་སྐབས་ཡོདཔ།  

ü རྒྱབ་རྟེན་གྱི་རིགས་ཚུ་འཐོབ་ཚུགསཔ།  

ü གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་བའི་དགོས་མཁོ་ཡོདཔ།  

ü ལྷག་མི་ཚུ་གི་ སྤྲོ་བ་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་ཐོག་ལས་ བྲི་བ་ཅིན་ འབྲི་རྩོམ་འདི་ ལགས་ཤོམ་ཅིག་སྦེ་འཐོན་ཚུགས་ནི་

ཨིན།  

• དེ་ལས་ ཁག་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ནི། 	

༢༽	བཀོད་རིས།	(outlining) 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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སྔོན་འབྲི་གི་སྐབས་ བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ་སྟེ་ སྤྱིར་བཏང་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ བཀོད་རིས་ཅིག་

བཟོ་ནི། དེ་ལུ་འཆར་གཞི་ཟེར་སླབ་རུང་བཏུབ། འཆར་གཞིའི་ཟིན་བྲིས་ ལགས་ཤོམ་བཟོ་སྟེ་བྲི་བ་ཅིན་ དེ་གིས་འབྲི་རྩོམ་བྲི་ནི་

ལུ་ ལམ་སྟོན་ལེགས་ཤོམ་ བྱིན་ཚུགསཔ་ཨིན། འབྲི་རྩོམ་གྱི་འཆར་གཞིའི་ནང་ལུ་ དོན་ཚན་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནི་དང་ ངོ་སྤྲོད་ 

བར་གྱི་གནད་དོན་ མཇུག་བསྡུ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་བྲི་ནི་ཨིན་ན་དང་། བར་གྱི་གནད་དོན་ནང་ ག་ཅི་ར་བཙུགས་ཏེ་བྲི་ནི་ཨིན་ནའི་ འཆར་

གཞི་ཚུ་ཚུདཔ་ ཨིན། 

༣༽	ཟིན་བྲིས།	(Drafting)	

བཀོད་རིས་ནང་ཡོད་པའི་	གནད་དོན་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་	ཁྱད་རྣམ་ཚང་བའི་འབྲི་རྩོམ་	ཅིག་བྲི་ནི།		

དཔེ་དེབ། 

• སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༡༡ པ། སློབ་རིམ་བཅུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 
• English Textbook, Reading and Literature, Class X, DCPD 
ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ། 
https://slideplayer.com/slide/10565130/  ༼ཨིང་སྐད་ནང་ཡོད་པའི་ འབྲི་རྩོམ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་གོ་རིམ༽ 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• འབྲི་རྩོམ་བྲིཝ་ད་ འབྲི་རྩོམ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་གོ་རིམ་ ག་དེ་སྦེ་སྨོ? 

• སྔོན་འབྲི་ ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་སྨོ? དེ་ནང་ལུ་ ག་ཅི་ར་ཚུདཔ་སྨོ? 

• བཀོད་རིས་ ཟེར་མི་འདི་ག་ཅི་སྨོ? དེ་ནང་ལུ་ ག་ཅི་ར་ཚུདཔ་སྨོ? 

• ཟིན་བྲིས་ ཟེར་མི་འདི་ག་ཅི་སྨོ? དེ་ནང་ལུ་ ག་ཅི་ར་ཚུདཔ་སྨོ? 

དབྱེ་ཞིབ། 

• སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ འབྲི་རྩོམ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་གོ་རིམ་དང་པ་ སྔོན་འབྲི་གི་སྐབས་ལས་ར་ ལྟ་རྟོག་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ འབད་

དགོཔ་ཨིན། 

• ལྟ་རྟོག་འབད་བའི་སྐབས་ གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབྲི་དོ་ཡོད་མེད་དང་། ཚིག་དོན་བཙུགས་ཐངས་དང་ སྡེབ་དང་སྦྱོར་

བ་བ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ག་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ ལེགས་བཅོས་འབད་བྱིན་དགོ། 

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

• སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༡༡ པ། སློབ་རིམ་བཅུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 
• English Textbook, Reading and Literature, Class X, DCPD 
ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ། 
https://slideplayer.com/slide/10565130/  ༼ཨིང་སྐད་ནང་ཡོད་པའི་ འབྲི་རྩོམ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་གོ་རིམ༽ 

• རྫོང་ཁ་འབྲི་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྡེབས། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 
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གྲོས་འཆར་གསུམ་པ། འབྲི་རྩོམ་གྱི་འབྲི་བཀོད་ གྲོས་སྡུར་དང་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཐོག་ལས་ལྷབ་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སློབ་རིམ་དགུ་པའི་ནང་ ལྷབ་ཡོད་པའི་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་འབྲི་བཀོད་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གཤམ་གསལ་སྦྱོང་ལཱའི་གོ་རིམ་དང་

འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི། དཔེར་ན། 

སློབ་རིམ་དགུ་པ་ནང་ ལྷབ་ཡོད་པའི་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་ འབྲི་བཀོད་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ གྲོས་བསྡུར་གྱི་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྟོན་

འབད་ནི། 

སྤྱིར་བཏང་འབྲི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་ག་ཅི་ར་བྲི་རུང་ འོག་གི་འབྲི་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བྲི་དགོ། 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

གྲོས་འཆར་བཞི་པ། འབྲི་རོྩམ་གྱི་འབྲི་བཀོད་ ག་བསྡུར་གྱི་ཐོག་ལས་ལྷབ་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

འོག་གི་སློབ་དེབ་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ཚུ་ནང་ལས་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་འབྲི་བཀོད་ཚུ་བལྟ་སྟེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི། 

• སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༡༥ པ། སློབ་རིམ་བཅུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

• རྫོང་ཁ་འབྲི་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྡེབས། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

       འབྲི་རྩོམ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་རྣམ། 

༡. དོན་ཚན།  

༢. མགོ་རྒྱན། (༉) 

༣. ངོ་སྤྲོད།  

    ༡. སྤྱིར་བཏང་དོན་ཚན་གྱི་ངོ་སྤྲོད།  

    ༢. དེའི་བཤད་པ།  

    ༣. རྩ་བའི་རྗོད་པ། (Thesis Statement)     

༤. བར་གྱི་གནད་དོན། (དོན་མཚམས་ ༣ དེ་ཅིག) 

      ༡. རྩ་བའི་རྗོད་པ་དང་འཁྲིལ་བའི་ཡན་ལག་གི་རྗོད་པ། (Topic Sentence) 

      ༢. འབྱུང་ཁུངས་དང་ལྡན་པའི་བཤད་པ་ཁ་གསལ།  

      ༣. དོན་མཚམས་གྱི་བཅུད་དོན།    

༥. མཇུག་བསྡུ།  དོན་ཚན་བཅུད་དོན། 

 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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• ལམ་སྟོན་རབ་གསལ། ཀུན་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ། བློ་གཏེར་དཔེ་བསྐྲུན། 

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ།  
• https://essayreply.com/what-is-an-essay/ ༼འབྲི་རྩོམ་གྱི་གོ་དོན་དང་ འབྲི་བཀོད༽ 

• https://penandthepad.com/elements-essay-writing-7875213.html ༼འབྲི་རྩོམ་གྱི་ འབྲི་བཀོད་དང་ ཆ་ཤས་ཚང་དགོཔ་ཚུ༽ 

དེ་ཚུ་ བལྟ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ སྤྱིིར་བཏང་འབྲི་རྩོམ་གྱི་འབྲི་བཀོད་ འབྲི་ཐངས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ག་བསྡུར་འབད་དེ་ བལྟ་བཅུག་ཞིན་

ན་ འོས་འབབ་ཆེ་ཤོས་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ བྲི་བཅུག་ནི། 

 

གྲོས་འཆར་ལྔ་པ། འབྲི་རྩོམ་འབྲི་བཀོད་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ ལག་ལེན་དངོས་འཐབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ འབྲི་ལྷབ་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སློབ་དཔོན་གྱིས་ སློབ་རིམ་དགུ་པའི་ནང་ ལྷབ་ཡོད་པའི་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་འབྲི་བཀོད་ཚུ་ གྲོས་བསྡུར་གྱི་ཐོག་ལས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་

དེ་ འབྲི་བཀོད་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་འབད་བཅུག་ནི། དཔེར་ན། 

འབྲི་རྩོམ་གྱི་འབྲི་བཀོད་ རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ འབྲི་ཐངས་ལམ་ལུགས་ གཤམ་གསལ་ལྟར། 

འབྲི་རྩོམ་ངོ་སྤྲོད། 

ü གནད་དོན་ག་ཅིའི་སྐོར་ལས་ཨིན་ན་དང་། ག་ཅི་སྦེ་བྲི་དགོཔ་ཨིན་ན། ག་དེ་སྦེ་ བྲིས་ཡོད་ག་དང་། དེ་ནང་ ག་ཅི་

ར་ ཚུད་ཡོད་ག་ཚུ་ བཀོད་དེ་ བྲི་ནི། 

ü ངོ་སྤྲོད་ལྷག་པའི་བསྒང་ལས་ བར་གྱི་གནད་དོན་འདི་ བཀོ་མ་བཞག་པར་ ལྷག་དགོ་མནོ་སི་སི་ འོང་ཚུགས་པའི་ 

ཚིག་དོན་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ བྲི་ནི་ཡོད། 

ü ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལྟར་དུ་ མཆོད་བརྗོད་དང་ དམ་བཅའ་ ཁེངས་པ་སྐྱུང་བའི་ཚིག་དོན་ཚུ་ བཀོད་དེ་བྲི་ཚུ་

ཡོད། 

ü རྩོམ་པ་པོ་རང་གི་བསམ་དོན་ཚུ་ གཞན་གྱིས་ཧ་གོ་ནིའི་སྤྲོ་བ་ལེན་ཐབས་ལུ་ དྲི་བ་གཅིག་གཉིས་ཅིག་བཀོད་ཞིནམ་

ལས་ དྲི་བ་འདི་གི་ལན་ཚུ་ འབྲི་རྩོམ་འདི་ནང་ བཤད་ནི་ཨིན་པའི་སྐོར་ བཀོད་དེ་བྲི་ནི་ ལ་སོགས་པ་ཚུ་ཡོད། 

ü ངོ་སྤྲོད་བྲི་བའི་སྐབས་ལུ་ དོན་མཚམས་གཅིག་ནང་ བྲི་ནི་ཡང་ཡོད། དོན་མཚམས་གཉིས་ནང་ བྲི་ནི་ཡང་ཡོད། 

འབྲི་རྩོམ་རྒྱས་ཤིང་རྒྱས་པར་ ཨིན་པ་ཅིན་ དོན་མཚམས་གཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་ མང་ཉུང་ག་དེ་སྦེ་ཡང་འབྲི་སྲོལ་ཡོད། 

བར་གྱི་གནད་དོན། 

Ø བར་གྱི་གནད་དོན་ནང་ལུ་ འཆར་གཞིའི་ནང་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའི་ དོན་ཚན་གྱི་ཟིན་བྲིས་ཚུ་ རྗོད་ཚིག་གི་ཐོག་ལས་ འབྲི་

རྩོམ་གྱི་རང་བཞིན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཤད་པ་རྐྱབ་ནི་དང་། ཁུངས་དོན་སྦྲག་ནི། རྩོད་སྡུར་འབད་ནི་ཚུ་ བཀོད་དགོཔ་

ཨིན། 

Ø འཆར་གཞི་ཟིན་བྲིས་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་ ནང་གསེས་དོན་ཚན་རེ་གིས་ ཉུང་ཤོས་ དོན་མཚམས་རེ་འཐོནམ་འབད་ བྲི་

དགོཔ་ཨིན། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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Ø བར་གྱི་གནད་དོན་ བྲི་བའི་སྐབས་ ཚིག་མཚམས་དང་དོན་མཚམས་བཅད་དེ་ བྲི་ནི་དང་།  

Ø དོན་ཚན་གོང་འོག་གི་བར་ན་ འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་སྦེ་བཙུགས་ནི། 

Ø དོན་ཚན་གྱི་རྒྱབ་རྟེན་འབད་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་དཔེ་དང་ དཔྱེ་གཏམ་ ལུང་འདྲེན་དང་ བདེན་ཁུངས་ དེ་ལས་ 

སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ བྲི་དགོཔ་ཨིན། 

ü མཇུག་བསྡུ། 

v དོན་ཚན་ངོ་མའི་ནང་དོན་ཚུ་གི་ བཅུད་དོན་བཤད་དེ་ མཇུག་བསྡུ་ནི། 

v འབྲི་རྩོམ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དགོ་པའི་ ཚིག་དོན་བཙུགས་ནི། 

v གནད་དོན་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་དང་གྲོས་སྡུར་ བསམ་དཔྱད་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་འབད་དགོ་པའི་ ཚིག་དོན་བཀོད་དེ་ མཇུག་

བསྡུ་ནི། 

v ནང་པའི་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མཇུག་རྩོམ་དང་། བཟོད་གསོལ། བསྔོ་སྨོན། མཛད་བྱང་། དེ་ལས་ ཤིས་བརྗོད་ཀྱི་ཚིག་

ཚུ་ བཙུགས་ཏེ་ མཇུག་བསྡུ་སྲོལ་ཚུ་ཡོད། 

ü གོང་གི་ འབྲི་བཀོད་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ འབྲི་བཀོད་དེ་དང་འཁྲིལ་བའི་ དཔེ་རེ་ བརྩམ་བཅུག་ནི། 

དེ་ཚུ་ སློབ་དེབ་ནང་ལུ་བཀོད་ཡོདཔ་ལས་ དེའི་སྐོར་ བཤད་པ་ཚུ་ དཔེ་དང་སྦྲགས་བཤད་བྱིན་ཏེ་ འབྲི་རྩོམ་གཅིག་ དེ་དང་འཁྲིལ་

བྲི་བཅུག་དགོ། 

 

གྲོས་འཆར་དྲུག་པ། འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ དེ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ འབྲི་བཀོད་ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

• སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་པའི་འབྲི་རྩོམ། གཞན་གྱིས་བརྩམས་ཡོད་པའི་འབྲི་རྩོམ། ཡངན། ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ རྫོང་ཁ་དང་

ཆོས་སྐད་ཀྱི་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ ལྷག་བཅུག་ནི།  

• འབྲི་རྩོམ་གྱི་འབྲི་བཀོད་ཧ་གོ་བཅུག་ཞིན་ན་ དེ་དང་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ འབྲི་བཀོད་གསར་འབྲི་འབད་བཅུག་ནི། 

• སྒྲིག་བཀོད་གསར་བཟོ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་སེམས་ཁར་བཞག་དགོ།  

• དེ་ལས་ སྒྲིག་བཀོད་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ དོན་ཚན་གང་རུང་ཅིག་གི་ཐོག་ལུ་ རྒྱས་བཤད། རྒྱུད་སྐུལ། འཆར་སྣང་གི་

འབྲི་རྩོམ་ཚུ་གསར་འབྲི་འབད་བཅུག་ནི། 

དཔེ་དེབ། 

• སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༡༨ པ། སློབ་རིམ་བཅུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

• སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༣༩ པ། སློབ་རིམ་བཅུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

• རྫོང་ཁ་འབྲི་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྡེབས། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

• ལམ་སྟོན་རབ་གསལ། ཀུན་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ། བློ་གཏེར་དཔེ་བསྐྲུན། 

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ།  



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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• https://riggzhung.wordpress.com/category/ ༼འབྲི་རྩོམ་གྱི་རིགས་དང་ རྩོམ་རིག་གཞན༽ 
• https://essayreply.com/what-is-an-essay/ ༼འབྲི་རྩོམ་གྱི་གོ་དོན་དང་ འབྲི་བཀོད༽ 

• https://penandthepad.com/elements-essay-writing-7875213.html ༼འབྲི་རྩོམ་གྱི་ འབྲི་བཀོད་དང་ ཆ་ཤས་ཚང་དགོཔ་ཚུ༽ 

དེ་ཚུ་ བལྟ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ སྤྱིིར་བཏང་འབྲི་རྩོམ་གྱི་འབྲི་བཀོད་ འབྲི་ཐངས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ག་བསྡུར་འབད་དེ་ བལྟ་བཅུག་ཞིན་

ན་ འོས་འབབ་ཆེ་ཤོས་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ བྲི་བཅུག་ནི། 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• སྤྱིར་བཏང་འབྲི་རྩོམ་བྲིཝ་ད་ འབྲི་བཀོད་ནང་ ཚང་དགོཔ་ག་ཅི་ར་འདུག? 

• ངོ་སྤྲོད་བྲིཝ་ད་ ཁྱད་ཆོས་ག་ཅི་ར་ཚང་དགོ་པས? 

• བར་གྱི་གནད་དོན་ བྲིཝ་ད་ ཁྱད་ཆོས་ག་ཅི་ར་ཚང་དགོ་པས? 

• མཇུག་བསྡུ་བྲིཝ་ད་ ཁྱད་ཆོས་ག་ཅི་ར་ཚང་དགོ་པས? 

དབྱེ་ཞིབ། 

v སྤྱིར་བཏང་འབྲི་རྩོམ་བྲིཝ་ད་ འབྲི་བཀོད་ནང་ ཁྱད་རྣམ་ག་ཅི་ར་ཚང་དགོཔ་འདུག་ག ? ཟེར་བའི་དྲི་བ་ཚུ་ བཀོད་དེ་ ཁ་ལས་

སླབ་བཅུག་ནི་དང་། ཡིག་ཐོག་ལུ་བྲི་བཅུག་ནི་ཚུ་ འབད་དེ་ ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་དགོ། 

v སློབ་དཔོན་གྱིས་ བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་སྟེ་ཡོད་པའི་ འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ནང་ལས་ འབྲི་བཀོད་ཀྱི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག་ནི། 

དཔེར་ན། ངོ་སྤྲོད་འབྲི་ཐངས་ནང་ལས་འབད་བ་ཅིན་ དོན་ཚན་གྱི་ངོ་སྤྲོད་དང་དེའི་བཤད་པ་ ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག། རྩ་བའི་

རྗོད་པ་ ངོས་འཛིན་འབད་བཅུུག། བར་གྱི་གནད་དོན་འབྲི་ཐངས་ནང་འབད་བ་ཅིན་ རྩ་བའི་བརྗོད་པ་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཡན་ལག་

གི་རྗོད་པ་ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག། དོན་མཚམས་བཅུད་དོན་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག་ནི་དང་། མཇུག་བསྡུ་འབྲི་ཐངས་ནང་འབད་

བ་ཅིན་ དོན་ཚན་བཅུད་དོན་ག་དེ་སྦེ་ བཏོན་ནུག་ག་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་མི་ཚུགས་བལྟ་དགོ། 

v འབྲི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་ གང་རུང་ཅིག་གི་ཐོག་ལུ་ འབྲི་བཀོད་ཀྱི་ཁྱད་རྣམ་ག་ར་ཚང་བའི་ འབྲི་རྩོམ་ཅིག་ བྲི་བཅུག་ཞིན་ན་ ཡིག་

སྡེབ། སྦྱོར་བ། ཡིག་བཟོ་དང་ གཙང་སྦྲ། དེ་ལས་ མིང་ཚིག་ལག་ལེན་དང་ འབྲི་བཀོད་ཚང་མི་ཚང་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ ཚད་

གཞི་ཅིག་བཟོ་ཐོག་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་བ་ཅིན་ ལེགས་ཤོམ་འོང་། 

 

འབྲི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་ལྷབ་སྟོན་ལམ་ལུགས། 

ལྕོགས་གྲུབ། 

• རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་མཁོ་བའི་ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ལེགས་ཤོམ་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ 

རང་གི་མི་ཚེ་ དོན་ལྡན་བཟོ་ནི་ལུ་བརྩོན་ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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• འབྲི་རྩོམ་ སྙན་རྩོམ་ སྲུང་ རྣམ་ཐར་ འཁྲབ་སྲུང་ལ་སོགས་པའི་ རྩོམ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་ཚུ་ ཉན་ཞིནམ་ལས་ 

དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ བཏུབ་མ་བཏུབ་ཀྱི་ བསམ་འཆར་བཤད་ནི་དང་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ གནད་དོན་ཚུ་ རྒྱས་སྡུད་གང་འོས་

ཀྱི་ཐོག་ལས་ སླབ་ཚུགས། ༼ཉན་སླབ༽ 

• རྩོམ་རིག་གི་གཞི་རྟེན་ཚུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ འབྲི་རྩོམ་ སྙན་རྩོམ་ སྲུང་ལ་སོགས་པའི་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ དབྱེ་

དཔྱད་འབད་དེ་ བསམ་འཆར་བཀོད་ནི་དང་ དེ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ རང་གིས་ཡང་ རྩོམ་རིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ གསར་རྩོམ་འབད་

ནིའི་ འགན་ཁག་འབག་ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

 

ལས་དོན། 

• རྫོང་ཁའི་རྩོམ་རིག་ནང་གི་ ཚིགས་བཅད་ ཚིག་ལྷུག་ སྤེལ་མ་ ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ རྗོད་སྒྲ་དང་ ཚིག་གི་གཅད་མཚམས་ཚུ་ 

འོས་འབབ་ལྡན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ལྷག་སྟེ་ གོ་བ་ལེན་ཚུགས་དགོ།༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• འགྲེལ་བཤད། ལོ་རྒྱུས། འཆར་སྣང་། རྒྱས་བཤད། རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཐོག་ལས་ སྐྱོན་

ཡོན་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ།༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• འབྲི་རྩོམ་གྱི་སྐབས་ལུ་ ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཁྱད་རྣམ་ འཆར་གཞི་བཟོ་ནི་ ཟིན་བྲིས་བཀོད་ནི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ཚུ་ ལྷབ་

སྦྱང་འབད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རང་གི་མི་ཚེའི་ནང་ལུ་ ཡིག་རིགས་ག་ཅི་ར་ བྲི་དགོ་རུང་ རིག་རྩལ་འདི་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་བྲི་

ཐོག་ལས་ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་ལུ་ གོམས་སྦྱངས་ཚུད་ཚུགས་དགོ། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• འབྲེལ་ཡོད་ གནད་དོན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བསམ་ཞིབ་དང་འདྲི་ཞིབ་ཚུ་འབད་དེ་ རྩོད་སྡུར་ཚུ་ འབད་ཚུགས་དགོ། ༼ཉན་

སླབ༽ 

• གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ལས་ཐོན་པའི་ རྫོང་ཁ་དང་ཆོས་སྐད་ལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ རང་

ལུ་ཕན་པའི་ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ཚུ་ལེན་ཚུགས་དགོ། 

 

 

གྲོས་འཆར་དང་པ། འབྲི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་ གྲོས་བསྡུར་དང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ལྷབ་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སློབ་རིམ་དགུ་པའི་ནང་ ལྷབ་ཡོད་པའི་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གཤམ་གསལ་སྦྱོང་ལཱའི་གོ་རིམ་དང་

འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི། དཔེར་ན། 

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་ལཱ་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན། 

སློབ་རིམ་དགུ་པ་ཚུན་ཚོད་ ལྷབ་ཡོད་པའི་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་ཚུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་ གནད་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་

ནི། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ü སློབ་རིམ་༩ པ་ཚུན་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་ ག་ཅི་ར་ལྷབ་ཅི? ཟེར་བྲིས་ཏེ་ ཐོ་བཀོད་བཅུག་ནི། 

ü འབྲི་རྩོམ་གྱི་ དབྱེ་བ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ གོ་དོན་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ བྲི་བཅུག་ནི། 

ü དབྱེ་བ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ བྲི་བཅུག་ནི། 

ü དབྱེ་བ་མ་འདྲ་བའི་ ཁྱད་པར་ཚུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་བཅུག་ནི། 

མཇུག་ལུ་ སློབ་རིམ་དགུ་པ་ཚུན་ ལྷབ་ཡོད་པའི་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་ཚུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རེ་རེ་བཞིན་ སླབ་བཅུག་ཞིན་ན་ 

སློབ་དཔོན་གྱིས་ བྱང་ཤིང་གུར་ བྲི་ནི། དེ་ལས་ སློབ་རིམ་བཅུ་པའི་ནང་ ལྷབ་ནི་ཨིན་པའི་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་ཚུ་ ངོ་སྤྲོད་

འབད་ནི་ཨིན། 
 

གྲོས་འཆར་གཉིས་པ། འབྲི་རོྩམ་གྱི་དབྱེ་བ་ དྲི་བ་དང་འཁྲིལ་ལྷབ་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་ལམ་སྟོན། 

འོག་གི་དྲི་བ་ཚུ་ བྱིན་ཞིནམ་ལས་ དེའི་ལན་ སློབ་དེབ་དང་ ཡང་ན་ རྒྱབ་རྟེན་/ ཡོངས་འབྲེལ་ཚུ་ནང་ལས་ འཚོལ་ཏེ་བྲི་བཅུག་ནི། 

དེ་ལས་ ལན་ཚུ་ དམང་ཁར་ལྷག་ཞིནམ་ལས་ འོས་འབབ་ཡོད་མེད་ གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ ལན་ལེགས་ཤོམ་འདི་ ཐོ་བཀོད་འབད་

བཅུག་ནི།  

• འབྲི་རྩོམ་གྱི་ དབྱེ་བ་ག་ཅི་ར་ཤེས? རེ་རེ་བཞིན་སླབ་བཅུག་ནི།  

• འབྲི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ གོ་དོན་ག་དེ་སྦེ་སྨོ? 

• དབྱེ་བ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ འབྲི་ཐངས་ལམ་ལུགས་ མ་འདྲཝ་ག་དེ་སྦེ་འདུག? 

• སློབ་རིམ་བཅུ་པའི་ནང་ ལྷབ་ནི་ཨིན་པའི་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་ ༼རྒྱས་བཤད། རྒྱུད་སྐུལ། འཆར་སྣང་༽ ཚུ་གུར་ གཙོ་

བོར་བཏོན་ཏེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་ནི། 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• འབྲི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་ ག་དེ་ཅིག་འདུག? 

• དེ་ཚུའི་བར་ན་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ ག་དེ་སྦེ་ར་འདུག? 

• འབྲི་རྩོམ་དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ ལྷབ་མི་འདི་གིས་ ཕན་ཐོགས་ག་ཅི་འོང་ནི་མས་གོ? 

དབྱེ་ཞིབ། 

v འབྲི་རྩོམ་ལུ་ དབྱེ་བ་ག་དེ་ཅིག་འདུག་  ཟེར་བའི་དྲི་བ་ཚུ་ བཀོད་དེ་ ཁ་ལས་སླབ་བཅུག་ནི་དང་། ཡིག་ཐོག་ལུ་བྲི་བཅུག་ནི་

ཚུ་ འབད་དེ་ ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་དགོ། 

v སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་ མ་འདྲཝ་ གཉིས་གསུམ་དེ་ཅིག་ སྤྲོད་ཞིན་ན་ ལྷག་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་བ་ག་ཅི་ཨིན་

ན་ ཤེས་མ་ཤེས་ བལྟ་དགོ། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 

རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།                                                            ཤོག་གྲངས་ 200 / 344 

v སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་ ག་ཅི་འབད་རུང་ཅིག་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་བཅུག་སྟེ་ རང་སྟོབས་ཀྱི་འབྲི་རྩོམ་ཅིག་ བྲི་

བཅུག་ཞིན་ན་ འབྲི་རྩོམ་དྲག་ཤོས་ཀྱི་ དབྱེ་ཚད་བཟོ་སྟེ་ ནང་རྡོག་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བཅུག་དགོ།  

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

• སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༣༥ པ། སློབ་རིམ་བཅུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

• རྫོང་ཁ་འབྲི་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྡེབས། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

• ལམ་སྟོན་རབ་གསལ། ཀུན་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ། བློ་གཏེར་དཔེ་བསྐྲུན། 

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ། 
རྒྱུད་སྐུལ་དང་འཆར་སྣང་འབྲི་རྩོམ།  https://youtu.be/p6mnM46qxsI?list=PL8WWToQ5Kvkdei1BidYvJLXfXlbpDUagq 

 

གྲོས་འཆར་གསུམ་པ། འབྲི་རྩོམ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ རིག་བསྡུར་འབད་དེ་ལྷབ་ནི།  

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

རྒྱས་བཤད། རྒྱུད་སྐུལ། འཆར་སྣང་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གཤམ་གསལ་སྦྱོང་ལཱའི་གོ་རིམ་དང་

འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི། དཔེར་ན། 

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ འབྲི་རྩོམ་ཚུའི་ཁྱད་རྣམ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་ལཱ་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན། 

• དང་པ་ར་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ ལམ་སྟོན་འབད་ཐོག་ལས་ འབྲི་རྩོམ་དེ་ཚུ་ རེ་རེ་བཞིན་གྱི་གོ་དོན་ཧ་གོཝ་བཟོ་ནི།  

• དེ་ལས་ ཨ་ལུ་ཚུ་ལུ་ ཁྱད་རྣམ་ག་ཅི་ར་ ཚང་དགོ་ནི་བཟུམ་འདུག་ག? བསམ་འཆར་བཀོད་བཅུག་ནི། 

• བསམ་འཆར་བཀོད་མི་ཚུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ བྱང་ཤིང་གུར་ བྲི་ནི། 

• དེ་ལས་ སློབ་དཔོན་དང་སློབ་ཕྲུག་ རིག་བསྡུར་གྱི་ཐོག་ལས་ ཁྱད་རྣམ་གཏན་འཁེལ་བཟོ་ནི། 

• དེ་གི་ཤུལ་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་ ཡོངས་འབྲེལ་སྦྲེལ་ལམ་ཚུ་ནང་ལས་ ཨིང་སྐད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ འབྲི་སྲོལ་ཡོད་མི་ཚུ་དང་ ག་

བསྡུར་འབད་དེ་ ལྷབ་ནི། 

 

འབྲེལ་ཡོད་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ཁྱད་རྣམ། 

 

 

 

 

 

 

 

རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ། 

Ø གནད་དོན་ བཟང་ངན་དང་ བདེན་རྫུན་ དྲག་ཞན་ སྤང་བླང་ས་སོགས་པ་ཚུ་ལས་ གཅིག་གི་ཐོག་ལུ་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དགོ་པའི་ 

རྒྱུད་སྐུལ་གྱི་ཚིག་དོན་བཙུགས་ཏེ་ བྲིས་ཡོདཔ། 

Ø ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་སྐབས་ལས་ར་ ལྷག་མི་ཚུ་གིས་ རང་གི་བསམ་ཕྱོགས་ལུ་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ཚུགས་པའི་ ཚིག་དོན་ཚུ་ བཙུགས་ཡོདཔ། 

Ø རང་གི་བསམ་ཕྱོགས་ལུ་ ལྷག་མི་ཚུ་ ཡིད་ཆེས་སྐྱེད་ཐབས་ལུ་ ཁུངས་དང་དགོས་པ་ ལུང་རིག་ བདེན་ཁུངས་ཚུ་ བཀོད་ཡོདཔ། 

Ø རང་གི་བསམ་ཕྱོགས་ལུ་ རྒྱུད་སྐུལ་གྱི་ཚིག་ཚུ་ ཟུར་གྱིས་མེན་པར་ ངོ་མ་འབད་ར་བཀོད་དེ་ རྒྱུད་སྐུལ་འབད་དེ་ཡོདཔ། 

Ø རང་གི་བསམ་ཕྱོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་ མཇུག་དོན་ནང་ ལོག་ཚར་ཅིག་སླབ་ཡོདཔ། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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རྒྱབ་རྟེན་མཁོ་ཆས། 

• སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༡༨ པ། སློབ་རིམ་བཅུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

• ལམ་སྟོན་རབ་གསལ། ཀུན་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ། བློ་གཏེར་དཔེ་བསྐྲུན། 

• ཁྱད་ཆོས་ཚང་དགོཔ། ༼སྲུང་། འབྲི་རྩོམ། ཡིག་འགྲུལ། ༽ ཟླ་བ་འབྲུག་པ། 

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ། 
• https://www.myenglishpages.com/english/writing-expository.php ༼རྒྱས་བཤད་འབྲི་རྩོམ༽ 

• https://www.education.ne.gov/wp-content/uploads/2017/08/Characteristics_Persuasive_Essay.pdf  ༼རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ཁྱད་རྣམ༽ 

• https://www.sampleassignment.com/blog/what-is-imaginative-writing ༼འཆར་སྣང་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ཁྱད་རྣམ༽ 

 
 

གྲོས་འཆར་བཞི་པ། འབྲི་རོྩམ་གྱི་དབྱེ་བ་དང་ཁྱད་རྣམ་ དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ལྷབ་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

དང་པ་ར་ སློབ་དཔོན་དང་ སློབ་ཕྲུག་ གྲོས་སྡུར་གྱི་ཐོག་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཞིན་ན་ གཤམ་

གསལ་ སྦྱོང་ལཱའི་གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི། 

རྒྱས་བཤད་འབྲི་རྩོམ། 

Ø གནད་དོན་ཚུ་ བསམ་འཆར་གྱི་ཐོག་ལས་མེན་པར་ རང་བཞིན་ག་ཨིནམ་སྦེ་ བཀོད་ཡོདཔ། 

Ø གནད་དོན་གྱི་སྐོར་ལས་ བཤད་པ་དང་གོ་བ་ཚུ་ ཁ་གསལ་དང་བརྡ་དོན་འཕྲོད་ཚུགསཔ་སྦེ་ བྲིས་ཡོདཔ། 

Ø གནད་དོན་གྱི་ཐོག་ལུ་ ག? ག་ཅི? ནམ? ག་ཏེ? ག་ཅི་འབད? ག་དེ་སྦེ? ཟེར་བའི་དྲི་བ་ཚུ་གི་ལན་ ཧ་ལམ་བཏུབ་སྦེ་ 

བྲིས་ཡོདཔ། 

Ø ལྷག་མི་གིས་ གནད་དོན་གྱི་སྐོར་ལས་ ག་ནི་ཡང་ ཧ་མ་གོ་བར་ཡོད་མི་འདི་ ཧ་གོཝ་བཟོ་ཚུགསཔ། 

Ø དངོས་པོའི་གནས་ཚུལ་གྱི་བཤད་པ་དང་ ཡང་ན་ ལཱ་འབད་ཐངས་ཀྱི་བཤད་པ་ཚུ་ རང་བཞིན་ག་ཨིནམ་བཤད་ཡོདཔ། 

འཆར་སྣང་འབྲི་རྩོམ། 

Ø དངོས་སུ་སྦེ་ མ་བྱུང་མི་ གནད་དོན་ཅིག་ལུ་ གཞི་བཞག་བཞགཔ། 

Ø མ་འོངས་པའི་ འཆར་སྣང་ལུ་ གཞི་བཞག་བཞགཔ། 

Ø སེམས་ཀྱིས་ བཟོ་སྟེ་ བྲིས་བྲིཝ། 
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ü སློབ་རིམ་བཅུ་པའི་སློབ་དེབ། གཞན་གྱིས་བརྩམས་ཡོད་པའི་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་ཀི་དེབ། ཡང་ན། ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ 

ཐོབ་པའི་ རྫོང་ཁ་དང་ཆོས་སྐད་ཀྱི་འབྲི་རྩོམ་ ༼རྒྱས་བཤད་འབྲི་རྩོམ། རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ། འཆར་སྣང་འབྲི་རྩོམ༽ དག་

པ་ཅིག་ལྷག་བཅུག་ནི། 

ü དེ་ལས་ གྲོས་སྡུར་གྱི་ཐོག་ལས་ ཐོ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ འ་ནཱི་ འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ནང་ ཚང་མ་ཚང་ དབྱེ་བ་དཔྱད་

དེ་ བལྟ་བཅུག་ནི། 

ü དབྱེ་བ་དཔྱད་ཞིན་ན་ འོག་གི་ གནད་དོན་ཚུའི་ཐོག་ལུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཅུག་ནི། 

Ø འབྲི་རྩོམ་ནང་ ཁྱད་རྣམ་ ཚང་མ་ཚང་? མ་ཚང་པ་ཅིན་ ག་ཅི་ར་མ་ཚང་པས? 

Ø འབྲི་རྩོམ་ནང་ ཐོ་བཀོད་ནང་ཚུད་དེ་མེད་པའི་ ཁྱད་རྣམ་འཐེབ་འདུག་ག? ཡོད་པ་ཅིན་ ག་ཅི་ར་འདུག? 

Ø ཁྱད་རྣམ་འཐེབ་ཡོད་པ་ཅིན་ དེ་ འོས་འབབ་འདུག་ག་ མིན་འདུག? 

ü དེ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་དག་པ་ཅིག་ལུ་ ཁས་བླང་གི་ཐོག་ལས་ དམང་ཁར་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་ནི་ཨིན། 

རྒྱབ་རྟེན་མཁོ་ཆས། 

• སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༡༨ པ། སློབ་རིམ་བཅུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

• རྫོང་ཁ་འབྲི་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྡེབས། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 
• https://examples.yourdictionary.com/expository-essay-examples-for-middle-and-high-school.html ༼རྒྱས་བཤད་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་དང་ དཔེ༽ 

• https://www.education.ne.gov/wp-content/uploads/2017/08/Characteristics_Persuasive_Essay.pdf  ༼རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ཁྱད་རྣམ༽ 

• https://www.sampleassignment.com/blog/what-is-imaginative-writing ༼འཆར་སྣང་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ཁྱད་རྣམ༽ 

• https://webs.um.es/lourdesc/miwiki/lib/exe/fetch.php%3Fid%3Dwriting%26cache%3Dcache%26media%3Dwriting_persuasive_ess
ay_samples_2.pdf ༼ཨིང་སྐད་ནང་ཡོད་པའི་ རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ་གྱི་དཔེ༽ 

• https://www.myenglishpages.com/english/writing-expository.php ༼ཨིང་སྐད་ནང་ཡོད་པའི་ རྒྱས་བཤད་འབྲི་རྩོམ་གྱི་དཔེ་༽ 

• https://www.aplustopper.com/imaginative-essay/ ༼ཨིང་སྐད་ནང་ཡོད་པའི་ འཆར་སྣང་འབྲི་རྩོམ་གྱི་དཔེ༽ 

• https://www.youtube.com/watch?v=p6mnM46qxsI&list=PL8WWToQ5Kvkdei1BidYvJLXfXlbpDUagq ༼འཆར་སྣང་འབྲི་རྩོམ་དང་ རྒྱུད་

སྐུལ་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ངོ་སྤྲོད་དང་ ཁྱད་རྣམ༽ 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• རྒྱས་བཤད་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ ཁྱད་རྣམ་ག་ཅི་ར་ཨིན་ན? 

• རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ ཁྱད་རྣམ་ག་ཅི་ར་ཨིན་ན? 

• འཆར་སྣང་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ ཁྱད་རྣམ་ག་ཅི་ར་ཨིན་སྨོ? 

• དེ་གསུམ་གྱི་བར་ན་ ཁྱད་པར་ ག་ཅི་ར་འདུག? 

དབྱེ་ཞིབ། 

Ø རྒྱས་བཤད། རྒྱུད་སྐུལ་དང་ འཆར་སྣང་འབྲི་རྩོམ་ རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་བཅུག་སྟེ་ ཤེས་མ་ཤེས་

བལྟ་དགོ། 
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Ø ཡོངས་འབྲེལ་ལས་ཐོབ་པའི་ ཨིང་སྐད་ཀྱི་འབྲི་རྩོམ་འབྲི་ཐངས། ཀི་དེབ་གཞན་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ལས་ཐོབ་པའི་ རྫོང་

ཁའི་འབྲི་རྩོམ་འབྲི་ཐངས་གཞན་ཚུ། དེ་ལས་ སློབ་རིམ་༡༠ པའི་སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་པའི་ འབྲི་རྩོམ་ཚུའི་བར་ན་ ག་བསྡུར་

དང་ བསམ་ཞིབ་འབད་དེ་ འོས་འབབ་ག་ཡོད་བལྟ་སྟེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནིའི་ རིག་རྩལ་ཚུ་ ཐོབ་མ་འཐོབ་ བལྟ་དགོ། 

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

• སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༡༧ པ། སློབ་རིམ་བཅུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

• རྫོང་ཁ་འབྲི་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྡེབས། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

 

འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ གོ་དོན་དང་བརྡ་དོན་ལེན་ནིའི་ ལྷབ་སྟོན་ལམ་ལུགས། 

ལྕོགས་གྲུབ། 

• འབྲི་རྩོམ་ སྙན་རྩོམ་ སྲུང་ རྣམ་ཐར་ འཁྲབ་སྲུང་ལ་སོགས་པའི་ རྩོམ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་ཚུ་ ཉན་ཞིནམ་ལས་ 

དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ བཏུབ་མ་བཏུབ་ཀྱི་ བསམ་འཆར་བཤད་ནི་དང་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ གནད་དོན་ཚུ་ རྒྱས་སྡུད་གང་འོས་

ཀྱི་ཐོག་ལས་ སླབ་ཚུགས། ༼ཉན་སླབ༽ 

• རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་མཁོ་བའི་ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ལེགས་ཤོམ་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ 

རང་གི་མི་ཚེ་ དོན་ལྡན་བཟོ་ནི་ལུ་བརྩོན་ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• རྩོམ་རིག་གི་གཞི་རྟེན་ཚུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ འབྲི་རྩོམ་ སྙན་རྩོམ་ སྲུང་ལ་སོགས་པའི་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ དབྱེ་

དཔྱད་འབད་དེ་ བསམ་འཆར་བཀོད་ནི་དང་ དེ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ རང་གིས་ཡང་ རྩོམ་རིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ གསར་རྩོམ་འབད་

ནིའི་ འགན་ཁག་འབག་ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

 

ལས་དོན། 

• རྫོང་ཁའི་རྩོམ་རིག་ནང་གི་ ཚིགས་བཅད་ ཚིག་ལྷུག་ སྤེལ་མ་ ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ རྗོད་སྒྲ་དང་ ཚིག་གི་གཅད་མཚམས་ཚུ་ འོས་

འབབ་ལྡན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ལྷག་སྟེ་ གོ་བ་ལེན་ཚུགས་དགོ།༼ལྷག་རྩོམ༽ 

 

• འགྲེལ་བཤད། ལོ་རྒྱུས། འཆར་སྣང་། རྒྱས་བཤད། རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཐོག་ལས་ སྐྱོན་ཡོན་

ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ།༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• འབྲི་རྩོམ་གྱི་སྐབས་ལུ་ ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཁྱད་རྣམ་ འཆར་གཞི་བཟོ་ནི་ ཟིན་བྲིས་བཀོད་ནི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ཚུ་ ལྷབ་སྦྱང་

འབད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རང་གི་མི་ཚེའི་ནང་ལུ་ ཡིག་རིགས་ག་ཅི་ར་ བྲི་དགོ་རུང་ རིག་རྩལ་འདི་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་བྲི་ཐོག་ལས་ 

བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་ལུ་ གོམས་སྦྱངས་ཚུད་ཚུགས་དགོ། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• འབྲེལ་ཡོད་ གནད་དོན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བསམ་ཞིབ་དང་འདྲི་ཞིབ་ཚུ་འབད་དེ་ རྩོད་སྡུར་ཚུ་ འབད་ཚུགས་དགོ། ༼ཉན་སླབ༽ 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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གྲོས་འཆར་དང་པ། སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་འབྲི་རོྩམ་ལྷག་སྟེ་ བརྡ་དོན་ལེན་བཅུག་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སློབ་དེབ་ནང་གི་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་དང་ གཞན་གྱིས་བྲིས་ཏེ་ཡོད་པའི་ འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ གཤམ་གསལ་སྦྱོང་ལཱའི་གོ་རིམ་

དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི། དཔེར་ན། 

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ གཞན་གྱིས་བྲིས་ཏེ་ཡོད་པའི་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ ལྷག་བཅུག་ཞིན་ན་ ཡིག་སྦྱོར་དང་ མིང་ཚིག། འབྲི་རྩོམ་འབྲི་ཐངས་

དང་ རྩོམ་པ་པོའི་མནོ་ལུགས་ཚུ་ ཧ་གོ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་ལཱ་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན། 

• དང་པ་ར་ སློབ་དེབ། ལྷག་དེབ། གསར་ཤོག་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ནང་ལས་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་རིགས་ཅིག་ ལྷག་བཅུག་ནི།  

• དེ་ལས་ སྡེ་ཚན་རེ་རེ་ལུ་ འོག་གི་དྲི་བ་རེ་བཀོད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ སྦྱོང་ལཱ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི། 

• འབྲི་རྩོམ་འདི་གིས་ བརྗོད་དོན་ག་ཅི་སྟོནམ་སྨོ? བརྗོད་དོན་འདི་ མི་ཚེའི་གནས་སྟངས་ངོ་མའི་ནང་ ག་དེ་སྦེ་ ལག་

ལེན་འཐབ་བཏུབ་ནི་མས་གོ? 

ü ཁྱོད་ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་ རྩོམ་པ་པོ་འདི་གིས་ བྲིས་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ལུ་ ཆ་བཞག་ཚུགས་པས་ག? ག་ཅི་སྦེ? 

ü འབྲི་རྩོམ་འདི་ནང་ ནང་དོན་དང་ འབྲི་བཀོད་ག་ཅི་གི་ཐད་ལས་འབད་རུང་ ལེགས་པའི་ཆ་དང་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་ག་ཅི་ར་

འདུག? 

ü འབྲི་རྩོམ་འདི་ བྲིཝ་ད་ རྩོམ་པ་པོ་འདི་གིས་ མནོ་བསམ་ག་ཅི་བཏང་སྟེ་ བྲིས་བྲིཝ་བཟུམ་ཅིག་འདུག? 

ü རྩོམ་པ་པོ་འདི་གིས་ འབྲི་རྩོམ་འདི་ བྲིས་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཁྱོད་ལུ་ཞུན་དག་འབད་བཅུག་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ འབྲི་རྩོམ་

འདི་ནང་ལུ་ གནད་དོན་ བཏོན་བཀོ་དགོཔ་དང་ གསརཔ་བཙུགས་དགོཔ་ ག་ཅི་ར་མཐོངམ་མས? 

དཔེ་དེབ། 

• སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༡༧ པ། སློབ་རིམ་བཅུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

• རྫོང་ཁ་འབྲི་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྡེབས། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ། 
https://riggzhung.wordpress.com/category/ ༼འབྲི་རྩོམ་གྱི་རིགས་དང་ རྩོམ་རིག་གཞན༽ 
https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/A_book_on_Dzongkha_essay_Writing_27cfe6e57f34f7e69329c01224ada3d3

.pdf ༼རྫོང་ཁའི་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ཀི་དེབ༽ 

 

 

གྲོས་འཆར་གཉིས་པ། འབྲི་རྩོམ་ལྷག་ཞིནམ་ལས་ ཚིག་མཛོད་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མིང་ཚིག་གང་མང་ལྷབ་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

དང་པ་ར་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སློབ་དེབ་ནང་གི་འབྲི་རྩོམ། གཞན་གྱིས་བརྩམས་ཡོད་པའི་འབྲི་རྩོམ། ཡངན། སློབ་དཔོན་རང་གིས་བརྩམས་

ཡོད་པའི་འབྲི་རྩོམ་ཅིག་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ལྷག་བཅུག་ཞིན་ན་ འོག་གི་གནད་དོན་ཚུའི་ཐོག་ལུ་ གནས་ཚུལ་ བསྡུ་སྒྲིག་འབད་བཅུག་

ནི། ༼ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ ཐོབ་པའི་ རྫོང་ཁ་དང་ཆོས་སྐད་ཀྱི་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ ལྷག་བཅུག་རུང་བཏུབ༽ 

ü མིང་ཚིག་ གང་མང་ ཐོ་བཀོད་བཅུག་ནི། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ü མིང་ཚིག་དེ་ཚུའི་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་དང་ འགལ་མིང་ བྲི་བཅུག་ནི། 

ü མིང་ཚིག་དེ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྗོད་ཚིག་གསརཔ་བཟོ་བཅུག་ནི། 

ü མིང་ཚིག་དེ་ཚུའི་ གོ་དོན་ ཚིག་མཛོད་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ འཚོལ་བཅུག་ནི། 

ü སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རང་གིས་ ཐོབ་ཡོད་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ དམང་ཁར་གསལ་ཞུ་འབད་བཅུག་ནི། 

 

རྒྱབ་རྟེན་མཁོ་ཆས། 

• སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༡༧ པ། སློབ་རིམ་བཅུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

• རྫོང་ཁ་འབྲི་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྡེབས། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

• རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་རྣམ་གྲངས་དང་ འགལ་མིང་སྐར་ཚོགས་ཕྲེལ་བ། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 
https://riggzhung.wordpress.com/category/ ༼འབྲི་རྩོམ་གྱི་རིགས་དང་ རྩོམ་རིག་གཞན༽ 
 

https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/A_book_on_Dzongkha_essay_Writing_27cfe6e57f34f7e69329c01224ada3
d3.pdf ༼རྫོང་ཁའི་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ཀི་དེབ༽  

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• འབྲི་རྩོམ་ལྷག་སྟེ་ མིང་ཚིག་གསརཔ་ ག་དེ་ཅིག་ཐོབ་ཅི? 

• འབྲི་རྩོམ་ལྷག་པ་ལས་བརྟེན་ ཡོན་ཏན་དང་ ཉམས་མྱོང་ ག་ཅི་ར་ཐོབ་ཅི? 

དབྱེ་ཞིབ། 

ü འབྲི་རྩོམ་ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་ རྗོད་སྒྲ། སྐད་སེང་ཕབ། ཐོགས་ཆགས་དང་ མགྱོགས་ལྷོད་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

ü ལྷག་ཚརཝ་ད་ ཐོ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ མིང་ཚིག་གསརཔ་ཚུའི་ འགལ་མིང་། རྣམ་གྲངས་དང་ རྗོད་ཚིག་ཚུ་ བཟོཝ་ད་ དོན་

དག་ཕོག་མ་ཕོག་དང་ ཡིག་སྡེབ་དང་ སྦྱོར་བ་ལུ་ འཛོལ་བ་ཡོད་མེད་ཡང་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

• སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༡༧ པ། སློབ་རིམ་བཅུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

• རྫོང་ཁ་འབྲི་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྡེབས། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

• རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་རྣམ་གྲངས་དང་ འགལ་མིང་སྐར་ཚོགས་ཕྲེལ་བ། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

 

འབྲི་རྩོམ་ལྷག་སྟེ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ཐངས། 

གྲོས་འཆར་གསུམ་པ། འབྲི་རོྩམ་ལྷག་སྟེ་ རྩོམ་རིག་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཐོག་ལས་ལྷབ་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སློབ་དེབ་ནང་གི་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་དང་ གཞན་གྱིས་བྲིས་ཏེ་ཡོད་པའི་ འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ལྷབ་ནིའི་དོན་ལུ་ གཤམ་གསལ་

སྦྱོང་ལཱའི་གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི། དཔེར་ན། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ གཞན་གྱིས་བྲིས་ཏེ་ཡོད་པའི་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་ཞོར་ཁར་ ཡིག་སྦྱོར་དང་ མིང་ཚིག། འབྲི་རྩོམ་

འབྲི་ཐངས་དང་ རྩོམ་པ་པོའི་མནོ་ལུགས་ཚུ་ ཧ་གོ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་ལཱ་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན། 

• དང་པ་ར་ སློབ་དེབ། ལྷག་དེབ། གསར་ཤོག་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ནང་ལས་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་རིགས་༢༠ དེ་ཅིག་ ལྷག་བཅུག་ནི།  

• དེ་ལས་ འོག་གི་ རྩོམ་རིག་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་བཀོད་རིས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བཅུག་ནི། 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

• སློབ་ཕྲུག་དག་པ་ཅིག་ལུ་ རང་སོའི་ལཱ་གི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ཆ་རོགས་དམང་ཁར་བཤད་ནི། 

• རྩོམ་རིག་བསྐྱར་ཞིབ་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ རང་སོའི་ དཔེ་སྣོད་ནང་ བསྡུ་གསོག་འབད་དེ་བཞག་བཅུག་ནི། 

• སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རང་གིས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ རབ་འབྱུང་པ་ཅིན་ མཛུབ་གནོན་རྐྱབ་བཅུག་ནི། 

• བསྐྱར་ཞིབ་དང་གཅིག་ཁར་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ གནད་དོན་ཚུ་ཡང་ འབད་བཅུག་རུང་བཏུབ། 

ü མིང་ཚིག་གསརཔ༣༠ ལས་༤༠ འི་བར་ན་ ཐོ་བཀོད་ནི། 

ü མིང་ཚིག་ཚུའི་དབྱེ་བ། དཔེར་ན། མིང་། བྱ་ཚིག། ཁྱད་ཚིག། ལས་ཚིག། ག་ཅི་ཨིན་ན? བྲི་བཅུག་ནི། 

ü མིང་ཚིག་དེ་ཚུའི་ གོ་དོན་དང་ རྗོད་ཚིག་རེ། 

ü མིང་ཚིག་དེ་ཚུའི་ རྣམ་གྲངས་དང་ འགལ་མིང་ཚུ་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་བཟུམ་སྦེ་ བཟོ་རུང་བཏུབ། 
ཨང་། མིང་ཚིག། དབྱེ་བ། གོ་དོན། རྗོད་ཚིག། རྣམ་གྲངས། འགལ་མིང་། 

༡ གསར་སྒྲུབ། མིང་། ཧེ་མ་ལས་མེད་མི་ཅིག་ གསརཔ་སྦེ་བཟོ་

ཡོདཔ།  

ང་ ཁྱིམ་གསར་སྒྲུབ་ནང་ སོང་ཡི། གསར་བཟོ། རྙིངམ་ཐལ། 

༢       

• འབྲི་རྩོམ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ རབ་འབྱུང་པ་ཅིན་ མཛུབ་གནོན་རྐྱབ་སྟེ་ བྲི་བཅུག། 

རྩོམ་རིག་བསྐྱར་ཞིབ།  

 

སྤྱི་ཚེས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

དོན་ཚན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། རྩོམ་པ་པོ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

བཅུད་དོན།/ བརྗོད་དོན།  

 

ལྷག་མི་རང་གི་བསམ་འཆར། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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• དེ་ལས་ དུས་ཡུན་ཚངམ་ད་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ལེན་ཞིན་ན་ སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཅིག་ཡང་ བཟོ་ཐོག་ལས་ ལས་འགུལ་

ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

• ཁོང་གིས་ལྷག་མི་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་ཐོ་ཚུ་ རང་སོའི་ལྷག་ནིའི་དཔེ་སྣོད་ནང་ཡང་ ཐོ་བཀོད་དེ་བཞག་བཅུག་དགོ། 

• རྩོམ་རིག་བསྐྱར་ཞིབ་ཚུ་ རང་སོའི་ སློབ་དཔོན་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ བཀལ་ནི། 

རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ། 

• སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༡༩ པ། སློབ་རིམ་བཅུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

• རྫོང་ཁ་འབྲི་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྡེབས། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

 

གྲོས་འཆར་བཞི་པ། འབྲི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་ མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ལྷབ་ནི། 
ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

དང་པ་ར་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སློབ་དེབ་ནང་གི་འབྲི་རྩོམ། གཞན་གྱིས་བརྩམས་ཡོད་པའི་འབྲི་རྩོམ། ཡངན། སློབ་དཔོན་རང་གིས་བརྩམས་

ཡོད་པའི་འབྲི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་གསུམ་ཆ་ར་ཚངམ་སྦེ་ འབག་སྟེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ལྷག་བཅུག་ཞིན་ན་ འོག་གི་གནད་དོན་ཚུའི་ཐོག་ལུ་ 

གནས་ཚུལ་ བསྡུ་སྒྲིག་འབད་བཅུག་ནི། ༼ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ ཐོབ་པའི་ རྫོང་ཁ་དང་ཆོས་སྐད་ཀྱི་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ ལྷག་བཅུག་

རུང་བཏུབ༽ 

ü འབྲི་རྩོམ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ དབྱེ་བ་ག་ཅི་ནང་ཚུདཔ་ཨིན་ན? འབྲི་སླབ་འབད་བཅུག་ནི། 

ü འབྲི་རྩོམ་དེ་ནང་ རྒྱས་བཤད་འབྲི་རྩོམ་ནང་ཚུད་པའི་ ཁྱད་རྣམ་ག་ཅི་ར་འདུག? ཁ་གསལ་བཀོད་བཅུག་ནི། 

ü འབྲི་རྩོམ་དེ་ནང་ རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ་ནང་ཚུད་པའི་ ཁྱད་རྣམ་ག་ཅི་ར་འདུག? ཁ་གསལ་བཀོད་བཅུག་ནི། 

ü འབྲི་རྩོམ་དེ་ནང་ འཆར་སྣང་འབྲི་རྩོམ་ནང་ཚུད་པའི་ ཁྱད་རྣམ་ག་ཅི་ར་འདུག? ཁ་གསལ་བཀོད་བཅུག་ནི། 

ü འབྲི་རྩོམ་དེ་ཚུའི་བར་ན་ འབྲི་ཐངས་དང་ ཚིག་གཞི་བཙུགས་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ ག་ཅི་ར་འདུག? 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• འབྲི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་མ་འདྲཝ་ཚུའི་ ཁྱད་རྣམ་ འབྲི་སླབ་འབད། 

• འབྲི་རྩོམ་དེ་ཚུའི་ འབྲི་ཐངས་དང་ ཚིག་བཙུགས་ཐངས་ཚུ་ ནང་ཁྱད་པར་ དང་ཆ་འདྲཝ་ ག་དེ་སྦེ་ར་འདུག་གོ? 

དབྱེ་ཞིབ། 

ü འབྲི་རྩོམ་ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་ རྗོད་སྒྲ། སྐད་སེང་ཕབ། ཐོགས་ཆགས་དང་ མགྱོགས་ལྷོད་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

ü ལྷག་ཚརཝ་ད་ དྲི་བ་ཚུའི་ལན་རྐྱབ་ད་ ཨ་ལུའི་རིག་པའི་ལྕོགས་གྲུབ། བསམ་ཞིབ་འབད་ཐངས། ཁུངས་བཀལ་ཐངས། 

འགན་ཁུར་འབག་ཐངས་དང་ སྤྱན་ཞུ་འབད་ཐངས་ཚུ་ཡང་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

• སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༣༩ པ། སློབ་རིམ་བཅུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

• རྫོང་ཁ་འབྲི་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྡེབས། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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འབྲི་རྩོམ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ མིང་ཚིག་སྐད་ཡིག་ལྷབ་སྦྱང་འབད་ཐབས་ལུ་ སློབ་སྟོན་འབད་ཐངས།  

ལྕོགས་གྲུབ། 

• སྐད་ཡིག་དང་ ཐོས་པའི་ཡོན་ཏན་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ དཔེ་དེབ་གང་མང་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེ་ནང་མཁོ་བའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ལེན་ཚུགས། 

༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• ཚིག་མཛོད་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ ཉམས་མྱོང་ཚུད་དེ་ གོ་དོན་དང་ ཡིག་སྡེབ་ མིང་ཚིག་གི་གདམ་ཁ་ཚུ་ གློག་ཐོག་དང་ 

དཔེ་དེབ་ཐོག་གི་ཚིག་མཛོད་ཚུ་ནང་ལས་འཚོལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། ༼སྐད་ཡིག༽ 

• ཡིག་སྦྱོར་གྱི་རྣམ་གཞག་ལྷབ་སྟེ་ ཡིག་རིགས་ག་ཅི་ར་ བྲི་དགོ་རུང་ ཡི་གུའི་སྡེབ་དང་སྦྱོར་བ་ཚང་ཐོག་ལས་ རང་གི་མནོ་དོན་

ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་འབད་ཚུགས། 

• འབྲི་རྩོམ་ སྙན་རྩོམ་ སྲུང་ རྣམ་ཐར་ འཁྲབ་སྲུང་ལ་སོགས་པའི་ རྩོམ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་ཚུ་ ཉན་ཞིནམ་ལས་ 

དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ བཏུབ་མ་བཏུབ་ཀྱི་ བསམ་འཆར་བཤད་ནི་དང་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ གནད་དོན་རྒྱས་སྡུད་གང་འོས་ཀྱི་

ཐོག་ལས་ སླབ་ཚུགས། ༼ཉན་སླབ༽ 

 

ལས་དོན། 

• སློབ་རིམ་དགུ་པ་ནང་ལྷབ་མི་ མིང་ཚིག་གུ་ གསར་འཐེབ་ཉུང་ཤོས་༥༠༠ བཀལ་ཏེ་ བསྡོམས་༢༠༠༠ ལྷག་སྟེ་ ཧ་གོ་

ཚུགས་དགོ། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་ཁག་ཆེ་བའི་ ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་

འཐབ་ཚུགས་དགོ། ༼ལྷག་རྩོམ༽  

• འགྲེལ་བཤད། ལོ་རྒྱུས། འཆར་སྣང་། རྒྱས་བཤད། རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཐོག་ལས་ སྐྱོན་

ཡོན་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ།༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• ཚིག་མཛོད་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མིང་ཚིག་གི་གོ་དོན་དང་ཡིག་སྡེབ་འཚོལ་ནི་དང་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་མིང་ཚིག་ གདམ་

འཐུ་འབད་དེ་ གནས་སྟངས་ནང་ བཙུགས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། ༼སྐད་ཡིག།༽  

• བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་གྱི་རིག་རྩལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བློ་ཚུ་སླབ་པའི་སྐབས་ མིང་ཚིག་ཚུ་ རྗོད་སྒྲ་དང་ མགྱོགས་ལྷོད་ སེང་ཕབ་ཚུ་ 

ཡུལ་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཚུལ་མཐུན་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ།   

 

གྲོས་འཆར་དང་པ། སྡེ་ཚན་ནང་སྦེ་ འགྲན་སྡུར་གྱི་ཐོག་ལས་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་མིང་ཚིག་ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སྡེ་ཚན་ནང་སྦེ་ འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་མིང་ཚིག་སྐད་ཡིག་ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གཤམ་གསལ་སྦྱོང་ལཱའི་གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 

ལག་ལེན་འཐབ་ནི། དཔེར་ན། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ གཞན་གྱིས་བྲིས་ཏེ་ཡོད་པའི་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ ལྷག་ཞིན་ན་ རང་གི་རྒྱུད་ལུ་ མིང་ཚིག་དང་ སྐད་ཡིག་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་

ཐབས་ལུ་  སྦྱོང་ལཱ་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན། 

• དང་པ་ར་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྡེ་ཚན་ནང་ བགོ་བཤའ་རྐྱབ་ནི། 

• སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཧེ་མ་ལས་ འབྲི་རྩོམ་འདི་ནང་ཡོད་པའི་མིང་ཚིག་དང་ ཆ་འདྲ་བའི་མིང་ཚིག་ ཧ་ལམ་འཚོལ་བཞག་ཞིན་ན་ 

དམང་ཁར་ སྟོན་ནི། 

• དེ་ལས་ སློབ་དཔོན་གྱི་བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ འབྲི་རྩོམ་འདི་ ཚར་གཅིག་མིག་བཤལ་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷག་

ནི། 

• དེ་གི་ཤུལ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ སློབ་དཔོན་གྱིས་གནང་མི་ མིང་ཚིག་ཚུ་དང་ དོན་དག་ཆ་འདྲ་བའི་ མིང་ཚིག་འཚོལ་ཏེ་ 

ཐོ་བཀོད་རྐྱབ་ནི། 

• ཧེ་མ་ག་ ཚུད་མི་སྡེ་ཚན་འདི་ལུ་ སྐུགས་འཐེབ་གཅིག་འཐོབ་ནི་སྦེ་ བཟོ་བཞག་དགོ། 

• སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ འཚོལ་ཏེ་ཡོད་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ དམང་ཁར་བཤད་བཅུག་ཞིན་ན་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ བྱང་ཤིང་གུར་ ཐོ་

བཀོད་ནི། 

དཔེ་དེབ། 

• སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༡༩ པ། སློབ་རིམ་བཅུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

• རྫོང་ཁ་འབྲི་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྡེབས། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 
 
 

གྲོས་འཆར་གཉིས་པ། འབྲི་རྩོམ་ལྷག་སྟེ་ མིང་ཚིག་ལག་ལེན་སྦྱང་བ་འབད་ཐོག་ལས་ ལྷབ་ནི།  

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

• དང་པ་ར་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སློབ་དེབ་ནང་གི་འབྲི་རྩོམ། གཞན་གྱིས་བརྩམས་ཡོད་པའི་འབྲི་རྩོམ། ཡངན། སློབ་དཔོན་རང་གིས་

བརྩམས་ཡོད་པའི་འབྲི་རྩོམ་ གང་རུང་ཅིག་ལྷག་བཅུག་ནི།  

• དེ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ མིང་ཚིག་གསརཔ་ག་ཅི་ར་ ཤེས་ཅི་ག་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་འབྲི་སླབ་འབད་བཅུག་ནི། 

• སློབ་ཕྲུག་གིས་ སླབ་མི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བྱང་ཤིང་གུར་བྲིས་ཞིན་ན་ འོག་གི་གནད་དོན་ཚུའི་ཐོག་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ནི། 

ü མིང་ཚིག་འདི་ མིང་། བྱ་ཚིག། ཁྱད་ཚིག། ལས་ཚིག། ཚུ་ནང་ལས་ ག་ཅི་ཨིན་ན? 

ü མིང་ཚིག་འདི་ མིང་ ཨིན་པ་ཅིན་ དེ་ ཡངན། བྱ་ཚིག། ཁྱད་ཚིག། ལས་ཚིག་སྦེ་ཡང་ འགྱོ་བཏུབ་མི་བཏུབ་དང་ 

བཏུབ་པ་ཅིན་ འཇུག་ཚུལ་ཚུའི་སྐོར་ལས་ རིག་བསྡུར་འབད་ནི། 

དཔེར་ན། མིང་ཚིག: སྐད། 

 དབྱེ་བ: མིང་། 

 བྱ་ཚིག་སྦེ་འཇུགཔ་ད: འུག་པ་བྱག་ལས་སྐད་དོ། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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• དེ་ལས་ མིང་ཚིག་ལ་ལུ་ཅིག་ འབྲི་རྩོམ་ནང་ཡོད་མི་དང་ དོན་དག་གཅིག། དེ་འབདཝ་ད་ རང་སྟོབས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ 

རྗོད་ཚིག་བཟོ་བཅུག་ནི། 

དཔེར་ན། མིང་ཚིག: བཀའ། 

 རྗོད་ཚིག: བླ་མའི་བཀའ་བཞིན་དུ་ ཕྱག་ཞུ་ནི། 

• མིང་ཚིག་ལ་ལུ་ཅིག་ འབྲི་རྩོམ་ནང་ཡོད་མི་དང་ ཡིག་སྡེབ་འདྲ་རུང་ དོན་དག་སོ་སོ་སྦེ་ ཡོད་མི་ཚུའི་སྐོར་ལས་ རིག་

བསྡུར་འབད་ཐོག་ལས་ དཔེར་བརྗོད་དང་བཅས་ ལྷབ་ནི། 

དཔེར་ན། མིང་ཚིག: ཟམ། 

 འབྲི་རྩོམ་ནང་གི་དོན: ཤིང་ན་འཐན་ཟམ་སོ་ནུག། 

 དོན་གཞན་ཡང: ཆུ་དང་ཧོ་ཀ་སྦོམ་གྱི་ཐོག་ཁ་ལས་འགྱོ་སའི་ལམ་ ཤིང་དང་ལྕགས་ཀྱིས་བཟོ་བཟོཝ། ཤིང་ཟམ། ལྕགས་ཟམ། 

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ འདི་བཟུམ་གྱི་ སྦྱོང་ལཱ་ག་དེ་མང་མང་འབད་དེ་ མིང་ཚིག་ལག་ལེན་གྱི་སྦྱང་བ་གང་མང་བྱིན་ནི། 

དཔེ་དེབ། 

• སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༡༩ པ། སློབ་རིམ་བཅུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

• སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༣༩ པ། སློབ་རིམ་བཅུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

• རྫོང་ཁ་འབྲི་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྡེབས། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

 

གྲོས་འཆར་གསུམ་པ། འབྲི་རྩོམ་ལྷབ་ཐོག་ལས་ སྒྲ་གཅིག་རུང་ ཡིག་སྡེབ་སོ་སོའི་མིང་ཚིག་ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

འབྲི་རྩོམ་ལྷག་སྟེ་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་རུང་ ཡིག་སྡེབ་མ་འདྲ་བའི་ མིང་ཚིག་རྒྱ་སྐད་ཀྱི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་ལཱ་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པ་ཅིན། 

• དང་པ་ར་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རང་རྐྱང་། ཡང་ན། ཆ་སྦེ་ འབྲི་རྩོམ་ཅིག་ལྷག་བཅུག་ནི། 

• དེ་ལས་ མིང་ཚིག་ག་དེ་མང་མང་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཅུག་ནི། 

• དེ་གི་ཤུལ་ལས་ འོག་གི་དཔེ་བཟུམ་སྦེ་ ཁོང་གིས་ ཐོ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་དཔེ་དང་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་རུང་ ཡིག་སྡེབ་ མ་

འདྲཝ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཚིག་མཛོད་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ འཚོལ་བཅུག་ནི། 

དཔེར་ན།  

མིང་ཚིག: དགའ། གོ་དོན: སེམས་དགའ་བའི་དོན། 

ཡིག་སྡེབ་གཞན: 

བགའ། 

ཡིག་སྡེབ་གཞན: 

སྒ། 

གོ་དོན: ཧ་ཧ་ཧ་ ཟེར་བགའ་བའི་དོན། 

གོ་དོན: རྟའི་སྒ། 

གོ་དོན: སྐྱེ། རྒ། ན། འཆི། ལས་ རྒ་ཟེར་ ལོ་རྒས་པའི་དོན།  

ལ་སོགས་པ། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ཡིག་སྡེབ་གཞན: 

རྒ། 

• མིང་ཚིག་༢ དེ་ཅིག་ སློབ་དཔོན་དང་སློབ་ཕྲུག་ གྲོས་བསྡུར་གྱི་ཐོག་ལས་ ལན་བྱང་ཤིང་གུར་ དཔེ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ བྲིས་ཞིན་

ན་ གཞན་རྣམས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རང་རྐྱང་། ཡང་ན། ཆ་སྦེ་ འབད་བཅུག་དགོ། 

 

འབྲི་རོྩམ་བྲི་ནིའི་ རིག་རྩལ་སོླབ་སོྟན། 

ལྕོགས་གྲུབ། 

• རྩོམ་རིག་གི་གཞི་རྟེན་ཚུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ འབྲི་རྩོམ་ སྙན་རྩོམ་ སྲུང་ལ་སོགས་པའི་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ དབྱེ་

དཔྱད་འབད་དེ་ བསམ་འཆར་བཀོད་ནི་དང་ དེ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ རང་གིས་ཡང་ རྩོམ་རིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ གསར་རྩོམ་འབད་

ནིའི་ འགན་ཁག་འབག་ཚུགས། ༼བྲི་ནི༽ 

• དཔེ་སྣོད་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལོ་གཅིག་གི་ནང་ལུ་ རང་གི་བྲི་ནིའི་སྦྱོང་ལཱ་དྲག་ཤོས་༥ ལས་མ་ཉུངམ་ཅིག་ མཛུབ་གནོན་འབད་དེ་དཔེ་

སྣོད་ནང་ བསྡུ་གསོག་འབད་དེ་ ལྟ་རྟོག་གི་ཐོག་ བྲི་ནིའི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཚུགས། ༼བྲི་ནི༽ 

• འབྲི་རྩོམ་ སྙན་རྩོམ་ སྲུང་ རྣམ་ཐར་ འཁྲབ་སྲུང་ལ་སོགས་པའི་ རྩོམ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་ཚུ་ ཉན་ཞིནམ་ལས་ 

དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ བཏུབ་མ་བཏུབ་ཀྱི་ བསམ་འཆར་བཤད་ནི་དང་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ གནད་དོན་ཚུ་ རྒྱས་སྡུད་གང་འོས་

ཀྱི་ཐོག་ལས་ སླབ་ཚུགས། ༼ཉན་སླབ༽ 

ལས་དོན། 

• འབྲི་རྩོམ་གྱི་ འབྲི་བཀོད་དང་ དབྱེ་བ་ ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ལུ་སྦྱང་བརྩོན་འབད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མི་ཚེའི་་ནང་ གནས་ཚུལ་དང་ བཤད་

པ་ བརྡ་དོན་ཚུ་བྲི་བའི་སྐབས་ འབྲི་རྩོམ་ལས་བརྟེན་པའི་ རིག་རྩལ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ འོས་འབབ་དང་ལྡན་ཏོག་ཏོ་

སྦེ་བྲི་ཚུགས། ༼བྲི་ནི༽ 

• བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཐངས་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ སྦྱང་བརྩོན་འབད་དེ་ གཞན་གྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་དེ་ཡོད་མི་་རྩོམ་རིག་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་

འབད་དེ་ བསམ་ལན་བཀོད་ཐོག་ལས་ བསམ་འཆར་བརྗེ་སོར་འབད་ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• རྩོམ་རིག་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ རང་གི་མནོ་དོན་དང་ ཉམས་མྱོང་ འཆར་སྣང་ དངོས་འབྱུང་ཚུ་ ཞབས་ཁྲ་དང་

རྩང་མོ་ བློ་ཟེ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ ཚིགས་བཅད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཕབ་སྟེ་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཚུགས་དགོ། ༼བྲི་ནི༽ 

• མི་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་དང་གཅིག་ཁར་ ཞེ་ས་དང་ ཕལ་ཚིག་ཚུ་འཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སླབ་ཚུགས་དགོ། ༼ཉན་སླབ༽ 

 

 

 

 

 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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གྲོས་འཆར་དང་པ། འབྲི་རྩོམ་ནང་གི་ རྗོད་ཚིག་ཚུ་གུར་ སོྤྲས་བཏགས་ཏེ་ འབྲི་རྩོམ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སློབ་དཔོན་རང་གིས་ རྗོད་ཚིག་འཇམ་སངམ་འབད་མི་ འབྲི་རྩོམ་ཅིག་ བྲིས་ཏེ་འབག་ཞིན་ན་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ལྷག་བཅུག་སྟེ་ དེའི་

ཐོག་ལུ་ སྤྲོས་བཏགས་ནི་ ལ་སོགས་པའི་སྦྱོང་ལཱ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འོག་གི་ གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི། དཔེར་

ན། དང་པ་ར་ སློབ་དཔོན་འདི་གིས་ འོག་གི་དཔེ་དང་འདྲཝ་ཅིག་བཟོ་འབག་སྟེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ལྷག་བཅུག་ནི། 

 

 

 

 

 

 

 

• དེ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ དམར་རྟགས་བཀལ་ཡོད་པའི་ཚིག་ཚུ་ སྤྲོས་ཉམས་བཙུགས་ཏེ་བྲི་བཅུག་ནི། དཔེར་ན། ཉམས་དགའ་

བའི་གཡུས། ཟེར་བའི་ཚིག་འདི་ ལྷག་མི་ཚུ་ སྤྲོ་བ་འོང་ནིའི་དོན་ལུ་ ཉམས་བཙུགས་ཏེ། 

དཔེར་ན། 

 

 

 

 

 

 

ཟེར་ སྤྲོས་ཉམས་བཙུགས་ཏེ་བྲི་བཅུག་ནི། 

• དེ་དང་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ འབྲི་རྩོམ་ནང་ཡོད་པའི་ ཚིག་གཞན་ཚུ་ཡང་ ངོས་འཛིན་འབད་ཞིན་ན་ སྤྲོས་བཏགས་བཅུག་ནི། 

• དེ་ལས་ འ་ནཱི་རྗོད་ཚིག་ཚུ་ ལོག་ འཆར་སྣང་འབྲི་རྩོམ་དང་ ཡང་ན་ འགྲེལ་བཤད་འབྲི་རྩོམ་སྦེ་ བྲི་བཅུག་ཞིན་ན་ རང་

སོའི་ དཔེ་སྣོད་ནང་ བསྡུ་གསོག་འབད་དེ་ བཞག་བཅུག་ནི། 

 

 

 

༉ ཉམས་དགའ་བའི་གཡུས་ དབུས་ས་ཁ་ལུ་ བུམོ་ག་ནི་བ་འཇའ་རིསམོ་ ཡེ་ཤེས་ ཟེར་མི་འདི་ མོ་རའི་ཕམ་རྒན་རྒས་གཉིས་ཀྱི་ཆ་

རོགས་སྦེ་ ཁྱིམ་ནང་སྡོདཔ་ད་ གཡུས་འདི་ནང་གི་ཨཔ་བང་ཅན་ཅིག་ཡོད་མི་ ཨཔ་གནག་མདོག་ཟེར་མི་འདི་ གདོང་ར་ འདྲོག་སི་སི་སྦེ་ ཁྱིམ་

ནང་ འཛུལ་ཏེ་ འོངས་ནུག། མོ་གི་ཕམ་གཉིསནི་ གཡུས་འདི་ནང་གི་ ཉམ་ཆུང་འབད་ནི་འདི་གིས་ ག་ནི་ཡང་ སླབ་མ་ཚུགས་པས། 

ཨཔ་གནག་མདོག་འདིནི་ གནམ་མེད་ས་མེད་ རྩིགཔ་ཟ་ཡི་ར་ མོ་ཁོ་དང་གཅིག་ཁར་ གཉེན་རྐྱབ་དགོཔ་སྦེ་ སླབ་ནུག། མོ་ཡང་འདྲོགས་པའི་

ཤུགས་ཀྱིས་ ག་ནི་ཡང་སླབ་སའི་ ལམ་མ་ཐོབ་པར། ལགས་སོ་ལགས། ཟེར་ ཁག་བཟེད་དགོཔ་བྱུང་ནུག། 

 

༡༽ ཉམས་དགའ་བའི་གཡུས་ཟེར་མི་འདི་  

(མདངས་དཀར་པོའི་ཁཝ་གིས་ཁྱབ་པའི་ གངས་རི་ཚུ་གིས་བསྐོར་བའི་སྦུུག་ལུ་ ཁ་དོག་སྣ་ལྔའི་ཚོན་ཁྲ་ཅན་གྱི་ ཤིང་དང་མེ་ཏོག་ཚུ་གི་ དྲི་

ཞིམ་དང་ ལེགས་པའི་མཐོང་སྣང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གསེར་སྦྱངམ་བུང་བ་དང་ འདབ་ཆགས་ཕོ་མོའི་ སྐད་སྙན་སྣ་ཚོགས་ལྡན་པའི་ཁར། ས་

ལས་འབྲུ་སྣ་དགུའི་ཤིང་འབྲས་དང་ལོ་ཐོག་འཚོ། གནམ་ལས་ ཟམ་ཟིམ་ཆར་གྱིས་བདུད་རྩི་ དུས་དང་དུས་སུ་བབས། བར་ལས་བྱམས་

བརྩེ་ཆོས་སེམས་ཆེ་བའི་མི་སྡེ་ཚུ་ ལུང་གཤོང་ནང་ལུ་ གཞིས་ཆགས་ཏེ་ ལྷ་ཆོས་དང་མི་ཆོས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་མཐུན་པའི་ འཚོ་བ་

བསྐྱངས་ཏེ་ཡོད་པའི་གཡུས་ དབུས་ས་ཟེར་ས་ལུ། )  



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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གྲོས་འཆར་གཉིས་པ། འབྲི་རྩོམ་ལྷབ་ཐོག་ལས་ ཞེ་སའི་ཚིག་ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

• དང་པ་ར་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ འབྲི་རྩོམ་ཅིག་ ལྷག་བཅུག་ནི། 

• དེ་ལས་ དེ་ནང་ཡོད་པའི་ ཕལ་ཚིག་དང་ ཞེ་སའི་ཚིག་ཚུ་ སོ་སོར་ དབྱེ་བཅུག་ནི་ཨིན། 

• དེ་གི་ཤུལ་ལས་ ཕལ་ཚིག་ཚུ་ འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཞེ་སའི་ཚིག་ལུ་ འགྱུར་བཅུག་སྟེ་ འབྲི་རྩོམ་ར་ ལོག་སྟེ་ བྲི་

བཅུག་ནི། 

དཔེར་ན། 

 

 

 

 

 

ལན། 

 

 

 

• འབྲི་རྩོམ་འདི་ རང་སོའི་ དཔེ་སྣོད་ནང་ བསྡུ་གསོག་འབད་དེ་བཞག་བཅུག་ནི་ཨིན། 

༼དྲན་གསོ། གོང་གི་དཔེ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཞེ་ས་བཙུགས་དགོ་སའི་ཚིག་ཚུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་

མེན་པར་ སློབ་ཕྲུག་ཁོང་ར་གིས་ ཞེ་སའི་ཚིག་ཚུ་ ག་ཏེ་ལུ་འཐོབ་ཨིན་ན་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག་དགོ༽ 

དཔེ་དེབ། 

• སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༡༩ པ། སློབ་རིམ་བཅུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

• སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༣༩ པ། སློབ་རིམ་བཅུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

• རྫོང་ཁ་འབྲི་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྡེབས། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

• ཞེ་སའི་ ཀི་དེབ་ཀྱི་རིགས། 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• སློབ་དཔོན་གྱིས་ རྗོད་ཚིག་ ཐུང་ཀུ་རེ་ སྤྲོད་ཅི་ར་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སྤྲོས་བཏག་བཅུག་ནི། 

• མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ དག་པ་ཅིག་གི་ གོ་དོན། འགལ་མིང་། རྣམ་གྲངས་ཚུ་ སླབ་བཅུག་ནི། 

• ཕལ་ཚིག་སླབ་ཞིན་ན་ ཞེ་སའི་ཚིག་ནང་གྱུར་ཏེ་ སླབ་བཅུག། ཞེ་སའི་ཚིག་སླབ་ཞིན་ན་ ཕལ་ཚིག་ནང་སླབ་བཅུག་སྟེ་ ཤེས་

མི་ཤེས་བལྟ་ནི། 

༉ བླམ་གི་རྐངམ་གུ་ལས་ འབུབ་ཅིག་ འགྱོ་སར་ མཐོངམ་ཅིག་ སློབ་མ་འདི་ བཟོད་ར་མ་ཚུགས་པར་ ཁོ་གི་ལག་པར་

ཡོད་པའི་ རྟས་ཐག་འདི་ ཁེ་རྒོ་ ཡོད་ཚད་མེད་ཚད་ བཏོན་ཏེ་ བླམ་གི་རྐང་པར་ བླུགཔ་ཅིག། བླམ་འདི་ ན་ཟུག་

གིས་འབད་ར་མ་ཚུགས་པར་ མིག་ཏོ་ནང་ལས་མིག་ཆུ་ཤོར། ཁ་ལས་ བློ་ཚིག་ཐེངས་གཅིག་ར་ སླབ་མ་ཚུགསཔ་ཡར་སོ་

ནུག།  

༉ བླམ་གི་ཞབས་གུ་ལས་ འབུབ་ཅིག་ འགྱོ་ས་ མཐོངམ་ཅིག། སློབ་མ་འདི་ བཟོད་ར་མ་ཚུགས་པར་ ཁོ་གི་ལག་པར་ཡོད་

པའི་ རྟས་ཐག་འདི་ ཁེ་ཀོ་ ཡོད་ཚད་མེད་ཚད་ བཏོན་ཏེ་ བླམ་གི་ཞབས་གུར་ བླུགཔ་ཅིག། བླམ་འདི་ ན་ཟུག་གིས་འབད་

ར་མ་ཚུགས་པར་ སྤྱན་ལས་སྤྱན་ཆབ་ཤོར། 

ཞལ་ལས་ གསུང་གྲོས་ཚིག་ཐེངས་གཅིག་ར་ གསུང་མ་ཚུགསཔ་ཡར་སོ་ནུག།  



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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དབྱེ་ཞིབ། 

ü འབྲི་རྩོམ་ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་ རྗོད་སྒྲ། སྐད་སེང་ཕབ། ཐོགས་ཆགས་དང་ མགྱོགས་ལྷོད་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་

ཨིན། 

ü སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ སྤྲོས་བཏག་ནིའི་སྦྱོང་ལཱ་འབདཝ་ད་ ཁོང་གི་ རྣམ་དཔྱོད་རིག་པའི་ལྕོགས་གྲུབ། སྐད་ཡིག་ལག་ལེན། 

གནས་སྐབས་གསརཔ་དང་ འགན་ཁུར་འབག་ཐངས་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

ü ཞེ་སའི་ཚིག་ཚུལ་མཐུན་དང་ འོས་འབབ་ལྡནམ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཤེས་མི་ཤེས་ ལྟ་རྟོག་དང་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་

ཨིན། 

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

• སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༡༨ པ། སློབ་རིམ་བཅུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

 

གྲོས་འཆར་གསུམ་པ། པར་ཅིག་ལུ་ གཞི་བཞག་ཐོག་ལས་ འབྲི་རྩོམ་བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

འབྲི་རྩོམ་གྱི་གོ་དོན། སློབ་རིམ་༡༠ པའི་ནང་ལྷབ་དགོ་པའི་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ། དེ་ཚུའི་ཁྱད་རྣམ་དང་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་འབྲི་བཀོད་ལྷབ་

སྦྱང་འབད་དེ་ཡོད་མི་གུར་ གཞི་བཞག་སྟེ་ རང་སྟོབས་ཀྱི་འབྲི་རྩོམ་ བྲི་ནིའི་དོན་ལུ་ འོག་གི་སྦྱོང་ལཱའི་གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 

འབད་ནི། དཔེར་ན། 

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཧེ་མ་ལས་ལྷབ་ཚར་མི་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་དང་ འབྲི་བཀོད། དེ་ལས་ གཞན་གྱིས་བྲིས་ཏེ་ཡོད་པའི་ 

འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རང་སྟོབས་ཀྱི་འབྲི་རྩོམ་ཅིག་ བྲི་ནིའི་སྦྱོང་ལཱ་ཅིག་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན།  

 

• དང་པ་ར་ འོག་གི་གནད་དོན་ཚུ་ སློབ་ཕྲུག་དང་གྲོས་བསྡུར་གྱི་ཐོག་ལས་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་དགོཔ་ཨིན། 

 

 

 

 

 

 

 

 

ནན་ཏན་འབད་དགོཔ་ད། 

༡ དེ་མ་ཚད།  

༢ དོ་རུང་།  

༣ དེ་ཁར།  

༤ ལྷག་པར་དུ།  
༥ ག་ལས་བསྐོར་རུང་། 

རྗོད་ཚིག་སྔ་ཕྱི་འགལ་བ། 

༡ ཨིན་རུང་།  

༢ དེ་འབདཝ་ད།  

༣ ཨིན་ཏེ་རང་འབད་རུང་།  

༤ ཨིན་ས་གཅིག་རུང་།  

༥ མེན་ས་ཅི་རུང་།  

༦ དེ་སྦེ་ར་ཨིན་རུང་།  

རྒྱུ་མཚན་སྟོན་པ། 

 ༡ དེ་འབདཝ་ལས།  

༢ དེ་འབད་ནི་འདི་གིས། 

༣ དེ་གིས་འབད།  

༤ དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ།  

༥ དེ་མེན་པ་ཅིན།  

༦ དེ་སྦེ་འབད་བ་ཅིན།  

༧ ག་འཆརཔ་ཟེར་བ་ཅིན། 

 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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• དེ་ལས་ འོག་གི་པར་དང་འདྲ་བའི་ པར་ག་ཅི་འབད་རུང་ཅིག་ ལག་ལེན་འཐབ་ཞིན་ན་ དེ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ འབྲི་རྩོམ་བྲི་

བཅུག་ནི། 

• འབྲི་རྩོམ་ བྲིས་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ སློབ་

དཔོན་གྱིས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཚརཝ་ད་ 

སློབ་ཕྲུག་རང་སོའི་ དཔེ་སྣོད་ནང་ བསྡུ་

གསོག་འབད་དེ་ བཞག་བཅུག་དགོ། 

 
 

 

གྲོས་འཆར་བཞི་པ། བློ་ཚིག་དང་ དཔེ་གཏམ། ཡང་ན། གནས་སྟངས་ཅིག་ལུ་ གཞི་བཞག་ཐོག་ལས་ བྲི་བཅུག་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

• དང་པ་ར་ འོག་གི་ གནས་སྟངས། ཡང་ན། བློ་ཚིག་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ དཔེ་བཞག་སྟེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སྦྱོང་ལཱ་འབད་

བཅུག་ནི། 

 

 

 

 

 

• འབྲི་རྩོམ་འདི་ བྲིས་ཚརཝ་ད་ ཟིན་བྲིས་དང་པ་འདི་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རང་ཉིད་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བཅུག་ནི། 

• ཟིན་བྲིས་གཉིས་པ་འདི་ སློབ་ཕྲུག་ནང་རྡོག་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བཅུག་ནི། 

• ཟིན་བྲིས་མཇུག་འདི་ སློབ་དཔོན་གྱིས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ སློབ་ཕྲུག་རང་སོའི་ དཔེ་སྣོད་ནང་ བསྡུ་གསོག་འབད་བཅུག་དགོ། 

 

གྲོས་འཆར་ལྔ་པ། འབྱུང་མི་སྲིད་པའི་ དཔེ་ཅིག་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ འབྲི་རྩོམ་བྲི་བཅུག་ནི། 
ལྕོགས་གྲུབ་དང་ ལས་དོན་ག་ཅི་ཨིན་ན་ གོང་ལུ་ སློབ་རིམ་༡༠པའི་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་ ལས་དོན་ཐོ་བཀོད་ནང་ལུ་ ཁུངས་གཏུགས་འབད་དེ་བལྟ།) 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

འབྱུང་མི་སྲིད་པའི་ དཔེ་ཅིག་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ འབྲི་རྩོམ་ཅིག་ བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་ འོག་གི་སྦྱོང་ལཱའི་གོ་རིམ་དང་

འཁྲིལ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི། དཔེར་ན། 

 

 

“ དེ་ནང་ལུ་ སྟབས་བདེཝ་དང་མ་བདེཝ་ གཉིས་ཆ་ར་ཡོདཔ་ལས་ ནམ་ར་འབད་རུང་ དྲནམ་བཏོན་དགོཔ་འདུག། ” ཟེར་བའི་

བློ་ཚིག་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ འབྲི་རྩོམ་ཅིག་ བྲིས། 

“ ངེ་གི་ལགཔ་ ག་ཏེ་བཀལཝ་ཅིག་ དེ་ གསེར་ལུ་འགྱུར་ཚུགས་པའི་ ནུས་པ་ ཐོབ་ཅི།་་་་་་ ” ཟེར་བའི་བློ་ཚིག་འདི་ 

ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ འབྲི་རྩོམ་ཅིག་ བྲིས། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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• དེ་ལས་ འབྲི་རྩོམ་འདི་ སློབ་ཕྲུག་རང་སོའི་ དཔེ་སྣོད་ནང་ བསྡུ་གསོག་འབད་དེ་ བཞག་བཅུག་ནི། 

 

གྲོས་འཆར་དྲུག་པ། འདྲི་དཔྱད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ འབྲི་རྩོམ་བྲི་བཅུག་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

མི་ཚེའི་དཀའ་ངལ། ཡངན། གནས་སྟངས་ངོ་མ་ཅིག་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ འབྲི་རྩོམ་བྲི་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ འོག་གི་སྦྱོང་ལཱའི་གོ་རིམ་

དང་ འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི། དཔེར་ན། 

སློབ་ཁང་ནང་ ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་མཁས་མཆོག་ཅིག་ཞུ་ཞིན་ན་ ཕྱགས་སྙིགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དང་འབྲེལ་བའི་ གསལ་བཤད་

གཏང་བཅུག་སྟེ་ དེ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ འབྲི་རྩོམ་ཅིག་ བྲི་ནིའི་ སྦྱོང་ལཱ་ཅིག་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན།  

• ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོངས་མཁས་མཆོག་ཅིག་ སློབ་ཁང་ནང་ ཞུ་ཞིན་ན་ འོག་གི་གནད་དོན་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ གསུང་བཤད་

གནང་བཅུག་ནི། 

ü ཧེ་མ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཕྱགས་སྙིགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ ཡོད་མེད་ཀྱི་སྐོར། 

ü ད་རེས་ནངས་པར་ དཀའ་ངལ་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྐོར། 

ü ཕྱགས་སྙིགས་དེ་སྦེ་ འབྱུང་དགོ་པའི་ཁུངས། 

ü ཕྱགས་སྙིགས་སླར་སྤྱོད་ལས་བརྟེན་ ཁེ་ཕན་ཡོད་ལུགས། 

ü འབྲུག་ལུ་ ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་གི་འཆར་གཞི། 

ü སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ ཁ་ཐུག་ལས་ འབད་ཚུགསཔ་ག་ཅི་ཡོད་ག། 

• གསུང་བཤད་གནང་པའི་སྐབས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཟིན་བྲིས་བཏབ་བཅུག་དགོ། 

• དེ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ རང་གི་སློབ་གྲྭའི་ མཐའ་འཁོར་ནང་ ལྟ་བཤལ་འཁྱིད་ནི། 

• སློབ་གྲྭའི་ ཕྱགསམ་འཕྱག་མི་ལས་ འོག་གི་ གནད་དོན་ཚུ་ བསྡུ་སྒྲིག་འབད་བཅུག་ནི། 

ü སློབ་གྲྭའི་མཐའ་འཁོར་ནང་ ཕྱགས་སྙིགས་མང་ཤོས་ ག་ཅི་འཐོནམ་མས? 

ü སློབ་གྲྭའི་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ ཕྱགསམ་ཚར་ག་དེ་ཅིག་ འཕྱག་ནི་ཡོད? 

ü མཇུག་ལུ་ ཕྱགས་སྙིགས་ཚུ་གིས་ ག་ཅི་ར་འབདཝ་སྨོ? 

ü ང་བཅས་ལུ་ ཕྱགས་སྙིགས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ བསླབ་བྱ་ག་ཅི་བྱིན་ནི་ཡོད? 

• ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་མཁས་མཆོག། སློབ་གྲྭའི་ཕྱགསམ་འཕྱག་མི་དང་ རང་གི་སློབ་གྲྭའི་མཐའ་འཁོར་གྱི་གནས་སྟངས་ལུ་ 

བལྟ་སྟེ་ ཐོབ་ཡོད་པའི་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ བཙུགས་ཏེ་ འབྲེལ་ཡོད་འབྲི་རྩོམ་ཅིག་ བྲི་བཅུག་ནི། 

 

 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• འབྲི་རྩོམ་ བྲིཝ་ད་ འབྲི་བཀོད་ནང་ ག་ཅི་ར་ཚང་དགོ་ག? 

• འབྲེལ་ཡོད་འབྲི་རྩོམ་ཚུའི་ ཁྱད་རྣམ་ག་ཅི་ར་ཨིན་སྨོ? 

དབྱེ་ཞིབ། 

• འབྲི་རྩོམ་བྲི་བའི་སྐབས་ལུ་ འབྲི་རྩོམ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་མ་འཁྲིལ་ བལྟ་དགོ། 

• འབྲི་རྩོམ་བྲིཝ་ད་ བར་ན་ལས་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ ལྟ་རྟོག་དང་ དབྱེ་ཞིབ་ འབད་དགོ། 

• འབྲི་རྩོམ་བྲིས་ཚརཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་གི་ ལཱ་འབད་ཐངས། བརྩོན་འགྲུས། ཚིག་གཞི་བཙུགས་ཐངས། འབྲི་རྩོམ་གྱི་འབྲི་བཀོད་

དང་ འཁྲིལ་མ་འཁྲིལ། གནས་སྐབས་གསརཔ། སྐད་ཡིག་ལག་ལེན། ཚིག་ཕྲད་དང་སྦྱོར་བ། ཡིག་སྡེབ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ 

ལྟ་རྟོག་དང་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

• སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༡༨ པ། སློབ་རིམ་བཅུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

• དཔྱེ་གཏམ་གསེར་གྱི་ཕྲེང་འཁོར། མགོན་པོ་ཚེ་རིང་། 

• དཔྱེ་གཏམ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་ལམ་སྟོན། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ། 
https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/Paytam_3f8ca6e1c25fc23d2586866dde8153a5.pdf ༼རྫོང་ཁའི་དཔེ་གཏམ༽ 

https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/A_book_on_Dzongkha_essay_Writing_27cfe6e57f34f7e69329c01224ada3d3
.pdf ༼རྫོང་ཁའི་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ཀི་དེབ༽ 

 

འབྲི་རྩོམ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་འཐོབ་ཐབས་ལུ་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ཐངས།  

ལྕོགས་གྲུབ། 

• ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་མ་འདྲཝ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རྩོམ་རིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་ གོ་དོན་དང་ དབྱེ་བ་ ཉམས་ཚུ་ འཁྲུལ་མེད་སྦེ་

རྟོགས་ཏེ་ བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས།  

• འབྲི་རྩོམ་ སྙན་རྩོམ་ སྲུང་ རྣམ་ཐར་ འཁྲབ་སྲུང་ལ་སོགས་པའི་ རྩོམ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་ཚུ་ ཉན་ཞིནམ་ལས་ 

དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ བཏུབ་མ་བཏུབ་ཀྱི་ བསམ་འཆར་བཤད་ནི་དང་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ གནད་དོན་ཚུ་ རྒྱས་སྡུད་གང་འོས་

ཀྱི་ཐོག་ལས་ སླབ་ཚུགས། ༼ཉན་སླབ༽ 

• རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་མཁོ་བའི་ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ལེགས་ཤོམ་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ 

རང་གི་མི་ཚེ་ དོན་ལྡན་བཟོ་ནི་ལུ་བརྩོན་ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ་༽ 

 

 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ལས་དོན། 

• འགྲེལ་བཤད། ལོ་རྒྱུས། འཆར་སྣང་། རྒྱས་བཤད། རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཐོག་ལས་ སྐྱོན་ཡོན་

ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ། 

• གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ལས་འཐོན་པའི་ རྫོང་ཁ་དང་ཆོས་སྐད་ལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ རང་

ལུ་ཕན་པའི་ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ཚུ་ལེན་ཚུགས་དགོ། 

• འབྲེལ་ཡོད་གནད་དོན་ཚུ་ཉན་ཏེ་ གོ་དོན་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཐོག་ལས་ བརྡ་སྒྱུར་འབད་ཚུགས་དགོ། 

• ཞིབ་ཞིབ་དང་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་ནི་ ལ་སོགས་པའི་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ ཐབས་ལམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ གོ་

དོན་ལེན་ནིའི་ཐབས་ལམ་ བཏོན་ཚུགས་དགོ། 

 

གྲོས་འཆར་དང་པ། ལྷག་ཐངས་མ་འདྲ་བའི་རིག་རྩལ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སློབ་ཕྲུག་ལུ་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་རིག་རྩལ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལ་ འོག་གི་ སྦྱོང་ལཱའི་གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 

ལག་ལེན་འཐབ་ནི། དཔེར་ན། 

སློབ་དཔོན་གྱིས་ སློབ་དེབ། ལྷག་དེབ། གསར་ཤོག། དུས་དེབ་ ལ་སོགས་པ་ ལྷག་ནིའི་རིགས་གང་རུང་ཅིག་ནང་ལས་ ལྷག་

ཐངས་ཀྱི་རིག་རྩལ་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི་ཨིན་པ་ཅིན། 

• དང་པ་ར་ འོག་གི་གནད་དོན་ཚུ་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། 

ü ལྷག་ཐངས་ཀྱི་དབྱེ་བ། 

༡. ཞིབ་ཞིབ་འབད་ལྷག་ནི། (In-depth reading) 

ü ནང་དོན་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ ཧ་གོ་ནིའི་ནོད་ལུ་ རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་འབད་ལྷག་ནི། 

ü དེ་ མིང་བཤལ་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷག་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ལྷག་དགོཔ་ཨིན། 

 

༢. མིག་བཤལ་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་ནི། (skimming) 

ü ཤོག་ལེབ་དག་པ་རེ་ལྷག་ནི། 

ü དགོ་མི་ཚུ་ རྐྱངམ་ཅིག་ལྷག་ནི། 

ü དོན་མཚམས་ཚུའི་ནང་ལས་ མགུ་ལས་ཀྱི་ རྗོད་ཚིག་རྐྱངམ་ཅིག་ལྷག་ནི། 

 

༣. གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་ནི། (scanning) 

ü ནང་དོན་ག་ར་ ཞིབ་ཞིབ་འབད་ལྷག་ནི་མེད། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ü གནད་དོན་ཅིག་གི་ཐོག་ལུ་ གནས་ཚུལ་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ གནད་དོན་དེ་རྐྱངམ་ཅིག་ལྷག་ནི། 

ü དྲི་བ་ཅིག་གི་ ལན་འཚོལ་ནིའི་དོན་ ལུ་ལྷག་ནི། 

ü མིང་། ཚིག། དོན་དག་ ལ་སོགས་པའི་གནད་དོན་ཅིག་ འཚོལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྷག་ནི། 

 

• ལྷག་ཐངས་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ དཔེ་སྟོན་འབད་ཞིན་ན་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སྦྱང་བ་གང་མང་བྱིན་ནི། 

 

གྲོས་འཆར་གཉིས་པ། འབྲི་རྩོམ་སྒྲ་གདངས་སེང་ཕབ་དང་བཅས་ཏེ་ ལྷག་ནིའི་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ འབྲི་རྩོམ་སྒྲ་གདངས་སེང་ཕབ་དང་བཅས་ཏེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འོག་གི་སྦྱོང་ལཱའི་གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 

ལག་ལེན་འཐབ་ནི། དཔེར་ན། 

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ འབྲི་རྩོམ་ལྷགཔ་ད་ སྒྲ་གདངས་སེང་ཕབ་དང་བཅས་ཏེ་ ལྷག་ཐངས་སློབ་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་ལཱ་ཅིག་འགོ་

འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན། 

• དང་པ་ར་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ འབྲི་རྩོམ་ཅིག་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིན་ན་ སྒྲ་གདངས་སེང་ཕབ་དང་བཅས་ཏེ་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་

དཔེ་སྟོན་ཅིག་འབད་ནི། 

• དེ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རང་སོའི་ འབྲི་རྩོམ་རེ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནིའི་ དུས་ཚོད་ཨ་ཙི་བྱིན་དགོ། 

• དེ་ལས་ འབྲི་རྩོམ་འདི་ སྒྲ་གདངས་དང་བཅས་ ལྷག་ནིའི་སྦྱང་བ་གང་མང་འབད་དེ་ གཞན་ཡིད་ཆེས་ཚུགསཔ་སྦེ་ བཟོ་

དགོ། 

• དེ་ལས་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ རང་གི་བློ་འདོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་འོས་ལྡན་ཅིག་བཟོ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་རུང་

མ་བཏུབ་མེད། 

• འབྲི་རྩོམ་འདི་ ལྷག་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ རང་གི་ལྷག་ནིའི་དཔེ་སྣོད་ནང་ ཐོ་བཀོད་དེ་བཞག་བཅུག་དགོ། 

དཔེ་དེབ། 

• སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༡༨ པ། སློབ་རིམ་བཅུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

• རྫོང་ཁ་འབྲི་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྡེབས། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 
 

གྲོས་འཆར་གསུམ་པ། ལས་འགུལ་གཞི་བཞག་གི་ཐོག་ལས་ ལྷག་བཅུག་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སྦྱོང་ལཱ། 

• དང་པ་ར་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཁོང་རའི་གདམ་ཁ་གི་ འབྲི་རྩོམ་ དགའ་ཤོས་༥ དེ་ཅིག་ ལྷག་བཅུག་ནི།  



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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• དེ་ལས་ གོང་འཁོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ བཀོད་རིས་དང་འཁྲིལ་རུང་། སློབ་དཔོན་རང་གིས་ བཀོད་རིས་ཅིག་ གསར་

བཟོ་འབད་དེ་ཨིན་རུང་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ གློག་བརྙན་ཐུང་ཀུ་རེ་ བཟོ་བཅུག་ནི། 

• དེ་ལས་ དུས་ཡུན་ཚངམ་ད་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ལེན་ཞིན་ན་ སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཅིག་ཡང་ བཟོ་ཐོག་ལས་ ལས་འགུལ་ཚུ་ 

དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

• ཁོང་གིས་ལྷག་མི་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་ཐོ་ཚུ་ རང་སོའི་ལྷག་ནིའི་དཔེ་སྣོད་ནང་ཡང་ ཐོ་བཀོད་དེ་བཞག་བཅུག་དགོ། 

དཔེ་དེབ། 

• སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༡༨ པ། སློབ་རིམ་བཅུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

• རྫོང་ཁ་འབྲི་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྡེབས། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ། 
• https://riggzhung.wordpress.com/category/ ༼འབྲི་རྩོམ་གྱི་རིགས་དང་ རྩོམ་རིག་གཞན༽ 

• https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/Ant_&_Syn(text)_9cb26
c71be8c1f95c7108db64d0d24dd.pdf ༼འགལ་མིང་དང་ རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ ཀི་དེབ༽ 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• འབྲི་རྩོམ་ག་དེ་མང་མང་ ལྷག་བཅུག་ནི། 

• འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ལས་ ཡོན་ཏན་ག་ཅི་ར་ཐོབ་ཅི་ག? ཉན་སླབ་འབད་བཅུག་ནི། 

དབྱེ་ཞིབ། 

• འབྲི་རྩོམ་ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་ རྗོད་སྒྲ། སྐད་སེང་ཕབ། ཐོགས་ཆགས་དང་ མགྱོགས་ལྷོད་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

• སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ གློག་ཐོག། ཡང་ན། དངོས་འབྲེལ་སྦེ་ ངག་ཐོག་ འབྲི་རྩོམ་བསྐྱར་ཞིབ་འབདཝ་ད་ ཁོང་གི་ བློ་སླབ་

ཐངས། སྐད་སེང་ཕབ། གདོང་དང་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར། ལག་པའི་ཕྱག་རྒྱ། སྐད་ཡིག་གི་རིག་རྩལ། རྗོད་སྒྲ། སྤྲོ་བ་

བསྐྱེད་དེ་འགན་ཁུར་འབག་ཐངས་ ལ་སོགས་པ་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་དང་ལྟ་རྟོག་འབད་དགོ། 

• རྩོམ་རིག་བསྐྱར་ཞིབ་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་འབདཝ་ད་ཡང་ སྐད་ཡིག་གི་རིག་རྩལ། གནས་སྐབས་གསརཔ། དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་རིག་

རྩལ། འབྲི་ཐངས། ལཱ་ཤུལ / ཟོ་དང་ གཙང་སྦྲ་ལཱ་གི་སྤུས་ཚད་དང་ དེ་གུར་ མཛུབ་གནོན་འབད་དེ་མེན་པ་ཅིན་ ཡིག་བ

ཡང་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

• སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༡༨ པ། སློབ་རིམ་བཅུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

• རྫོང་ཁ་འབྲི་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྡེབས། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ། 
https://riggzhung.wordpress.com/category/ ༼འབྲི་རྩོམ་གྱི་རིགས་དང་ རྩོམ་རིག་གཞན༽ 
https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/Ant_&_Syn(text)_9cb26c71be8c1f95c7108db64d0d24dd.pdf ༼འགལ་མིང་དང་ 

རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ ཀི་དེབ༽ 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 

རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།                                                            ཤོག་གྲངས་ 221 / 344 

འབྲི་རྩོམ་དང་ ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་ཟུང་འབྲེལ་སྦེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ཐབས་ཀྱི་ ལྷབ་སྟོན།  

ལྕོགས་གྲུབ། 

• ཡིག་སྦྱོར་གྱི་རྣམ་གཞག་ཚུ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ ཡི་གུ་ཚུ་བྲི་བའི་སྐབས་ སྡེབ་དང་སྦྱོར་བ་ གཅད་མཚམས་བཅད་ཐོག་ལས་ འཆར་

གཞི་བཟོ་ནི་ ཟིན་བྲིས་བཀོད་ནི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ ཞུན་དག་རྐྱབ་ཐངས་ཀྱི་ རིག་རྩལ་ཚུ་ འོས་འབབ་དང་ལྡན་ཏོག་ཏོ་

སྦེ་བྲིས་ཏེ་ རང་གི་མནོ་དོན་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་ཚུགས།  

 

ལས་དོན། 

• ལ་དོན། རྒྱན་སྡུད། འབྲེལ་སྒྲ། བྱེད་སྒྲ། ལྷག་བཅས། ཚུ་ འཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཡོག་བཀོལ་ཚུགས་དགོ། 

• བྱེད་འབྲེལ་གྱི་བྱ་ཚིག་དང་བྱེད་མེད་ལས་ཚིག་ཚུ་ ཡིག་སྡེབ་ཁྱད་པར་ཕྱེས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

• བདག་སྒྲའི་འཇུག་པ་ཚུ་ ཧ་གོ་སྟེ་ མི་མཐའ་དང་ མ་འཛོལ་བར་དབྱེ་དཔྱད་དེ་ བྲི་ཚུགས། 

 

གྲོས་འཆར་དང་པ། ལྷབ་མི་གཙོ་བཏོན་གྱི་ཐོག་ལས་ འབྲི་རྩོམ་ལྷག་སྟེ་ ཚིག་ཕྲད་དང་སྦྱོར་བ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སློབ་ཕྲུག་གིས་ འབྲི་རྩོམ་ལྷག་སྟེ་ ཡིག་སྦྱོར་ ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་ལཱའི་རིམ་པ་ཚུ་ གཤམ་གསལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 

ལག་ལེན་འཐབ་གནང་། དཔེར་ན། 

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ འབྲི་རྩོམ་ཅིག་ ལྷག་བཅུག་ཞིན་ན་ ཡིག་སྦྱོར་ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་ལཱ་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་

པ་ཅིན། 

• དང་པ་ར་ སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་པའི་ འབྲི་རྩོམ། ཡང་ན། གཞན་ཅིག་གིས་བརྩམས་ཏེ་ཡོད་པའི་ འབྲི་རྩོམ་ཅིག་ ལྷག་བཅུག་

ནི། 

• དེ་ལས་ འབྲི་རྩོམ་འདི་ནང་ལས་ འོག་གི་གནད་དོན་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་བཅུག་ནི། 

ü བྱ་ཚིག། 

ü བྱ་ཚིག་གི་དཔེར་བརྗོད་རེ་རྐྱབ་བཅུག་ནི། 

ü ཁྱད་ཚིག། 

ü ཁྱད་ཚིག་གི་དཔེར་བརྗོད་རེ་རྐྱབ་བཅུག་ནི། 

ü ལས་ཚིག། 

ü ལས་ཚིག་གི་དཔེར་བརྗོད་རེ་རྐྱབ་བཅུག་ནི། 

ü བྱེད་སྒྲའི་དཔེར་བརྗོད་ ག་ར་ ཐོ་བཀོད་བཅུག་ཞིན་ན་ རང་སྟོབས་ཀྱི་དཔེར་བརྗོད་༣ དེ་ཅིག་ རྐྱབ་བཅུག་ནི། 

ü འབྲེལ་སྒྲའི་དཔེར་བརྗོད་ ག་ར་ ཐོ་བཀོད་བཅུག་ཞིན་ན་ རང་སྟོབས་ཀྱི་དཔེར་བརྗོད་༣ དེ་ཅིག་ རྐྱབ་བཅུག་ནི། 
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ü ལྷག་བཅས་ཀྱི་དཔེར་བརྗོད་ ག་ར་ ཐོ་བཀོད་བཅུག་ཞིན་ན་ རང་སྟོབས་ཀྱི་དཔེར་བརྗོད་༣ དེ་ཅིག་ རྐྱབ་བཅུག་ནི། 

ü མིང་མཐའ་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་ཚུ་ ག་ར་ ཐོ་བཀོད་བཅུག་ནི། 

ü ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་ཚན་གཞན་ཡང་ འཚོལ་བཅུག་རུང་བཏུབ། 

• དེ་ལས་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་མེད་པ་ཅིན་ ཡང་ན་ མ་ཤེས་པ་ཅིན་ འ་ནི་བཟུམ་གྱི་ ཡིག་རིགས་ཚུ་ བྲིཝ་ད་ 

ཐབས་ཆག་ནི་ཨིན་པའི་སྐོར་ལས་ སླབ་སྟེ་ ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་ ཧ་གོཝ་བཟོ་ནི། 

 

དཔེ་དེབ། 

• སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༡༨ པ། སློབ་རིམ་བཅུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

• རྫོང་ཁ་འབྲི་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྡེབས། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

 

གྲོས་འཆར་གཉིས་པ། སྡེ་ཚན་ནང་ སྦྱོང་ལཱའི་ཐོག་ལས་ འབྲི་རོྩམ་ནང་ ཡིག་སོྦྱར་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ལྷབ་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སྦྱོང་ལཱ། 

• ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེ་ཚུ་ རྗེས་འཇུག་གི་འཇུག་ཚུལ་དང་འཁྲིལ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ རེའུ་མིག་ཐོག་ལུ་བྲི་བཅུག་ནི། 

དཔེར་ན། 

 

• རྩོམ་རིག་གང་རུང་ཅིག་ལྷག་བཅུག་ཞིན་ན་ ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ར་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ འདུག་ག་ སྡེ་ཚན་ཐོག་ལུ་ 

བསྡུ་སྒྲིག་འབད་བཅུག་ནི། 

• ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེ་ཚུ་ འཇུག་ཚུལ་དང་འཁྲིལ་ དཔེར་བརྗོད་ཡང་ན་ རྗོད་ཚིག་བཟོ་བཅུག་ནི། 

• བྱ་ཚིག་དུས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཚུ་ དུས་གསུམ་རབ་གསལ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཐོ་བཀོད་འབད་བཅུག་

ནི། 

• བྱ་ཚིག་ངོས་འཛིན་འབད་ཐབས་ལུ་ རྩོམ་རིག་གང་རུང་ཅིག་ ལྷག་བཅུག་སྟེ་ འཇུག་ཚུལ་དང་འཐོབ་ཐངས་ ག་དེ་སྦེ་ཡོད་ག་ 

འཚོལ་ཞིབ་འབད་བཅུག་ནི། 

ཕྲད/རྗེས་

འཇུག 

ཀྱི་

(ས) 

གི་(ས) གྱི་

(ས) 

འི་

(ས) 

ཡི་

(ས) 

སྟེ་ ཏེ་ དེ་ ཀྱང་། ཡང་། འང་། གོ དོ། ནོ། འོ། ལོ སོ 

ག  ⁰    ⁰            

ང  ⁰    ⁰            
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• དོན་ཚན་ཅིག་གི་ཐོག་ལུ་ ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེ་ བྱ་ཚིག་ཚུ་ སྡེབ་དང་སྦྱོར་བ་ གཅད་མཚམས་ཚུ་ ལག་ལེན་ཚུུལ་མཐུན་སྦེ་

འཐབ་སྟེ་ འབྲི་རྩོམ་ ཡང་ན་ གསལ་བཤད་ཅིག་འབྲི་ལྷག་འབད་བཅུག་ནི། 

• ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་དང་ བྱ་ཚིག་ཚུལ་མཐུན་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་མི་ཚུགས་གི་ ལཱ་ཤོག་གི་སྦྱོང་ལཱ་བཟོ་སྟེ་བསྐྱལ་ནི། 

• དོན་ཚན་ཅིག་གི་ཐོག་ལུ་ ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེ་ བྱ་ཚིག་ཚུ་ སྡེབ་དང་སྦྱོར་བ་ གཅད་མཚམས་ཚུ་ ལག་ལེན་ཚུུལ་མཐུན་སྦེ་

འཐབ་སྟེ་ འབྲི་རྩོམ་ ཡང་ན་ རྩོམ་ཅིག་འབྲི་ལྷག་ཐོག་ )ཝི་ཅཱེཊ། ཝཀྲསི་ཨེཔ། ཀྲེ་ལི་གཱརཱམ་ གཱུ་གཱལ་ཀལཱསི་རུམ་ 

མིན་ཊི་མི་ཊར་ མེ་སེན་ཇར་ ལ་སོགས་པ་གང་རུང་གི་ཐོག་ལས་ མཐོང་ཐོས་བཟོ་བསྐྱལ་བཅུག་ནི། 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• བྱེད་སྒྲ་དང་ འབྲེལ་སྒྲའི་ཁྱད་པར་ ག་ཅི་ར་འདུག? 

• མིང་དང་ བྱ་ཚིག་གཉིས་ དབྱེ་བ་ག་དེ་སྦེ་ ཕྱེཝ་སྨོ? 

• ཁྱད་ཚིག་གི་གོ་དོན་ སླབ་བཅུག་ནི། 

• ལས་ཚིག་གི་གོ་དོན་ སླབ་བཅུག་ནི། 

• ལྷག་བཅས་ཟེར་མ་འདི་ ག་ཅི་སྨོ? ཕྲད་ག་ཅི་ར་སྨོ? ཕྲད་ཀྱི་འཇུག་ཡུལ། 

དབྱེ་ཞིབ། 

• འབྲི་རྩོམ་ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་ རྗོད་སྒྲ། སྐད་སེང་ཕབ། ཐོགས་ཆགས་དང་ མགྱོགས་ལྷོད་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་

ཨིན། 

• མིང་ཚིག་ལག་ལེན་དང་ ཕྲད་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ཚུ་ སློབ་ཕྲུག་རང་ཉིད་དབྱེ་ཞིབ། ནང་རྡོག་དབྱེ་ཞིབ། སྡེན་ཚན་ནང་འཁོད་དབྱེ་

ཞིབ། སྡེ་ཚན་ནང་རྡོག་དབྱེ་ཞིབ་དང་ སློབ་དཔོན་གྱིས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ ལ་སོགས་པའི་དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ་ འོས་

འབབ་གང་ཡོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ།  

• ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་དང་ བྱ་ཚིག་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོས་འབབ་ཡོད་མེད་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

• ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་དང་ བྱ་ཚིག་ སྡེབ་སྦྱོར་ཚུ་ གཅད་མཚམས་དང་ལྡནམ་འབད་ བྲིས་ཡོད་མི་དང་ ལྷག་སྟེ་ཡོད་མི་ཚུ་འོས་

ལྡན་ཡོད་མེད་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  

• དངོས་འབྲེལ་དང དངོས་མེད་ཐོག་ བསམ་ལན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་ནི། 

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

• སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༡༨ པ། སློབ་རིམ་བཅུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་

ཁུངས། 

• རྫོང་ཁ་འབྲི་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྡེབས། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 
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ཆ་ཤས་གཉིས་པ། 

སྙན་རྩོམ་གྱི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན། 
སློབ་རིམ་བཅུ་པ། 

 

 

སྙན་རྩོམ་དང་འབྲེལ་བའི་ 

• ལྕོགས་གྲུབ། 

• ལས་དོན། 

• ལྷབ་སྟོན་ལམ་སྟོན། 

• དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས། 

• མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 
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སློབ་རིམ་བཅུ་པའི་ སྙན་རྩོམ་སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན། 
སྙན་རྩོམ་གྱི་ངོ་སྤྲོད་སློབ་སྟོན་ལམ་ལུགས། 

ལྕོགས་གྲུབ། 

• རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་མཁོ་བའི་ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ལེགས་ཤོམ་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ 

རང་གི་མི་ཚེ་ དོན་ལྡན་བཟོ་ནི་ལུ་བརྩོན་ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ།༽ 

• འབྲི་རྩོམ་ སྙན་རྩོམ་ སྲུང་ རྣམ་ཐར་ འཁྲབ་སྲུང་ལ་སོགས་པའི་ རྩོམ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་ཚུ་ ཉན་ཞིནམ་ལས་ 

དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ བཏུབ་མ་བཏུབ་ཀྱི་ བསམ་འཆར་བཤད་ནི་དང་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ གནད་དོན་ཚུ་ རྒྱས་སྡུད་གང་འོས་

ཀྱི་ཐོག་ལས་ སླབ་ཚུགས། ༼ཉན་སླབ༽ 

ལས་དོན། 

• རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་ཁག་ཆེ་བའི་ ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ཚུ་ ལྷབ་ཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་

ཚུགས་དགོ།༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཐངས་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ སྦྱང་བརྩོན་འབད་དེ་ གཞན་གྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་དེ་ཡོད་མི་་རྩོམ་རིག་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་

འབད་དེ་ བསམ་ལན་བཀོད་ཐོག་ལས་ བསམ་འཆར་བརྗེ་སོར་འབད་ཚུགས། ༼བྲི་ནི།༽ 

•  

• འབྲེལ་ཡོད་ གནད་དོན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བསམ་ཞིབ་དང་འདྲི་ཞིབ་ཚུ་འབད་དེ་ རྩོད་བསྡུར་ཚུ་ འབད་ཚུགས་དགོ།༼ཉན་སླབ།༽ 

 

གྲོས་འཆར་དང་པ། སྙན་རྩོམ་གྱི་ངོ་སོྤྲད་ སེམས་ཁར་དྲན་བཅུག་སྟེ་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི།     (དྲན་ཤེས།) 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སྙན་རྩོམ་གྱི་ངོ་སྤྲོད་འདི་ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་རིམ་དགུ་པ་ནང་ ལྷབ་ཡོད་པའི་དོན་ཚན་ཚུ་ སེམས་ཁར་དྲན་བཅུག་སྟེ་ 

ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། (ཉན་སླབ་ལུ་གཙོ་བོར་བཏོན་ནི)  

སྦྱོང་ལཱ་འདི་གི་དོན་ལུ། 

ü སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ དཔུང་ཆ་དང་མདུན་ཆ་གང་རུང་བཟོ་ནི། 

ü སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ནང་རྡོག་ཨང་རྟགས་ ༡ དང་ ༢ འབད་རུང་ ཀ་རྟགས་ ཀ་དང་ཁ་ འབད་རུང་བཞག་བཅུག་ནི།  

ü ཨང་རྟགས་དང་ ཀ་རྟགས་གང་རུང་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ གཅིག་གིས་སྙན་རྩོམ་དང་འབྲེལ་བའི་ དྲི་བ་བཀོད་ 

གཅིག་གིས་འདི་གི་ལན་སླབ་བཅུག་ནི། 
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སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ཧེ་མ་སློབ་རིམ་དགུ་པ་ནང་ལྷབ་སྦྱང་འབད་མི་འདི་ སེམས་ཁར་དྲན་ཐོག་ལས་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་དྲིས་ལན་འབད་ཡོད་

མི་འདི་ དམང་ཁར་བཤད་བཅུག་ནི། 

 

གྲོས་འཆར་གཉིས་པ། སྙན་རྩོམ་གྱི་ངོ་སོྤྲད་ མཉམ་འབྲེལ་དང་བསྐྱར་ཞིབ་ཐོག་ལས་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། 

སློབ་རིམ་དགུ་པ་ནང་ ལྷབ་ཡོད་པའི་དོན་ཚན་ སྙན་རྩོམ་གྱི་ངོ་སྤྲོད་འདི་ བསྐྱར་ཞིབ་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ།  

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ཆ་གཟུང་དང་སྡེ་ཚན་གང་རུང་ཐོག་ལུ་ སློབ་རིམ་བཅུ་པའི་ ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་གི་སློབ་དེབ་ནང་གི་ སྙན་རྩོམ་གྱི་ངོ་

སྤྲོད་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་བཅུག་ཞིན་ན་ འདི་ཚུ་གི་གོ་དོན་དང་ཁྱད་པར་ཚུ་ དམང་ཁར་བཤད་བཅུག་ནི།  

འོག་གི་དྲི་བ་ཚུ་ལམ་སྟོན་གྱི་དོན་ལུ་ བཀོད་ནི།  

ü སྙན་རྩོམ་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ལུ་གོཝ་སྨོ?  

ü སྙན་དང་ རྩོམ་ཟེར་མི་འདི་གི་དོན་དག་ག་ཅི་ཨིན་ན?  

ü སྙན་རྩོམ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ག་དེ་སྦེ་ ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན? 

ü སྙན་རྩོམ་གྱི་ དབྱེ་བ་ག་ཅི་ར་ལྷབ་སྦྱང་འབད་ཡི་ག? 

ü སྙན་རྩོམ་དང་ རྩོམ་གྱི་གོ་དོན་དང་ཁྱད་པར་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོད་ག? 

ü རྩོམ་ལུ་གཟུགས་མ་འདྲཝ་ ག་དེ་སྦེ་ར་ འདུག?   

འདི་གི་དོན་ལུ་ རང་སོའི་སློབ་དེབ་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ སྙན་རྩོམ་གྱི་ཀི་དེབ་གཞན་ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།   

 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• ཁྱོད་ཀྱིས་ སྙན་རྩོམ་གྱི་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ག་ཅི་ར་ཧ་གོ་ཡི? 

• སྙན་རྩོམ་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ གོ་ནི་ཨིན་མས་གོ? 

དབྱེ་ཞིབ། 

༡ སྙན་རྩོམ་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ན་ ཁ་ལས་སླབ་བཅུག་ནི་དང་། ཡིག་ཐོག་ལུ་བྲི་བཅུག་སྟེ་ ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་དགོ། 

༢  སློབ་ཕྲུག་ནང་རྡོག་ལུ་ སྙན་རྩོམ་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ དྲིས་ལན་འབད་བཅུག་སྟེ་ ཤེས་མ་ཤེས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

 སྙན་རྩོམ་གྱི་ངོ་སྤྲོད་དང་འབྲེལ་བའི་ དྲི་བ།    

ü སྙན་རྩོམ་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ལུ་གོཝ་སྨོ?  

ü སྙན་དང་ རྩོམ་ཟེར་མི་འདི་གི་དོན་དག་ག་ཅི་ཨིན་ན?  

ü སྤྱིར་བཏང་རྩོམ་ ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་ཨིན་ན?  

ü སློབ་རིམ་དགུ་པ་ནང་ལུ་ སྙན་རྩོམ་གྱི་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ག་ཅི་ར་ ལྷབ་ཅི་གོ?  

 

 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

༡. སློབ་རིམ་བཅུ་པའི་ ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་སློབ་དེབ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ མ། 

༢. སྙན་རྩོམ་ཡིད་ཀྱི་དགའ་སྟོན། རྩོམ་པ་པོ་་ཀུན་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ། བློ་གཏེར་དཔེ་བསྐྲུན་ཁང་།  

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ།  

༡. སྙན་རྩོམ་གྱི་ངོ་སྤྲོད་སློབ་སྟོན། https://youtu.be/ZF_sG1NJ4AM   

༢. རྫོང་ཁའི་སྙན་རྩོམ་སློབ་སྟོན། https://youtu.be/SVE8ej5wH7o 

༼དྲན་གསོ། ལྷབ་སྟོན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ མཐུན་རྐྱེན་གཞན་ཡང་ རང་གིས་འཚོལ་ཏེ་ བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་

དགོ༽ 
 

གྲོས་འཆར་གསུམ་པ་། ཚིགས་བཅད་དང་ ཚིག་ལྷུག་གི་སྙན་རྩོམ་ ག་བསྡུར་འབད་དེ་ ་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི།  

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

ü སློབ་རིམ་བཅུ་པའི་ ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་གི་སློབ་དེབ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཅན་མའི་ ཤོག་གྲངས་ ༤༧ ལས་ ༦༥ ཚུན་ཚོད་ལྷག་

ཞིན་ན་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ ག་དེ་སྦེ་ར་འདུག་ག་ ག་བསྡུར་འབད་དེ་ ཁྱད་པར་ཕྱེ་བཅུག་ནི། 

 

ü ཁ་སྐོང་གི་དོན་ལུ་ སྙན་རྩོམ་གྱི་ཀི་དེབ་ བློ་གསར་ཡིད་ཀྱི་དགའ་སྟོན། རང་གྲོལ་དང་དབྱངས་སྒྲོན་གྱི་ཀི་དེབ། བློ་ཟེ་གི་ཀི་དེབ་ 

གླུ་དེབ་ རྩང་མོའི་ཀི་དེབ་ དང་གཞན་ཡང་ ཚིག་ བཅད་ལྷུག་གཉིས་ཆ་ར་ཡོད་པའི་ སྙན་རྩོམ་གྱི་ཀི་དེབ་ཚུ་སྤྲོད་དེ་ འདི་ནང་

ལུ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ག་བསྡུར་འབད་བཅུག་ནི། 

ü དེ་མ་ཚད་ ཨིང་སྐད་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ Difference between paragraph and Stanza གི་སྐོར་ལས་ཡོད་པའི་ ཡོངས་

འབྲེལ་ འཆར་སྒོ་https://wikidiff.com/paragraph/stanza བལྟ་སྟེ་ ཚིགས་བཅད་ཀྱི་སྙན་རྩོམ་དང་ ཚིག་ལྷུག་གི་ 

སྙོམ་གྱི་བར་ན་ འབྲི་ཐངས་ལམ་

ལུགས་ག་དེ་སྦེ་ར་ ཡོདཔ་ཨིན་

ནའི་ ཁྱད་པར་ཕྱེ་བཅུག་ནི། 

སྙན་རྩོམ་གྱི་ཀི་དེབ་ཚུ་ལྷག་ཐོག་

ལས་ ཚིགས་བཅད་ཀྱི་རྩོམ་དང་

ཚིག་ལྷུག་གི་ རྩོམ་གྱི་བར་ན་ 

འབྲི་ཐངས་ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོདཔ་ཨིན་

ན་ དཔེ་དང་བཅསཔ་ དམང་ཁར་

གསལ་ཞུ་འབད་བཅུག་ནི།  
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གྲོས་འཆར་བཞི་པ།  དྲི་བ་བཀོད་ཐོག་ལས་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི།  

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སྙན་རྩོམ་གྱི་སྐོར་ལས་ སློབ་རིམ་དགུ་པའི་ནང་ རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ སྙན་རྩོམ་གྱི་ ལུས་ ཚིགས་

བཅད་དང་ ཚིག་ལྷུག་པའི་ནང་ལུ་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཚུ་ འོག་གི་ དྲི་བ་ཚུ་བཀོད་དེ་ ལྷབ་སྟོན་

འབད་ནི།  

འདི་གི་དོན་ལུ་ རང་སོའི་སློབ་དེབ་དང་ སྙན་རྩོམ་གྱི་ཀི་དེབ་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་ དྲི་བ་བཀོད་རུང་བཏུབ།  

སྙན་རྩོམ་ཚུ་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ ཁྱད་པར་ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོདཔ་སྨོ? 

ü ཞབས་ཁྲ་ རྩང་མོ་ བློ་ཟེ་ཚུ་དང་ གསལ་བཤད་ཀྱི་བར་ན་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ ག་དེ་སྦེ་ར་འདུག?  

ü ཁྱོད་ཀྱིས་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ཡོད་པའི་ སྙན་རྩོམ་ཚུ་གི་གྲས་ལས་ འབྲིཝ་ད་ འཇམ་ཤོས་ར་ག་ཅི་འདི་ སྨོ? ག་ཅི་

འབད?  

ü འོག་གི་ སྙན་རྩོམ་གཉིས་ལུ་ ཁྱད་པར་ག་ཅི་འདུག?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

གྲོས་འཆར་ལྔ་པ།  ཚིགས་བཅད་དང་ཚིག་ལྷུག་གི་ མཉམ་འབྲེལ་དང་ སྤྱན་ཞུ་འབད་ཐོག་ལས་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། 

དཀྱིལ་འཁོར་ཐབས་ཤེས། Fishbowl 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

ཚིགས་བཅད་ཀྱི་སྙན་རྩོམ་དང་ ཚིག་ལྷུག་པའི་སྙན་རྩོམ་ཀྱི་ཁྱད་པར་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ།  

ü སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ཕོ་མོ་འདྲན་འདྲ་སྦེ་བགོ་ཞིན་ན་ སྡེ་ཚན་༣ བཟོ་ནི།   

ཁྱོད་ཀ་མ་ལ་ཡི་མེ་ཏོག་ལུ། ། 

རོ་མངར་བའི་ཟེའུ་འབྲུ་བསགས་ཏེ་འདུག། 

ལས་མ་དག་འཁོར་བའི་སེར་སྦྱངམ་ང་།། 

ཁ་སྐོམ་པའི་སྡུག་བསྔལ་བསལ་གནང་མས།།  

ང་ཀ་མ་ལ་ཡི་མེ་ཏོག་ལུ། ། 

རོ་མངར་བའི་ཟེའུ་འབྲུ་ཡོད་པ་ཅིན།། 

སྔོན་ལས་ཀྱིས་འཁོར་བའི་སེར་སྦྱངམ་ཁྱོད།། 

ཁ་སྐོམ་པའི་སྡུག་བསྔལ་བསལ་བ་ཆོག།  

(རང་གྲོལ་དང་དབྱངས་སྒྲོན་གྱི་ཀི་དེབ་ནང་ལས།) 

 དབྱངས་སྒྲོན་གྱི་གདོང་འདི་ མོ་ར་གི་ལགཔ་གུ་ 

ག་དེ་སྦེ་ཧེན་ཏེ་སྡོད་ནུག། ང་འདི་མི་མེན་པར་ 

མོ་གི་ལག་པར་བཙུགས་ཡོད་པའི་ ལག་ཤུབས་

འདི་ཨིན་རུང་ དགའ་ནི་མས། ང་ལག་ཤུབས་

འདི་ཨིན་པ་ཅིན་ དབྱངས་སྒྲོན་གྱི་ དཀརཔོ་

བལ་ལས་འཇམ་པའི་གདོང་འདི་གུ་ ང་གིས་རེག་

པའི་བདེ་བ་ཅིག་ཨིན་རུང་ འཐོབ་ཚུགས་ནི་མས། 

(རང་གྲོལ་དང་དབྱངས་སྒྲོན་གྱི་ཀི་དེབ་ནང་ལས།) 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ü སྡེ་ཚན་རེ་ནང་ལུ་ ཧེ་མ་སློབ་རིམ་དགུ་པ་ནང་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བའི་ གནད་དོན་གང་རུང་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྩང་མོ་དང་ བློ་

ཟེ་ རྩོམ་གང་རུང་ ཚིགས་བཅད་༢ དེ་ཅིག་བྲིས་ཞིན་ན་ འདིའི་འགྲེལ་བཤད་རྫོང་ཁ་ནང་ བྲི་བཅུག་ནི།  

ü འདིའི་དོན་ལུ་ སློབ་དཔོན་རང་གིས་དཔེ་སྟོན་ ལཱ་ཤོག་རེ་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་དགོ། 

ü བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ཁོང་རའི་བྲིས་ཡོད་པའི་ རྩོམ་དང་ འགྲེལ་བཤད་འདིའི་ཐོག་ལུ་ སྡེ་ཚན་རེ་ སྐོར་རྒྱབ་

འབད་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་ནི།  

ü སྤྱན་ཞུ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ རང་གི་རྩོམ་གྱི་གོ་དོན་ཐོག་ལུ་ སླབ་དགོཔ་ཨིན་རུང་ སེམས་ཁར་བཞག་དགོཔ་འདི་ར་ ཚིགས་

བཅད་ཀྱི་སྙན་རྩོམ་དང་ ཚིག་ལྷུག་སྙན་རྩོམ་གྱི་བར་ན་ཁྱད་པར་ ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན? དཔེ་དང་བཅསཔ་སྦེ་ གསལ་

ཞུ་འབད་བཅུག་དགོ།  

ü སྡེ་ཚན་གཅིག་གིས་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བའི་སྐབས་ སྡེ་ཚན་གཅིག་ཉན་མི་དང་ སྡེ་ཚན་གཅིག་ ལྟ་རྟོག་འབད་མི་སྦེ་བཞག་ནི།  

 
ü ལྟ་རྟོག་འབད་བའི་སྐོར་རྒྱབ་ཕོགཔ་ད་ ཚིགས་བཅད་དང་ ལྷུག་པ་ཚུ་ སོ་སོ་སྦེ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཐོ་བཀོད་འབད་བཅུག་

ནི།  

ü མཇུག་ལུ་ ཚིགས་བཅད་ཀྱི་སྙན་རྩོམ་དང་ ཚིག་ལྷུག་པའི་སྙན་རྩོམ་ཟེར་མི་འདི་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ག་དེ་སྦེ་ར་ ཡོདཔ་

ཨིན་ན་ལོག་སྟེ་ གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་ ག་ར་ཧ་གོཝ་བཟོ་དགོ། 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• ཁྱོད་ཀྱིས་ཚིགས་བཅད་ཀྱི་སྙན་རྩོམ་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ ཧ་གོ་ཡི་གོ?  

• ཚིག་ལྷུག་གི་སྙན་རྩོམ་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་ཨིན་པས?  

• ཚིག་བཅད་ཀྱི་སྙན་རྩོམ་དང་ ཚིག་ལྷུག་གི་སྙན་རྩོམ་གྱི་བར་ན་ ཁྱད་པར་ག་དེ་སྦེ་ར་འདུག་གོ? 

དབྱེ་ཞིབ། 

༡  ཚིགས་བཅད་ཀྱི་སྙན་རྩོམ་དང་ ཚིག་ལྷུག་གི་སྙན་རྩོམ་གྱི་གོ་དོན་ ཤེས་མ་ཤེས་དྲི་བ་བཀོད་དེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

༢  ཚིགས་བཅད་ཀྱི་སྙན་རྩོམ་དང་ ཚིག་ལྷུག་གི་སྙན་རྩོམ་གྱི་བར་ན་ ཁྱད་པར་ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ཤེས་མ་ཤེས་དབྱེ་ཞིབ་

འབད་དགོ། 

༣  སྤྱན་ཞུ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ སྐུགས་ཀྱི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ།  



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

༡. སློབ་རིམ་དགུ་པའི་ ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་སློབ་དེབ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠་ཅན་མ།  

༢. སྙན་རྩོམ་ཡིད་ཀྱི་དགའ་སྟོན། རྩོམ་པ་པོ་ཀུན་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ། བློ་གཏེར་དཔེ་བསྐྲུན་ཁང་།  

༣. བློ་ཟེ་དགའ་བའི་ཟློས་གར། རྩོམ་པ་པོ་ བྲེ་གང་།  

༤. བློ་ཟེ། རྩོམ་པ་པོ་ ཕུར་པ་འཕྲིན་ལས་དང་ མགོནམ་ཚེ་རིང་།  

༥. རང་སྒྲོན་དང་དབྱངས་སྒྲོན། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།  

༦. སྐལ་བཟང་ཡིད་ཀྱི་དགའ་སྟོན།  

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ། 

༡ སྙན་རྩོམ་དང་རྩོམ་གྱི་ངོ་སྤྲོད། https://youtu.be/ZF_sG1NJ4AM 

2 བློ་ཟེ་གསར་རྩོམ་སྔར་སྲོལ་བཏེག་པའི་ཀ་བ། 

https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/Lozey_7e015d2950161b6a7ee04182
a5e0166f.pdf 
༡ རང་གྲོལ་དང་དབྱངས་སྒྲོན་གྱི་ཀི་དེབ། 

https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/Rangdol_and_Yangdon_5f4aca58bf
2ca395e2242c7f520214d0_0ef2a57f742b2771cb8073f458b62bbf.pdf 
 

འབྲེལ་ཡོད་སྙན་རྩོམ་གྱི་ ཁྱད་རྣམ་སློབ་སྟོན་འབད་ཐངས། 

ལྕོགས་གྲུབ། 

• རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་མཁོ་བའི་ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ལེགས་ཤོམ་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ 

རང་གི་མི་ཚེ་ དོན་ལྡན་བཟོ་ནི་ལུ་བརྩོན་ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• གཞན་གྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་མིའི་རྩོམ་རིག་ཚུ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ རང་གིས་ཡང་ ཚིག་གི་རྣམ་འགྱུར་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྒོ་

ལས་ རྩོམ་རིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• རྩོམ་རིག་གི་གཞི་རྟེན་ཚུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ འབྲི་རྩོམ་ སྙན་རྩོམ་ སྲུང་ལ་སོགས་པའི་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ དབྱེ་

དཔྱད་འབད་དེ་ བསམ་འཆར་བཀོད་ནི་དང་ དེ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ རང་གིས་ཡང་ རྩོམ་རིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ གསར་རྩོམ་འབད་

ནིའི་ འགན་ཁག་འབག་ཚུགས། ༼བྲི་ནི།༽ 

• འབྲི་རྩོམ་ སྙན་རྩོམ་ སྲུང་ རྣམ་ཐར་ འཁྲབ་སྲུང་ལ་སོགས་པའི་ རྩོམ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་ཚུ་ ཉན་ཞིནམ་ལས་ 

དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ བཏུབ་མ་བཏུབ་ཀྱི་ བསམ་འཆར་བཤད་ནི་དང་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ གནད་དོན་ཚུ་ རྒྱས་སྡུད་གང་འོས་

ཀྱི་ཐོག་ལས་ སླབ་ཚུགས། ༼ཉན་སླབ༽ 

 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ལས་དོན། 

• ཞབས་ཁྲ་ རྩང་མོ་ བསླབ་བྱ་ བློ་ཟེ་ དཔྱེ་གཏམ་ བསླབ་བྱ་ ཁ་བཤད་དང་ གསལ་བཤད་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་རྩོམ་རིག་ཚུ་

ལྷག་སྟེ་ གནད་དོན་ཚུ་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ ཚིག་གི་རྣམ་འགྱུར་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྒོ་ལས་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཚུགས་དགོ།   

• གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ལས་འཐོན་པའི་ རྫོང་ཁ་དང་ཆོས་སྐད་ལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ རང་

ལུ་ཕན་པའི་ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ཚུ་ལེན་ཚུགས་དགོ། 

• བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཐངས་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ སྦྱང་བརྩོན་འབད་དེ་ གཞན་གྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་དེ་ཡོད་མི་་རྩོམ་རིག་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་

འབད་དེ་ བསམ་ལན་བཀོད་ཐོག་ལས་ བསམ་འཆར་བརྗེ་སོར་འབད་ཚུགས། 

• སྤྱིར་བཏང་གི་ ཆོས་གཏམ་དང་ བློ་ཟེ་ རྩང་མོ་ གླུ་གཞས་ བསླབ་བྱ་ སྒྲ་གཏམ་ སྐོར་གཏམ་ དཔྱེ་གཏམ་ ཁ་བཤད་ཚུ་ 

འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

 

གྲོས་འཆར་དང༌པ།  སྙན་རྩོམ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི།                
 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སློབ་དེབ་ཀྱི་སྙན་རྩོམ་དང་ སྙན་རྩོམ་གཞན་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ གོ་དོན་དང་ཁྱད་རྣམ་ བརྡ་དོན་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་ ལག་

ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། 

འདི་གི་དོན་ལུ་ ག་ར་གིས་ཧུ་རི་རིར་སྦེ་ གྲལ་གཏོགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ མཉམ་འབྲེལ་ལྷབ་སྦྱང་ལུ་ གཙོ་བོར་གཟུང་ནི། 

ü སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ དོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་བའི་སྡེ་ཚན་ བཟོ་ནི།  

ü སློབ་རིམ་བཅུ་པའི་ ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་དོན་ཚན་  རྩང་མོ་ བསླབ་བྱ་ ཀ་རྩོམ/རྩོམ་ བློ་ཟེ་ དཔྱེ་

གཏམ་གསལ་བཤད་དང་ སྙན་རྩོམ་གཞན་ ཁ་བཤད་དང་ ཞབས་ཁྲ་ བཅས་ སྡེ་ཚན་བརྒྱད་བཟོ་ནི།  

ü སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ རང་སོའི་དོན་ཚན་ཐོག་ལུ་ འོག་གི་ཀི་དེབ་དང་ སྦྲེལ་ལམ་ཚུ་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ཀི་དེབ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་

ལྷག་བཅུག་ནི།  

ü རང་སོའི་དོན་ཚན་འདི་གི་ གོ་དོན་དང་ ཁྱད་རྣམ་ དཔེ་ འདི་གི་བརྡ་དོན་ འབྲི་ཐངས་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ གྲོས་

བསྟུན་འབད་དེ་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་ཐོག་ལུ་ སྤྱན་ཞུ་བཟོ་བཅུག་ནི།  

ü བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་སྤྱན་ཞུ་འདི་ མཛུབ་གནོན་རྐྱབ་སྟེ་ གློག་ཁ་བཟོ་ནི་ པར་ཡིག་དང་བཅས་སྒྲ་བཟུང་བཟོ་ནི། མཐོང་

ཐོས་བཟོ་ནི་ འགྲུལ་འཕྲིན་གྱི་རིམ་ལུགས་མ་འདྲ་བའི་ཐོག་ལས་ གློག་བརྙན་བཟོ་ནི་ སོགས་རང་སོའི་ སྤྲོ་བ་དང་འཁྲིལ་

ཏེ་ བཟོ་བཅུག་ནི།  

སྦྱོང་ལཱའི་དོན་ལུ་ མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས་ ཀི་དེབ་ཀྱི་ཐོ་དང་ སྦྲེལ་ལམ་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།  



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ཀི་དེབ་ཀྱི་ཐོ།   

༡) གླུ་དེབ་བློ་གསར་ལམ་སྟོན།            ༢) རྩང་མོ་སེམས་ཀྱི་མེ་ཏོག། (Koms Publication.) 

༣) རྫོང་ཁའི་བློ་ཟེ། (རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷག་ཚོགས།)    4) བློ་ཟེ་དགའ་བའི་ཟློས་གར། (བྲེ་གང་།) 

༥) འབྲུག་གི་བློ་ཟེ། (རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།)   ༦) བློ་ཟེ། (ཕུར་པ་འཕྲིན་ལས་དང་ མགོདམ་ཚེ་རིང་) 

༧) འབྲུག་གི་མདའ་རྩེད། ཁ་བཤད། (ཅང་རྡོ་རྗེ།)     ༨) དཔྱེ་གཏམ།༢ (རྫང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།) 

༩) བྱིས་པའི་ལེགས་བཤད་དང་ བསླབ་བྱ། (དྲག་ཤོས་ཤེས་རབ་མཐའ་ཡས།)  ༡༠) འཇིག་རྟེན་ཕོ་མོའི་བསླབ་བྱ། (ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།) 

༡༡) སྙན་རྩོམ་ཡིད་ཀྱི་དགའ་སྟོན། (བློ་གཏེར་དཔེ་བསྐྲུན་ལས་སྡེ།)      ༡༢) བརྩེ་བའི་བུ་ལུ་ཕ་མའི་བསླབ་བྱ། (ཤེས་རིག་ལྷན་

ཁག) 

༡༣) སློབ་རིམ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པའི་ ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་གི་ཀི་དེབ་༢༠༢༠ ཅན་མ།  14) བློ་ཟེ་ལྷའི་པི་ཝང་། (རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་

ཚོགས།) 

 

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་དང་ སྦེལ་ལམ། 

1) 3ན་+ོམ་.ི་ངོ་5ོད་དང་ ད6ེ་བ་9ོབ་:ོན། https://youtu.be/m6eAHoUR9i4 
2) +ང་མོའི་9ོབ་:ོན། https://youtu.be/Gmhc7rD2IrA 
༣) =ོ་ཟེ་དང་དཔེ་གཏམ་9ོབ་:ོན། https://youtu.be/AAvgZ2vvoK4 
4) ཞབས་D་9ོབ་:ོན། https://youtu.be/ikorwww2O7Y 
༥) =ོ་ཟེ་གསར་+ོམ་Fར་Gོལ་བཏེག་པའི་ཀ་བ། 

https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/Lozey_7e015d2950161b6a7ee04
182a5e0166f.pdf 
༦) དཔེ་གཏམ་དོན་.ི་Kན་ཆ། 

https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/Paytam_3f8ca6e1c25fc23d2586
866dde8153a5.pdf 
༧) ཁ་བཤད། Oral Literature 

https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/Oral_Literature_(1)_9c50766a6
5176954da6511830091db0d.pdf 
༨) ལམ་Gོལ་དགའ་:ོན་དང་འ)ེལ་བའི་+ོམ་

རིགhttps://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/oral_compilation1_f3a3bb621

0476e6ad1dceab52acd1f6c. 
9) Pོང་ཁ་ཉམས་Rང་དང་དར་/བ།:   https://www.youtube.com/watch?v=IZZjDZlMRe4 
༡༠) Pོང་ཁའི་དཔེ་གཏམ་ ༡ པ།: https://www.youtube.com/watch?v=SwfQCEaybBk&t=47s 
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གྲོས་འཆར་གཉིས༌པ།  ལྷག་སྟེ་འཆར་གཞི་སྒྲིག་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། Mind/ Concept Mapping. 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སློབ་རིམ་བཅུ་པ་ནང་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ་པའི་ སྙན་རྩོམ་ བློ་ཟེ་ བསླབ་བྱ་ གསལ་བཤད་ ཞབས་ཁྲ་ ལ་སོགས་པའི་ཀི་དེབ་

འཚོལ་ཏེ་ སྤྲོད་ཞིན་ན་ དེ་ཚུ་གི་གོ་དོན་ ཁྱད་རྣམ་དང་ བརྡ་དོན་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ དྲན་འཆར་ Mind mapping/ Concept 

Mapping ཡང་ན་ སེམས་ཀྱིས་འཆར་གཞི་སྒྲིག་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི།  

ü སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ རང་རྐྱང་ ཆ་གཟུང་དང་ སྡེ་ཚན་གང་རུང་ཐོག་ལས་ སྙན་རྩོམ་གྱི་དོན་ཚན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གནད་དོན་ཚུ་ 

གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ རྒྱུན་མཐུད་དེ་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ཁ་གསལ་སྦེ་ ཐོ་བཀོད་ཚུགས་པའི་ འཆར་གཞི་བཟོ་བཅུག་ནི།  

ü འཆར་གཞི་འདི་ འཇམ་སུ་ཅིག་སྦེ་ བཟོ་བཅུག་ནི་ཨིན་ན? སྣ་མང་སྦེ་བཟོ་བཅུག་ནི་ཨིན་ན་ འདི་ སློབ་དཔོན་རང་ར་སོ་སོ་

ལུ་རག་ལས།   

ü སྦྱོང་ལཱ་འདི་ མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ དམང་ཁར་བཤད་བཅུག་པའི་བསྒང་ལས་ གོ་དོན་དང་ཁྱད་རྣམ་ དབྱེ་བ་དང་ ཁེ་ཕན་དེ་ཚུ་ཡང་ 

 ག་ར་ ཧ་ལམ་ཅིག་ ཧ་གོ་ཚུགས་པའི་ ལམ་སྟོན་འབད་དགོ།   

ü དེའི་ནང་ ནང་དོན་ག་ཅི་ར་ཚང་དགོཔ་ཨིན་ན་ཚུ་ཡང་ ལམ་སྟོན་འབད་ནི། དཔེར་ན་ གོ་དོན་ ཁྱད་རྣམ་ དབྱེ་བ་ དང་ 

ཁེ་ཕན་ ལ་སོགས་པའི་གནད་དོན་ཁག་ཆེ་ཤོས་ཚུ་ཚང་དགོཔ་སྦེ་ ལམ་སྟོན་འབད་དགོ།  

ü དོན་ཚན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ འཆར་གཞི་དེ་སྦེ་བཟོ་ཚར་བའི་བསྒང་ལས་ ཁག་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ག་ར་ ཚུད་ཚུགསཔ་བཟོ་དགོ།  

ü མཇུག་ལུ་ འཆར་གཞི་འདི་ སྡེ་ཚན་ནང་རྡོག་བརྗེ་སོར་འབད་ཞིན་ན་ ལྷག་སྟེ་ གོ་བ་ལེན་བཅུག་ནི།   

ü སྦྱོང་ལཱ་འདི་ འབད་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ དྲན་འཆར་ Mind Mapping/ Concept Mappingགི་དཔེ་ འཇམ་

སམ་ཅིག་བཀོད་དེ་ཡོད།  (སྙན་རྩོམ་གྱི་ཀི་དེབ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་བཀོད་རིས་བཟོཝ་ད་ འཇམ་སམ་ཅིག་བཟོ་ནི་ཨིན་ན་ 

མགོ་རྙོགས་དྲགས་བཟོ་བཅུག་ནི་ཨིན་ན་འདི་ རང་ར་སོ་སོ་ལུ་རག་ལསཔ་ཨིན།) 

 

 

 

སྙན་རྩོམ།
ཞབས་ཁྲ།

གོ་དོན་དང་ཁྱད་རྣམ།
དབྱེ་བ།

བློ་ཟེ། གོ་དོན་དང་ཁྱད་རྣམ།

དབྱེ་བ།

གཞུང་སྒྲ།

བོད་སྒྲ།

རིག་གསར།

གཉེན་གླུ།

དགྲ་གླུ།
དགྲ་གཉེན་འདྲེས་མ།

གོ་དོན་དང་
དཔེ།

གོ་དོན་དང་
དཔེ།
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གྲོས་འཆར་གསུམ་པ། རིག་སྣ་སྡེ་ཚན་བཟོ་སྟེ་ བརྗེ་སོར་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། Home Group & Expert Group 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

གནས་རིམ་འདི་ནང་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ་པའི་་ སྙན་རྩོམ་གྱི་དོན་ཚན་ བློ་ཟེ་ བསླབ་བྱ་ གསལ་བཤད་ ཞབས་ཁྲ་ ལ་སོགས་

པའི་གོ་དོན་ ཁྱད་རྣམ་དང་ བརྡ་དོན་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ རིག་སྣ་སྡེ་ཚན་བཟོ་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི།  

ལྷབ་སྟོན་འདིའི་དོན་ལུ།  

སྐོར་ཐེངས་དང་པ། རང་གནས་སྡེ་ཚན། Home Group 

ü སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ རིག་པ་ཡོད་མི་དང་མེད་མི་ སླ་བསྲེ་རྐྱབ་སྟེ་འབད་རུང་ རང་ན་ ཨང་གྲངས་ཐོག་ལུ་འབད་རུང་ དོན་ཚན་གྱངས་

ཁ་དང་འཁྲིལ་བའི་ སྡེ་ཚན་བཟོ་ནི། དཔེར་ན་ དོན་ཚན་ ཞབས་ཁྲ་ བློ་ཟེ་ བསླབ་བྱ་ གསལ་བཤད་ ཁ་བཤད་ ལྔ་ 

ཨིན་པ་ཅིན་ སྡེ་ཚན་ ༥ བཟོ་ནི།  

ü སྡེ་ཚན་འདི་གི་མིང་ལུ་ རང་གནས་སྡེ་ཚན་   

Home Group ཟེར་སླབ་ཨིན།  

  

 

ü སྡེ་ཚན་རེ་ནང་ལུ་རང་སོའི་ ཁ་རྗེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དོན་ཚན་རེ་ གདམ་འཐུ་འབད་བཅུག་ནི།  

ü སྦྱོང་ལཱ་འདི་གི་དོན་ལུ་ སློབ་རིམ་དགུ་པའི་ ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི། རང་སོའི་དོན་ཚན་འདི་གི་ཐོག་ལུ་ 

ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ལྷག་ཞིན་ན་ གོ་བ་ལེན་ཏེ་ དོན་ཚན་འདིའི་གོ་དོན་དང་ཁྱད་རྣམ་ དབྱེ་བ་ ཁེ་ཕན་དང་ འདིའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ག་ཅི་

ར་སྟོནམ་ཨིན་ན་ ཁ་གསལ་སྦེ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་བཅུག་ནི། འདིའི་དོན་ལུ་ དཔེ་མཛོད་ནང་ལས་ སྙན་རྩོམ་གྱི་ཀི་དེབ་གཞན་

ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་ནི་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནིའི་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་ནི། འབད་

ཚུགསན་ སློབ་དཔོན་རང་གིས་ དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་ ལྷག་ཤོག་བཟོ་བྱིན་དགོ།  

ü རང་གི་དོན་ཚན་འདི་གི་ཐོག་ལུ་ ག་བསྡུར་འབད་དེ་ ཁྱད་ཆོས། ཚིག་གི་ཉམས། མཛེས་ཆ་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོད་ག་ བལྟ་བཅུག་ནི།  

ü རང་སོའི་ རང་གནས་སྡེ་ཚན་ Home Group ནང་ལུ་ཕོག་ཡོད་པའི་ དོན་ཚན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ དོགས་པ་རེ་ཡོད་རུང་ 

སློབ་དཔོན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དེ་ རང་སོའི་སྡེ་ཚན་ནང་གི་མི་ངོ་ག་ར་གིས་ཧ་གོཝ་དང་ བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ སྡེ་

ཚན་འདི་གི་ལཱ་ མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན།   

སྐོར་ཐེངས་གཉིས་པ། མཁས་མཆོག་སྡེ་ཚན། Expert Group 

 རང་གནས་སྡེ་ཚན། 
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ü སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ཧེ་མའི་ རང་གནས་སྡེ་ཚན་བཞི་ནང་གི་ ཐུས་མི་ཚུ་ ཨང་གྲངས་སླབ་བཅུག་ཞིན་ན་ ཨང་དང་པ་འཐོབ་མི་ག་

ར་གཅིག་ཁར་དང་། གཉིས་པ་འཐོབ་མིར་ག་ར་གཅིག་ཁར་སྦེ་ མི་ངོ་ལྔ་འབད་མི་ སྡེ་ཚན་ཁག་དག་པ་ཅིག་བཟོ་ནི།  

 

ü དཔེར་ན་ ཞབས་ཁྲའི་སྡེ་ཚན་ནང་ལས་

གཅིག།  

ü རྩང་མོའི་སྡེ་ཚན་ནང་ལས་གཅིག།  

ü བསླབ་བྱའི་སྡེ་ཚན་ནང་ལས་གཅིག། 

ü གསལ་བཤད་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ནང་ལས་གཅིག་ 

སྦེ་ མི་ངོ་༤ འབད་མི་ སྡེ་ཚན་དག་

པ་ཅིག་བཟོ་ནི། སྡེ་ཚན་འདི་གི་མིང་ལུ་ 

མཁས་མཆོག་སྡེ་ཚན་ Expert Group ཟེར་སླབ་ཨིན། 

ü ད་ལྟོ་གི་སྡེ་ཚན་ནང་གི་མི་ངོ་ཚུ་ག་ར་ རང་གི་དོན་ཚན་གྱི་མཁས་མཆོག་ཨིནམ་ལས་ རང་གི་དོན་ཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ ཧེ་མ་རང་

གནས་སྡེ་ཚན་ནང་གོ་བསྡུར་འབད་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་ཚུ་ སྐོར་རྒྱབ་སྦེ་བཤད་པ་རྐྱབ་ནི།  

ü མཁས་མཆོག་སྡེ་ཚན་འདི་ནང་ལུ་ དང་པ་ར་ སྡེ་ཚན་དང་པ་ནང་ལས་འོང་མི་ འཐུས་མི་གིས་ རང་གནས་ སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ 

བསྟུན་གྲོས་རྐྱབ་མིའི་དོན་ཚན་འདིའི་སྐོར་ལས་ སྡེ་ཚན་འདི་ནང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་བརྗེ་སློར་འབད་དེ་ འཐུས་མི་གཞན་ཚུ་གིས་ 

དོགས་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་དྲི་བ་རེ་ཡོད་རུང་དྲིས་ཏེ་ ལན་ཚུ་སླབ་བྱིན་དགོ།  

ü དེ་ལས་དེ་བཟུམ་ སྡེ་ཚན་གཉིས་པ་ གསུམ་པ་ བཞི་པ་ ལྔ་པ་ཚུ་ནང་ལས་འོང་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ རེ་རེ་བཞིན་སྐོར་རྒྱབ་སྦེ་ 

འབད་དགོ།  

ü ཆ་མཉམ་ར་ མཇུག་བསྡུ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་དོགས་སེལ་འབད་མ་ཚུགསཔ་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ སློབ་དཔོན་གྱིས་

དོགས་སེལ་ འབད་དགོ། 

ü སློབ་དཔོན་གྱིས་ ལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ ཨ་ལོའི་རིག་སྟོབས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་

དགོ། 

ü སྤྱིར་བཏང་གི་ ཆོས་གཏམ་དང་ བློ་ཟེ་ རྩང་མོ་ གླུ་གཞས་ བསླབ་བྱ་ སྒྲ་གཏམ་ སྐོར་གཏམ་ དཔྱེ་གཏམ་ ཁ་བཤད་

ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བཤད་པ་ཚུ་ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ཨ་ལོའི་རིག་སྟོབས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་ནི།  

དཔེར་ན་ ཨ་ལོ་འདི་ སྙན་དབྱངས་རིག་སྟོབས་ Musical Intelligence ཀྱི་ཐོག་ལས་ལྷབ་སྦྱང་འབད་ཚུགས་མི་

ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ སྒྲ་ཆས་ཚུ་ བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ནི། དེ་བཟུམ་གཞན་ཡང་ སློབ་དཔོན་རང་གིས་ རིག་བསྒྲེས་ཏེ་ བཅའ་སྒྲིག་

རྐྱབ་དགོ།  

    རང་གནས་སྡེ་ཚན།                མཁས་མཆོག་སྡེ་ཚན།   
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(Howard Gardner གི་ཨ་ལུའི་རིག་སྟོབས་མ་འདྲཝ།/ བློ་རྩལ་སྣ་ཚོགས། ༡. སྐྱེ་དངོས་ཁྱད་རྩལ་རིག་སྟོབས། Naturalist 

Intelligence. ༢. རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་རྩིས་རིག་ཁྱད་རྩལ་རིག་སྟོབས། Logical/ Mathematical Intelligence. ༣.སྙན་དབྱངས་

རིག་སྟོབས། Musical Intelligence. ༤.གནས་ལུགས་ཁྱད་རྩལ་རིག་སྟོབས། Existential Intelligence. ༥.མཐུན་འབྲེལ་ཁྱད་

རྩལ་རིག་སྟོབས། Inter-personal Intelligence. ༦.ལུས་ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ་རིག་སྟོབས། Bodily Kinesthetic Intelligence. ༧. 

སྐད་ཡིག་ངག་རྩལ་རིག་སྟོབས། Linguistic Intelligence. ༨. རང་ཚོར་ཁྱད་རྩལ་རིག་སྟོབས། Intra-Personal Intelligence. 

༩. མཐོང་སྣང་ལྡན་པའི་ཁྱད་རྩལ་རིག་སྟོབས། Spatial (Picture Smart.)  

 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• སྙན་རྩོམ་ལུ་དབྱེ་བ་གཅི་ར་འདུག? དག་པ་ཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ བྲིས། 

• ཞབས་ཁྲ་ རྩང་མོ་ བློ་ཟེ་ བསླབ་བྱ་ དཔྱེ་གཏམ་ཚུ་གི་ གོ་དོན་དང་ཁྱད་རྣམ་གྱི་ ཁྱད་པར་ག་དེ་སྦེ་ར་འདུག?  

• ཁྱོད་ཀྱིས་ བསླབ་བྱ་དང་ གསལ་བཤད་ཟེར་མི་འདི་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ ཧ་གོ་ཡི་གོ?  

དབྱེ་ཞིབ། 

༡ སྙན་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་དང་ དེ་ཚུ་གི་གོ་དོན་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ ཧ་གོ་མ་གོ་ དྲི་བ་དྲིས་ཏེ་ དབྱེ་ཞིབ་ འབད་ནི། 

༢ ལཱ་ཤོག/ཡིག་ཐོག་དྲིས་ལན/ངག་ཐོག་དྲིས་ལན/སྡེ་ཚན་ཚུ་གིས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

༣ བསམ་འཆར་ བརྗེ་སོར་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ དྲིས་ལན་ཐོག་ལས་ ཧ་གོ་མ་གོ་ ནང་རྡོག་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  

༤ རང་གིས་ཧ་གོ་མ་གོ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དྲན་ཐོ་རེ་བཟོ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་རུང་བཏུབ།  

  དཔེར་ན། ཧ་གོ་མ་གོ་ √ དང་ × བཀལ་བཅུག་ནི། གཞན་ཡང་རིགས་བསྒྲེ་སྟེ་བྲི་ནི།  

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ། 

 1) སྙན་རྩོམ་གྱི་ངོ་སྤྲོད་དང་ དབྱེ་བ་སློབ་སྟོན། https://youtu.be/m6eAHoUR9i4 

 2) རྩང་མོའི་སློབ་སྟོན། https://youtu.be/Gmhc7rD2IrA 

 ༣) བློ་ཟེ་དང་དཔེ་གཏམ་སློབ་སྟོན། https://youtu.be/AAvgZ2vvoK4 

 4) ཞབས་ཁྲ་སློབ་སྟོན། https://youtu.be/ikorwww2O7Y 

 5) རྫོང་ཁའི་དཔེ་གཏམ་༨ པ།:  https://youtu.be/x6HXe0d3hYo 

 6) རིག་གཞུང་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་ བློ་ཟེ་འགྲན་བསྡུར། https://youtu.be/dhXErLmobrQ 

དོན་ཚན། ཧ་གོ་ཡི། √ ཧ་མ་གོ། × དྲན་གསོ། ཧ་མ་གོ་བ་ཅིན་ ག་ཅི་མ་གོཝ་ཨིན་ན་ བཀོད་ནི།  

སྙན་རྩོམ་གྱི་གོ་དོན་དང་དབྱེ་བ།     

བློ་ཟེ་གི་གོ་དོན་དང་ཁྱད་རྣམ།     

དཔྱེ་གཏམ་གྱི་སྐོར་ལས།     



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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 7) ཕུར་པ་འཕྲིན་ལས་དང་ མགོནམ་ཚེ་རིང་གི་བློ་ཟེ།  https://youtu.be/-D7I4MCDyNY 

 8) རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ་གིས་བཟོ་ཡོད་པའི་ རྩང་མོའི་མཐོང་ཐོས། https://youtu.be/UtUjQurqVZ0  

 9) རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ་གིས་བཟོ་ཡོད་པའི་ བློ་ཟེའི་མཐོང་ཐོས། https://youtu.be/3uEtj719zPg 

 10) ཁ་བཤད། གླང་སྐད། https://youtu.be/6soRddjXEJA 

 

གྲོས་འཆར་བཞི་པ།  སྙན་རྩོམ་ ལྷག་སྟེ་བསྐྱར་ཞིབ་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི།   

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སྙན་རྩོམ་ལྷག་སྟེ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྙན་རྩོམ་ ལྷག་སྟེ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བཅུག་

ནི། སྦྱོང་ལཱ་འདི་གི་དོན་ལུ་ གོ་རིམ་དང་པ། མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ སྙན་རྩོམ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི། 

ü རང་གིས་དགའ་མི་ སྙན་རྩོམ་ བློ་ཟེ་ ཞབས་ཁྲ་ དཔྱེ་གཏམ་ གསལ་བཤད་དང་ རྩོམ་ ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ གདམ་

འཐུ་འབད་དེ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བཅུག་ནི།  

ü སྙན་རྩོམ་གདམ་འཐུ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ དཔེ་མརྫོད་ནང་ཁྱིད་ནི། དེ་མིན་རུང་ ཁོང་གིས་གདམ་འཐུ་འབད་ཡོད་

པའི་ སྙན་རྩོམ་དང་འབྲེལ་བའི་ཀི་དེབ་ཚུ་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ཚུ་ནང་ལས་འཚོལ་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ཆ་

རོགས་འབད་དགོ།  

ü སྙན་རྩོམ་ལྷག་སྟེ་ བསྐྱར་ཞིབ་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ བསྐྱར་ཞིབ་ བཀོད་རིས་ཅིག་བཟོ་དགོ། དཔེར་ན།  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

གོ་རིམ་གཉིས་པ།  འགྲེམ་སྟོན་སྤྱན་ཞུ།  Gallery Walk Presentation. 

ü སྙན་རྩོམ་ལྷག་སྟེ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཤོག་ཐང་ནང་བྲི་བཅུག་ནི། 

ü ཤོག་ཐང་ནང་བྲིས་ཞིན་ན་ གྱང་གུ་སྦྱར་བཅུག་ནི།  

         སྙན་རྩོམ་བསྐྱར་ཞིབ། 

སྤྱི་ཚེས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།     བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

དོན་ཚན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།     རྩོམ་པ་པོ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

 

དོན་ཚན་དང་སྙན་རྩོམ་གྱི་བར་ནའི་འབྲེལ་བ།          རྩོམ་པ་པོའི་ བསམ་བརྗོད་དང་ ཚོར་རྣམ། 
 

བརྗོད་དོན་གརྩོ་བོ།                  རང་གི་བསམ་འཆར།  



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 

རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།                                                            ཤོག་གྲངས་ 238 / 344 

ü སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ རོགས་ཀྱི་འགྲེམ་སྟོན་འབད་ཡོད་པའི་ སྙན་རྩོམ་བསྐྱར་ཞིབ་འདི་ ལྷག་ནི།  

ü དེ་སྦེ་ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་ རང་སོའི་བསམ་ལན་ཚུ་ ཤོག་ཆུང་ sticky pad གུ་བྲིས་ཞིན་ན་ ཤོག་ཐང་གུ་སྦྱར་ནི།  

ü བསམ་ལན་བྱིན་པའི་སྐབས་ལུ་ བཏུབ་མ་བཏུབ་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ རྩོད་གླེང་དང་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་བཅུག་སྟེ་ གལ་ཆེ་བའི་

གནད་དོན་བཏོན་བཅུག་ནི།  

ü བསམ་ལེན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རང་གིས་ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ། དོགས་པ་ཡོད་པ་ཅིན་ སློབ་དཔོན་གྱིས་སེལ་ཐབས་འབད་

དགོ།  

གོ་རིམ་གསུམ་པ། དཔེ་སྣོད་ནང་བཞག་ནི། 

ü ཆ་རོགས་ཀྱིས་བསམ་ལན་བྱིན་མི་དང་ སློབ་དཔོན་གྱིས་དོགས་གསལ་འབད་མི་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་དེ་ མཐའ་དཔྱད་

འདྲ་བཤུས་ བཟོ་བཅུག་ནི། 

ü མཐའ་དཔྱད་འདྲ་བཤུས་འདི་ རང་སོའི་དཔེ་སྣོད་ནང་ བསྡུ་གསོག་འབད་བཞག་ནི།   

 

གྲོས་འཆར་ལྔ་པ།  སྙན་རྩོམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི།   

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སྦྱོང་ལཱ། 

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སློབ་རིམ་བཅུ་པའི་ ལྷག་རིག་དང་ རྩོམ་རིག་སློབ་དེབ་ནང་གི་སྙན་རྩོམ། གཞན་གྱིས་བརྩམས་ཡོད་པའི་སྙན་རྩོམ། ཡངན། 

གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ ཐོབ་པའི་ རྫོང་ཁ་དང་ཆོས་སྐད་ཀྱི་སྙན་རྩོམ་ རྩང་མོ་ ཞབས་ཁྲ་ བསླབ་བྱ་ གསལ་བཤད་ ཁ་

བཤད་ ལ་སོགས་པ་ཚུ་ ལྷག་བཅུག་ཞིན་ན་ འོག་གི་གནད་དོན་ཚུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དེ་ དམང་ཁར་སླབ་བཅུག་

ནི།  

ü སྙན་རྩོམ་འདི་གི་ གོ་དོན་ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་སྟོནམ་མས་གོ?  

ü སྙན་རྩོམ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ དབྱེ་བ་ག་ཅི་ནང་ཚུདཔ་ཨིན་ན?  

ü སྙན་རྩོམ་འདི་ནང་ ཕན་པའི་བསླབ་བྱ་ ག་ཅི་ར་འདུག? 

ü སྙན་རྩོམ་འདི་ གནས་སྟངས་ག་ཅི་བཟུམ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ བརྩམས་ནུག? 

ü སྙན་རྩོམ་འདི་ནང་ མ་བཏུབ་པའི་གནད་དོན་ག་ཅི་བཤད་དེ་འདུག? 

ü སྙན་རྩོམ་འདི་ནང་ ཁྱོག་ཀྱིས་ཧེ་མ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པའི་ མིང་ཚིག་ག་ཅི་འདུག? 

ü སྙན་རྩོམ་དེ་ཚུའི་བར་ན་ འབྲི་ཐངས་དང་ ཚིག་གཞི་བཙུགས་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ ག་ཅི་ར་འདུག? 

ü འདི་གི་དོན་ལུ་ སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་ བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྙན་རྩོམ་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་ སྒྲིག་བཀོད་བཟོ་དགོ།  

གོ་དོན། དབྱེ་བ། ཕན་པའི་

བསླབ་བྱ།  

གནས་སྟངས།  མ་བཏུབ་པའི་

གནད་དོན། 

ཧེ་མ་ལག་ལེན་མ་

འཐབ་པའི་མིང་ཚིག 

སྙན་རྩོམ་ཚུ་གི་བར་ན་ ཚིག་

གཞི་བཙུགས་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར།  
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ü དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཨིནམ་དང་མེནམ། བཏུབ་དང་མ་བཏུབ། ལེགས་ཉེས། བདེན་རྫུན། དྲག་ཞན། རྒྱབ་སྐྱོར་

དང་རྒྱབ་འགལ་གྱི་ བསམ་འཆར་ཚུ་ སླབ་ནིའི་གོ་སྐབས་བཟོ་དགོ།  

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• སྙན་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་ཁྱད་རྣམ་ ག་དེ་སྦེ་ར་འདུག? 

• སྙན་རྩོམ་མ་འདྲཝ་དེ་ཚུ་འབྲི་ཐངས་དང་ ཚིག་བཙུགས་ཐངས་ཚུ་ནང་ཁྱད་པར་ ག་དེ་སྦེ་ར་འདུག་གོ? (ཚིག་གི་མཛེས་ཆ) 

• སྙན་རྩོམ་ཚུ་ལུ་ རྩོམ་རིག་གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ཁྱད་ཆོས་མ་འདྲཝ་ ག་ཅི་ར་འདུག?  

དབྱེ་ཞིབ། 

ü སྙན་རྩོམ་ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་ རྗོད་སྒྲ། སྐད་སེང་ཕབ། ཐོགས་ཆགས་དང་ མགྱོགས་ལྷོད་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

ü སྙན་རྩོམ་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ རང་སོའི་བློ་རིག་དང་འཁྲིལ་བའི་ དབྱེ་ཚད་བཟོ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ།  

ü ཡིག་བཟོ་ གཙང་སྦྲ་ ནང་དོན་ གནད་དོན་ངོ་མ་ གསར་རྩལ་གྱི་བཀོད་རིས་བཟོ་ཐངས་ ལ་སོགས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་དབྱེ་

ཚད་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  

ü སྙན་རྩོམ་གྱི་གོ་དོན་ ཁྱད་རྣམ་དང་དཔེ་འདི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ཧ་གོ་མ་གོ་དྲི་བ་བཀོད་དེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 
༡. སློབ་རིམ་བཅུ་པའི་ ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་སློབ་དེབ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཅན་མ།  

༢. སྙན་རྩོམ་ཡིད་ཀྱི་དགའ་སྟོན། རྩོམ་པ་པོ་ཀུན་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ། བློ་གཏེར་དཔེ་བསྐྲུན་ཁང་།  

༣. རྫོང་ཁའི་བློ་ཟེ། (རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷག་ཚོགས།)     

4) བློ་ཟེ་དགའ་བའི་ཟློས་གར། (བྲེ་གང་།) 

༥) འབྲུག་གི་བློ་ཟེ། (རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།)    

༦) བློ་ཟེ། (ཕུར་པ་འཕྲིན་ལས་དང་ མགོདམ་ཚེ་རིང་) 

༧) འབྲུག་གི་མདའ་རྩེད། ཁ་བཤད། (ཅང་རྡོ་རྗེ།)            

༨) དཔྱེ་གཏམ།༢ (རྫང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།) 

༩) བྱིས་པའི་ལེགས་བཤད་དང་ བསླབ་བྱ། (དྲག་ཤོས་ཤེས་རབ་མཐའ་ཡས།)   

༡༠) འཇིག་རྟེན་ཕོ་མོའི་བསླབ་བྱ། (ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།) 

༡༡) སྙན་རྩོམ་ཡིད་ཀྱི་དགའ་སྟོན། (བློ་གཏེར་དཔེ་བསྐྲུན་ལས་སྡེ།)       

༡༢) བརྩེ་བའི་བུ་ལུ་ཕ་མའི་བསླབ་བྱ། (ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག) 

༡༣) བློ་ཟེ་ལྷའི་པི་ཝང་། (རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།) 

༼དྲན་གསོ། ལྷབ་སྟོན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ མཐུན་རྐྱེན་གཞན་ཡང་ རང་གིས་འཚོལ་ཏེ་ བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་དགོ༽ 
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ü དཔེ་སྣོད་ནང་བསྡུ་གསོག་འབད་བཞག་ནི།   

 

འབྲེལ་ཡོད་སྙན་རྩོམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་འཐོབ་ཐབས་ཀྱི་ལྷབ་སྟོན་འབད་ཐངས། 

ལྕོགས་གྲུབ། 

• རྩོམ་རིག་གི་གཞི་རྟེན་ཚུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ འབྲི་རྩོམ་ སྙན་རྩོམ་ སྲུང་ལ་སོགས་པའི་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ དབྱེ་

དཔྱད་འབད་དེ་ བསམ་འཆར་བཀོད་ནི་དང་ དེ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ རང་གིས་ཡང་ རྩོམ་རིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ གསར་རྩོམ་འབད་

ནིའི་ འགན་ཁག་འབག་ཚུགས།  

• སྐད་སྒྱུར་འབད་ཐངས་ཀྱི་ སྦྱང་རྩལ་ལས་བརྟེན་ ཉེ་བར་མཁོ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ རྫོང་ཁའི་ཡིག་རིགས་ཐོག་ལས་ རྫོང་ཁ་ནང་སྐད་

སྒྱུར་འབད་དེ་ བྲི་ཚུགས། 

 

ལས་དོན། 

• རྩོམ་རིག་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ རང་གི་མནོ་དོན་དང་ ཉམས་མྱོང་ འཆར་སྣང་ དངོས་འབྱུང་ཚུ་ ཞབས་ཁྲ་དང་

རྩང་མོ་ བློ་ཟེ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ ཚིགས་བཅད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཕབ་སྟེ་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཚུགས་དགོ།  

• སྐད་སྒྱུར་གྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ དབྱིན་སྐད་ནང་ལས་ རྫོང་ཁ་ནང་སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་ རྫོང་ཁའི་ཡིག་རིགས་ཐོག་ལུ་ བྲི་ནིའི་རིག་

རྩལ་གྱི་གཞི་འགྱམ་ འཐོབ་ཚུགས་དགོ། 

 

གྲོས་འཆར་དང་པ།  ཚོར་ཉམས་ལུ་བརྟེན་པའི་རྩོམ་རྐྱབ་བཅུག་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི།  

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

རང་གི་ཚོར་ཉམས་ཚུ་ བསླབ་བྱ་ རྩང་མོ་ ཞབས་ཁྲ་ལ་སོགས་པའི་ཐོག་ལུ་ ཚིག་གི་རྣམ་འགྱུར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བྲི་ཚུགས་

ནིའི་དོན་ལུ།  

ü རང་གི་སེམས་ཀྱི་ཚོར་ཉམས་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཅུག་ནི། དཔེར་ན་ དགའ་བ། སྤྲོ་བ། སྐྱོ་བ། 

འཁྲུལ་བ། ལ་སོགས་པ། 

ü རང་གི་ཚོར་ཉམས་ཚུ་ བསླབ་བྱ་ རྩང་མོ་ ཞབས་ཁྲའི་ཐོག་ལུ་ ཚིག་གི་རྣམ་འགྱུར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏོག་ཏོ་ཚུ་ བཙུགས་ཏེ་བྲི་

བཅུག་ནི། འདི་གི་དོན་ལུ་རང་གི་བློ་འདོད་ལྟར་ ཞབས་ཁྲ་དང་རྩང་མོ་བློ་ཟེ་ཚུ་ག་དེ་མང་མང་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ ལྷག་ཞིནམ་

ལས་ འདི་ཚུ་ལམ་སྟོན་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནི། 

ü འདི་གི་དོན་ལུ་ ཞབས་ཁྲ་བརྩམ་ཐངས་མ་འདྲཝ་ཡོད་མི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་སློབ་སྟོན་ཚུ་བལྟ་ནི། རྩོམ་རིག་གི་ཀི་

དེབ་གཞན་ཡང་བལྟ་སྟེ་ གསར་རྩོམ་འབད་བཅུག་ནི། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ü རྩང་མོ་ཟེར་བའི་ ཐ་སྙད་དར་ཚུལ། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་རྩང་དུམ་གྱིས་ གནམ་བསྐོས་ཀྱི་མོ་བཏབ་ནི་ཚུ་ སྟོན་དགོ།  

ü ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ལས་ཕར་ཡོད་པའི་ བློ་ཟེ་འགྲན་བསྡུར་འབད་ཐངས་དང་ བློ་ཟེ་སྒྱུར་ཐངས་ཚུ་བལྟ་སྟེ་ རང་གི་ཚོར་ཉམས་ཀྱི་

བློ་ཟེ་ རྩོམ་བཅུག་ནི། དཔེར་ན་ རང་གི་ངོ་སྤྲོད་ཚུ་ བློ་ཟེ་གི་ཐོག་ལས་འབད་བཅུག་ནི། རྒྱལཔོ་རིམ་བྱོན་ཚུ་གི་ མཛད་རྣམ་

ཚུ་བློ་ཟེ་གི་ཐོག་ལུ་ བསྒྱུར་བཅུག་ནི། 

ü རང་གིས་དགའ་བའི་ རྩོམ་ཅིག་ལུ་གཞི་བཞག་ཞིན་ན་ དཔེ་དོན་སོ་སོ་དང་གནད་དོན་སོ་སོ་བཙུགས་ཏེ་ གསར་རྩོམ་འབད་བཅུག་

ནི།  

ü རང་གི་ཚོར་ཉམས་དང་འཁྲིལ་བའི་ རྩོམ་ རྐྱབ་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ བློ་ཟེ་དང་རྩང་མོ་ ཞབས་ཁྲ་ཚུ་ ག་དེ་མང་མང་ལྷག་

ཞིནམ་ལས་དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་ ཁྱད་གཞི་དང་ཁྱད་ཆོས་ དཔེ་རྒྱན་ དོན་རྒྱན་ལ་སོགས་པ་ ཞོར་ཁར་ལྷབ་སྟོན་འབད་དགོ། 

  ཡང་ན། 

ü སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཨ་ལོ་ཚུ་ ཕྱི་ཁར་རླུང་ཤུགས་འབད་འཕུ་ས་ལུ་ ཡང་ན་ ཉིམ་ཤར་བའི་སྐབས་ལུ་ ཕྱི་ཁར་ཁྱིད་དེ་ ལོག་

སློབ་ཁང་ནང་ལྷོདཔ་ད་ ཚོར་སྣང་ག་དེ་སྦེ་འདུག་ག་ བསྟུན་གྲོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ བསམ་འཆར་ཚུ་བཤད་བཅུག་དགོ།  

ü འ་ནཱི་བསམ་འཆར་ཚུ་ ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ རང་རང་སོ་སོའི་ ཚིག་ནང་འབད་ རྩོམ་རྐྱབ་བཅུག་ནི།  

ü དེ་བཟུམ་སྦེ་ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ ཕྱེའི་ཡུལ་ ལེགས་པ། མཛེས་པ། བདེན་པའི་ཆ་དེ་ཚུ་ མིག་གིས་མཐོང་། ཉམས་སུ་མྱོང་བའི་ 

ཚོར་སྣང་ཚུ་ ཚིག་གི་ཐོག་ལས་བརྗོད་དེ་ བརྩམ་བཅུག་ནི།  

 

གྲོས་འཆར་གཉིས་པ།  དཔེ་དོན་སྦྱར་ཐངས་གུ་རྩོམ་རྐྱབ་བཅུག་སྟེ་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི།  

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྙན་རྩོམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་འཐོབ་ཐབས་ལུ་ རྩོམ་བརྩམ་ཐངས་མ་འདྲཝ་ཚུ་དང་ དཔེ་དོན་སྦྱར་ཐངས་ཚུ་ 

སེམས་ཁར་བཞག་སྟེ་ བརྩམ་བཅུག་ནི། དཔེ་དོན་སྦྱར་ཐངས་དང་ དཔེ་དང་དོན་སོ་སོ་འབད་སྦྱར་ཏེ་ བརྩམ་ཐངས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ཡོད་

པའི་ ནང་ལས་ གྲོས་འཆར་འདི་ནང་  

༡. དཔེ་ལྟག་ལུ་དང་ དོན་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་བརྩམ་ཐངས།  

༢. དཔེ་འོག་ལུ་དང་ དོན་ལྟག་ལུ་བཀོད་དེ་ བརྩམ་ཐངས།  

༣. དཔེ་དང་དོན་སླ་བསྲེས་ཏེ་ བརྩམ་ཐངས། གསུམ་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ བརྩམ་བཅུག་ནི། 

ü བརྩམ་རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་དཔེ་སྟོན་འབད་དེ་ ཚིག་དོན་ བཙུགས་ཐངས་དང་ ཚིག་འབྲུ་བཙུགས་ཐངས་ཚུ་ 

དཔེ་སྟོན་དང་ ལམ་སྟོན་འབད་དགོ།  



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ü དེ་མ་ཚད་ ཧེ་མ་ལས་རྩོམ་ཡོད་པའི་ སྙན་རྩོམ་གྱི་ཀི་དེབ་ཚུ་ ག་དེ་མང་མང་ ལྷག་ཞིན་ན་ དཔེ་དང་དོན་བཀོད་ཐངས་ག་

དེ་སྦེ་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ རྩོམ་རྐྱབ་བཅུག་ནི།  

ü རྩོམ་བྲི་ནིའི་དོན་ལུ་ རང་རྐྱང་དང་ ཆ་ སྡེ་ཚན་ ག་ཅི་ར་བཟོ་ནི་ཨིན་རུང་ སློབ་དཔོན་རང་ལུ་རང་ལས།  

ü རྩོམ་འདི་ རང་རྐྱང་འབད་བྲི་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ རང་སོའི་དཔེ་སྣོད་ནང་ལུ་ བསྡུ་གསོག་འབད་དེ་ བཞག་དགོ།  

 

གྲོས་འཆར་གསུམ་པ།  དཔེ་རྐྱང་དོན་རྐྱང་ཐོག་ལུ་ རྩོམ་རྐྱབ་བཅུག་སྟེ་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི།  

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྙན་རྩོམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་འཐོབ་ཐབས་ལུ་ རྩོམ་བརྩམ་ཐངས་མ་འདྲཝ་ཚུ་དང་ དཔེ་དོན་སྦྱར་ཐངས་མ་འདྲཝ་

ཡོད་པའི་་ནང་ལས་ གྲོས་འཆར་འདི་ནང་  

༡. དཔེ་རྐྱངམ་ཅིག་བཀོད་དེ་བརྩམ་ཐངས།  

༢. དཔེ་མ་བཀོད་པར་དོན་རྐྱངམ་ཅིག་བཙུགས་ཏེ་ བརྩམ་ཐངས། གཉིས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ བརྩམ་བཅུག་ནི། 

ü བརྩམ་རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ དཔེའི་ཐོག་ལས་ ག་དེ་སྦེ་བརྩམ་ནི་ཨིན་ན་ དོན་གྱི་ཐོག་ལས་་ག་དེ་སྦེ་བརྩམ་ནི་

ཨིན་ན་དང་ ཚིག་འབྲུ་བཙུགས་ཐངས་ཚུ་ དཔེ་སྟོན་དང་ ལམ་སྟོན་འབད་དགོ།  

ü དེ་མ་ཚད་ ཧེ་མ་ལས་རྩོམ་ཡོད་པའི་ སྙན་རྩོམ་གྱི་ཀི་དེབ་ཚུ་ ག་དེ་མང་མང་ ལྷག་ཞིན་ན་ དཔེའི་ཐོག་ལུ་ག་དེ་སྦེ་

བརྩམས་ནུག་ག་དང་ དཔེ་མ་བཀོད་པར་དོན་གྱི་ཐོག་ལུ་ག་དེ་སྦེ་བརྩམས་ནུག་ག་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ རྩོམ་རྐྱབ་བཅུག་ནི། 

ü རྩོམ་བྲི་ནིའི་དོན་ལུ་ རང་རྐྱང་དང་ ཆ་ སྡེ་ཚན་ ག་ཅི་ར་བཟོ་ནི་ཨིན་རུང་ སློབ་དཔོན་རང་ལུ་རང་ལས།  

ü རྩོམ་འདི་ རང་རྐྱང་འབད་བྲི་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ རང་སོའི་དཔེ་སྣོད་ནང་ལུ་ བསྡུ་གསོག་འབད་དེ་ བཞག་དགོ།  

༡)དཔེ་ལྟག་ལུ་དང་དོན་འོག་ལུ།  

སྤྲིན་མེད་གནམ་ཁའི་སྦུག་ལས།། 

ཉི་མས་མུན་པ་སེལ་ཡོད།། 

ལྗོངས་འདིར་མི་དབང་མཆོག་གིས།། 

འབངས་ཀྱི་སྐྱད་སྡུག་སེལ་ཡོད།། 

 

 

 

༢)དཔེ་འོག་ལུ་དང་དོན་ལྟག་ལུ།  

སྐྱབས་རྗེ་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ལས།། 

ངན་སོང་མྱོང་དགོས་མིན་ནུག་གོ། 

ཆུ་མོ་བསིལ་བའི་བདུད་བརྩི་ལས།། 

སྐོམ་པའི་གདུང་བ་ག་ལ་བྱུང་།། 

 

 

༣)དཔེ་དང་དོན་སླ་བསྲེས་ཏེ་ བརྩམ་ཐངས།   

སློབ་དཔོན་མཁས་པའི་སྐུ་དྲིན་འོད་ཟེར་ལས།། 

བུ་སློབ་མང་པོ་མི་ཚེའི་ལམ་སྣ་འདྲེན།། 

ཚེ་འདིའི་མི་ཚེ་མར་མེ་མ་འགྲིབ་ན།། 

དྲིན་ལན་ཆོས་ཀྱིས་འཇལ་བའི་རེ་སྨོན་མཆིས།། 

 

 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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གྲོས་འཆར་བཞི་པ།  པར་རིས་ཐོག་ལས་སྙན་རྩོམ་འབྲི་བཅུག་སྟེ་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི།   

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སློབ་རིམ་བཅུ་པའི་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་སྙན་རྩོམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་འཐོབ་ཐབས་ཀྱི་ལྷབ་སྟོན་འབད་ཐངས་ཀྱི་དོན་ལུ་ 

པར་རིས་ཚུ་བལྟ་སྟེ་ རྩོམ་རྐྱབ་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ སྙན་རྩོམ་བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་བྱིན་ནི།  

སྦྱོང་ལཱའི་དོན་ལུ། 

ü སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ཆ་གཟུང་དང་སྡེ་ཚན་གང་རུང་གི་ཐགོ་ལུ་ པར་རིས་བལྟ་སྟེ་ རྩོམ་རྐྱབ་བཅུག་ནི།  

ü འདི་གི་དོན་ལུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་པར་རིས་མ་འདྲཝ་དག་པ་ཅིག་ བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ཞིན་ན་ སློབ་ཕྲུག་སྡེ་ཚན་ཡང་ན་ ཆ་

གཟུང་ཐོག་ལུ་བཀྲམ་ནི། 

ü པར་རིས་འདི་ སྡེ་ཚན་ག་ར་གཅིག་སྦེ་ སྤྲོད་ནི་ཨིན་ན་ ཡང་ན་ སྡེ་ཚན་རེ་ལུ་པར་རིས་མ་འདྲཝ་ སྤྲོད་ནི་ཨིན་ན་འདི་ 

སློབ་དཔོན་རང་ལུ་རག་ལསཔ་ཨིན།  

ü རང་གི་སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཐོབ་ཡོད་པའི་ པར་རིས་འདི་ ལེགས་ཤོམ་འབད་དབྱེ་བ་དཔྱད་ཞིན་ན་ འདི་དང་འཁྲིལ་བའི་ 

གསལ་བཤད་དང་ རྩོམ་གང་རུང་རྐྱབ་བཅུག་ནི།  

ü སྙན་རྩོམ་བརྩམ་ཐངས་མ་འདྲཝ་ཚུ་དང་ དཔེ་དོན་སྦྱར་ཐངས་ཚུ་ སེམས་ཁར་བཞག་སྟེ་ བརྩམ་བཅུག་ནི།  

༡. དཔེ་ལྟག་ལུ་དང་ དོན་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་བརྩམ་ཐངས།  

༢. དཔེ་འོག་ལུ་དང་ དོན་ལྟག་ལུ་བཀོད་དེ་ བརྩམ་ཐངས།  

༣. དཔེ་རྐྱངམ་ཅིག་བཀོད་དེ་བརྩམ་ཐངས།  

༤. དཔེ་མ་བཀོད་པར་དོན་རྐྱངམ་ཅིག་བཙུགས་ཏེ་ བརྩམ་ཐངས། 

༥. དཔེ་དང་དོན་སླ་བསྲེས་ཏེ་ བརྩམ་ཐངས།  

༡)དཔེ་རྐྱངམ་ཅིག་གི་ཐོག་ལུ་ རྩོམ་རྐྱབ་ཐངས།  

སྔོ་ལྗང་སྤང་གི་སྦུག་ལུ།། 

མཛེས་པའི་ཁམ་སྡོང་ལྗོན་ཤིང་།། 

མེ་ཏོག་ཁ་དོག་མཚར་སོང་།།  

འབྲས་བུ་ལུས་ལ་ཕན་སོང།། 

༢) དོན་རྐྱངམ་ཅིག་གི་ཐོག་ལུ་ རྩོམ་རྐྱབ་ཐངས།  

 སྤངས་རྟོགས་ཡོན་ཏན་རྒྱས་པའི།། 

མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་གསུམ་ཚང་བའིི།། 

རང་སེམས་ངོ་སྤྲོད་གནང་བའིི།། 

རྩ་བའི་བླ་མ་མཁྱེན་ནོ།། 

 

 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ü དཔེར་ན་ འོག་གི་པར་རིས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ གཞན་ཡང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་པར་རིས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་རུང་བཏུབ། 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

དྲན་གསོ།  

གོང་གི་གྲོས་འཆར་ཚུ་དང་འཁྲིལ་བའི་ རྩོམ་གང་རུང་གི་ཐོག་ལས་བརྩམ་ནི་ཨིན་རུང་ ཚིག་འབྲུ་ ཚིག་ཟུང་/ཆ་ཆ་སྦེ་བརྩམ་ཐངས་དང་ ལ་

ལུ་ཡ་དང་ ཆ་ག་དེ་སྦེ་ར་ བརྩམ་ནི་ཨིན་རུང་ འདི་ལུ་ དང་པ་སློབ་དཔོན་གྱིས་ སློབ་ཕྲུག་དང་ གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ལས་ དཔེ་སྟོན་

འབད་དགོཔ་ཁག། དེ་བཟུམ་ ཀ་རྩོམ་དང་ ཨ་རྩོམ་བརྩམ་ཐངས་ཚུ་ཡང་ ལམ་སྟོན་འབད་དེ་ བརྩམ་བཅུག་དགོཔ་ཨིན།  

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• ཚིགས་བཅད་ཀྱི་སྙན་རྩོམ་དང་ ཚིག་ལྷུག་གི་སྙན་རྩོམ་གྱི་བར་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ག་དེ་སྦེ་ར་འདུག?   

• རྩོམ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ དཔེ་དོན་བཙུགས་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་པའི་ནང་ལས་ ག་འདི་སྤྲོ་བ་འདུག? 

• རང་གི་ཚོར་ཉམས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སྙན་རྩོམ་བྲི་དགོ་པ་ཅིན་ ཚིག་གི་མཛེས་ཆ་ག་དེ་སྦེ་ར་བཙུགས་ཏེ་བྲི་ནི་སྨོ?  

དབྱེ་ཞིབ། 

 ༡ སྙན་རྩོམ་ཚུ་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་ འཁྲིལ་མ་འཁྲིལ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  

 ༢ སྙན་རྩོམ་འདི་ནང་ ཚིག་གི་མཛེས་ཆ་ ཡིག་སྦྱོར་ ཚིགས་བཅད་ཀྱི་སྙན་རྩོམ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཚིག་འབྲུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཚུ་  

  དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་དང་ དབྱེ་ཚད་བཟོ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ནི། 

 ༣ རྩོམ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ དཔེ་དང་དོན་སྦྱར་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྩོམ་རྐྱབ་ཐངས་བཏུབ་མ་བཏུབ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་

ནི།   

 

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

༡. སློབ་རིམ་བཅུ་པའི་ ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་སློབ་དེབ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཅན་མ།  

༢. གླུ་དེབ་བློ་གསར་ལམ་སྟོན།             

༣) རྩང་མོ་སེམས་ཀྱི་མེ་ཏོག། (Koms Publication.) 

༤) རྫོང་ཁའི་བློ་ཟེ། (རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷག་ཚོགས།)     

༥) སྙན་རྩོམ་གྱི་ ཀི་དེབ་སྣ་ཚོགས།  

༦. འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ པར་རིས།   

༧. དཔེ་གཏམ་དོན་གྱི་རྒྱན་ཆ་ ཟེར་བའི་ཀི་དེབ། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། ༢༠༡༥ ཅན་མ།  

༥. ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ཡོད་པའི་ སྙན་རྩོམ་དང་ གཞན་གྱིས་བརྩམས་ཡོད་པའི་སྙན་རྩོམ་གང་རུང་། 

༼དྲན་གསོ། ལྷབ་སྟོན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ མཐུན་རྐྱེན་གཞན་ཡང་ རང་གིས་འཚོལ་ཏེ་ བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་

དགོ༽ 

 

གྲོས་འཆར་ལྔ་པ།  སྐད་སྒྱུར་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི།  

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སྙན་རྩོམ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ མིང་ཚིག་སྐད་ཡིག་ལྷབ་སྦྱང་འབད་ཐབས་ལུ་ ཨིང་སྐད་དང་ ཆོས་སྐད་ནང་ཡོད་པའི་སྙན་རྩོམ་དང་ རྫོང་ཁ་

ནང་སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་ བྲི་བཅུག་ནི།  



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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སྐད་སྐྱུར་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འོག་གི་ སྐད་སྒྱུར་གྱི་དབྱེ་བ་ཚུ་ སེམས་ཁར་བཞག་དགོ། 

སྦྱོང་ལཱ་འདི་གི་དོན་ལུ་ 

ü སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ཨིང་སྐད་དང་ ཆོས་སྐད་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ སྙན་རྩོམ་གང་རུང་ཅིག་ ལྷག་སྟེ་ རྫོང་ཁ་ནང་སྐད་སྒྱུར་འབད་

བཅུག་ནི།  

ü སྐད་སྒྱུར་གྱི་དོན་ལུ་ ཆོས་སྐད་དང་ཨིང་སྐད་ རྫོང་ཁའི་ཚིག་མཛོད་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་ནི།  

ü ཆོས་སྐད་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ བསླབ་བྱ་དང་དཔེ་གཏམ་ཚུ་  རྫོང་ཁ་ནང་སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་ འབྲི་བཅུག་ནི། (སྙན་རྩོམ་གྱི་

རིགས་གཞན་ཡང་ སློབ་དཔོན་རང་གིས་ བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་དགོ།)  
ü བསླབ་བྱ་དང་ གཏམ་དཔེའི་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ བསླབ་བྱ་ཚིག་གཉིས།https://youtu.be/4R2ehDkAPOI  

བསླབ་བྱ་ཚིག་གཉིས།https://youtu.be/4R2ehDkAPOI ལྡོག་ཚིག་ལྡན་པའི་བསླབ་བྱ།https://youtu.be/Ornmttf7l30  

ལྡོག་ཚིག་ལྡན་པའི་བསླབ་བྱ།https://youtu.be/uCLJyak-1-k ཞི་བ་ལྷིའ་བསླབ་བྱ།https://youtu.be/l9qhEPRNsZ4  

གཏམ་དཔེ་ཆོས་སྐད་ནང་།https://youtu.be/KkwfMXyR29I ཚུ་བལྟ་སྟེ་ སྐད་སྒྱུར་འབད་བཅུག་ནི།          
        ཡང་ན། 

ü རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐོར་ལས་ གསུང་བཤད་ཨིང་སྐད་ནང་ཡོད་མི་  https://youtu.be/7Lc_dlVrg5M       དང་ བརྡ་དོན་ཡོད་

པའི་ གསུང་བཤད་ https://youtu.be/OmTZx2nAvA4  བློན་ཆེན་ བློ་གྲོས་ཚེ་རིང་གི་གསུང་བཤད་

https://youtu.be/OmTZx2nAvA4 འདྲཝ་ཅིག་ སྒྲ་ཆས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ཉན་ཏེ་ སྐད་སྒྱུར་འབད་བཅུག་ནི། 

སྐད་སྒྱུར་འབད་ཐངས་ཀྱི་དབྱེ་བ། 

༡. ཚིག་སྒྱུར། 

ཚིག་སྒྱུར་ཟེར་མི་འདི་ བསྒྱུར་བྱའི་སྐད་ཡིག་ནང་ མིང་ཚིག་དང་བྱ་ཚིག་ ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་ག་ཡོད་མི་འདི་སྒྱུར་བྱེད་སྐད་ཡིག་ནང་བསྒྱུར་ནི། 

༢. དོན་སྒྱུར། 

དོན་སྒྱུར་ཟེར་མི་འདི་ བསྒྱུར་བྱའི་སྐད་ཡིག་ནང་གི་ནང་དོན་ག་ཨིན་མི་འདི་ སྒྱུར་བྱེད་སྐད་ཡིག་ནང་ལུ་ཕབ་སྟེ་བྲི་ནི། 

༣. དཀྲུགས་སྒྱུར། 

དཀྲུགས་སྒྱུར་ཟེར་མི་འདི་ བསྒྱུར་བྱའི་སྐད་ཡིག་ནང་གི་གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་མེན་པར་ སྒྱུར་བྱེད་སྐད་ཡིག་གི་ངག་གཤིས་དང་བསྟུན་ཏེ་ གོ་རིམ་ཧེ་མ་དང་

ཤུལ་མ་བཟོ་སྟེ་སྐད་སྒྱུར་འབད་ནི་དང་ ཡངན་ སྤེལ་མ་འབད་སྐད་སྒྱུར་འབད་ནི། 

༤. ཐད་སྒྱུར། 

ཐད་སྒྱུར་ཟེར་མི་འདི་ བསྒྱུར་བྱའི་སྐད་ཡིག་ནང་གི་གོ་རིམ་ག་ཨིན་མི་འདི་ གོ་རིམ་མ་དཀྲོགས་པར་ སྒྱུར་བྱེད་སྐད་ཡིག་ནང་ཕབ་སྟེ་བྲི་ནི། 

༥. སྒྲ་སྒྱུར། 

སྐབས་སུ་འབབ་པའི་སྐབས་ལུ་ སྒྲ་སྒྱུར་ལམ་ལུགས་ཟེར་མི་འདི་ བསྒྱུར་བྱའི་སྐད་ཡིག་ནང་ལུ་སླབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་མིང་ཚིག་ དཔེར་ན་ ས་ཆའི་མིང་དང་ 

མི་གི་མིང་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ སྒྱུར་བྱེད་སྐད་ཡིག་ནང་ལུ་ བྲི་དགོཔ་འཐོན་པའི་སྐབས་ལུ་མིང་འདི་ཚུ་གི་རྗོད་སྒྲ་ག་ཨིན་མི་འདི་ སྒྱུར་བྱེད་སྐད་ཡིག་གི་ཡིག་

གཟུགས་ནང་ལུ་བཀོད་མི་འདི་ལུ་སྒྲ་སྒྱུར་ཟེར་སླབ་ཨིན། 

 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ü སྐད་སྒྱུར་འབད་ཡོད་མི་འདི་ ཆ་གཟུང་གི་ཐོག་ལས་ ཞུན་དག་འབད་བཅུག་ནི།  

ü ཞུན་དག་འབད་ཚར་མི་གནད་དོན་ཚུ་ དམང་ཁར་དོར་ཁ་བསྒྱུར་ཏེ་ གསལ་བཤད་གཏང་བཅུག་ནི།  

ü གསལ་བཤད་གཏང་པའི་སྐབས་ལུ་ བཏུབ་མ་བཏུབ་པའི་རྩོད་བསྡུར་འབད་དེ་ ལེགས་ཉེས་ཀྱི་བསམ་ལེན་ བྱིན་བཅུག་ནི།  

ü དེ་མིན་རུང་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་ལག་ལེན་ལུ་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་ཐབས་ལུ་ ཨིང་སྐད་ཀྱི་གསལ་བཤད་འདི་ རྫོང་ཁའི་ནང་

སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་ སློཕ་ཕྲུག་རང་སོ་ལུ་ ཉན་ཆས་བཟོ་བཅུག་ཞིན་ན་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་ གང་རུང་གི་ཐོག་ལས་ བསྐྱལ་

བཅུག་ནི། 

ü སྐད་སྒྱུར་འབད་ཡོད་པའི་ གསལ་བཤད་འདི་ རང་སོའི་དཔེ་སྣོད་ནང་ བསྡུ་གསོག་འབད་བཞག་ནི།  

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• གསལ་བཤད་གཏང་པའི་སྐབས་ལུ་ བརྡ་དོན་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ སྤྲོད་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྱད་ཆོས་ག་ཅི་ར་ཚང་དགོཔ་འདུག?  

• ཁྱོད་ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་ བློ་གི་བར་ན་ དཔྱེ་གཏམ་བཙུགས་ཏེ་སླབ་ནི་དང་ མ་བཙུགས་པར་སླབ་མི་ གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཁྱད་

པར་ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོདཔ་བཟུམ་ མཐོང་ཡི?  

 དབྱེ་ཞིབ། 

 ༡ སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོས་འབབ་ཡོད་མེད་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  

དོན་ཚན་དང་འཁྲིལཏེ་

ཕོག་མི། 

ཚིག་དོན་བཙུགས་

ཐངས།  

ཕྲད་དང་རྣམ་

དབྱེའི་སྦྱོར་བ།  

སྡེབ་

སྦྱོར།  

འབྲི་

བཀོད།  

ཡིག་བཟོ་དང་

གཙང་སྦྲ།  

ཡོངས་

བསྡོམས།  

༦ ༤ ༣ ༣ ༢ 2 ༢༠ 

 

༢ གོང་ལུ་ཡོད་པའི་ དཔེ་བཟུམ་སྦེ་ སློབ་དཔོན་རང་གིས་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་སྐུགས་ཁྲམ་རེ་བཟོ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

༣ གསལ་བཤད་ཚུལ་མཐུན་སྦེ་ གཏང་ཚུགས་མི་ཚུགས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། འོག་གི་དབྱེ་ཚད་དང་འཁྲིལ་བའི་ སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་

བཟོ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  

 

༡ ངོ་སྤྲོད། ༔ དྲན་པ་བཀུག་ཚུགསཔ།             

༔ དོན་ཚན་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགསཔ། 

༔ ཡིད་ཆེས་དང་བརྩི་མཐོང་བསྐྱེད་ཚུགསཔ། 

༔ གནད་དོན་ངོ་མ་གོ་བརྡ་སྤྲོད་ཚུགསཔ། 

༢ གནད་དོན་ངོ་མ། ༔ གནད་དོན་ཁ་གསལ། 

༔ ཁུངས་བསྐྱལ་ཚུགསཔ།  



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 

རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།                                                            ཤོག་གྲངས་ 248 / 344 

༔ འབྱུང་ཁུངས་ཡོདཔ། 

༣ མཇུག་བསྡུ། ༔ གནད་དོན་བཅུད་བསྡུ་ཚུགསཔ། 

༤ གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར། ༔ གདོང་གི་འཛུམ་མདངས་ལེགས་ཤོམ། 

༔ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་རྣམ་འགྱུར། 

༔ མིག་ཏོ་གི་འབྲེལ་བ་ཚུལ་མཐུན།  

༥ སྒྲ་དྭངས་ཧིང་། 

སྐད་སེང་ཕབ། 

༔ རྗོད་སྒྲ་དགཔ། 

༔ ཚིག་གི་གཅད་མཚམས་ཡོདཔ། 

༔ ཚིག་གི་ཉམས་དང་བསྟུན་ སྐད་སེང་ཕབ་ཚུལ་མཐུན། 

༤ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་དང་མཁོ་ཆས་གཞན་ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ། 

༥ དངོས་འབྲེལ་དང་ དངོས་མེན་གྱི་བསམ་ལན་ བྱིན་ནི། 

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

༡. སློབ་རིམ་བཅུ་པའི་ ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་སློབ་དེབ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཅན་མ།  

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ། 

༡ མི་དབང་མཆོག་གི་གསུང་བཤད། https://www.youtube.com/watch?v=bwdaTkSvtsU 

༢ མི་དབང་མཆོག་གི་གསུང་བཤད། https://www.youtube.com/watch?v=hZArqn_5dfE 

3 དྲག་ཤོས་ཆེ་རིང་སྟེབས་རྒྱས་ཀྱི་ གསུང་བཤད། https://youtu.be/7Lc_dlVrg5M    

༤ བློན་ཆེན་ བློ་གྲོས་ཚེ་རིང་གི་གསུང་བཤད་ https://youtu.be/OmTZx2nAvA4  

༥ བསླབ་བྱ་ཚིག་གཉིས། https://youtu.be/4R2ehDkAPOI 

༦ ལྡོག་ཚིག་ལྡན་པའི་བསླབ་བྱ། https://youtu.be/Ornmttf7l30 

༧ ལྡོག་ཚིག་ལྡན་པའི་བསླབ་བྱ། https://youtu.be/uCLJyak-1-k 

༨ ཞི་བ་ལྷིའ་བསླབ་བྱ། https://youtu.be/l9qhEPRNsZ4 

༩ གཏམ་དཔེ་ཆོས་སྐད་ནང་།https://youtu.be/KkwfMXyR29I 

༼དྲན་གསོ། ལྷབ་སྟོན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ མཐུན་རྐྱེན་གཞན་ཡང་ རང་གིས་འཚོལ་ཏེ་ བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་

དགོ༽ 

 

སྙན་རྩོམ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་འཐོབ་ཐབས་ལུ་ སློབ་སྟོན་འབད་ཐངས།  

ལྕོགས་གྲུབ། 

• རྩོམ་རིག་གི་དབྱེ་བ་ ག་ཅི་བཟུམ་ར་ཨིན་རུང་ ཚིག་གི་གཅད་མཚམས་དང་ རྗོད་སྒྲ་ དེ་ལས་ ཚིག་ཆད་ལྷག་གི་སྐྱོན་ ག་ནི་

ཡང་མེདཔ་སྦེ་ལྷག་སྟེ་ གོ་བ་ལེན་ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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• ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་མ་འདྲཝ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རྩོམ་རིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་ གོ་དོན་དང་ དབྱེ་བ་ ཉམས་ཚུ་ འཁྲུལ་མེད་སྦེ་

རྟོགས་ཏེ་ བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་མཁོ་བའི་ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ལེགས་ཤོམ་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ 

རང་གི་མི་ཚེ་ དོན་ལྡན་བཟོ་ནི་ལུ་བརྩོན་ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• གཞན་གྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་མིའི་རྩོམ་རིག་ཚུ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ རང་གིས་ཡང་ ཚིག་གི་རྣམ་འགྱུར་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྒོ་

ལས་ རྩོམ་རིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

 

ལས་དོན། 

• རྫོང་ཁའི་རྩོམ་རིག་ནང་གི་ ཚིགས་བཅད་ ཚིག་ལྷུག་ སྤེལ་མ་ ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ རྗོད་སྒྲ་དང་ ཚིག་གི་གཅད་མཚམས་ཚུ་ འོས་

འབབ་ལྡན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ལྷག་སྟེ་ གོ་བ་ལེན་ཚུགས་དགོ། 

• སྒྲ་གཏམ་ སྐོར་གཏམ་ དཔྱེ་གཏམ་དང་ ལུང་འདྲེན་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཐོག་ལས་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ ལག་ལེན་

འཐབ་ཚུགས་དགོ།  

• རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་ཁག་ཆེ་བའི་ ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ཚུ་ ལྷབ་ཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་

ཚུགས་དགོ། 

• ཞབས་ཁྲ་ རྩང་མོ་ བསླབ་བྱ་ བློ་ཟེ་ དཔྱེ་གཏམ་ བསླབ་བྱ་ ཁ་བཤད་དང་ གསལ་བཤད་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་རྩོམ་རིག་ཚུ་

ལྷག་སྟེ་ གནད་དོན་ཚུ་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ ཚིག་གི་རྣམ་འགྱུར་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྒོ་ལས་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཚུགས་དགོ།   

• ཞིབ་ཞིབ་དང་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་ནི་ ལ་སོགས་པའི་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ ཐབས་ལམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ གོ་

དོན་ལེན་ནིའི་ཐབས་ལམ་ བཏོན་ཚུགས་དགོ། 

• དཔེ་དེབ་ཉུང་ཤོས་༢༥ ལྷག་ནི་ལུ་ སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་དེ་ ཐོས་པའི་ཡོན་ཏན་གོང་འཕེལ་གཏང་ཚུགས་དགོ། 

 

གྲོས་འཆར་དང་པ།  ཚིག་འབྲུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ ལྷག་སྟེ་གོ་བ་ལེན་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི།                             

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྙན་རྩོམ་ལྷག་ནི་ནང་ མཁས་སྦྱང་ཚུད་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་དེབ་ནང་གི་སྙན་རྩོམ་ དེ་ཚུ་ལས་རང་གིས་ ག་དགའ་མི་གཅིག་

གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིན་ན་ ཚིག་འབྲུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་།སྦེ་ ལྷག་བཅུག་ནི། 

ü སྙན་རྩོམ་གང་རུང་ཅིག་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ཚིག་འབྲུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ ལྷག་བཅུག་ནི། 

ü འཕྲལ་འཕྲལ་ ཆ་སྦཻ་ལྷག་ འཕྲལ་འཕྲལ་རང་རྐྱང་སྦེ་ལྷག་ འཕྲལ་འཕྲལ་ཁུ་སིམ་སི་དང་ འཕྲལ་འཕྲལ་སྐད་བཏོན་ཏེ་

ལྷག་བཅུག་ནི།  



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ü ཚིག་འབྲུ་བདུན་མ་འབད་མི་ རྩོམ་ཅིག་ལྷག་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ འདི་ཚིག་ག་དེ་སྦེ་ལྷག་ནི་ཨིན་ན་ཚུ་ དཔེ་སྟོན་འབད་དེ་ 

ལྷག་བཅུག་ནི།  

 
ü དཔེར་ན་ འོག་གི་ བློ་ཟེའི་རྩོམ་འདི་ ལྷག་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ ལྷག་ཐངས་སྦྱང་བ་འབད་བཅུག་དགོ།  

  
ü  

 
གཞན་ཡང་ དེ་སྦེ་ལྷག་ནིའི་ སྦྱང་བ་བྱིན་དགོ། 

 

གྲོས་འཆར་གཉིས་པ།  སྙན་རྩོམ་ལྷག་སྟེ་ བཅུད་དོན་བྲི་བཅུག་ནི།    ཆ་གཟུང་འབད་ལྷག་བཅུག་ནི།                                  

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སྙན་རྩོམ་ལྷག་ནིའི་ སྦྱང་བ་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ གཞན་གྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ སྙན་རྩོམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ བཅུད་དོན་བྲི་

བཅུག་ནི།  

སྦྱོང་ལཱ་འདི་གི་དོནལུ།  

ü སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ཆ་སྦེ་བཟོ་ཞིན་ན་ སློབ་རིམ་བཅུ་པའི་ ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་གི་སློབ་དེབ་ནང་གི་ སྙན་རྩོམ་ཚུ་འབད་རུང་ གཞན་

གྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ཚིག་བཅད་དང་ ཚིག་ལྷུག་གི་སྙན་རྩོམ་ཚུ་ ལྷག་བཅུག་སྟེ་ བཅུད་དོན་བྲི་བཅུག་ནི། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ü ཆ་སྦེ་ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་ ཧེ་མ་ཚིགས་བཅད་འབད་རུང དོན་མཚམས་འབད་རུང་ཅིག་ གཅིག་གིས་ལྷགཔ་ད་ གཅིག་གིས་ཉན་

དགོ། 

ü དེ་སྦེ་སྐོར་རྒྱབ་སྦེ་ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་ ལྷག་མ་ཚུགསཔ་དང་རྗོད་སྒྲ་མ་དག་པའི་སྐྱོན་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ནང་རྡོག་ཐོ་བཀོད་འབད་

ཞིན་ན་ ལྷག་ཚརཝ་ད་ལེགས་བཅོས་འབད་བྱིན་ནི། 

ü ལྷག་ཚརཝ་ད་ ཚིགས་བཅད་ཀྱི་སྙན་རྩོམ་ཨིན་པ་ཅིན་ འདི་ནང་ཚིགས་བཅད་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་བཅུད་དོན་ ག་ཅི་སྟོནམ་ཨིན་ན་དང་  

ཚིག་ལྷུག་པ་ཨིན་པ་ཅིན་  དོན་མཚམས་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་ བཅུད་དོན་ག་ཅི་སྟོནམ་ཨིན་ན་ གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་བྲི་བཅུག་ནི། 

ü བཅུད་དོན་ཚུ་ག་ར་བྲིས་ཚརཝ་ད་ གེ་ཟ་ལྦ་གའི་ཐོག་ལས་དམང་ཁར་གསལ་ཞུ་འབད་བཅུག་ནི། 

ü དེ་མིན་རུང་ བཅུད་དོན་བཏོན་མི་འདི་ སྒྲ་བཟུང་སྟེ་ཉན་ཆས་ཅིག་བཟོ་ཞིན་ན་ སློབ་སྡེའི་སྡེ་ཚན་ནང་ བསྐྱལ་བཅུག་ནི། 

ü གསལ་ཞུ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ གཞན་གྱིས་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ བཅུད་དོན་ཕོག་མི་ཕོག་དང་ རྗོད་སྒྲ་དག་མི་དག་ལྟ་རྟོག་

འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་བཅུག་ནི། 

ü མཇུག་ལུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་ དངོས་འབྲེལ་དང་ དངོས་མེན་གྱི་བསམ་ལན་བྱིན་དགོ། 

 

གྲོས་འཆར་གསུམ་པ།  སྙན་རྩོམ་ལྷག་སྟེ་ དྲི་བའི་ལན་བྲི་བཅུག་ནི།   ལྷག་ཤོག་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་དགོ།                                                               

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སྙན་རྩོམ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ལུ་ ལྷག་ནི་གི་སྦྱང་བ་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ སློབ་དེབ་ནང་གི་སྙན་རྩོམ་དང་ གཞན་གྱིས་

བརྩམས་ 

ཡོད་པའི་ སྙན་རྩོམ་མ་འདྲཝ་དག་པ་ཅིག་ བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་དགོ།  

ü ཚིགས་བཅད་དང་ ཚིག་ལྷུག་གི་སྙན་རྩོམ་ཚུ་ ལྷག་བཅུག་སྟེ་ དྲི་བའི་ལན་བྲི་བཅུག་ནི། 

ü འདི་གི་དོན་ལུ་ དྲི་བ་དག་པ་ཅིག་ བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་དགོ།  

ü དྲི་བའི་དཔེ།       

༡) ཚིགས་བཅད་་་་་་་་གི་དོན་དག་ངོ་མ་ ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་སྟོནམ་མས? 

༢) དོན་མཚམས་་་་་་་ནང་ལུ་རྩོམ་སྒྲིགཔ་འདི་གིས་ ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་ སླབ་ཨིན་ན? 

༣) ཚིགས་བཅད་་་་་་་འདི་ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ ཚིག་ལྷུག་པ་ནང་བྲི་བ་ཅིན་ག་དེ་སྦེ་ བྲི་ནི་སྨོ? 

༤) དོན་མཚམས་་་་་་་་འདི་རྩོམ་གྱི་ཐོག་ལུ་བྲི་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ ག་དེ་སྦེ་བྲི་འོང་? 

༥) ཚིགས་བཅད་་་་་་ནང་ལུ་དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་ ག་ཅི་ལུ་བཞག་ནུག? 

༦) རྩོམ་སྒྲིགཔ་འདི་གིས་ རྩོམ་དེ་ཚུ་ནང་ དཔེ་དོན་སྦྱར་ཐངས་ ག་དེ་སྦེ་ར་ལག་ལེན་འཐབ་ནུག? 

༧) དོན་མཚམས་་་་་་་་་་ལས་་་་་་་་ཚུན་ཚོད་ནང་ལུ་ མིང་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་དང་ ཚིག་གྲོགས་ག་ཅི་ར་ལག་ལེན་འཐབ་ནུག? དག་
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པ་ཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད། 

༨) སྙན་རྩོམ་དེ་ཚུ་ནང་ འབྲེལ་སྒྲ་ བྲེད་སྒྲ་ དང་ལྷག་བཅས་ཀྱི་ཕྲད་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་རྗོད་ཚིག་ག་ཅི་ར་འདུག? དེ་ཚུ་ངོས་

འཛིན་འབད་དེ་ བྲིས། 

 

གྲོས་འཆར་བཞི་པ།  སྙན་རྩོམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་དབྱེ་དཔྱད་འབད་བཅུག་ནི། ལས་འགུལ་གཞི་བཞག།  

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ཁོང་རའི་དྭང་འདོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རོགས་ཀྱིས་ བརྩམས་ཡོད་པའི་ སྙན་རྩོམ་མ་འདྲ་བའི་ཀི་དེབ་ཚུ་ནང་ལས་ རྩོམ་ བློ་

ཟེ་ དང་གསལ་བཤད་ ཁ་བཤད་ ལ་སོགས་པ་ག་ཅི་འབད་རུང་ རེ་རེ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བཅུག་ནི།  

དཔེར་ན་ བློ་ཟེ་ རྩང་མོ་ དང་ ཞབས་ཁྲ་བཟུམ་ཅིག་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བཅུག་ནི་ཨིན་པ་ཅིན།  

ü སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ རང་སོའི་གདམ་ཁ་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཀི་དེབ་ཚུ་ནང་ལས་ རང་གིས་དགའ་མིར་དང་ འཇམ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཧ་གོ་

ཚུགས་པའི་ བློ་ཟེ་ ཞབས་ཁྲ་དང་ རྩང་མོ་ དག་པ་ཅིག་ གདམ་འཐུ་འབད་བཅུག་ནི།  

ü ༡) གླུ་དེབ་བློ་གསར་ལམ་སྟོན། ༢) རྩང་མོ་སེམས་ཀྱི་མེ་ཏོག། ༣) རྫོང་ཁའི་བློ་ཟེ། 4) བློ་ཟེ་དགའ་བའི་ཟློས་གར། 

༥) འབྲུག་གི་བློ་ཟེ། ༦) བློ་ཟེ། ལ་སོགས་པ་རོགས་ཀྱིས་བྲིས་ཡོད་པའི་ སྙན་རྩོམ་གྱི་ ཀི་དེབ་ཚུ་ འཚོལ་ནི་ལུ་ སློབ་

དཔོན་དང་ཆ་རོགས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ ཆ་རོགས་འབད་ནི།  

ü སློབ་དཔོན་གྱིས་ བློ་ཟེ་ རྩང་མོ་དང་ ཞབས་ཁྲ་སོ་སོའི་ འབྲི་བཀོད་རེ་བཟོ་སྟེ་བྱིན་པ་ཅིན་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ 

དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི་ལུ་ ལམ་སྟོན་འབད་ཚུགས། འབྲི་བཀོད་འདི་ ཨིང་སྐད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལྟར་དུ་ བཟོ་བྱིན་ནི་ཨིན་པ་

ཅིན་ https://www.twinkl.co.uk/resource/poem-review-writing-frame-t2-e-5152 ནང་ལུ་བལྟ་སྟེ་ བཟོ་རུང་བཏུབ།  
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ü སྒྲིག་བཀོད་དང་པ། གནད་དོན་དང་འཁྲིལ་བའི་ བརྗོད་ཚིག་ནང་བྲི་ནིའི་དཔེ།  

       སྙན་རྩོམ་བསྐྱར་ཞིབ་དང་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད་དང་པ།  

སྙན་རྩོམ་གྱི་དོན་ཚན།     བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་གནད་དོན།       རྩོམ་སྒྲིག་པ།     བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི། 

 

༡) དོན་ཚན་གྱི་བཤད་པ་ མདོར་བསྡུས་ཅིག་བྲི་ནི།  About Title. 

 

༢) འགོ་ཐོག་ལྷག་ནི། First Reading. 

ü རྩོམ་འདི་ཁུ་སིམ་སི་འབད་ལཧག་ཞིན་ན་ གོ་བ་ལེན་ནི།  

ü རྩོམ་འདི་གནད་དོན་ངོ་མ་ ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་ ཨིན་ན? དང་ 

ü དོན་ཚན་འདི་གི་སྐོར་ལས་ རང་གིས་ གོ་བ་ག་ཅི་ལེན་ཡི་ག་གི་སྐོར་ལས་ ཟིན་བྲིས་འཐབ་ནི།  

༣) ལོག་ལྷག་ནི།  Re- Reading 

ü རྩོམ་འདི་ལོག་ལྷག་ནི། དེའི་སྐབས་ སྐད་བཏོན་ཏེ་ དྲན་པ་བཏོན་ལྷག་ཞིན་ན་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དགོ། 

ü རྩོམ་འདི་ནང་ མིང་ཚིག་ག་དེ་སྦེ་ར་ ལག་ལེན་འཐབ་ནུག་ག་དང་ ཚིག་དོན་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ 

མཛེས་ཆ་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ར་ བཙུགས་ཏེ་བྲིས་ནུག་ག་ཚུ་ ཟིན་བྲིས་བཀོད་དགོ།  

༤) གནད་དོན་ངོ་མ། Meaning 

ü རྩོམ་འདི་ནང་གི་གནད་དོན་ངོ་མའི་བརྗོད་དོན་འདི་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ཁུངས་དང་བཅས་བྲི་དགོ། 

ü རྩོམ་འབྲི་པའི་ མནོ་ཚུལ/ཉམས་མྱོང་/ཡོན་ཏན་ ག་ཅི་ཨིན་ན?  

ü རྩོམ་འབྲི་པ་གིས་ དོན་ཚན་འདིའི་སྐོར་ལས་ མནོ་བསམ་ག་དེ་སྦེ་ར་བཏང་ནུག་ག? 

སྙན་རྩོམ་འདི་ལྷག་པའི་སྐབས་ རང་གི་ཚོར་བ་ ག་དེ་སྦེ་བྱུང་ཡི་ག? ཁུངས་བཀལ་ཏེ་བྲི་ནི། Mood.  

གནམ་མེད་ས་མེད་སྤྲོ་བ་འདུག།           ཀྲིག་ཀྲི་ཅིག་འདུག།           དབངཔོ་ངལ་སི་སི་འདུག།  
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ü འབྲི་བཀོད་གཉིས་པ། བསྐྱར་ཞིབ་དང་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ འབྲི་རྩོམ་བཟུམ་འབད་བྲི་ནིའི་དཔེ།  

 

ü སྙན་རྩོམ་ལྷག་སྟེ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནིའི་ སྒྲིག་བཀོད་གོང་ལུ་ དཔེ་ཙམ་ཅིག་བཀོད་དོ་བཟུམ་ སློབ་དཔོན་

རང་གིས་ སྒྲིག་བཀོད་མ་འདྲཝ་ཚུ་ བཟོ་སྟེ་སྤྲོད་ནི།  

       སྙན་རྩོམ་བསྐྱར་ཞིབ་དང་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད་གཉིས་པ།  

སྙན་རྩོམ་གྱི་དོན་ཚན།     བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་གནད་དོན།       རྩོམ་སྒྲིག་པ།     བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི། 

 

༡) ངོ་སྤྲོད།  Introduction. 

ü དོན་ཚན་དང་རྩོམ་འདི་གི་སྐོར་ལས་ རྩོམ་སྒྲིག་པ་གིས་ ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡོད་པིའ་གནད་དོན། 

ü རྩོམ་འདི་ལུ་གཞི་བཞག་ བརྗོད་དོན་ངོ་མའི་ཐོག་ལུ་ རྩ་བའི་བརྗོད་པ་གསལ་ཏོག་ཏོ་ ཅིག་བྲིས།  

༢) བར་གྱི་གནད་དོན། Body. 

ü རྩོམ་འདི་ནང་གི་གནད་དོན་ངོ་མའི་བརྗོད་དོན་འདི་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ཁུངས་དང་བཅས་བྲི་དགོ། 

ü རྩོམ་སྒྲིག་པའི་ མནོ་ཚུལ/ཉམས་མྱོང་/ཡོན་ཏན་ ག་ཅི་ཨིན་ན? བཤད་པ་བྲི་ནི། 

ü རྩོམ་སྒྲིག་པ་དང་ རྩོམ་ལྷག་མི་གཉིས་ཀྱི་བར་ནའི་ ཚོར་ཉམས་དང་ གོ་བ་སྤྲོད་ལེན་གྱི་ཁྱད་པར་ཚུ་ 

བཤད་པ་རྐྱབ་ནི།  

ü རྩོམ་སྒྲིག་པ་གིས་ དོན་ཚན་འདིའི་སྐོར་ལས་ མནོ་བསམ་ག་དེ་སྦེ་ར་བཏང་ནུག་ག? 

ü རྩོམ་འདི་ནང་ མིང་ཚིག་ག་དེ་སྦེ་ར་ ལག་ལེན་འཐབ་ནུག་ག? དཔེ་རྒྱན་དང་གཟུགས་རྒྱན་ ག་ཅི་ར་ལག་

ལེན་འཐབ་ནུག་ག? ཚིག་དོན་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ སྙན་ཚིག་དང་སྒྲ་གདངས་ ཚིག་གི་མཛེས་ཆ་ཚུ་ག་དེ་

སྦེ་ར་ བཙུགས་ཏེ་བྲིས་ནུག་ག་ཚུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ བཤད་པ་རྐྱབ་ནི།  

ü རྩོམ་འདི་ནང་ རྩོམ་འབྲི་མི་འདི་གིས་ མཁོ་ཆེ་བའི་ལག་ཆ་ཚུ་ འགྲོས་ཉམས་མཛེས་ཏོག་ཏོ་ འབད་ག་དེ་

སྦེ་ར་ལག་ལེན་འཐབ་ནུག་ག? ཚུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ བཤད་པ་བྲི་ནི། 

༣) མཇུག་བསྡུ། 

ü ངོ་སྤྲོད་ནང་ཡོད་པའི་ རྩ་བའི་བརྗོད་པ་འདི་དང་ དོན་ཚན་གྱི་བརྗོད་བྱ་གཙོ་བོ་འདི་ བཅུད་བསྡུ་སྟེ་ བྲི་ནི།  



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ü རབ་འབྱུང་པ་ཅིན་ རང་སོའི་སྙན་རྩོམ་བསྐྱར་ཞིབ་འདི་ སློབ་སྡེ་ནང་ལུ་ སྐོར་རྒྱབ་སྦེ་ག་ར་གིས་ ལྷག་སྟེ་ བསམ་ལན་བྱིན་

བཅུག་ནི། 

ü མཇུག་ལུ་ ཁོང་རའི་ བྲི་ནི་དང་ལྷག་ནིའི་དཔེ་སྣོད་ནང་ བསྡུ་གསོག་འབད་བཞག་ནི།  

 

གྲོས་འཆར་ལྔ་པ།  སློབ་དེབ་ནང་གི་ལྷག་ནིའི་ཐབས་ལམ་མ་འདྲ་བའི་ཐོག་ལྷག་ནིའི་སྦྱང་བ་འཐོབ་བཅུག་ནི།                             

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

ü སྙན་རྩོམ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་འཐོབ་ཐབས་ལུ་ སློབ་རིམ་བཅུ་པའི་ ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་གི་སློབ་དེབ་ནང་ལུ་ 

ལྷག་ཐངས་མ་འདྲཝ་ཡོད་པའི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ལྷག་བཅུག་ནི། འདི་གི་དོན་ལུ་ ལྷག་ནིའི་སྦྱོང་ལཱ་ག་དེ་སྦེ་

ར་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་ནའི་དོན་ལུ་ སློབ་རིམ་བཅུ་པའི་ ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་གི་ སློབ་དེབ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཅན་མ་ 

ཤོག་གྲངས་༡༧༡ ལས་ ༡༨༥ ཚུན་ཚོད་ནང་ བཀོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ གཟིགས་དགོ། 

ü དེ་མ་ཚད་ སློབ་རིམ་བཅུག་པའི་ སློབ་དཔོན་ལམ་སྟོན་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཅན་མའི་ ཤོག་གྲངས་ ༤༧ ལས་ ༨༡ ཚུན་ཚོད་ཀྱི་

ནང་འཁོད་ ལྷག་ཐངས་ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ནའི་ སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་ ཡོདཔ་ལས་ འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མཛད་

གནང་།  

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• ཁྱོད་ཀྱིས་སྙན་རྩོམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ ཡོན་ཏན་ག་ཅི་ར་ཐོབ་ཅི་གོ?   

• ག་གིས་ཡང་དགའ་མི་ རྩོམ་ཅིག་རྐྱབ་དགོ་པ་ཅིན་ འདི་ནང་ ཁྱད་ཆོས་ག་ཅི་ར་ཚང་དགོཔ་འདུག? 

• ཁྱོད་ རྩོམ་སྒྲིག་པ་མཁས་མཆོག་ཅིག་ལུ་ འགྱུར་དགོ་པ་ཅིན་ ག་ཅི་ར་འབད་དགོཔ་བཟུམ་འདུག་ག?  

• ལྷག་ནི་ལུ་མཁས་སྦྱང་ཚུད་དགོ་པ་ཅིན་ ཚིགས་བཅད་ཀྱི་སྙན་རྩོམ་ལྷག་ནི་དང་ ཚིག་ལྷུག་གི་སྙན་རྩོམ་ལྷག་ནི་ གཉིས་ལས་ 

ག་འདི་ དྲག་པས? ག་ཅི་སྦེ? 

 

དབྱེ་ཞིབ། 

 ༡ སྙན་རྩོམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཚད་བཟོ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།   

 ༢ ཚིག་གི་བཅད་མཚམས་དང་ རྗོད་སྒྲ་ དགཔ་འབད་ ལྷག་མི་ལྷག་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།   

 ༣ འོག་གི་གནད་དོན་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ དབྱེ་ཚད་དང་ སྐུགས་ཁྲམ་བཟོ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  

གཅད་མཚམས རྗོད་སྒྲ།  སྐད་སེང་ཕབ། ཀློག་སྦྱང་།/ཐོགས་ཆག  ལྷག་ཆད།  ཡོངས་སྡོམ།  
༥ ༥   ༥    ༥ ༥ ༢༥ 

༤ རྗོད་སྒྲ་དག་མི་དག་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྟ་རྟོག་དབྱེ་ཚད་ཀྱི་མཁོ་ཆས་བཟོ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

༡. སློབ་རིམ་བཅུ་པའི་ ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་སློབ་དེབ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཅན་མ།  

༢. གླུ་དེབ་བློ་གསར་ལམ་སྟོན།    

༣. རྫོང་ཁའི་བློ་ཟེ། (རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷག་ཚོགས།)     

4) བློ་ཟེ་དགའ་བའི་ཟློས་གར། (བྲེ་གང་།) 

༥) འབྲུག་གི་བློ་ཟེ། (རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།)    

༦) བློ་ཟེ། (ཕུར་པ་འཕྲིན་ལས་དང་ མགོདམ་ཚེ་རིང་) 

༧) རྩང་མོ་སེམས་ཀྱི་མེ་ཏོག།  

༨) གླུ་དེབ་གཞོན་པའི་དགའ་སྟོན་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ཅན་མ། (རྒྱལ་གཞུང་ཟློས་གར་སློབ་སྦྱོང་ལྟེ་བ།) 

༩) སྙན་རྩོམ་གྱི་ ཀི་དེབ་གཞན།   

༼དྲན་གསོ། ལྷབ་སྟོན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ མཐུན་རྐྱེན་གཞན་ཡང་ རང་གིས་འཚོལ་ཏེ་ བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་

དགོ༽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

རྗོད་སྒྲ་མ་དག་པའི་ཡི་གུ།   རྗོད་སྒྲ་མ་དགཔ་སྦེ་ལྷག་ཐངས། རྗོད་སྒྲ་ངོ་མ།  
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ཆ་ཤས་གསུམ་པ། 

སྲུང་གི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན། 
སློབ་རིམ་བཅུ་པ། 

 

 

སྲུང་རྩོམ་དང་འབྲེལ་བའི་ 

• ལྕོགས་གྲུབ། 

• ལས་དོན། 

• ལྷབ་སྟོན་ལམ་སྟོན། 

• དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས། 

• མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 
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སློབ་རིམ་༡༠ པའི་སྲུང་སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན། 

སྲུང་གི་ངོ་སོྤྲད་སློབ་སྟོན་ལམ་ལུགས། 

ལྕོགས་གྲུབ། 

• འབྲི་རྩོམ་ སྙན་རྩོམ་ སྲུང་ རྣམ་ཐར་ འཁྲབ་སྲུང་ལ་སོགས་པའི་ རྩོམ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་ཚུ་ ཉན་ཞིནམ་ལས་ 

དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ བཏུབ་མ་བཏུབ་ཀྱི་ བསམ་འཆར་བཤད་ནི་དང་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ གནད་དོན་ཚུ་ རྒྱས་སྡུད་གང་འོས་

ཀྱི་ཐོག་ལས་ སླབ་ཚུགས། ༼ཉན་སླབ།༽ 

• རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་མཁོ་བའི་ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ལེགས་ཤོམ་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ 

རང་གི་མི་ཚེ་ དོན་ལྡན་བཟོ་ནི་ལུ་བརྩོན་ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ།༽ 

ལས་དོན། 

• རྫོང་ཁའི་རྩོམ་རིག་ནང་གི་ ཚིགས་བཅད་ ཚིག་ལྷུག་ སྤེལ་མ་ ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ རྗོད་སྒྲ་དང་ ཚིག་གི་གཅད་མཚམས་ཚུ་ འོས་

འབབ་ལྡན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ལྷག་སྟེ་ གོ་བ་ལེན་ཚུགས་དགོ། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• སྲུང་ཐུང་ཚུ་ལྷག་ཞིནམ་ལས་ སྲུང་གི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ ཚངམ་སྦེ་ཡོད་མེད་ དབྱེ་དཔྱད་དང་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཚུགས་དགོ། ༼ལྷག་

རྩོམ༽ 

• འབྲེལ་ཡོད་ གནད་དོན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བསམ་ཞིབ་དང་འདྲི་ཞིབ་ཚུ་འབད་དེ་ རྩོད་བསྡུར་ཚུ་ འབད་ཚུགས་དགོ། ༼ཉན་སླབ།༽ 

 

གྲོས་འཆར་དང་པ། རང་གི་ཉམས་མོྱང་བརྗེ་སོར་གྱི་ཐོག་ལས་ལྷབ་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

ཉམས་མྱོང་བརྗེ་སོར་གྱི་ཐོག་ལས་ སྲུང་ངོ་སྤྲོད་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ འོག་གི་སྦྱོང་ལཱའི་གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི། 

• དང་པ་ར་ འོག་གི་གནད་དོན་ཚུའི་ཐོག་ལུ་ ཉམས་མྱོང་བརྗེ་སོར་འབད་བཅུག་ནི། 

ü ཁྱེད་ག་ར་ བྱ་ཤ་ བཟའ་ནི་ཡོད་ག? 

ü ཀེ་ཨེཕ་སི་་ ཟེར་མི་རྣ་བ་གིས་གོ་ཡི་ག? ལ་ལུ་གིས་ བཟའ་ཡང་བཟའཝ་འོང་སྨོ? 

• དེ་ལས་ ཀེ་ཨེཕ་སི་་ སྲོལ་གཏོད་འབད་མི་འདི་གི་སྐོར་ལས་ འོག་གི་ལོ་རྒྱུས་འདི་བཤད་ནི།   

ཁོ་གིས་ བྱ་ཤ་བཟོ་ཐངས་ཀྱི་ཟས་སྦྱོར་ལག་དེབ་འདི་འབག་སྟེ་ སྦྱིན་བདག་འཚོལཝ་

ད་ སྦྱིན་བདག་བརྒྱ་དང་དགུ་གིས་ ཁས་ལེན་འབད་མ་བཏུབ་ཟེར་ཨིན་པས། ཨིན་

རུང་ཁོ་གིས་ བཀོ་མ་བཞག་པར་ ལཱ་འདི་འཕྲོ་མཐུད་འབད་དེ་ འབདཝ་ལས་ ད་

རེས་ནངས་པར་ཁོ་གི་མིང་གཏམ་ འཛམ་གླིང་ག་ཏེ་ཡང་ཁྱབ་སྟེ་ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས། ང་

བཅས་ཀྱིས་བཙོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ལཱ་འབད་བ་ཅིན་ མཐར་མ་འཁྱོལ་བའི་དཔེ་ མ་པ་ལས་མེད། 

• དེ་གི་ཤུལ་ལས་ འོག་གི་དྲི་བ་ཚུ་ བཀོད་ནི། 
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ü ད་ལྟོ་ ང་གིས་སླབ་མི་འདི་ ག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཨིན་པས? 

ü འདི་ ངོ་མ་ཨིན་མས? བཟོ་བཟོཝ་ཨིན་པས?  

• འདི་བཟུམ་ངོ་མ་སྦེ་ བྱུང་མི་འདི་ལུ་དངོས་སྲུང་ཟེར་སླབ་ཨིན་པའི་སྐོར་ལས་ ངོ་སྤྲོད་འབད་ནི། 

• ང་བཅས་ཀྱིས་ འདི་གི་སྐོར་ལས་ གནས། དུས། རྙོག་གཞི། ཞི་ཐབས། ལ་སོགས་པ་ག་ར་བཙུགས་ཏེ་ བྲི་བའི་བསྒང་

ལས་ སྲུང་ཐུང་ཟེར་སླབ་ཨིན། 

• དེ་གི་ཤུལ་ལས་ ཨ་ལོ་ཆ་སྦེ་ བཟོ་ཞིནམ་ལས་ སྐར་མ་ལྔ་གི་རིང་ལུ་ ཉམས་མྱོང་བརྗེ་སོར་འབད་བཅུག་ནི།  

• དེ་ལས་ ཉམས་མྱོང་གཉིས་བསྡོམས་ཞིནམ་ལས་ ལོ་རྒྱུས་ཐུང་ཀུ་རེ་ བྲི་བཅུག། 

• སྡེ་ཚན་དག་པ་ཅིག་ལུ་སྤྱན་འབུལ་འབད་བཅུག། 

• ཁྱད་ཆོས་ག་ར་ཚང་མི་ཅིག་ སློབ་དཔོན་གྱིས་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ག་ར་ངོ་སྤྲོད་འབད། 

  ང་བཅས་རའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ སྲུང་སྦེ་བྲི་བ་ཅིན་ བྲི་བཏུབ་པས་ག? ཟེར་བའི་དྲི་བ་བཀོད་ཐོག་ལས་ སྲུང་གི་ངོ་སྤྲོད་འབད་ནི། 

རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ། 

• སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༡༠༡ ། སློབ་རིམ་བཅུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ། 
• https://www.youtube.com/watch?v=u5O5Np_XQLY&list=PL8WWToQ5Kvkdei1BidYv

JLXfXlbpDUagq (Rང་བuར་ཞིབ། E-Learning) 
• https://youtu.be/-6Y5uOiAvLs?list=PL8WWToQ5Kvkdei1BidYvJLXfXlbpDUagq  

 (Rང་ངོ་5ོད། E-Learning) 
 

 

གྲོས་འཆར་གཉིས་པ། འཚོལ་ཞིབ་ཐོག་ལས་ སྲུང་གི་ངོ་སོྤྲད་འབྲི་ལྷབ་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ཚུ་ནང་ལས་ སྲུང་གྱི་ངོ་སྤྲོད་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ག་བསྡུར་འབད་དེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་ལཱ་ཅིག་འགོ་

འདྲེན་འཐབ་པ་ཅིན། 

• དང་པ་ར་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ཚུ་ནང་ལས་ སྲུང་འབྲི་ཐངས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བལྟ་བཅུག་ནི། 

• དེ་གི་ཤུལ་ལས་ འོག་གི་གནད་དོན་ཚུའི་ཐོག་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་བཅུག་ནི། 

ü སྲུང་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་ལུ་གོཝ་ཨིན་མས?  

ü སྲུང་འདི་ ག་དེ་སྦེ་ བྲི་དགོ་ནི་ཨིན་མས? 

ü སྲུང་དང་ ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ་གྱི་བར་ན་ ཁྱད་པར་ག་ཅི་འདུག? 

ü སྲུང་བྲིཝ་ད་ ཚང་དགོ་པའི་ཁྱད་ཆོས་ག་ཅི་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན? རེ་རེ་བཞིན་ ཐོ་བཀོད་འབད། 

ü སྲུང་ནང་ རྙོགས་གཞི་འབྱུང་ཐངས་མ་འདྲཝ་ག་དེ་འབད་ར་འདུག? 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ། 

• སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༡༠༡ ། སློབ་རིམ་བཅུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ། 

https://blog.lulu.com/4-elements-of-great-short-stories/ ༼སྲུང་གི་ཁྱད་རྣམ༽ 

www.infobooks.org  ༼སྲུང་ཐུང་ཀུ༽ 

https://blog.reedsy.com/elements-of-a-story/ ༼སྲུང་གི་ཁྱད་རྣམ༽ 

https://davehood59.wordpress.com/2010/01/20/characteristics-of-a-good-story/ ༼སྲུང་གི་

ཁྱད་རྣམ༽ 

 

གྲོས་འཆར་གསུམ་པ། ལམ་སྟོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྲུང་གི་ཆ་ཤས་ རང་གིས་ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སྲུང་གི་ཆ་ཤས་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་སྐོར་ལས་ ཧ་གོ་ནིའི་དོན་ལུ་ འོག་གི་རྒྱབ་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་བལྟ་སྟེ་ དྲི་བ་ཚུ་གི་ལན་བྲི་བཅུག་ནི། དྲི་བ། 

1. སྲུང་ནང་ལུ་ཚང་དགོ་པའི་ ཆ་ཤས་ག་ཅི་དང་ག་ཅི་ར་ཨིན་ན? 

2. ཆ་ཤས་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་བཤད་པ་རྐྱབ། 

3. སྲུང་ནང་ལུ་ཚང་དགོ་པའི་ ཆ་ཤས་ཚུ་ ཤེས་དགོཔ་འདི་ ག་དེམ་ཅིག་ཁག་ཆེཝ་ཨིན་ན? 

རྒྱབ་རྟེན་མཁོ་ཆས། 
• http://youtu.be/u0Q37vLOQ7A ༼སྲུང་གི་ཆ་ཤས་སློབ་སྟོན་ སློབ་བསམ་གྲུབ༽ 

• ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། སློབ་རིམ་བཅུ་པ།  

• elements of short story, google 

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ རྒྱབ་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་བལྟ་སྟེ་ ལན་ཚུ་ བྲིས་ཚར་ཞིནམ་མས་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ དམངས་འཛོམས་གྲོས་

བསྡུར་ཐོག་ལས་ དྲི་བ་ རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ལན་ཚུ་ གེ་ཟ་ལྦ་གའི་ཐོག་ལས་སླབ་བཅུག་དགོ། དེ་སྦེ་སླབ་པའི་སྐབས་ ལན་མ་

ཕོགཔ་དང་ ཁ་སྐོག་བཀལ་དགོ་མི། ཡང་ན་ ལེགས་བཅོས་འབད་དགོཔ་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ།  དེ་

ལས་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཆ་ཤས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བཅུད་དོན་གསལ་བཤད་ཚུ་འབད་དེ་ མཇུག་བསྡུ་ནི། 
 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• སྲུང་གི་ཆ་ཤས་ཟེར་མི་འདི་ ག་དེམ་ཅིག་ལུ་གོ་ནི་སྨོ? 

• སྲུང་འདི་ ལྷག་མི་ཚུ་ལུ་ སྤྲོ་བ་འབྱུང་ནིའི་དོན་ལུ་ ག་དེ་སྦེ་ར་བྲི་དགོ་ནི་ཨིན་མས་གོ? 

• སྲུང་གི་ཆ་ཤས་ཚུ་ལས་ སྲུང་རྩེདཔ་བཟུམ་ཅིག་ སྲུང་ནང་ བཙུགས་པའི་སྐབས་ བཙུགས་ཐངས་ག་དེ་སྦེ་ཨིན་མས་གོ? 

དབྱེ་ཞིབ། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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• སྲུང་གི་ཆ་ཤས་འདི་ཚུ་གི་གོ་བ་ རེ་རེ་བཞིན་ ཨ་ལོ་དག་པ་ཅིག་ལུ་སླབ་བཅུག་ཞིན་ན་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

• སྲུང་གཅིག་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ དེ་ནང་ལུ་ སྲུང་གི་ཆ་ཤས་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་ མི་ཚུགས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་

དགོ། 

དཔེ་དེབ། 

༡. སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༡༡༠ ། སློབ་རིམ་བཅུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

༢. རང་གྲོལ་དབྱངས་སྒྲོན། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ།  

https://penandthepad.com ༼སྲུང་གི་ཆ་ཤས་དང་སྲུང་གི་བཀོད་རིས།༽ 

https://www.toppr.com  ༼སྲུང་མ་འདྲཝ༽ 
http://youtu.be/u0Q37vLOQ7A ༼སྲུང་གི་ཆ་ཤས་སློབ་སྟོན་ སློབ་བསམ་གྲུབ༽ 

 

གྲོས་འཆར་བཞི་པ། སྲུང་ལྷག་སྟེ་ གོ་དོན་དང་བརྡ་དོན་ལེན་བཅུག་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ།  

ལས་འགུལ་གཞི་བཞག་གི་ཐོག་ལས་ སྲུང་འབྲི་ལྷག་གི་སྦྱོང་ལཱ་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན། 

• སློབ་དེབ་ནང་གི་སྲུང་། ཡང་ན། སྲུང་དེབ་ཚུ་ ག་དེ་མང་མང་ལྷག་བཅུག་ནི།  

• སྲུང་ལྷག་ཚརཝ་ད་ འོག་གི་ གནད་དོན་ཚུའི་ཐོག་ལུ་ བསམ་ཞིབ་འབད་དེ་ བྲི་བཅུག་ནི། 

ü སྲུང་གི་བརྗོད་དོན། 

ü སྲུང་རྩེདཔ་གི་སྐོར། 

ü སྐྱོད་དཔྱད། 

ü ལེགས་པའི་ཆ། 

ü ལ་སོགས་པ། 

• འདི་ཚུ་ རབ་འབྱུང་པ་ཅིན་ མཛུབ་གནོན་རྐྱབ་སྟེ་ བྲི་བཅུག། 

• རང་གིས་ལྷག་ཡོད་པའི་སྲུང་ཚུ་ རང་སོའི་ལྷག་ནིའི་དཔེ་སྣོད་ནང་ཡང་ བསྡུ་གསོག་འབད་དེ་བཞག་བཅུག་དགོ། 

རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ། 

༡. སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༡༡༠ ། སློབ་རིམ་བཅུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

༢. སྲུང་དེབ། ༼སློབ་ཕྲུག་ཁོང་རང་གིས་གདམ་འཐུ་འབད་ནི༽  

༣. འཁྲབ་སྲུང་ རང་གྲོལ་དང་དབྱངས་སྒྲོན། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

༤. བརྩེ་བའི་འདུ་ཤེས། བློ་གཏེར་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 
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ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ། 

https://www.waterford.org ༼ལྷག་ཐངས་ཀྱི་དབྱེ་བ༽ 

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

utan_III_752af46b70545904a299b6a8a0cc2c88.pdf ༼འབྲུག་གི་ཁ་རྒྱུན་སྲུང་སྣ་ཕོྱགས་བསྡེབས་ རྣ་བའི་དགའ་

སོྟན། དེབ་གསུམ་པ༽ 

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

utan_II_c41de2ad9f7a64928b4d8dfb82c39c46.pdf ༼འབྲུག་གི་ཁ་རྒྱུན་སྲུང་སྣ་ཕོྱགས་བསྡེབས་ རྣ་བའི་དགའ་སོྟན། 

དེབ་གཉིས་པ༽ 

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

utan_I_6ec69e42009cb314cfae93e2da91daf2.pdf ༼འབྲུག་གི་ཁ་རྒྱུན་སྲུང་སྣ་ཕོྱགས་བསྡེབས་ རྣ་བའི་དགའ་སོྟན། 

དེབ་དང་པ༽ 

https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/Rangdol_and_Yangdon_5f4aca58

bf2ca395e2242c7f520214d0_0ef2a57f742b2771cb8073f458b62bbf.pdf ༼རང་འགྲོལ་དང་ དབྱངས་

སྒྲོན༽ 

https://youtu.be/-6Y5uOiAvLs?list=PL8WWToQ5Kvkdei1BidYvJLXfXlbpDUagq  ༼ཡོངས་འབྲེལ་སློབ་སྟོན། སྲུང་༽ 

 

གྲོས་འཆར་ལྔ་པ། འཁྲབ་རྩེད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ལྷབ་ནི།  

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ།  

འཁྲབ་རྩེད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ སྲུང་ལྷག་ནི་དང་གོ་དོན་ལེན་ནིའི་ སྦྱོང་ལཱ་ཅིག་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན། 

• སྲུང་འདི་ནང་ལུ་ སྲུང་རྩེདཔ་ག་དེམ་ཅིག་འདུག་ག་ བལྟ་ཞིནམ་ལས་ ཨ་ལོ་གི་སྡེ་ཚན་ཡང་འདི་དང་འཁྲིལ་བགོ་བཤའ་རྐྱབ། 

• འཁྲབ་རྩེད་འབད་ནི་གི་སྲུང་འདི་ ཨ་ལོ་ཁོང་རང་ལུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་བཅུག། 

• སྦྱང་བ་འབད་ནི་གི་ གོ་སྐབས་བྱིན་ཞིནམ་ལས་འཁྲབ་རྩེད་འབད་བཅུག། 

• བློ་སླབ་ད་ སྲུང་གི་གོ་དོན་ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཁོང་ར་གིས་ སྟབས་བདེ་ཧིང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སླབ་རུང་བཏུབ། 

• སྡེ་ཚན་གཅིག་གིས་འཁྲབ་རྩེད་འབདཝ་ད་ སྡེ་ཚན་གཞན་མི་ཚུ་ལུ་སྐུགས་བྱིན་བཅུག། 

• འཁྲབ་རྩེད་ཀྱི་དུས་ཡུན་ཡང་ སློབ་དཔོན་རང་གིས་ གནས་སྟངས་དང་སྟབས་བདེ་ཧིང་ལུ་ བལྟ་སྟེ་ མཐའ་བཏོག་ནི།  

• འཁྲབ་རྩེད་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ། འོག་གི་དྲི་བ་ཚུ་བཀོད།  

ü སྲུང་འདི་ནང་སྒྲ་གཏམ། སྐོར་གཏམ། དཔྱེ་གཏམ། ལུང་འདྲེན་ཚུ་འདུག་ག? གོ་དོན་དང་བཅས་ འབྲི་སླབ་

འབད་བཅུག་ནི། 

ü སྲུང་གི་ཚོར་ཤུགས་འདི་གི་ སྐོར་ལས་ འབྲི་སླབ་འབད་བཅུག་ནི? 
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ü སྲུང་ འབྲི་མི་འདི་ ཁྱོད་ཨིན་པ་ཅིན། སྲུང་འདི་ནང་ལུ་ བཏུབ་དང་མ་བཏུབ་ ལེགས་བཅོས་ག་དེ་སྦེ་ར་ 

འབད་འབདཝ་འོང? 

ü ལ་སོགས་པ། གཞན་ཡང་སློབ་དཔོན་རང་གིས་ ཨ་ལུ་གི་ རིག་པའི་རྣམ་དཔྱོད་ཡར་དྲག་ གཏང་ཚུགས་པའི་ 

དྲི་བ་ཚུ་དྲི་དགོ། 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• སྲུང་རྩེདཔ་འདི་ལུ་ རྙོགས་གཞི་ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཐོན་ནུག? 

• སྲུང་འདི་ ཁྱད་རྣམ་ག་ར་ཚང་བའི་ སྲུང་ཨིན་པས་ག? ཁུངས་བཀལ། 

• རྙོགས་གཞི་གཞན་ ཁ་སྐོང་རྐྱབ་དགོཔ་ཡོད་པ་ཅིན་ཁྱོད་ཀྱིས་ ག་ཅི་ཁ་སྐོང་རྐྱབ་འོང་? 

• སྲུང་འདི་གིས་ བབརྗོད་དོན་ག་ཅི་ར་སྟོནམ་མས? 

• སྲུང་རྩེདཔ་འདི་ལུ་ ཕྱི་གཟུགས་དང་ འདུ་ཤེས་ཀྱི་གདོང་ལེན་ ག་ཅི་ར་བྱུང་ནུག? 

• སྲུང་འདི་ལས་ཁྱོད་ལུ་ རིག་པ་གསརཔ་ག་ཅི་ར་ ཐོབ་ཅི? 

• གཞན་ཡང་ སློབ་དཔོན་རང་གིས་ ཨ་ལུའི་རིག་པའི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་དྲག་གཏང་ཚུགས་པའི་དྲི་བ་དང་། ལས་དོན་

འགྲུབ་ཚུགས་པའི་དྲི་བ་ཚུ་ བཟོ་སྟེ་བྲི་དགོ། 

དབྱེ་ཞིབ།  

འཁྲབ་རྩེད་ཀྱི་སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞིའི་དཔེ། 
དོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་མ་འཁྲིལ།་ རྨད་བྱུང་། ༼༥༽ རེ་མཐུན། ༼༤༽ ཉེ་འབྱོར། ༼༣༽ གཞི་འཛུགས། ༼༢༽ 

རྣམ་འགྱུར།     
སྐད་ཀྱི་སེང་ཕབ།     
བློ་སླབ་ཐངས།     
སྤོབས་པ།     
མཐུན་འབྲེལ།     
འགན་ཁུར་འབག་ཐངས།     
གསར་བསྐྲུན།     

༼ཚད་གཞི་གཞན་འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་བཙུགས༽ 

རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ། 

༡. སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༡༡༠ ། སློབ་རིམ་བཅུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ།  
https://youtu.be/Q4AhC0-3pxU ༼སྲུང་བྲིས་ཀྱི་སོླབ་སོྟན། སོླབ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན༽ 

http://youtu.be/u0Q37vLOQ7A ༼སྲུང་གི་ཆ་ཤས་སོླབ་བསམ་གྲུབ༽ 
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གྲོས་འཆར་དྲུག་པ། སྲུང་ལྷག་སྟེ་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་བྲི་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སྦྱོང་ལཱ།  

སྲུང་ལྷག་སྟེ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནིའི་སྦྱོང་ལཱ་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན། 

• དང་པ་ར་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སློབ་དེབ་ནང་གི་སྲུང་། ཡང་ན། གཞན་གྱིས་བརྩམས་ཏེ་ཡོད་པའི་སྲུང་ཚུ་ ལྷག་བཅུག་ནི། 

• དེ་ལས་ འོག་གི་ཤོག་ཁྲམ་འདི་བཟུམ་ཅིག་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ སྲུང་འདི་ལྷག་སྟེ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བཅུག་ནི། 

མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                   སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་ 

སྲུང་བསྐྱར་ཞིབ། 

སྲུང་དེབ་ཀྱི་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ རྩོམ་པ་པོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

་ 

 

སྲུང་གི་བཅུད་དོན་ དོན་མཚམས་ཐུང་ཀུ་ཅིག་བྲིས།་་་་་་་་ 

སྲུང་རྩེདཔ་གི་ཁག་ཆེ་བའི་ཁྱད་ཆོས་དག་པ་ཅིག་བཀོད།་་་་་་་ 

སྲུང་འདི་ནང་དཔེ་དང་དོན་སོ་སོ་ཡོད་པ་ཅིན་བཀོད།་་་་་་་ 

རང་གི་བསམ་འཆར།་་་་་་་་ 

དབྱེ་དཔྱད།་་་་་་  

མཇུག་བསྡུ།་་་་་་་ 

• མཇུག་ར་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ འོས་འབབ་ལྡན་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ བཟོ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་རུང་བཏུབ། 

• སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཁོང་ར་གིས་བྲིས་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་ རང་གི་བྲི་ནིའི་དཔེ་སྣོད་ནང་ བསྡུ་གསོག་འབད་དེ་བཞག་བཅུག་རུང་བཏུབ། 

རྒྱབ་རྟེན་མཁོ་ཆས། 

༡. སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༡༡༠ ། སློབ་རིམ་བཅུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

༢. སྲུང་དེབ། ༼སློབ་ཕྲུག་ཁོང་རང་གིས་གདམ་འཐུ་འབད་ནི།  

https://www.education.com ༼སྦྱོང་ལཱ་མ་འདྲཝ།༽ 
https://youtu.be/u5O5Np_XQLY?list=PL8WWToQ5Kvkdei1BidYvJLXfXlbpDUagq ༼ཡོངས་འབྲེལ་སློབ་སྟོན། སྲུང་བསྐྱར་ཞིབ༽ 

 

གྲོས་འཆར་བདུན་པ། སྲུང་ལྷག་སྟེ་ གནས་སྟངས་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཐོག་ལས་ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི། 
ལྷབ་སོྟན་སོྦྱང་ལཱ། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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སྲུང་ལྷག་ཞིན་ན་ སྲུང་ནང་གི་ གནས་སྟངས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ འབྲི་སླབ་འབད་ནིའི་སྦྱོང་ལཱ་ཅིག་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་

ནི་ཨིན་པ་ཅིན། 

• དང་པ་ར་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སློབ་དེབ་ནང་གི་སྲུང་། ཡང་ན། གཞན་གྱིས་བྲིས་ཏེ་ཡོད་པའི་སྲུང་ཅིག་ ལྷག་བཅུག་ཞིན་ན་ 

འོག་གི་གནད་དོན་ཚུ་དང་འདྲ་བའི་དཔེ་གཞན་ཡང་ འཚོལ་ཏེ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་བཅུག་ནི། 

ü སྲུང་འདི་ནང་ལས་ ཁྱོད་ཀྱི་་སྲུང་རྩེདཔ་དགའ་ཤོས་ ག་དང་ག་ར་ཨིན་སྨོ? ཁོང་གི་ ཕྱིའི་བྱ་སྤྱོད་ལུ་ བལྟ་སྟེ་ 

ནང་གི་བསམ་སྤྱོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ བྲིས། 

ü སྲུང་འདི་ནང་ རྙོགས་གཞི་ འབྱུང་མི་འདི་ ངོ་མ་ར་ ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ འོང་ནི་མས? རྙོགས་གཞི་འདི་ མི་

འབྱུང་ནིའི་དོན་ལུ་ སྲུང་རྩེདཔ་ཚུ་གིས་ ག་ཅི་མ་འབད་བ་ཅིན། ཡང་ན། ག་ཅི་འབད་བ་ཅིན་ དྲག་ནི་མས? 

ü སྲུང་ནང་གི་ ཞི་ཐབས་འདི་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ བཏུབ་མ་བཏུབ་ག་ཅི་ར་འདུག? ཁུངས་བཀལ་ཏེ་བྲིས། 

ü སྲུང་འདིའི་ བརྗོད་དོན་འདི་ ང་བཅས་རའི་མི་ཚེའི་གནས་སྟངས་ངོ་མ་ནང་ འབྲེལ་བ་འདུག་ག? ག་དེ་སྦེ? ཁུངས་

བཀལ། 

ü སྲུང་རྩེདཔ་དང་ ཁྱོད་ཀྱི་བར་ན་ འདྲ་བའི་ཁྱད་ཆོས་དང་ མ་འདྲ་བའི་ཁྱད་ཆོས་ ག་ཅི་ར་འདུག? 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

ü སྲུང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི་འདི་གིས་ ཁྱོད་ལུ་ཡོན་ཏན་ག་ཅི་ར་ ཐོབ་ཅི? 

ü སྲུང་བསྐྱར་ཞིབ་འབདཝ་ད་ ཁྱད་ཆོས་ཚང་དགོཔ་ ག་ཅི་ར་འདུག? 

ü སྲུང་གི་བརྗོད་དོན་ཚུ་ འབྲེལ་མཐུད་འབད་ཚུགས་མི་ཚུགས? 

ü ཁྱོད་ལུ་ འདི་བཟུམ་མའི་གནས་སྟངས་ཤར་བ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ག་དེ་སྦེ་འབད་འོང? ཟེར་བའི་དྲི་བ་ཚུ་དྲིས་ཏེ་ 

ཨ་ལོ་ཚུ་ མི་ཚེ་ནང་ དཀའ་ངལ་ཚུ་གདོང་ལེན་འབད་ཚུགསཔ་བཟོ་དགོ། 

དབྱེ་ཞིབ། 

ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་ བྲིས་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ད་ ཁོང་གི་ མི་ཚེའི་གནས་སྟངས་ངོ་མ་ནང་ དཀའ་ངལ་ཚུ་ལུ་ གདོང་ལེན་

འབད་ཐངས། གནས་སྟངས་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ ལན་འབྲི་སླབ་འབད་ཐངས། མནོ་བསམ་གཏང་ཐངས་ཚུ་ཡང་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ། 

༡. སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༡༡༠ ། སློབ་རིམ་བཅུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

༢. རོ་དངོས་གྲུབ་ཅན། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི། ༢༠༠༣། ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས། 

 

གྲོས་འཆར་བརྒྱད་པ། ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་འཐོབ་ཐབས་ལུ་ སྡེ་ཚན་ནང་སྦེ་ལྷག་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྡེ་ཚན་ནང་སྦེ་ ལྷག་ནིའི་སྦྱོང་ལཱ་ཅིག་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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• དང་པ་ར་ སྲུང་ནང་ལུ་ འཁྲབ་རྩེདཔ་དང་ ལྷག་མི་བསྡོམས་ཏེ་ ག་དེ་ཅིག་འདུག་ག་བལྟ་ཞིན་ན་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ཡང་ དེ་

དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྡེ་ཚན་བགོ་བཤའ་རྐྱབ་ནི། 

• དེ་ལས་ སྡེ་ཚན་གཅིག་ལུ་ ལྷག་མིའི་འགན་ཁུར་སྤྲོད། དེ་ལས་ སྡེ་ཚན་རེ་ལུ་ འཁྲབ་རྩེདཔ་རེ་གི་ བློ་ཚིག་ལྷག་ནིའི་

འགན་ཁུར་ སྤྲོད་དེ་ གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ ལྷག་བཅུག་ནི། 

དཔེར་ན། 

• སྲུང་ སྒོ་རཔ་ ཟེར་མི་འདི་ལུ་ གཞི་བཞག་པ་ཅིན་ ལྷག་མི། བླམ་ཞབས་དྲུང་དང་ སྒོ་རཔ་བཅས་ སྡེ་ཚན་གསུམ་

ནང་ བགོ་བཤའ་རྐྱབ་ནི། 

• སྡེ་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་གྱིས་ རང་གི་གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྡེ་ཚན་ནང་སྦེ་ ལྷག་ནི། 

 

སྲུང: སྒོ་རཔ། 

༉ ཧེ་མ་མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ སྤུངས་ཐང་བདེ་ཆེན་ཕོ་བྲང་ནང་ ཆབ་སྲིད་དར་ཞིང་རྒྱས་ཏེ་ 

བཞུགས་པའི་བསྒང་། ཨ་རྟག་ར་དད་པ་ཡོད་མི་ སྦྱིན་བདག་ཚུ་གིས་ རྟ། ནོར། གསེར། དངུལ། ཟངས། ལྕགས་ཚུ་ 

ཉིནམ་གཅིག་ཡང་མ་ཆད་པར་ཕུལ་མི་ འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། 
 

ཚར་གཅིག་འབདཝ་ད་ མར་སྒོ་ར་ཁ་ལུ་ སྡོད་མི་སྒོ་རཔ་གི་མནོ་བསམ་ལུ་ བླམ་འདི་བཞུགས་ས་ གསེར་ཁྲི་གུར་ཨིན་པས། 

བཞུགསཔ་བཞུགས་ས་ར་ ཕུལ་ཆ་ཕུལ་མི་ཡང་ལེ་ཤ་འདུག། ངནི་ ཉིནམ་ད་རིས་ནངས་པ་མེད་པར་ སྒོ་ར་ཁར་སྡོད་དེ། ལོ་མ་

ཧིང་རྫོགསཔ་ཡར་སོ་རུང་། ང་ལུནི་ ཕོགས་ཅིག་ལས་བརྒལ་ཏེ་ འཐོབ་ཁུངས་གཞན་ ཕྱེད་ཀྲམ་རྣཝ་ཞ་བོ་ཅིག་ཡང་མིན་འདུག། 

དེ་སྦེ་འདི་ ཁེ་རྒུད་རྩ་ལས་ར་ མི་བཏུབ་པས་ མནོ་ ཉིནམ་གཅིག་འབདཝ་ད་ བླ་མའི་སྐུ་མདུན་བཅར་ཏེ་ བླམ་རིན་པོ་ཆེ་ ང་

གིས་ སྒོ་ར་ཁར་སྡོད་དེ་ ལོ་མ་ཧིང་རྫོགསཔ་ཅིག་ལོག་སོ་རུང་ འཐོབ་ལམ་ ཞབས་ས་ལས་གནང་མི་ཕོགས་ཅིག་ལས་བརྒལ་ཏེ་ 

གཞན་ག་ནི་ཡང་མེད། ང་ལུ་ འཐོབ་ལམ་ད་རིས་བ་དྲགཔ་ཅིག་བཟོ་ནིའི་ཐབས་ ག་ཅི་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་དྲག་ག་ བླམ་རིན་པོ་ཆེ་

གིས་ ཐུགས་བརྟག་ཅིག་ གཟིགས་གནང་ ཟེར་ཞུ་ཞུཝ་མས། 
 

བླམ་གིས་ འདི་འཕྲོ་ལས་ དོན་དག་དེ་ཅིག་ལས་ ལྷག་མེད་པ་ཅིན་ ཐུགས་བརྟག་གཟིགས་དགོཔ་ཡང་མིང་འདུག། ནངས་པར་

ཉིནམ་གཅིག་ ང་ལུ་ཕུལ་ཆ་ རྟ། ནོར། གསེར། དངུལ་ཚུ་ ག་ཅི་ར་ཕུལ་མི་འཐོན་རུང་ ཁྱོད་ར་འབག་ཆི། ཟེར་གསུངས་ནུག། 

སྒོ་རཔ་འདི་ སེམས་ཡང་ཚ་ཐུག་ར་གཏང་རུང་ བླམ་གིས་བཀའ་གནང་ཚར་ཚརཝ་འབད་ནི་འདི་གིས་་་་་ 

 

• ཚོས་གཞི་ དམརཔོ་སྦེ་ཡོད་མི་ཚུ་ ལྷག་མིའི་སྡེ་ཚན་གྱིས་ གཅིག་ཁར་ལྷག་ནི། 

• ཚོས་གཞི་ ཧོནམོ་སྦེ་ཡོད་མི་ཚུ་ སྒོ་རཔ་གི་སྡེ་ཚན་གྱིས་ གཅིག་ཁར་ལྷག་ནི། 

• ཚོས་གཞི་ ལྗང་ཁུ་སྦེ་ཡོད་མི་ཚུ་ བླམ་ཞབས་དྲུང་གི་སྡེ་ཚན་གྱིས་ གཅིག་ཁར་ལྷག་ནི། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ། 

༡. སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༡༡༤ ། སློབ་རིམ་བཅུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

༢. སྲུང་དེབ། དཔེ་མཛོད་ནང་ལས་ཨ་ལོའི་ཤེས་ཚད་དང་བསྟུན་པའི་ལྷག་དེབ་ལེན་ཏེ་ལྷག་བཅུག༽ 

༣. ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ལྡུམ་ར། ཤེལ་རྔཔ་མཁའ་འགྲོ། ༼༢༠༠༩༽ Bhutan Today Printing House. 

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ། 

https://www.edutopia.org (ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས།) 

 

 

གྲོས་འཆར་དགུ་པ། ཚིག་མཛོད་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་མིང་ཚིག་སྐད་ཡིག་ལྷབ་ནི།  

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

ཚིག་མཛོད་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ སྲུང་ལྷག་པའི་ཞོར་ཁར་ མིང་ཚིག་སྐད་ཡིག་ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནིའི་ སྦྱོང་ལཱ་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་

པ་ཅིན། 

• དང་པ་ར་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སློབ་དེབ་ནང་གི་སྲུང་། ཡང་ན། གཞན་གྱིས་བརྩམས་ཏེ་ཡོད་པའི་སྲུང་ཅིག་ ལྷག་བཅུག་ནི། 

• སྲུང་ལྷགཔ་ད་ སྲུང་ནང་ལས་ མིང་ཚིག་གསརཔ་འཐོནམ་ད་ འོག་ཐིག་བཀལ་ཏེ་ བཞག་བཅུག་ནི། 

• དེ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ མིང་ཚིག་དག་པ་ཅིག་སླབ་བཅུག་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་དེའི་ཐོག་ལུ་ འོག་གི་གནད་དོན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་

ཏེ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ནི། 

གོ་དོན། འགལ་མིང་། རྣམ་གྲངས། རྗོད་ཚིག། མིང་ཚིག་སྒྲ་གཅིགམ།  ལ་སོགས་པ། 

དྲན་གསོ། གློག་བརྙན་ཅིག་ བལྟ་ཞིནམ་ལས་ འདི་ནང་གི་མིང་ཚིག་ཚུའི་ཐོག་ལུ་ འབད་རུང་བཏུབ། 

རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ། 

༡. སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༡༡༠ ། སློབ་རིམ་བཅུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

༢. ནམ་ལྷོད་ཚུགས་ག? པད་མ་ལྷ་སྒྲོན། 

༣. རལ་གྲི་འོད་འབར་བ། རྡོ་རྗེ་ཕྲིན་ལས། 

༤. གོ་ལ་ཟངས་གཞོང་གང་། ༼རྫོང་ཁའི་སྲུང་ཐུང་༽ ཟླ་བ་འབྲུག་པ། 

༥. བླམ་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས། Read Bhutan 

༦. གཞོན་ནུའི་བློ་སེམས་འགྱུར་བ། ཆོས་སྐྱོང་ཚེ་རིང་།    

༧. ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ལྡུམ་ར། ཤེལ་རྔཔ་མཁའ་འགྲོ། ༼༢༠༠༩༽ Bhutan Today Printing House. 

ཡོངས་འབྲེལ་སྦྲེལ་ལམ། 
• https://www.youtube.com/watch?v=XhBfaF88YRg  ༼ཨཔ་ བོག་ཏོའི་གློག་བརྙན༽ 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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• https://www.youtube.com/watch?v=TYVytBlns4s    ༼Covid-21 འབྲུག་པའི་གློག་བརྙན་ཐུང་ཀུ༽ 

• https://www.youtube.com/watch?v=AO-TfBpRhOI ༼རྒྱབ་སྐྱོར། འབྲུག་པའི་གློག་བརྙན་ཐུང་ཀུ༽ 

 

འབྲེལ་ཡོད་སྲུང་བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་འཐོབ་ཐབས་ཀྱི་ལྷབ་སྟོན་འབད་ཐངས། 

ལྕོགས་གྲུབ། 

• རྩོམ་རིག་གི་གཞི་རྟེན་ཚུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ འབྲི་རྩོམ་ སྙན་རྩོམ་ སྲུང་ལ་སོགས་པའི་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ དབྱེ་

དཔྱད་འབད་དེ་ བསམ་འཆར་བཀོད་ནི་དང་ དེ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ རང་གིས་ཡང་ རྩོམ་རིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ གསར་རྩོམ་འབད་

ནིའི་ འགན་ཁག་འབག་ཚུགས། ༼བྲི་ནི།༽ 

ལས་དོན། 

• བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཐངས་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ སྦྱང་བརྩོན་འབད་དེ་ གཞན་གྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་དེ་ཡོད་མི་་རྩོམ་རིག་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་

འབད་དེ་ བསམ་ལན་བཀོད་ཐོག་ལས་ བསམ་འཆར་བརྗེ་སོར་འབད་ཚུགས། 

• རྩོམ་རིག་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ རང་གི་མནོ་དོན་དང་ ཉམས་མྱོང་ འཆར་སྣང་ དངོས་འབྱུང་ཚུ་ ཞབས་ཁྲ་དང་

རྩང་མོ་ བློ་ཟེ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ ཚིགས་བཅད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཕབ་སྟེ་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཚུགས་དགོ།  

 

གྲོས་འཆར་དང་པ། སྲུང་གི་འཆར་གཞི་བརྩམ་ཐོག་ལས་ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ།  

རང་གིས་ལྷབ་ཡོད་པའི་ སྲུང་འབྲི་ཐངས་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ རང་སྟོབས་ཀྱི་ སྲུང་བྲི་ནིའི་སྦྱོང་ལཱ་ཅིག་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་

པ་ཅིན། 

• སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྲུང་བྲི་ནིའི་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མར་ འོག་གི་སྲུང་བྲི་ནིའི་ལམ་སྟོན་འདི་ སྟོན་ནི། 

 

སྲུང་བྲི་ནིའི་ལམ་སྟོན། 

• སྲུང་བྲིཝ་ད་ དང་པ་ར་ འོག་གི་གནད་དོན་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་དགོ། 

ü གནས་དུས།  

ü འཁྲབ་རྩེདཔ།  

ü རྙོགས་གཞི།  

ü འཁྲབ་རྩེདཔ་འགྲན་རྒོལ་འབད་མི།  

ü བརྗོད་དོན།  

ü ཞི་ཐབས། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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• སྲུང་བྲིཝ་ད། ག་ཏེ་ལུ? ནམ? ག་གིས? ག་དེ་སྦེ? ཟེར་མི་ཚུ་ ཚུད་ར་ཚུད་དགོ། 

• སྲུང་རྩེདཔ་ངོ་གི་ཁྱད་ཆོས་ ༼མིང་། སྤྲོ་བ་དང་ དང་འདོད། རང་གཤིས། གོམས་གཤིས། མི་གིས་དགའ་ཚུགས་པའི་

རང་བཞིན༽ ཚུ་ཚུད་དགོ། 

• སྲུང་གི་ཉམས་འདི་ དགའ་ཏོག་ཏོ། སྐྱོ་སི་སི། དགོད་བྲ་སི་སི། ཁོང་ཁྲོ་ལང་སི་སི། ཧ་ལས་སི་སི། ལ་སོགས་པའི་

ཉམས་ གང་རུང་ཅིག་ཚུད་ར་ཚུད་དགོ། 

• བློ་ཚིག་ཚུ་ཡང་ ཉན་དགོ་མནོ་སི་སི་དང་ སྤྲོ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ བྲི་དགོ། 

• གོང་གི་གནད་དོན་ཚུ་ ག་ར་ཚངམ་སྦེ་བཙུགས་ཏེ་ བྲི་བ་ཅིན་ སྲུང་འདི་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བྲི་ཚུགས། 

དྲན་གསོ། སྲུང་འདི་ བྲིཝ་ད་ སྲུང་ལྷག་མི་དང་ ཉན་མི་ ག་ཨིན་ན་ སེམས་ཁར་བཞག་སྟེ་ ཚིག་གཞི་ཚུ་ཡང་ འདི་

དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཙུགས་དགོ། 

 

• གོང་གི་ གནད་དོན་ཚུའི་གོ་བ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ སྤྲོད་ཞིན་ན་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སྲུང་བྲི་ནིའི་ སྦྱང་བ་གང་མང་བྱིན་དགོ། 

རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ། 

༡. སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༡༡༠ ། སློབ་རིམ་བཅུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ། 

https://thewritepractice.com ༼སྲུང་འབྲི་ཐངས༽ 

https://www.masterclass.com ༼སྲུང་འབྲིཝ་ད་གི་འཆར་གཞི་༽ 

 

གྲོས་འཆར་གཉིས་པ། གློག་བརྙན་ཐུང་ཀུ་ཅིག་ བལྟ་སྟེ་ འཁྲབ་སྲུང་འབྲི་ཐོག་ལས་ལྷབ་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ།  

མིང་ཚིག་ རྒྱ་སྐྱེད་ཀྱི་དོན་ལུ་ གློག་བརྙན་ཐུང་ཀུ་ཅིག་ བལྟ་ཞིན་ན་ འཁྲབ་གཞུང་བཟོ་ནིའི་ སྦྱོང་ལཱ་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པ་

ཅིན། 

• དང་པ་ར་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྡེ་ཚན་ནང་ བགོ་བཤའ་རྐྱབ་ནི། 

• དེ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ གློག་བརྙན་ཅིག་སྟོན་ནི། 

• གློག་བརྙན་འདི་ ལྟཝ་ད་ སྲུང་གི་བཅུད་དོན་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་དེ་བཞག་བཅུག་ནི། 

• གློག་བརྙན་ བལྟ་ཚརཝ་ད་ བློ་ཚིག་ཚུ་ གློག་བརྙན་ནང་ ག་ཨིནམ་སྦེ་མེན་པར་ བཅུད་དོན་དེ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ 

འཁྲབ་གཞུང་ གསར་བཟོ་འབད་བཅུག་ནི། 

• དེ་གི་ཤུལ་ལས་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་གང་རུང་ཅིག་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

• འཁྲབ་གཞུང་གི་འདྲ་ཅིག་ རང་སོའི་དཔེ་སྣོད་ནང་ཡང་ བསྡུ་གསོག་འབད་དེ་བཞག་བཅུག་ནི། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• སྲུང་དང་འཁྲབ་སྲུང་གཉིས་ལུ་ཁྱད་པར་ག་ཅི་འདུག? 

• ཁྱོད་ཀྱི་འཁྲབ་སྲུང་ག་ཅི་ར་ལྷག་ནི་གི་གོ་སྐབས་ཐོབ་ཅི? 

• སྲུང་དང་འཁྲབ་སྲུང་གཉིས་ལས་ལྷགཔ་ད་ག་འདི་ཧ་གོཝ་འཇམ་པས? 

• འཁྲབ་སྲུང་ནང་སྲུང་རྩེདཔ་ངོ་མ་འདི་ག་དེ་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་ནི།  

དབྱེ་ཞིབ། 

སློབ་དཔོན་གྱིས་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་གང་རུང་ཅིག་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། འཁྲབ་སྲུང་འདི་ སློབ་ཕྲུག་རང་སོའི་ 

དཔེ་སྣོད་ནང་ བསྡུ་གསོག་འབད་དེ་བཞག་ཞིན་ན་ ལོག་དབྱེ་ཞིབ་འབད་རུང་བཏུབ། 

དཔེ་དེབ། 

༡. དགེ་སློང་སུམ་དར་བཀྲིས། 99936-22-47-8 gembo Tenzin KMT 1996  

༢. གསེར་རྫམ་གང་།99936-24-00-4 Sonam Kinga KMT 2008 

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ། 
https://www.masterclass.com   ༼འཁྲབ་སྲུང་འབྲི་ཐངས༽  
https://www.youtube.com/watch?v=XhBfaF88YRg  ༼ཨཔ་ བོག་ཏོའི་གློག་བརྙན༽ 

https://www.youtube.com/watch?v=TYVytBlns4s    ༼Covid-21 འབྲུག་པའི་གློག་བརྙན་ཐུང་ཀུ༽ 

https://www.youtube.com/watch?v=AO-TfBpRhOI ༼རྒྱབ་སྐྱོར། འབྲུག་པའི་གློག་བརྙན་ཐུང་ཀུ༽ 
 

 

གྲོས་འཆར་གསུམ་པ། སྲུང་ལྷག་སྟེ་ སོྤྲས་བཏགས་ནི། 

སྦྱོང་ལཱ།  

སྲུང་ལྷག་ཞིན་ན་ སྤྲོས་བཏགས་ནིའི་སྦྱོང་ལཱ་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན། 

• དང་པ་ར་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སློབ་དེབ་ཀྱི་སྲུང་། ཡང་ན། གཞན་གྱིས་བྲིས་ཡོད་པའི་སྲུང་ཐུང་ཀུ་ཅིག་ ལྷག་བཅུག་ནི། 

• དེ་ལས་ འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའི་ སྤྲོས་ཉམས་བཙུགས་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་འདི་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་ནི། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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• དེ་སྦེ་ སྤྲོས་ཉམས་གནམ་མེད་ས་མེད་ཅིག་ མ་བཙུགས་པར་ཡོད་པའི་སྲུང་ཅིག་ ལྷག་བཅུག་ནི། 

• དེ་ལས་ གོང་གི་ སྤྲོས་ཉམས་བཙུགས་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྤྲོས་ཉམས་བཙུགས་བཅུག་ནི། 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

༡༽ སྲུང་ལྷགཔ་ད་ལུ་ ལྷག་ཐངས་དང་ཉམས་བཙུགས་ཐངས་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་འདུག་ག་ བལྟ་དགོ། 

༢༽ སྲུང་གུ་ སྤྲོས་ཉམས་བཙུགས་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ཧ་གོ་མ་གོ་ བལྟ་དགོ། 

དཔེ་དེབ། 

༡. སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༡༠༥ ། སློབ་རིམ་བཅུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

༢. མཁའ་འགྲོ་མ་ འགྲོ་བ་བཟང་མོ། Bhutan Today Printing House. 

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ། 

https://www.edutopia.org (ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས) 

 

 

སྤྲོས་ཉམས་བཙུགས་ཐངས་ལུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་བ་ཅིན། 

༡. སྲུང་རྩེད་པའི་བཟོ་རྣམ་ལུ་ སྤྲོས་ཉམས་བཙུགས་ནི། 

དཔེར་ན། ཨ་རྒས་ཚེ་དབང་འདི་ མགུ་ཏོ་སྐྱ་ཡང་དཀརཔོ་ཐལ། གདོང་གཉེར་མ་གིས་གང་། ཁོ་ར་དུས་རྒྱུན་གྱོན་མི་ དམར་ཁྲ་གོ་ སྐྱ་ཐལ་ཐལ། 

སོ་ཆད་ཆདཔ་འདི་གྱོན་སྦེ་ སྒྱིད་ཐག་ཡང་ཡང་ར་འདྲཝ་ འཁརཝ་ཅིག་བཙུགས་ཏེ་འོངམ་ད། 

 

༢. སྲུང་རྩེད་པའི་རྗོད་ཚིག་ལུ་ སྤྲོས་ཉམས་བཙུགས་ནི། 

དཔེར་ན། ཨིན་རུང་ ཨཔ་ཚེ་དབང་གིས་ ཁྱད་མེད་ཨམ་ཁོ་རེ། ཁྱོད་རྣམ་རྟོག་ལང་ར་མི་དགོ། རྣམ་རྟོག་སེམས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ཨིན། ཉི་མ་བཏོག་

མ་ཚརན་ ཕྱི་རུ་མེ་བཏེག་སྟེ་ཨིན་རུང་བཏོག་ནི་རྨམ། ག་ཅི་འབད། ཨཔ་ཚེ་དབང་ ཁེ་རྒོ་མ་རྫོགསན་ སྦུང་མི་རྫོགས་ས། 

 

༣. སྲུང་རྩེད་པའི་རྣམ་འགྱུར་ལུ་ སྤྲོས་ཉམས་བཙུགས་ནི། 

དཔེར་ན། ཨཔ་ཚེ་དབང་ ཤིང་འདིའི་རྩ་བར་ལྷོདཔ་ཅིག་ སྟྭ་རེ་འདི་ ཤུབས་ནང་ལས་བཏོན་ཏེ་ རྩ་བར་བཞག། ཁོད་སྟོད་ཕྱག་བཏང་ཞིནམ་ལས་ 

ལགཔ་གཉིས་ཀྱི་སྤར་རེ་སྦུག་ལུ་ ཚིལ་མ་ཚར་གཅིག་བཏབ་སྟེ་ ལགཔ་ཚར་གཅིག་འཕུརཝ་ཅིག། སྟྭ་རེ་འདི་འཐུ་སྟེ་ ཁེ་རྒོ་ཡོད་ཚད་མེད་ཚད་

བཏོན་ཞིནམ་ལས་ ཤིང་འདི་བཏོག་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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སྲུང་དང་ ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་ཟུང་འབྲེལ་སྦེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ཐབས་ཀྱི་ སློབ་སྟོན། 

ལྕོགས་གྲུབ།  

• ཡིག་སྦྱོར་གྱི་རྣམ་གཞག་ཚུ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ ཡི་གུ་ཚུ་བྲི་བའི་སྐབས་ སྡེབ་དང་སྦྱོར་བ་ གཅད་མཚམས་བཅད་ཐོག་ལས་ འཆར་

གཞི་བཟོ་ནི་ ཟིན་བྲིས་བཀོད་ནི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ ཞུན་དག་རྐྱབ་ཐངས་ཀྱི་ རིག་རྩལ་ཚུ་ འོས་འབབ་དང་ལྡན་ཏོག་ཏོ་

སྦེ་བྲིས་ཏེ་ རང་གི་མནོ་དོན་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་ཚུགས། ༼བྲི་ནི།༽ 

• དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ བྱ་ཚིག་དང་ བྱེད་མེད་ལས་ཚིག་ སྨོན་ཚིག་ཚུ་གི་ཡིག་སྡེབ་ཚུ་ འཐོབ་ལམ་དང་

འཁྲིལ་བྲི་ཚུགས། ༼སྐད་ཡིག།༽ 

 

ལས་དོན། 

• ལ་དོན། རྒྱན་སྡུད། འབྲེལ་སྒྲ། བྱེད་སྒྲ། ལྷག་བཅས། ཚུ་ འཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཡོག་བཀོལ་ཚུགས་དགོ།༼སྐད་

ཡིག༽ 

• ཚིག་གྲོགས་ ཅི་དང་ཡི་ཚུ་དང་ ཅིག་ཤིག་ཞིག་གི་འཐོབ་ལམ་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།༼སྐད་ཡིག༽  

• རྩོམ་རིག་གི་སྐབས་ལུ་ ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཁྱད་རྣམ་ འཆར་གཞི་བཟོ་ནི་ ཟིན་བྲིས་བཀོད་ནི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ཚུ་ ལྷབ་སྦྱང་

འབད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རང་གི་མི་ཚེའི་ནང་ལུ་ ཡིག་རིགས་ག་ཅི་ར་ བྲི་དགོ་རུང་ རིག་རྩལ་འདི་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་བྲི་ཐོག་ལས་ 

བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་ལུ་ གོམས་སྦྱངས་ཚུད་ཚུགས་དགོ། ༼བྲི་ནི།༽ 

 

གྲོས་འཆར་དང་པ། སྲུང་ལྷག་སྟེ་ ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་ངོས་འཛིན་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ།  

སྲུང་དང་ ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་ཟུང་འབྲེལ་སྦེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནིའི་སྦྱོང་ལཱ་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པ་ཅིན། 

• དང་པ་ར་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སློབ་དེབ་ནང་གི་སྲུང་།ཡང་ན། གཞན་གྱིས་བརྩམས་ཏེ་ཡོད་པའི་སྲུང་གང་རུང་ཅིག་ ལྷག་བཅུག་

ནི། 

• དེ་ལས་ འོག་གི་ཤོག་ཁྲམ་ནང་བཀོད་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སློབ་དཔོན་རང་གི་ དང་འདོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ 

སྦྱོང་ལཱ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི། 

སྲུང་ལྷག་ཞིན་ན་ འོག་གི་གནད་དོན་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་ནི། 
འབྲེལ་སྒྲ། བྱེད་སྒྲ ལྷག་བཅས།  མིང་མཐའ། བདག་སྒྲ། དུས་༣་གྱི་ཚིག་

གྲོགས། 

རྣམ་དབྱེ་བརྒྱད ལས་ཚིག ཞེ་སའི་ཚིག 

         

         

         



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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བྲིས་ཚརཝ་ད་ འབྲེལ་སྒྲ་ཨིན་པ་ཅིན་ ག་དང་ག་འབྲེལ་བ་བཟོཝ་ཨིན་ན? འབྲེལ་སྒྲའི་དཔེར་བརྗོད་དབྱེ་བ་ག་ཅི་ཨིན་ན? བྱེད་སྒྲ་ཨིན་

པ་ཅིན་ བྱེད་པ་པོ་དང་ ལཱ་ག་ཅི་འབདཝ་ཨིན་ན? ལྷག་བཅས་ཨིན་པ་ཅིན་ ཕྲད་ཀྱི་ ཧེ་མར་དང་ཤུལ་མར་ བྱ་ཚིག་ག་ཅི་འདུག་ག? 

ཕྲད་ཀྱི་ཧེ་མར་ཡོད་པའི་བྱ་ཚིག་འདི་ འདས་པའི་ཡིག་སྡེབ་ནང་ལུ་ བྲིས་ཡོད་མེད། ལས་ཚིག་ཨིན་པ་ཅིན་ དེ་གི་བྱེད་འབྲེལ་གྱི་བྱ་ཚིག་

ག་ཅི་འོང་དགོཔ་ཨིན་ན་ཚུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་བཅུག་དགོ།  

རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ། 

༡. སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༡༡༠ ། སློབ་རིམ་བཅུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

༢. སློབ་དེབ། སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། ཤོག་གྲངས་༡༢ ། སློབ་རིམ་བཅུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

༣. རྫོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་གསར་པ། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

 

 

གྲོས་འཆར་གཉིས་པ། སྲུང་དང་གཅིག་ཁར་ ཡིག་སྦྱོར་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ལྷབ་ནི།  

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སྲུང་ལྷག་སྟེ་ ཕྲད་རྣམ་དབྱེའི་འཐོབ་ཐངས་ དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་བྲི་ནིའི་ སྦྱོང་ལཱ་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པ་ཅིན། 

• དང་པ་ར་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ སློབ་དེབ་ནང་ལས་མེན་པའི་སྲུང་ འོག་གི་དཔེ་དང་འདྲཝ་ཅིག་ འབག་འོང་སྟེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ 

བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྦྱོང་ལཱ་འབད་བཅུག་ནི། 

༉ ཕྱི་རུ་ཆུ་ཚོད་༤ དང་ ཕྱེད་དེམ་ཅིག་ཁར་ ཆརཔ་ག་ནི་བ་ ཤུགས་ཆེཝ་སྦེ་རྐྱབ། ལམ་ཡོད་ཚད་གཅིགཔོ་ ག་ར་འདམ་་་་་་་་་་

༼གིས/གི/གྱིས/གྱི་༽ གང་། ཆརཔ་ས་ཁར་རེག་པའི་ཤུགས་་་་་་་་་་་་་་་ ༼ཀྱིས/ཀྱི་༽ རྦ་ཟིལམ་གནམ་ཁར་ཡར་་་་་་་་་་་་་་་་ 

༼ཏེ་/སྟེ་/དེ་༽ ལམ་ ཡང་མིག་་་་་་་་་་་་་ ༼གིས/གི་/གྱིས/གྱི་༽ མཐོང་ཚུགས་མ་ཚུགས་པའི་ དུས་ཚོད་ཅིག་ནང་།  

སློབ་རིམ་༡༠ པ་ནང་ ལྷབ་མི་ ཀརྨ་དབང་འདུས་ སློབ་གྲྭ་ནང་་་་་་་་་་་་་་་ ༼གི་/གྱི་/ལུ་/ལས་༽ དུས་ཚོད་ཚང་སྟེ་ ཁྱིམ་ནང་

འོངམ་ད་ ཁྱིམ་་་་་་་་་་་་ ༼གི་/གིས/གྱི་/གྱིས༽ སྒོ་ཁར་ མི་ ཆར་ལེབ་གནགཔོ་བཀབ་ ཞྭམོ་གནགཔོ་ བཙུགས་མི་ཅིག་

ཕྱད་ནུག། ཁོ་་་་་་་་་་་་་་ ༼འི་/ཡི་/གི་/གྱི་༽ སེམས་ ཁར་ མཐོང་ར་མ་མཐོང་པའི་མི་ཅིག་ ད་རིས་ ངེ་གི་ཁྱིམ་་་་་་་་་་་་་ 

༼གི་/གིས/གྱི་/གྱིས/མའི༽ གདོང་ཁ་ལས་ཕར་ ག་ཏེ་འགྱོཝ་ཨིན་ན? ཟེར་མནོ་་་་་་་་་་་་་་་ ༼ཏེ་/སྟེ་/དེ་༽ ཁྱིམ་གྱི་སྒོ་

བརྡུངས་ནུག། ཁྱིམ་གྱི་སྒོ་ཚར་གསུམ་བརྡུངས་རུང་ ཕྱེ་ནི་མེད་པར་ ཁྱིམ་པད་སྐོར་ བསྒྱིར་་་་་་་་་་་་ ༼ཏེ་/སྟེ་/དེ་༽ འགྱོཝ་ད་ 

ཁོ་གི་ཨ་ཞང་ མེ་ཏོག་ལྡུམ་ར་ནང་ལས་ཕར་ འགྱོ་ས་མཐོང་ནུག། ཁོ་རྒྱབ་སྒོ་ནང་ལས་སྦེ ཁྱིམ་ནང་འཛུལཝ་ད་ ཁོ་གི་ཨང་རྒས་ 

ཨེན་ཏ་སྦུག་ལུ་ཁྲག་ཁོག་ཁོག་་་་་་་་་་་་་་་ ༼སྦེ་/འབད༽ ཤི་སྡོདཔ་མཐོང་ནུག།  

 

ས་སྟོང་ནང་ལུ་ ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་ཚུ་ འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ བཙུགས་ ཚུགས་མི་ཚུགས་ སྦྱང་བ་འབད་བཅུག་དགོ། 

 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ? 

རྩོམ་རིག་ཚུ་ ཡིག་སྡེབ་དང་སྦྱོར་བ་ ཚུལ་མཐུན་མེད་པ་ཅིན་ སྐྱོན་ག་ཅི་འབྱུང་འོང་ག་ བསམ་འཆར་བྲིས། 

 

དབྱེ་ཞིབ། 

• སློབ་ཕྲུག་གི་བྲིས་ཡོད་མི་ སྦྱོང་ལཱ་འདི་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ གང་རུང་ཅིག་གི་ཐོག་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

• རྩོམ་རིག་ཚུ་ བྲི་བའི་སྐབས་ སྡེབ་དང་སྦྱོར་བ་ ཚུལ་མཐུན་བྲིས་ཡོད་མེད་ཀྱི་ ཚད་གཞི་བཙུགས་ཏེ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

• རྩོམ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་དྲིས་ལན་དང་ ཉན་སླབ་ཚུ་འབད་བའི་སྐབས་ ངག་གི་སྦྱོར་བ་ལུ་ སྐྱོན་ཡོད་མེད་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་

དགོ། 

དཔེ་དེབ། 

༡. སློབ་དེབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཤོག་གྲངས་༡༡༠ ། སློབ་རིམ་བཅུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

༢. སློབ་དེབ། སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། ཤོག་གྲངས་༡༢ ། སློབ་རིམ་བཅུ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

༣. རྫོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་གསར་པ། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ཆ་ཤས་བཞི་པ། 

རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་གྱི་  

སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན། 
སློབ་རིམ་བཅུ་པ། 

 
རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་ 

• ལྕོགས་གྲུབ། 

• ལས་དོན། 

• ལྷབ་སྟོན་ལམ་སྟོན། 

• དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས། 

• མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 
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སློབ་རིམ་བཅུ་པའི་ རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་གྱི་སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན། 
རྩ་འགྲེལ་གྱི་གོ་བ་ལེན་ཐབས་ཀྱི་ ལྷབ་སྟོན་ལམ་ལུགས། 

ལྕོགས་གྲུབ། 

• ནང་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་རྩོམ་རིག་གི་ དཔེ་དེབ་མང་སུ་ལྷག་ནི་ལུ་ སྤྲོ་བ་དང་བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ དེའི་གནས་ཚུལ་ཚུ་ མི་

ཚེའི་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བ་བཟོ་སྟེ་ མི་ཚེ་དོན་ལྡན་བཟོ་ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ལས་འཐོན་པའི་ རྫོང་ཁ་དང་ཆོས་སྐད་ལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ རང་

ལུ་ཕན་པའི་ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ཚུ་ལེན་ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• ནང་པའི་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་ ཀུན་སྤྱོད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཚུ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ བདག་གཞན་གཉིས་ཕན་གྱི་བྱ་བ་བཟང་པོ་ཚུ་ལུ་ 

བརྩོན་དགོ་པའི་སྐོར་ བཤད་པ་ཚུ་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས། ༼ཉན་སླབ།༽ 

• ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གི་སྐོར་ལས་ལྷབ་ཐོག་ལས་ མི་ཚེ་འདི་ ཕར་ཕྱིན་དྲུག་དང་མཐུན་པའི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལུ་ མཐར་བསྐྱལ་ཏེ་ མི་

ཚེ་དོན་ལྡན་བཟོ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ བཤད་པ་ཚུ་བྲི་ཚུགས། ༼བྲི་ནི།༽ 

• སྐད་སྒྱུར་འབད་ཐངས་ཀྱི་ སྦྱང་རྩལ་ལས་བརྟེན་ ཉེ་བར་མཁོ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ རང་གིས་ཤེས་མི་ཁ་སྐད་ལས རྫོང་ཁའི་ནང་སྐད་

སྒྱུར་འབད་དེ་ བྲི་ཚུགས། 

ལས་དོན། 

• རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་ཁག་ཆེ་བའི་ ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ཚུ་ ལྷབ་ཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་

ཚུགས་དགོ།ས་སྐད་དང་དབྱིན་སྐད་ནང་ཡོད་མི་ གནད་དོན་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ རྫོང་ཁ་ནང་བརྡ་སྒྱུར་འབད་ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• རྫོང་ཁའི་རྩོམ་རིག་ནང་གི་ ཚིགས་བཅད་ ཚིག་ལྷུག་ སྤེལ་མ་ ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ རྗོད་སྒྲ་དང་ ཚིག་གི་གཅད་མཚམས་ཚུ་ འོས་

འབབ་ལྡན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ལྷག་སྟེ་ གོ་བ་ལེན་ཚུགས་དགོ། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ལས་འཐོན་པའི་ རྫོང་ཁ་དང་ཆོས་སྐད་ལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ རང་

ལུ་ཕན་པའི་ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ཚུ་ལེན་ཚུགས་དགོ། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ བསམ་སྤྱོད་ཚུ་ལྷབ་ཐོག་ལས་ ལས་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དང་ མི་ཚེའི་སྤང་བླང་ཚུ་ ཧ་གོ་སྟེ་  

བཤད་པ་རྐྱབ་ནི་དང་ གནད་དོན་གལ་ཅན་ཚུ་ གདམ་འཐུ་འབད་ཐོག་ལས་ རང་གི་མི་ཚེ་ དོན་ལྡན་བཟོ་ནི་ལུ་བརྩོན་ཚུགས་དགོ། 

༼བྲི་ནི།༽ 

• རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ ཕྱག་ལཱ་མཛད་ཐངས་ཚུ་ དབྱེ་དཔྱད་ཐོག་ལས་ སློབ་སྦྱོང་འབད་དེ་ གོ་དོན་འགྲེལ་བཤད་ཚུ་ 

ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། ༼ཉན་སླབ༽ 
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གྲོས་འཆར་དང་པ། རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ རང་ཉིད་ལྷབ་སྦྱང་འབད་ཐངས་ཀྱི་གྲོས་འཆར། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སློབ་རིམ་༡༠པའི་སྟོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་བའི་ རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་གྱི་རྩ་ཚིག་ཚུ་གི་ སློབ་སྟོན་ཡོངས་རྫོགས་ཅིག་ མཐོང་ཐོས་ audio 

vsual ནང་ལུ་བཟོ་སྟེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་ ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་བཙུགས་ཡོད། དེ་ཚུའི་ནང་བལྟ་ཞིནམ་ལས་ རང་ག་ལྷབ་དགོ་མནོ་མི་འདི་ 

ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བལྟ། ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཉན་ཏེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ཚུགས། 

9ོབ་རིམ་༡༠པའི་ Kལ་Gས་ལག་ལེན་9ོབ་:ོན་དང་པ།       https://youtu.be/uNI18pTWamQ 
9ོབ་རིམ་༡༠པའི་ Kལ་Gས་ལག་ལེན་9ོབ་:ོན་དང་པ།     https://youtu.be/mpoYKU3W9EE 
9ོབ་རིམ་༡༠པའི་ Kལ་Gས་ལག་ལེན་ 9ོབ་:ོན་གnམ་པ།      https://youtu.be/v00k3KGG5Os 
དེ་སྦེ་ལྷབ་པའི་སྐབས་ རྩ་ཚིག་དང་འཁྲིལ་བའི་ གོ་དོན་ ཧ་གོ་བཞག་ནི་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་ འོག་གི་དྲི་བ་ཚུ་གི་ལན་ རྐྱབ་ཚུགསཔ་

སྦེ་ ལྷབ་དགོཔ་ཨིན། 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• ཚིགས་བཅད་འདི་གི་ བཅུད་དོན་ ག་ཅི་སྟོནམ་ཨིནམ་མས་གོ? 

• ཚིགས་བཅད་འདི་གི་བཤད་པ་ ངག་ཐོག་ལས་ གཞན་ལུ་བཤད་པ་རྐྱབ། 

• ཚིགས་བཅད་འདི་ནང་ལས་ མིང་ཚིག་ཧ་མ་གོ་མི་ ག་ཅི་ར་ཡོད་ག་ ?ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཚིག་མཛོད་ནང་ལས་གོ་དོན་འཚོལ  

• ཚིགས་བཅད་འདི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ང་བཅས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ནང་ འབད་ཚུགསཔ་དང་མ་ཚུགསཔ་ག་ཅི་ར་འདུག་གོ? 

• ཚིགས་བཅད་ཀྱི་ བརྗོད་དོན་འདི་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ག་མེད་ ཁུངས་དོན་བཀོད། 

• བརྗོད་དོན་འདི་དང་ཆ་འདྲ་བའི་གནད་དོན་ དཔེ་དེབ་གཞན་ཁ་ལས་ ག་དེ་སྦེ་ར་འཐོན་ནི་འདུག་གོ? 

• ཚིགས་བཅད་འདི་གི་བརྗོད་དོན་གྱི་ཐོག་ལུ་ རང་གིས་ དྲི་བ་ལྔ་གི་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་ཅིག་བཟོ་བལྟ། 

ལྷབ་སྦྱང་དབྱེ་ཞིབ། 

འགྲེལ་བཤད་བྲིས་ཡོད་མི་དང་། དྲིས་ལན་བྲིས་ཡོད་མི། བསམ་འཆར་བྲིས་ཡོད་མི། དྲིས་ལན་བྲིས་ཡོད་མི་ཚུ་དང་། བཤད་པ་ངག་ཐོག་

ལས་རྐྱབ་སྟེ་ སྒྲ་གཟུང་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ རང་གི་རྫོང་ཁའི་སློབ་དཔོན་དང་། ཡང་ན་ རྫོང་ཁ་དང་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་

ཤེས་མི་ཅིག་ལུ་ བསྐྱལ་ཏེ་ བཏུབ་མ་བཏུབ་དང་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་བཅུག། དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ ལེགས་བཅོས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་ཚུ་ཞུ་སྟེ་ 

རང་གིས་རང་གི་ ཤེས་ཡོན་གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དགོ། 

 

གྲོས་འཆར་གཉིས་པ། ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ སློབ་སྟོན་འབད་ཐངས་ཀྱི་གྲོས་འཆར། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 

རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།                                                            ཤོག་གྲངས་ 278 / 344 

སློབ་རིམ་༡༠པའི་སྟོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་བའི་ རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་གྱི་རྩ་ཚིག་ཚུ་གི་ སློབ་སྟོན་ཡོངས་རྫོགས་ཅིག་ མཐོང་ཐོས་ audio 

vsual ནང་ལུ་བཟོ་སྟེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་ ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་བཙུགས་ཡོད། དེ་ཚུའི་ནང་བལྟ་ཞིནམ་ལས་ རང་ག་ལྷབ་དགོ་མནོ་མི་འདི་ 

ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བལྟ། ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཉན་ཏེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ཚུགས། 

9ོབ་རིམ་༡༠པའི་ Kལ་Gས་ལག་ལེན་9ོབ་:ོན་དང་པ།       https://youtu.be/uNI18pTWamQ 
9ོབ་རིམ་༡༠པའི་ Kལ་Gས་ལག་ལེན་9ོབ་:ོན་དང་པ།     https://youtu.be/mpoYKU3W9EE 
9ོབ་རིམ་༡༠པའི་ Kལ་Gས་ལག་ལེན་ 9ོབ་:ོན་གnམ་པ།      https://youtu.be/v00k3KGG5Os 
དེ་ཚུའི་ནང་ལས་ རང་ག་སྟོན་ནི་ཨིན་པའི་ ཚིགས་བཅད་ཚུ་ཡོད་པའི་ མཐོང་ཐོས་མཁོ་ཆས་ཀྱི་ ཁ་བྱང་འདི་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་བཏང་ཞིནམ་

ལས་ དེ་ནང་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག།  

དེ་སྦེ་ལྷབ་བཅུག་པའི་སྐབས་ རྩ་ཚིག་དང་འཁྲིལ་བའི་ གོ་དོན་ ཧ་གོ་ནི་རྐྱངམ་ཅིག་སྦེ་ མ་བཞག་པར་ བྲི་ནི་དང་ལྷག་ནི་ ཉན་སླབ་

དང་དབྱེ་དཔྱད་ཚུ་འབད་དེ་ རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་གྱི་ཞོར་ཁར་ རྫོང་ཁའི་འབྲི་སླབ་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཡང་ འཐོབ་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ འོག་གི་ 

ལན་འབྲི་སླབ་འབད་ནིའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་འབད་བཅུག་དགོ། 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• ཚིགས་བཅད་འདི་གི་བཅུད་དོན་ག་ཅི་སྟོནམ་ཨིནམ་མས་གོ? 

• ཚིགས་བཅད་འདི་གི་འགྲེལ་བཤད་རྫོང་ཁའི་ནང་བྲིས། 

• ཚིགས་བཅད་འདི་གི་བཤད་པ་ ངག་ཐོག་ལས་ གཞན་ལུ་བཤད་པ་རྐྱབ། 

• ཚིགས་བཅད་འདི་ནང་ལས་ མིང་ཚིག་ཧ་མ་གོ་མི་ ག་ཅི་ར་འདུག་གོ ?ཚིག་མཛོད་ནང་ལས་གོ་དོན་འཚོལ།ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་  

• ཚིགས་བཅད་འདི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ང་བཅས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ནང་ འབད་ཚུགསཔ་དང་མ་ཚུགསཔ་ག་ཅི་ར་འདུག་གོ? 

• ཚིགས་བཅད་ཀྱི་ བརྗོད་དོན་འདི་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ག་མེད་ ཁུངས་དོན་བཀོད། 

• བརྗོད་དོན་འདི་དང་ཆ་འདྲ་བའི་གནད་དོན་ དཔེ་དེབ་གཞན་ཁ་ལས་ ག་དེ་སྦེ་ར་འཐོན་ནི་འདུག་གོ? 

ལྷབ་སྦྱང་དབྱེ་ཞིབ། 

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ རྩ་ཚིག་གི་འགྲེལ་བཤད་བྲིས་ཡོད་མི་དང་། དྲིས་ལན་བྲིས་ཡོད་མི། བསམ་འཆར་བྲིས་ཡོད་མི། དྲིས་ལན་བྲིས་ཡོད་

མི་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རང་ལུ་བསྐྱལ་བཅུག་ནི་དང་། བཤད་པ་ངག་ཐོག་ལས་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ སྒྲ་གཟུང་འབད་དེ་ བསྐྱལ་

བཅུག་ཞིནམ་ལས་ རང་གིས་ཁ་ཐུག་ལས་ ལཱ་ཤུལ་ཚུ་ལུ་ བཏུབ་མ་བཏུབ་དང་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དགོཔ་དང་། དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ 

ལེགས་བཅོས་ཀྱི་བསམ་ལན་ཚུ་བྱིན་ཏེ་ ཤེས་ཡོན་གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དགོ། 

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ ཤེས་ཡོན་རྒྱ་སྐྱེད་ཀྱི་དོན་ལུ་ འོག་གི་རྒྱབ་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཀྱི་ཁ་བྱང་ཚུ་ཡང་བྱིན་ཏེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་

དགོ། 
•  Gyalse Laglen-1: Introduction - YouTube  (Kལ་Gས་ལག་ལེན་༡ པ།  Pོང་ཁ་གོང་འཕེལ་pན་ཚcགས།)  
• https://www.dzongkha.gov.bt/dz/dictionary/downloads Golden dictionary ཐོན་རིམ་༣.༡། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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• http://gyalwadokhampa.org/resources/Gyalsey_Laglen_v2_24092014_e-book.pdf  (Kལ་

Gས་ལག་ལེན་ ཨིང་ལིཤ་ནང་gད་rར་འབད་ཡོད་མི།) 

• 37 Practices of Bodhisattvas | Lotsawa House(ལག་ལེན་དབྱིན་སྐད་ཐོག) 

 

 

གྲོས་འཆར་གསུམ་པ། ནང་པའི་ ཁྲིད་ལུང་དང་འདྲ་བའི་ སློབ་སྟོན་འབད་ཐངས་ཀྱི་གྲོས་འཆར། 

སློབ་སྟོན་འབད་ཐངས་ཀྱི་གོ་རིམ། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

1. དོན་ཚན་གྱི་སྐོར་ (དལ་འབྱོར་རྙེད་དཀའ) སློབ་དཔོན་གྱིས་ བཤད་པ་དུམ་གྲ་ཅིག་རྐྱབ། 

2. དོན་ཚན་གྱི་སྐོར་ གེ་ཟ་ལྦ་གའི་ཐོག་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ བསམ་འཆར་སླབ་བཅུག། 

3. དོན་ཚན་གྱི་སྐོར་ལས་བཀོད་ཡོད་པའི་ ཚིགས་བཅད་འདི་ དཔེ་སྟོན་ཐོག་ལས་ ལྷག་སྟེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ རྗེས་འདེད་

འབད་སླབ་བཅུག་ནི། 

4. ཚིགས་བཅད་འདི་ནང་གི་ མིང་ཚིག་ལཱ་ཁག་ཚུ་གི་གོ་དོན་ གྱང་ཤིང་ཐོག་ལུ་ བྲིས་བྱིན་ནི། 

5. སློབ་ཕྲུག་ཁོང་ར་ལུ་ ཚིགས་བཅད་ཀྱི་གོ་བ་ ག་དེ་སྦེ་ལེན་ཚུགས་དོ་ག་ སླབ་བཅུག་ནི། 

6. སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཚིག་འབྲུ་དང་ ཚིག་རྐང་ ཚིགས་བཅད་ཀྱི་གོ་བ་ཚུ་ རེ་རེ་བཞིན་ བཤད་པ་རྐྱབ་བྱིན་ནི། 

7. ཚིགས་བཅད་ཀྱི་གོ་དོན་ བཅུད་བསྡུས་ཏེ་བཤད་བྱིན་ནི། 

8. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ བརྗོད་དོན་འདིའི་ཐོག་ལུ་ ཨིནམ་མེནམ་དང་ བཏུབ་མ་བཏུབ། སྤང་བླང་འབད་ཚུགས་ མི་ཚུགས། 

ཧེ་མར་དེ་སྦེ་ འབད་དང་མ་འབད། ཚུ་གི་སྐོར་ བསམ་འཆར་བཤད་བཅུག་ནི། 

9. ཚིགས་བཅད་འདིའི་བཅུད་དོན་ རང་གི་གོ་ཐངས་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་ནང་ལུ་ བྲི་བཅུག་ནི། 

10.ཚིགས་བཅད་འདིའི་ཐོག་ལུ་ བུལུམསི་གི་རིག་སྟོབས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དྲི་བ་༥ལས་མ་མངམ་ཅིག་ ཁྱིམ་ལཱ་སྦེ་བྱིན་ཏེ་ 

མཇུག་བསྡུ་ནི། 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན། 

• ལྷབ་སྦྱང་འབད་ཡོད་པའི་བརྗོད་དོན་འདིའི་སྐོར་ལས་ བསམ་འཆར་བཤད། 

• ང་བཅས་ཀྱིས་ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་བཟུམ་ འབད་མ་ཚུགས་མི་འདི་ ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ན? 

དབྱེ་ཞིབ། 

• སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ བཤད་མི་བསམ་འཆར་ལུ་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་ ལེགས་བཅོས་ཀྱི་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

• ཚིགས་བཅད་ཀྱི་བཅུད་དོན་བྲིས་ཡོད་མི་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ ལེགས་བཅོས་ཀྱི་གྲོས་འཆར་བྱིན། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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• ཁྱིམ་ལཱ་ཚུ་ འབད་ཡོད་མེད་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ ལཱ་ཤུལ་ག་ར་ཚུལ་མཐུན་འབད་ཡོད་མེད་ཀྱི་ དྲན་ཐོ་བཞག། 

 

གྲོས་འཆར་བཞི་པ། དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་གོ་བ་ བསྟན་བཅོས་གཞན་ཁར་ཁུངས་གཏུགས་འབད་དེ་ལྷབ་ཐངས། 

ལྷབ་སྦྱང་ལམ་སྟོན།  

• ནང་པའི་གཞུང་དཔེར་ན་ སྤྱོད་འཇུག་ ཀུན་བཟང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་ དཔེ་གཏམ་ བསླབ་བྱ་ ལ་སོགས་པའི་འབྲེལ་བ་ཡོད་

མི་གཞུང་ཚུ་སློབ་ཁང་ནང་དཔེ་སྦེ་འབག་འོངས་ཏེ རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་གྱི་ རྩ་ཚིག་དང་འཁྲིལ་བའི་བརྗོད་དོན་ཡོད་མི་ཚུ་ དཔེ་

ཚུ་དེ་ཚུའི་ནང་ལས་་ག་དེ་སྦེ་འཐོན་དོ་ཡོད་ག་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ཁུངས་གཏུགས་འབད་ཐངས་ཀྱི་དཔེ་སྟོན་བྱིན་ནི། 

• དཔེ་སྟོན་འབད་ཚརཝ་བའི་རྗེས་སུ་ དེ་སྦེ་ དཔེ་ཆ་གཞན་ཁར་ཡང་ ག་དེ་སྦེ་ར་འཐོན་དོ་ཡོད་ག་བལྟ་སྟེ་ ག་བསྡུར་འབད་

དེ་ལྷབ་པ་ཅིན་ ནང་དོན་རྒྱ་ཆེ་གཏིང་ཟབ་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ཤེས་ཚུགས་པའི་ ཕན་ཐོགས་ཚུ་བཤད་བྱིན་ནི་དང་། རྒྱལ་སྲས་ལག་

ལེན་དང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ དཔེ་ཆ་ཚུ་གི་ཁ་བྱང་ཚུ་ཡང་ བྲིས་བྱིན་དགོ། 

• དེ་ལས་ འཕྲལ་འཕྲལ་ཚིགས་བཅད་གལ་ཅན་ཚུ་འཐོནམ་ད་ དེ་དང་འདྲ་བའི་ དོན་ཚན་ཚུ་  སྡེ་ཚན་བཟོ་སྟེ་ དཔེ་དེབ་

གཞན་ཁ་ལས་ ག་དེ་སྦེ་འཐོན་ནི་ཡོད་ག་ ཁུངས་གཏུགས་འབད་དེ་བལྟ་བཅུག་དགོ། 

• དཔེར་ན་ འདོད་ཡོན་ལོངས་སྤྱོད་སྤང་དགོ་པའི་སྐོར་ སྤྱོད་འཇུག་དང་ བཤེས་སྤྲིངས་ རྣམ་ཐར་ ལེགས་བཤད་ དཔྱེ་

གཏམ་ ཚུ་ནང་ལས་ ག་དེ་སྦེ་ར་འཐོན་ནི་འདུག་གོ? ཟེར་བའི་དྲི་བ་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ བལྟ་བཅུག་དགོ། 

• འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་འབྲེལ་ཡོད་གནད་དོན་ཐོག་ལུ་ སྡེ་ཚན་ནང་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ངེས་བདེན་བཟོ་བཅུག་དགོ། 

• དེ་ལས་འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་ཚུ་དམངས་ཁར་སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་དགོ། 

རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ།   

• བཤེས་སྤྲིངས་རྩ་འགྲེལ། རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ། 

• སྤྱོད་འཇུག་སློབ་དེབ། རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ། 

• རིག་གཞུང་སློབ་དེབ། སློབ་རིམ་༡༡པ་དང་༡༢། (རིག་གཞུང་གདམ་ཁའི་སློབ་ཚན་སྤྱོད་འཇུག་སྐོར་འགྲེལ་བཤད་རྫོང་ཁའི་ནང་

བཀོད་ཡོད།༽ 

• དཔེ་གཏམ་དོན་གྱི་རྒྱན་ཆ།དཔེ་སྐྲུན་གྱི་སྤྱི་ལོ། ༢༠༡༥ དཔེ་སྐྲུན། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

• ཆུ་དང་ཤིང་གི་བསྟན་བཅོས།(རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན་) ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། ཐིམ་ཕུག། 2004   

• ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ལུགས། དུས་རིམ་གཉིས་པ།(༢༠༡༣) KOM’s Book House Olakha,Thimphu 

 

གྲོས་འཆར་ལྔ་པ། བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་ཐོག་ལས་སློབ་སྟོན་འབད་ཐངས། 

ལྷབ་སྦྱང་ལམ་སྟོན། 

སློབ་དཔོན་གྱི་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་མཁོ་ཆས་དཔེར་ན་ ( གཱུ་གཱལ་ཀལཱསི་རུམ། ལུ་མི་ ཀལཱསི་དོ་ཇོ་)  ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འདི་ 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ནང་ ལན་གདམ་ཁ་ཅན། རིག་བསྡུར་། ས་སྟོང་བསུབ་ནི། དྲི་ལན་འབད་ནི་ ཚུ་འཇམ་ཏོག་ཏོ་འབད་བཟོ་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ལས་ 

བསྐྱར་ཞིབ་དང་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ གནད་དོན་ལུ་གཞི་བཞག་ཐོག་ལས་ དྲི་བ་ཚུ་བཀོད་དེ་  ལན་ཚུ་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་ཐོག་ 

རྐྱབ་སྟེ་ བསྐྱལ་བཅུག་ནི། 

• བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་མཁོ་ཆས་གཞན་ཡང་ སློབ་དཔོན་རང་གི་གདམ་ཁ་དང་བསྟུན་མཛད་པ་མ་བཏུབ་མེད། 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

  ༡  རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་གྱི་གོ་དོན་དང་ མཚན་དོན་འགྲེལ་པ་ཚུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་བཤད་པ་རྐྱབ་བཅུག་ནི། 

༢  ཚིགས་བཅད་ཀྱི་གོ་དོན་ ག་ཅི་སླབ་ཨིན་མས?  

  ༣  ཚིག་བཅད་ནང་ལས་འཐོན་མི་འདི་དང་ རང་གི་མི་ཚེའི་གནས་སྟངས་གཉིས་ཀྱི་བར་ནང་ འབྲེལ་བ་ག་དེ་སྦེ་འདུག? 

  ༤  ཚིག་བཅད་ནང་ལས་འཐོན་མི་འདི་ རང་གི་མི་ཚེ་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་ནི་མས་ག? ག་ཅི་སྦེ? 

  ༥  རང་དང་ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཉིས་ལུ་ ཁྱད་པར་འདུག་ག? ག་དེ་སྦེ? 

  ༦  འཇིག་རྟེན་པ་དང་ བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་གི་བར་ནང་ཁྱད་པར་འོང་ནི་མས་ག? ག་ཅི་སྦེ? 

དབྱེ་ཞིབ།  

• རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་དང་ ནང་ཆོས་ཚུ་ལས་ བརྩི་མཐོང་ག་ཅི་ར་ཐོབ་ཅི་ག་ཚུ་དྲི་བ་བཀོད་དེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  

• རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ ཕྱག་ལཱ་མཛད་ཐངས་ཚུ་ ཧ་གོ་མ་གོ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  

• ཁྱིམ་ལཱ་སྤྲོད་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

 

གྲོས་འཆར་དྲུག་་པ། སྦྲང་མས་སྦྲང་རྩི་གསག་པ་ལྟ་བུའི་ལྷབ་སྟོན། 

ལྷབ་སོྟན་སོྦྱང་ལཱ།  

ཚིགས་བཅད་ནང་གི་ མིང་ཚིག་ས་ཀྲག་ཡོད་མི་དག་པ་ཅིག་ སློབ་དེབ་ན་ཡང་ཚིག་འགྲེལ་རྐྱབ་སྟེ་ཡོདཔ་དང་། དེ་ནང་མ་ཚུད་མི་ཚུ་ ཁ་

སྐོང་སྦེ་ སྔོན་སྟོན་འབད་དེ་ འབྲི་དེབ་ནང་ལོགས་སུ་བྲི་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ཡང་ དེ་གི་ཐོ་ཅིག་བཞག་སྟེ་ འཕྲལ་

འཕྲལ་སྐབས་དེ་གི་རིག་བསྡུར་འབད་དགོ། 

རིག་བསྡུར་གི་སྡེ་ཚན་བཟོ་ཐངས་དང་སྐུགས། 

སློབ་ཁང་གཅིག་གི་སློབ་ཕྲུག་མང་ཉུང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྡེ་ཚན་རེ་ནང་ མི་ངོམ་ལྔ་དང་དྲུག་འོས་འབབ་དང་བསྟུན་པའི་ གཏང་འཇགས་ཀྱི་སྡེ་

ཚན་ཅིག་བཟོ་སྟེ་བཞག་ནི་དང་། རིག་བསྡུར་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ སྡེ་ཚན་སོ་སོ་གིས་ཐོབ་མི་སྐུགས་འདི་ བསགས་བཞག་ཞིནམ་ལས་ 

བརྒྱ་ཆ་༤་དང་༥ལ་སོགས་པ་འོས་འབབ་ལྡན་ཏོག་ཏོ་གཅིག་ནང་ཕབས་ཏེ་ ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་ནང་འཁོད་སྐུགས་ནང་ བསྡོམས་ནི་གི་འོས་འབབ་

ཅིག་བལྟ། འོས་འབབ་མེད་པ་ཅིན། སྐུགས་མཐོ་ཤོས་ཐོབ་མི་སྡེ་ཚན་ལུ་ གཟེངས་བསྟོད་ཀྱི་གསོལ་རས་རེ་ གནང་རུང་མ་འཐུསཔ་མིན་

འདུག། 

  



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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དབྱེ་ཞིབ་དང་ རིགས་བསྡུར་འབད་ཐངས། 

ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ གློག་བྱང་གི་ཐོག་ལས་སྟོན་ཞིནམ་ལས་ མིང་ཚིག་དང་པ་འདི་ སྡེ་ཚན་དང་པ་

ལུ་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་བཅུག། ཕོག་པ་ཅིན་སྐུགས་༡སྤྲོད། མ་ཕོག་པ་ཅིན་ སྡེ་ཚན་གཉིས་པ་ལུ་གོ་སྐབས་བྱིན་ནི་དང་། དེ་གི་ལན་

ཕོག་པ་ཅིན་སྐུགས་ཕྱེད་ཀ་སྤྲོད། མིང་ཚིག་གཉིས་པ་འདི་ སྡེ་ཚན་གཉིས་པ་དང་། དེ་གིས་མ་ཕོག་པ་ཅིན་ སྡེ་ཚན་གསུམ་པ་ལུ་གོ་

སྐབས་བྱིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ཚིག་འབྲུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ སྡེ་ཚན་སོ་སོ་ལུ་དྲིས་ཏེ་སྐུགས་བྱིན་ནི་ཨིན། གློག་བྱང་གི་མཐུན་རྐྱེན་མེད་པ་ཅིན། ཤོག་

འདྲིལ་བཟོ་ཞིནམ་ལས་རིག་བསྡུར་འབད་དགོ། 

 

གྲོས་འཆར་བདུན་པ། མིང་ཚིག་དང་ གོ་དོན་ འཚོལ་ཞིབ་ཐོག་ལས་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྦྱང་ལམ་སྟོན། 

མིང་ཚིག་དང་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ རྣམ་གྲངས་དང་ འགལ་མིང་ཚུ་ སློབ་རིམ་འོག་མ་ཚུ་ནང་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ འདི་ 

ནང་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་་་་་་་་།  མིང་དང་བྱ་ཚིག་གི་ མིང་ཚིག་དག་པ་ཅིག་ བཀོད་ཞིན་ན་ ཁྱད་པར་ཕྱེ་བཅུག་སྟེ་ དེ་དང་རིགས་

བསྒྲེས་སློབ་ཕྲུག་རང་རྐྱང་ ཡང་ ན་ སྡེ་ཚན་ནང་ རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་གྱི་རྩ་ཚིག་དང་འགྲེལ་བཤད་ལྷག་བཅུག་སྟེ་ དེ་ནང་ལས་ མིང་

དང་བྱ་ཚིག་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཅུག་ནི་དང་མིང་ཚིག་གསརཔ་ཚུ་ཡང་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཅུག་སྟེ་ འདི་ཚུ་གི་གོ་དོན་གྲོས་

བསྡུར་འབད་ཞིནམ་ལས་ རྣམ་གྲངས་དང་འགལ་མིང་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་བཅུག་ནི། 

སྦྱོང་ལཱ། 

མགུ་མང་མཉམ་མཐུད་ནང་སྦེ་འོག་གི་དྲི་བ་ཚུ་ བྱིན་ཞིནམ་ལས་ དེའི་ལན་ ཚིག་མཛོད་ ཡང་ན་ རྒྱབ་རྟེན་/ ཡོངས་འབྲེལ་ཚུ་ནང་

ལས་ འཚོལ་ཏེ་བྲི་བཅུག་ནི།དེ་ལས་ ལན་ཚུ་ དམང་ཁར་ལྷག་ཞིནམ་ལས་ འོས་འབབ་ཡོད་མེད་ གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ ལན་ལེགས་

ཤོམ་འདི་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཅུག་ནི།  

• མིང་ཚིག་གསརཔ་གི་ འགལ་མིང་དང་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི་འབྲི་སླབ་འབད་བཅུག་ནི། 

• མིང་ཚིག་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ བརྗོད་པ་ཚུ་རང་སྟོབས་ཀྱིས་བྲི་སླབ་འབད་བཅུག་ནི། 

• མིང་ཚིག་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྩ་ཚིག་གསར་རྩོམ་འབད་བཅུག་ནི། 

མིང་ཚིག་གི་གོ་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁ་སྐད་གཞན་ནང་ག་ཅི་སླབ་དོ་ག་འཚོལ་ཞིབ་འབད་བཅུག་ནི། 
 

 

གྲོས་འཆར་བརྒྱད་པ། དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཐོག་ལས་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནིའི་གྲོས་འཆར། 

ལྷབ་སྦྱང་ལམ་སྟོན།  

སློབ་སྟོན་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་་  



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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• དོན་ཚན་རེ་རེ་རྫོགས་པའི་སྐབས་ལུ་ གོང་ལུ་ལྷབ་ཚར་བའི་ཚིགས་བཅད་རེ་རེ་གི་ནང་ལས་ བརྗོད་པ། ཁྱད་ཚིག་ རྣམ་གྲངས་

དང་ འགལ་མིང་ ཞེ་སའི་མིང་ག་ཅི་ར་འདུག་ག་དབྱེ་བ་བཅད་བཅུག་ནི། 

• མིང་ཚིག་ བརྗོད་པ་ རྐྱང་པ་སྣ་བསྡུས་ཆ་ཚང་ཁྱད་ཚིག་ཚུ་དབྱེ་བ་དཔྱེད་དེ་བྲི་བཅུག་ནི། 

• སྡེ་ཚན་ནང་ཁོད་ དོན་ཚན་གྱི་སྐོར་དྲི་ལན་འབད་དེ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི། 

སྦྱོང་ལཱ།                                                 

དེ་གི་དོན་ལུ་ ཚིགས་བཅད་ཅིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ དེ་གི་དོན་འདི་ ཚིག་ལྷུག་ནང་ཕབས་ཞིནམ་ལས་བྲི་བཅུག་ནི་དང་། དེ་ཚུ་ནང 

མིང་ཚིག། བརྗོད་པ་རྐྱང་པ་ སྣ་བསྡུས་ ཆ་ཚང་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་ དབྱེ་བ་དཔྱེད་དེ་བྲི་བཅུག་དགོ། ཡང་ན་ རྒྱབ་རྟེན་/ ཡོངས་འབྲེལ་

ཚུ་ནང་ལས་ འཚོལ་ཏེ་བྲི་བཅུག་ནི། དེ་ལས་ ལན་ཚུ་ དམང་ཁར་ལྷག་ཞིནམ་ལས་ འོས་འབབ་ཡོད་མེད་ གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ 

ལན་ལེགས་ཤོམ་འདི་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཅུག་ནི།  

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

 ༡  མིང་ཚིག་གསརཔ་གི་ འགལ་མིང་དང་རྣམ་གྲངས་བྲིས། 

 ༢  མིང་ཚིག་ཚུ་གི་བརྗོད་པ་ཚད་ལྡན་ཅིག་བཟོ?  

 ༣  མིང་ཚིག་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྩ་ཚིག་གསར་རྩོམ་འབད? 

 ༤  འགལ་མིང་དང་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྩོམ་ཚད་ལྡན་ཅིག་བྲིས། 

དབྱེ་ཞིབ།  

• འགལ་མིང་དང་རྣམ་གྲངས་བྲིས་ཡོད་མི་ཚུ་ ཕོག་མ་ཕོག་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

• དུས་རྒྱུན་ རྩོམ་ཚུ་དུས་ཐོག་ལུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ དཔེ་སྣོད་ནང་བཞག་ཞིནམ་ལས་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རིམ་པ་བལྟ་དགོ། 

• བརྗོད་པ་བཟོ་ཡོད་མི་ཚུ་གོ་དོན་སླབ་བཅུག་སྟེ་ རང་སྟོབས་ཀྱིས་ཨིན་ན་མེན་ན་ དབྱེ་བ་དཔྱད་འབད་དགོ། 

 

གྲོས་འཆར་དགུ་པ། འཆར་གཞི་བཟོ་ཐོག་ལས་ལྷག་ནིའི་སློབ་སྟོན། 

ལྷབ་སྦྱང་ལམ་སྟོན། 

• སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལྷག་ནི་གི་ཡོན་ཏན་འཐོབ་ཐབས་ལུ་ ནང་ཆོས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ་ཚུ་ལྷག་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་འཆར་

གཞི་བཟོ་ཐངས་སྟོན་བྱིན་ནི། 

• འཆར་གཞི་བཟོ་ཐངས་སྟོན་བྱིན་ཚརཝ་ད་ འཆར་གཞི་དང་བསྟུན་དཔེ་དེབ་ཚུ་ལྷག་བཅུག་དགོ། 

• དཔེ་དེབ་མ་ལྷག་པའི་ཧེ་མ་ དཔེ་དེབ་གདམ་ཁ་འབད་ཐངས་ཡང་སྟོན་བྱིན་ནི། 
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འཆར་གཞི་གི་དཔེ། ལམ་སྟོན་འཆར་གཞི། Roadmap 

སྦྱོང་ལཱ།   

གོང་ལུ་འཆར་གཞི་གི་དཔེ་བཀོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལཱ་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་འབད་བཅུག་ནི། 

 

ཚིག་ བཅད་ལྷུག་རྩོམ་སྒྲིག་གི་སྦྱང་བ། 

ལྕོགས་གྲུབ། 

• རྩོམ་རིག་གི་གཞི་རྟེན་ཚུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ འབྲི་རྩོམ་ སྙན་རྩོམ་ སྲུང་ལ་སོགས་པའི་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ དབྱེ་

དཔྱད་འབད་དེ་ བསམ་འཆར་བཀོད་ནི་དང་ དེ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ རང་གིས་ཡང་ རྩོམ་རིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ གསར་རྩོམ་འབད་

ནིའི་ འགན་ཁག་འབག་ཚུགས། ༼བྲི་ནི༽ 

• ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གི་སྐོར་ལས་ལྷབ་ཐོག་ལས་ མི་ཚེ་འདི་ ཕར་ཕྱིན་དྲུག་དང་མཐུན་པའི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལུ་ མཐར་བསྐྱལ་ཏེ་ མི་

ཚེ་དོན་ལྡན་བཟོ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ བཤད་པ་ཚུ་བྲི་ཚུགས། ༼བྲི་ནི།༽ 

ལས་དོན། 

ཡར་རྒྱས་ཀྱི་

རིག་ལམ། 
Areas of 

developme

nt  

དམིགས་གཏད། 

Goals  

རིག་རྩལ།  

Skills  

བྱ་རིམ།  
Processes  

ཞར་བྱུང་ཤེས་

ཡོན། 
Watermarks  

ཁྱད་ཆོས། 

Attributes  

བྱ་ལེན་

འཆརགཞི། 

Action 

plans  

སྦྱང་འབྲས་

བརྡ་རྟགས། 
Indicator 

of 

successes  

དུས་ཡུན། 

Timeline  

 

རང་ཉིད་

དབྱེ་ཞིབ། 
Self -

assessmen

t  

རིག་སྟོབས་་

གོང་འཕེལ། 

དཔེ་དེབ་ལྷག་

ནི། 

(ནང་ཆོས་དང་

འབྲེལ་བའི་དཔེ་

དེབ་ཀྱི་མིང་

བཀོད་ནི) 

ཀློག་སྦྱང་། 

དོན་

མཚམས་

དང་ཚིག་

མཚམས་

བཅད་དེ་

ལྷག་ཚུགས་

ནི། 

རྗོད་སྒྲ་

དགཔ་སྦེ་་

ལྷག་ཚུགས་

ནི། 

དུས་ཚོད་

དང་བསྟུན་

ཉིན་རེ་ལུ་

ཤོག་གྲངས་

༡༠ ཐམ་རེ་

ལྷག་ནི།  

ལྕེ་ཁམས་བདེ་

ནི། ཡིད་ཚིམ་

ནི།  

རང་གིས་རང་

ལུ་ངལ་རངས། 

 

 

གཞན་ལུ་མེད་

པའི་ལྷག་རྩལ་

གྱི་ལྕོགས་གྲུབ་

བྱུང་སྟེ་ལྷག་མི་

སྤྲོ་སྣང་ཅན་

ཅིག་ལུ་འགྱུར་

ནི། 

ཉིན་རེ་ལུ་ 

ཤོག་གྲངས་ 

༡༠ ཐམ་རེ་མ་

བཞག་པར་

ལྷག་ནི།་ཚིག་གི་ 

གོ་དོན་ མིང་

ཚིག་གསརཔ་ 

ཚུ་ཐོ་བཀོད་

འབད་ནི། 

ཐོ་བཀོད་འབད་

ཡོད་མི་ཚུ་ལག་

ལེན་འཐབ་ནི།   

ལྷག་ཐངས་

ཀྱི་ཀློག་ཧེ་མ་

བ་དྲགཔ་

འགྱོ་ནི་ 

མིང་ཚིག་གི་

ཕྱུགཔོ་ལུ་

འགྱུར་ནི། 

སྐད་ཡིག་

དང་ཡིག་

སྦྱོར་ལུ་  

ཐོག་ཆ་

མེདཔ་འགྱོ་

ནི། 

༡༥/༣/༢༢་

ལས་ 

༧/༤/༢༢ 

ཚུན། 

སློབ་སྟོན་པ་

ལུ་རྒྱུགས་

ཡོངས་

རྫོགས་ཕུལ་

ནི།  



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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• རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ བསམ་སྤྱོད་ཚུ་ལྷབ་ཐོག་ལས་ ལས་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དང་ མི་ཚེའི་སྤང་བླང་ཚུ་ ཧ་གོ་སྟེ་  

བཤད་པ་རྐྱབ་ནི་དང་ གནད་དོན་གལ་ཅན་ཚུ་ གདམ་འཐུ་འབད་ཐོག་ལས་ རང་གི་མི་ཚེ་ དོན་ལྡན་བཟོ་ནི་ལུ་བརྩོན་ཚུགས་

དགོ།༼བྲི་ནི།༽ 

• བསླབ་བྱ་ལེགས་བཤད་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ ནང་ཆོས་རྩོམ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ རྩ་བའི་ཚིག་གི་གོ་དོན་ཚུ་ལེན་ཏེ་ དེའི་འགྲེལ་པ་རྫོང་

ཁ་ནང་ལུ་ བརྗོད་དོན་ལས་མ་འགལ་བར་ བྲིས་ཏེ་ རྒྱས་བཤད་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 

 

གྲོས་འཆར་དང་པ། ཚིགས་བཅད་བརྩམ་ནིའི་སྦྱང་བ་འཐོབ་ཐབས་ཀྱི་ལྷབ་སྟོན་འབད་ཐངས། 

ལྷབ་སྦྱང་ལམ་སྟོན། 

• རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་གྱི་ ཚིགས་བཅད་ཅིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ དེ་གི་གོ་དོན་སེམས་ཁར་བཞག་ནི་གི་དོན་ལུ་ བཅུད་

བསྡུས་ཏེ་འདི་དང་དོན་མཚུངས་པའི་རྩོམ་ ང་བཅས་རའི་ཁ་སྐད་ནང་སྦེ་ དང་པ་ཕལ་ཚིག་ནང་སྦེ་རྐྱབ་བཅུག་ནི། 

གཉིས་པ་ཆོས་སྐད་ཨ་ཙི་རེ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྩོམ་རྐྱབ་ནི། གསུམ་པ་ གོ་དོན་ག་ར་ཚང་ཚུགས་པའི་རྩོམ་ཚུ་ཡང་རྐྱབ་

བཅུག་སྟེ་ ལེགས་ཤོམ་ཡོད་མི་ཚུ་ དམངས་ཁར་ལྷག་བཅུག་ནི། 

དཔེར་ན:- ཡིད་དུ་འོང་བའི་ཡུལ་དང་འཕྲད་པ་ན། ། དབྱར་གྱི་དུས་ཀྱི་འཇའ་ཚོན་ཇི་བཞིན་དུ། །  

      མཛེས་པར་སྣང་ཡང་བདེན་པར་མེད་ལྟ་ཞིང་། ། ཞེན་ཆགས་སྤང་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། 

སེམས་ཁར་བཞག་ངོ་བདེ་ནི་གི་དོན་ལུ :-  

སེམས་ཁར་ཚུད་པའི་ཡུལ་ཚུ་ཕྱདཔ་ད་ལུ།། བྱཱར་ལུ་ཤར་བའི་གཞའ་རིས་སྣ་ལྔ་བཟུམ།།  

མིག་ཁར་ལེགས་རུང་ངོ་མ་མེནམ་ལས་བརྟེན།། ཞེན་ཆགས་སྤང་དགོཔ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཨིན།། 

ཡང་ན་ ཡུལ་ ལེགས་སར་ཞེན་ཆགས་འབྱུང་མི་འདི།། སེམས་ ཉོན་མོངས་བག་ཆགས་ཡོདཔ་ལས་ཨིན།། 

     སེམས་ ཆགས་པའི་དབང་ལུ་ཤོར་བ་ཅིན།། འདི་ བྱང་ཆུབ་སེམས་པའི་སོྤྱད་པ་མེན།། ཟེར་དོ་བཟུམ་ ཨ་ལུ་ཁོང་

རའི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་བསྟུན་ རྩོམ་རྐྱབ་བཅུག་ནི་གི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བྱིན་ཏེ་ ཚིགས་བཅད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ བརྩམ་ནིའི་སྦྱང་བ་འཐོབ་ཐབས་འབད་

དགོ། 

 

གྲོས་འཆར་གཉིས་པ། འགྲེལ་བཤད་ཚིགས་བཅད་ནང་བྲི་ནི་གི་ལྷབ་སྟོན་འབད་ཐངས་ཀྱི་གྲོས་འཆར། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ།                                                 

རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་གྱི་ ཚིགས་བཅད་ཅིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ དེ་གི་འགྲེལ་བཤད་སེམས་ཁར་བཞག་ནི་གི་དོན་ལུ་ བློ་ཟེ་ རྩང་

མོ་ ཞབས་བྲོ་ལ་སོགས་པའི་ རྣམ་པ་ནང་དོན་མཚུངསམ་སྦེ་ ང་བཅས་རའི་ཁ་སྐད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ཕལ་ཚིག་ནང་སྦེ་འགྲེལ་བཤད་ཀྱི་རྩོམ་

ཚིགས་བཅད་ནང་རྐྱབ་བཅུག་ནི། 

དཔེར་ན:- བྱང་ཆུབ་འདོད་པས་ལུས་ཀྱང་གཏོང་དགོས་ན། ། ཕྱི་རོལ་དངོས་པོ་རྣམས་ནི་སྨོས་ཅི་དགོས། ། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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 དེ་ཕྱིར་ལན་དང་རྣམ་སྨིན་མི་རེ་བའི། ། སྦྱིན་པ་གཏོང་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན།  

ཟེར་བའི་འགྲེལ་པ། སངས་རྒྱས་པའི་འདོད་པ་ཡོད་མི་གིས།། རང་ཕངས་པའི་ལུས་ཡང་བྱིན་དགོ་ན།།ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ཚུ་འདི་སླབ་མིན་

དགོ།དེ་འབདཝ་ལས་ལན་དང་འབྲས་བུ་ཚུ།། ལོག་འཐོབ་པའི་རེ་བ་མ་བསྐྱེད་པར།། སེམས་ཧིང་གི་གདིང་ལས་གཏང་ནི་འདི།། འཕགསཔ་

བྱང་ཆུབ་སེམས་པའི་ཕྱག་ལཱ་ཨིན།། ཟེར་དོ་བཟུམ་ ཨ་ལུ་ཁོང་རའི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་བསྟུན་ རྩོམ་རྐྱབ་བཅུག་ནི་གི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བྱིན་ཏེ་ 

ཚིགས་བཅད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ རྩ་བའི་འགྲེལ་བཤད་ བརྩམ་ནིའི་སྦྱང་བ་འཐོབ་ཐབས་འབད་དགོ། 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• འགྲེལ་པ་ ཚིགས་བཅད་ཀྱི་ཐོག་ལས་བཟོ་སྟེ་ལྷབ་པ་ཅིན་ ཕན་ཐོགས་ག་དེ་སྦེ་འོང་ནིམས་གོ?  

• བརྗོད་དོན་ཚུ་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་སྟེ་བཤད་ནི་དང་ ཚིགས་བཅད་ཐོག་ལས་བཤད་ནི་གཉིས་ལས་ ག་འདི་ ལེགས་ཤོམ་འོང་

ནི་མས་གོ? 

དབྱེ་ཞིབ། 

• སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཚིགས་བཅད་རེ་གདམ་འཐུ་འབད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ དེ་གི་ནང་དོན་ཚུ་ རང་དབང་གི་ཚིགས་བཅད་ སོ་སོ་

གཅིག་ནང་བྲི་བཅུག་མི་འདི་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

• བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསམ་སྤྱོད་དང་འབྲེལ་བའི་ དོན་ཚན་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ གསལ་བཤད་རེ་བཟོ་སྟེ་ གཏང་བཅུག་སྟེ་ 

དབྱེ་ཞིབ་འབད། 

མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 

• ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། སློབ་རིམ་༡༠པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

• རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་གྱི་དཔེ་དེབ།         

 

རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་དང་ ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་ཟུང་འབྲེལ་སྦེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ཐབས་ཀྱི་ སློབ་སྟོན། 

ལྕོགས་གྲུབ། 

• ཡིག་སྦྱོར་གྱི་རྣམ་གཞག་ཚུ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ ཡི་གུ་ཚུ་བྲི་བའི་སྐབས་ སྡེབ་དང་སྦྱོར་བ་ གཅད་མཚམས་བཅད་ཐོག་ལས་ འཆར་

གཞི་བཟོ་ནི་ ཟིན་བྲིས་བཀོད་ནི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ ཞུན་དག་རྐྱབ་ཐངས་ཀྱི་ རིག་རྩལ་ཚུ་ འོས་འབབ་དང་ལྡན་ཏོག་ཏོ་

སྦེ་བྲིས་ཏེ་ རང་གི་མནོ་དོན་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་ཚུགས།  

ལས་དོན། 

• ལ་དོན། རྒྱན་སྡུད། འབྲེལ་སྒྲ། བྱེད་སྒྲ། ལྷག་བཅས། ཚུ་ འཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཡོག་བཀོལ་ཚུགས་དགོ། 

• བྱེད་འབྲེལ་གྱི་བྱ་ཚིག་དང་བྱེད་མེད་ལས་ཚིག་ཚུ་ ཡིག་སྡེབ་ཁྱད་པར་ཕྱེས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ལྷབ་སྦྱང་ལམ་སྟོན། 

རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་གྱི་རྩ་བ་ཚུ་ནང་ ཆོས་སྐད་དང་འབྲེལ་བའི་ ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་ཚུ་འཐོན་པའི་སྐབས་ལུ་ འོག་གི་དྲི་བ་བཟུམ་ཚུ་བཀོད་དེ་ 

དབྱེ་དཔྱད་ཐོག་ལས་ཧ་གོ་བཅུག་དགོ། དཔེར་ན། 

སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་རྨི་ལམ་བུ་ཤི་ལྟར། །འཁྲུལ་སྣང་བདེན་པར་བཟུང་བས་ཨ་ཐང་ཆད།། 

དེ་ཕྱིར་མི་མཐུན་རྐྱེན་དང་འཕྲད་པའི་ཚེ། །འཁྲུལ་པར་ལྟ་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན།། ཟེར་བའི་སྐབས་  

C བདེན་པར་བཟུང་། བཟུང་བས་ཨ་ཐང་ཆད། འཁྲུལ་པར་ལྟ་བ། རྐྱེན་དང་འཕྲད། ཟེར་བའི་ཚིག་ཚུ་ནང་ལུ་ ཕྲད་དང་རྣམ་
དབྱེ་ཚུ་ལས་ ག་ཅིའི་ཕྲད་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནུག་གོ། 

C དེ་ཚུ་ དཔེར་བརྗོད་དབྱེ་བ་ ག་ཅིའི་དཔེར་བརྗོད་ཨིན་མས་གོ? བཤད་པ་རྐྱབ། 
དེ་བཟུམ་སྦེ་ རྩ་ཚིག་གཞན་ཚུ་གི་སྐབས་ལུ་ཡང་ བྱེད་སྒྲ་བསྡུས་པའི་ཕྲད་དང་ འབྱེད་སྡུད། རྒྱན་སྡུད། སླར་བསྡུའི་ཕྲད། བྱེད་སྒྲའི་

ཕྲད་ ཡིས་ ལ་སོགས་པའི་འཇུག་པ་ཚུ་ རྫོང་ཁའི་ནང་ དཔེར་བརྗོད་རྐྱབ་གོ་མ་བདེཝ་ཡོད། དེ་འབདཝ་ལས་ དེ་ཚུ་ ཆོས་སྐད་ཀྱི་

ཚིག་ནང་ལུ་འཐོནམ་ད་ ངོ་སྤྲོད་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འབད་དེ་ ཧ་གོ་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགསཔ་བཟོ་བྱིན་དགོ། 

 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• རྒྱས་སྲས་ལག་ལེན་འདི་དང་འབྲེལ་ ཡིག་སྦྱོར་གྱི་ཡོན་ཏན་ག་ཅི་ར་ཐོབ་ཅི་? 

• རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ལས་ཐོན་པའི་ མིང་ཚིག་གསརཔ་ཚུ་གིས་ ཁྱོད་ཀྱི་ཡིག་སྦྱོར་ལུ་ ལྷན་ཐབས་ག་དེ་སྦེ་བྱུང་ཡི་? 

དབྱེ་ཞིབ། 

• ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་དང་ བྱ་ཚིག་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོས་འབབ་ཡོད་མེད་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  

• ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་དང་ བྱ་ཚིག་ སྡེབ་སྦྱོར་ཚུ་ ཚུལ་དང་ལྡནམ་སྦེ་ཡོད་མེད་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

• ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཚི་ཚུ་རྫོང་ཁའི་ནང་ལག་ལེན་ག་དེ་སྦེ་འཐབ་ནུ་ག་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

• རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཆོས་སྐད་ནང་ག་དེ་སྦེ་སླབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ བཀོད་བཅུག་སྟེ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

 

 

 

 

 

 

 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ཆ་ཤས་ལྔ་པ། 

སྐད་ཡིག་དང་ཡིག་སྦྱར་གྱི་  

སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན། 
སློབ་རིམ་བཅུ་པ། 

 

སྐད་ཡིག་དང་ཡིག་སྦྱོར་དང་འབྲེལ་བའི་ 

• ལྕོགས་གྲུབ། 

• ལས་དོན། 

• ལྷབ་སྟོན་ལམ་སྟོན། 

• དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས། 

• མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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སློབ་རིམ་བཅུ་པའི་ ཡིག་སྦྱོར་སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན། 
སྐད་ཡིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ འདི་གི་ཁེ་ཕན་དང་དགོས་པ་སློབ་སྟོན་ལམ་ལུགས། 

ལྕོགས་གྲུབ། 

• སྐད་ཡིག་གི་ འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ དགོས་པ་དང་ཕན་པ་ སྐད་ཡིག་ལུ་ ཡིད་ཆེས་དང་ ཤ་ཞེན་ དང་ལེན་ཚུ་

འབད་ཐོག་ལས་ སྐད་ཡིག་ཉམས་སྲུང་འབད་ཚུགས། 

• དྲི་དཔྱད་ཀྱི་རིག་རྩལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གནད་དོན་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་རིག་པ་བཏོན་ཐོག་ལས་ རྩོད་གླེང་འབད་དེ་ སྒྲོ་

འདོགས་ཆོད་ཚུགས། 

ལས་དོན། 

• སྐད་ཡིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ འདི་གི་ཁེ་ཕན་དང་ དགོས་པ་ཚུ་གཞན་ལུ་ བཤད་ཚུགས་དགོ། 

• འབྲེལ་ཡོད་ གནད་དོན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བསམ་ཞིབ་དང་འདྲི་ཞིབ་ཚུ་འབད་དེ་ རྩོད་བསྡུར་ཚུ་ འབད་ཚུགས་དགོ། 

 

གྲོས་འཆར་དང་པ། སྐད་ཡིག་གི་ འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ལྷབ་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

• ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཆགས་ཚུལ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ སྐད་ཡིག་འགོ་ཐོག་ག་དེ་སྦེ་བྱུང་ཡི་ག་གི་སྐོར་ལས་ ཀི་དེབ་ཚུ་འཚོལ་ཏེ་ 

ལྷག་བཅུག་ནི། (རྫོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་། སྐད་ཡིག་གི་བརྡ་ཡིག། དང་ ཨིང་སྐད་ཀྱི་ཀི་དེབ་ The Origin of 

Language./Theory of Revolution.ཚུ་དང་ www.universeofmemory.com/dzongkha-language-resources འདི་

ནང་ལས་འཚོལ་ཏེ་ ལྷག་སྟེ་གོ་བ་ལེན་བཅུག་ནི།  ཡང་ན་ https://youtu.be/Ln_oBo7gd_Q 

• དེ་མེན་རུང་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ འཛམ་གླིང་ནང་དང་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སྐད་ཡིག་ག་དེ་སྦེ་བྱུང་ཡི་ག་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བཤུད་

བརྙན་བཟོ་སྟེ་ བཏོན་ཞིན་ན་ གོ་བསྡུར་འབད་དེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་ནི།  

• ཡང་ན་ སློབ་ཕྲུག་ཁོང་ར་ལུ་ སྐད་ཡིག་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ལས་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་བཅུག་ནི། 

 

གྲོས་འཆར་གཉིས་པ། སྐད་ཡིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ གོ་དོན་ལྷབ་སྟོན་དང་ སྤྱན་ཞུ་ཐོག་ལས་ལྷབ་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

• སྐད་ཡིག་གི་གོ་དོན་དང་ངོ་སྤྲོད་ཚུ་ སློབ་རིམ་དགུ་པ་ནང་ ལྷབ་སྟེ་ཡོད། སྤྱིར་བཏང་སྐད་ཡིག་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་གི་

དགོས་པ་དང་ཁེ་ཕན་ཚུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ཕན་གྲོགས་འབད་དེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གྲོས་བསྟུན་འབད་

བཅུག་ནི། (སློབ་དེབ་ཤོག་གྲངས་ ༨-༡༢)  



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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• སློབ་ཕྲུག་ཚུ་སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་བགོ་སྟེ་ སྡེ་ཚན་རེ་ལུ་ དོན་ཚན་རེ་ སྐད་ཡིག་དང་འབྲེལ་བའི་ དོན་ཚན་རེ་ བསྟུན་གྲོས་འབད་

དེ་བྲི་བཅུག་ནི།  

• བྲིས་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ཆ་རོགས་དམངས་ལུ་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་ནི་དང་ དོགས་སེལ་དྲིས་ལན་ཚུ་འབད་བཅུག་ནི། 

• སློབ་དཔོན་རང་གིས་ཡང་ གྲོས་བསྡུར་དང་ སྤྱན་ཞུའི་སྐབས་ལུ་ ཕན་གྲོགས་ག་དེ་མང་མང་འབད་དེ་ སྦྱོང་ལཱ་འདི་ ཕན་ནུས་

ཅན་ཅིག་བཟོ་དགོ།  

 

གྲོས་འཆར་གསུམ་པ། སྐད་ཡིག་གི་སྐོར་ལྷག་སྟེ་ དྲི་བའི་ལན་བྲི་ཐོག་ལས་ལྷབ་ནི། 

ལྷབ་སོྟན་སྦྱོང་ལཱ།  

སྤྱིར་བཏང་སྐད་ཡིག་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་གི་དགོས་པ་དང་ཁེ་ཕན་ཚུ་ ལྷག་བཅུག་ནི། (སློབ་དེབ་ཤོག་གྲངས་ ༨-༡༢) ལྷབ་

སྦྱང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ བཀོད་རྒྱ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བྱིན་ནི།  

• དེ་ལས་ འོག་གི་དྲི་བ་ཚུ་གི་ལན་བྲི་བཅུག་ནི།  

1. སྤྱིར་སྐད་ཡིག་འདི་གིས་ ག་ཅི་ལུ་ཕན་ཐོགསཔ་སྨོ?  

2. སྐད་ཡིག་གི་དཔེ་ ག་ཅི་ལུ་བཞག་ནུག? དེ་སྦེ་བཞག་དགོ་པའི་ཁུངས་ག་ཅི་ཨིན་ན? 

3. སྐད་ཡིག་གི་ཕན་ཐོགས་ ག་ཅི་ར་ཡོད? 

4. རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་ཟེར་མིང་ བཏགས་དགོ་པའི་ཁུངས་ག་ཅི་ཨིན་ན? (དགོས་པ།) 

5. འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་འདི་ དུས་རྒྱུན་དུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ ག་དེམ་ཅིག་ ཁག་ཆེཝ་སྨོ? 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• སྐད་ཡིག་གི་ཁེ་ཕན་ ག་ཅི་ར་ཡོད? དག་པ་ཅིག་སླབ།  

• རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་གི་ཁེ་ཕན་དང་དགོས་པ་ ག་ཅི་ར་ཡོད?  

• སྐད་ཡིག་གི་དཔེ་ ག་ཅི་ལུ་བཞག་ནུག? རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་འདི་ ག་ཅི་དང་འདྲ་ཟེརཝ་སྨོ? 

དབྱེ་ཞིབ། 

• དྲི་བའི་ལན་ཚུ་ འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ བྲིས་ཡོད་མེད་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

• སྤྱན་ཞུ་གི་སྐབས་ སློབ་དཔོན་རང་གིས་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་འཁྲིལ་བའི་ སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ གང་རུང་བཟོ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་

འབད་ནི། 

• རང་གི་སྐད་ཡིག་ལུ་ རང་གིས་ཤ་ཞེན་བསྐྱེད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་བཏོན་

དགོ། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

• རྫོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་གསརཔ། 

• སློབ་རིམ་དགུ་པའི་ སློབ་དེབ།  

•  https://youtu.be/Ln_oBo7gd_Q   
• སྐད་ཡིག་གི་འབྱུང་ཁུངས།    https://youtu.be/At27zfFaWI8 

 

ཕྲད་གཞན་དབང་ཅན་ འབྲེལ་སྒྲ་ བྱེད་སྒྲ་ ལྷག་བཅས་ སློབ་སྟོན་ལམ་ལུགས། 

ལྕོགས་གྲུབ། 

• རྣམ་དབྱེ་བརྒྱད་ཀྱི་སྒྲ་དོན་གྱི་སྦྱོར་ཚུལ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ ཡིག་སྦྱོར་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་བྲི་ཚུགས། 

 

ལས་དོན། 

• རྣམ་དབྱེ་བརྒྱད་ཀྱི་འཇུག་པ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ འཇུག་པ་ཚུ་འཛོལ་བ་མེད་པར་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 

• རང་དབང་ཅན་རྐྱང་པའི་ཕྲད་དང་ སྡེ་ཚན་ཅན་གྱི་ཕྲད་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ དུས་རྒྱུན་གྱི་གནས་སྟངས་ནང་ ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་ཚུ་ 

འཛོལ་བ་མེད་པར་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ཚུགས་དགོ། 

 

གྲོས་འཆར་དང་པ། ཡོངས་འབྲེལ་སློབ་སྟོན་ཐོག་ལས་ལྷབ་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

• འབྲེལ་སྒྲ། བྱེད་སྒྲ། ལྷག་བཅས་གསུམ་གྱི་ གོ་དོན་དང་དཔེར་བརྗོད་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་སློབ་སྟོན་གྱི་སྐབས་ བཟོ་ཡོད་པའི་གློག་

བརྙན་ཐུང་ཀུ་ཚུ་ ལྟ་ཐོག་ལས་ སྡེ་ཚན་ནང་ ག་ཅི་ཧ་མ་གོ་ག་ གྲོས་བསྡུར་འབད་བཅུག་ནི། དེ་ཡང་ སློབ་རིམ་ཆུང་བ་ཚུ་ནང་ 

ལྷབ་སྦྱང་འབད་ཡོདཔ་ལས་ བསྐྱར་ཞིབ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན།  

1. འབྲེལ་སྒྲ་དང་བྱེད་སྒྲའི་ཕྲད་ སློབ་སྟོན། སྒྲའི་འཇུག་ཚུལ། 
youtube.com/watch?v=mT5CglkHJFk&list=PL8WWToQ5Kvkc8Yfk5OygisN1gXe3OTFei&index=2  

2. འབྲེལ་སྒྲ་དང་བྱེད་སྒྲའི་ཕྲད་ སློབ་སྟོན། དོན་གྱི་འཇུག་ཚུལ།  
youtube.com/watch?v=mATL4RyDKA&list=PL8WWToQ5Kvkc8Yfk5OygisN1gXe3OTFei&index=7  

3. ལྷག་བཅས་ཀྱི་ཕྲད་ སློབ་སྟོན།  
youtube.com/watch?v=hQjn3wLjAgQ&list=PL8WWToQ5Kvkc8Yfk5OygisN1gXe3OTFei&index=3  
ཡང་ན་    http://www.education.gov.bt/?p=3779 

• གློག་བརྙན་ཐུང་ཀུ་འདི་ བལྟ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ སློབ་སྟོན་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ཤུལ་ལུ་ སྦྱོང་ལཱ་རེ་རེ་བྱིན་མི་འདི་ འབད་བཅུག་ནི། 

དེ་གི་ཤུལ་ལས་ གྲོས་བསྡུར་འབད་བཅུག་ནི།  
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རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།                                                            ཤོག་གྲངས་ 292 / 344 

གྲོས་འཆར་གཉིས་པ། སྡོམ་ཚིག་བློར་གཟུང་དང་ དཔེར་བརྗོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ལྷབ་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སྦྱོང་ལཱ། 

• ཕྲད་གཞན་དབང་ཅན་ འབྲེལ་སྒྲ། བྱེད་སྒྲ། ལྷག་བཅས་དེ་ཚུ་ ཧ་གོ་ནི་དང་ཁྱད་པར་ཕྱེ་ནི་ལས་ལྷག་ ཁོང་རའི་འཐོབ་ལམ་དང་

འཁྲིལ་ ཕྲད་ག་འདི་ རྗེས་འཇུག་ག་ཅི་གི་ཤུལ་མ་འཐོབ་ཨིན་ན་ ཤེས་དགོཔ་ཁག་ཆེཝ་ལས་ སྡོམ་ཚིག་བློ་གཟུང་དང་ འགྲེལ་

བཤད་རྐྱབ་ཐོག་ལས་ སློབ་སྟོན་འབད་དགོཔ་འདི་ གནམ་མེད་ས་མེན་ ཁག་ཆེ། དཔེར་ན།  

                  རྗེས་འཇུག་ ན་མ་ར་ལ་ བཞི་གི་མཐའ་མར་  

རྗེས་འཇུག་གི་མཐའ་མར་སྦྱོར་ཚུལ་        སྦྱོར་ཚུལ་ ན་མ་ར་ལ་ གྱི།    ཕྲད་གྱི་འཐོབ་ཨིན། 

                       ཕྲད་ཀྱི་དང་   རྗེས་འཇུག་ ག་ང་ གི་མཐའ་མར་ 

རྗེས་འཇུག་ ད་བ་ས་ གསུམ་གྱི་མཐའ་མར་    ད་བ་ས་ ཀྱི་ ག་ང་ གི།      ཕྲད་གི་འཐོབ་ཨིན། 

        རྗེས་འཇུག་ འ་དང་       རྗེས་འཇུག་མེད་པའི་ཡི་གུ་གི་མཐའ་མར་  

                    འ་དང་ མཐའ་མེད་ འི་དང་ཡི།      ཕྲད་འི་དང་ཡི་འཐོབ་

ཨིན། 

                   རྫོང་ཁའི་སྐབས་ལུ་ གི་འཇུགཔ་ཨིན། 

ཕྲད་འི་དང་ཡི་ཚབ་སྦེ་ 

• སྡོམ་ཚིག་བློ་ལུ་གཟུང་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ དེ་དང་འཁྲིལ་བའི་དྲི་བ་དག་པ་ཅིག་གི་ལན་ འབྲི་/སླབ་འབད་བཅུག་ནི། དཔེར་ན་་་་ 

1. རྗེས་འཇུག་ ན་མ་ར་ལ་ བཞི་གི་མཐའ་མར་ ཕྲད་ག་ཅི་འཐོབ་སྨོ? 

2. ཕྲད་ཀྱི་འདི་ རྗེས་འཇུག་ ག་ཅི་གི་ཤུལ་ལས་ འཐོབ་སྨོ? 

 

• རྗེས་འཇུག་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་མཐའ་མར་ ཕྲད་ག་ཅི་འཐོབ་ཨིན་ན་ སྡོམ་ཚིག་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་ལེན་ཏེ་ དཔེར་བརྗོད་བྲི་བཅུག་ནི། 

དཔེར་ན།  

 

རྗེས་

འཇུག་ 

ཕྲད་ དཔེར་བརྗོད། 

ག་ གི་ ལུག་གི་སྤུ་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་འདུག། 

ང་   

ད་   

ན   



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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སྡོམ་ཚིག་ཚུ་ ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་ ག་རའི་ཐོག་ལུ་བཟོ་སྟེ་ བྱིན་དགོཔ་དང་། ཡང་ན་ གཞན་གྱིས་བཟོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ངོ་སྤྲོད་འབད་དེ་ 

འདྲ་བཤུས་ཐོག་ལས་ལྷབ་བཅུག་དགོ། 

 

 

གྲོས་འཆར་གསུམ་པ། རྩོམ་རིག་གཞན་གྱི་ཐོག་ལས་ ལྷབ་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

• རྩོམ་རིག་ག་ཅི་གི་ནང་ལས་འབད་རུང་ འབྲལ་སྒྲ་ བྱེད་སྒྲ་ ལྷག་བཅས། གསུམ་ཡོད་པའི་དོན་མཚམས་ཅིག་ ཕྲད་ཚུ་གི་ས་གོ་

ནང་ ས་སྟོང་བཞག་སྟེ་ ས་སྟོང་སུབ་བཅུག་ནི། དཔེར་ན། 

གི་   སྟེ་   ཀྱི་   འི་   གྱི་   ཀྱིས་   གིས་   གི་   ཏེ་   གི་ 

དང་ཕུ་འབད་བ་ཅིན་ ང་བཅས་ར་མི་ཚུ་་་་་་་་སེམས་ཁར་ ཕོ་མོ་ལུ་ དབྱེ་བ་ཡོདཔ་སྦེ་བརྩི་་་་་་འབད་རུང་ དུས་་་་་་ཕོ་འགྱུར་དང་ 

རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་དང་བསྟུནམ་ད་ འཛམ་གླིང་ག་ཏེ་ལུ་ར་འབད་རུང་ ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་འདི་ གལ་ཆེཝ་སྦེ་བརྩི་དོ་ཡོདཔ་མ་

ཚད་ ང་བཅས་ར་་་་་་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཡང་ འདྲ་མཉམ་དང་དྲང་བདེན་་་་་་་ཐོག་ལས་ ཕོ་མོ་གཉིས་ལུ་དབྱེ་བ་དང་ ཉེ་རིང་མ་པ་

ལས་མེད་ཟེར་ ཞུ་ནི་ཨིན། ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་ཟེར་མི་འདི་ དཔེ་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན་ ད་རེས་ནངས་པ་ ལཱ་ག་ཅི་འབད་དགོ་རུང་ ཕོ་

སྐྱེས་་་་་་་འབད་ཚུགས་མི་འདི་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་་་་་་་ཡང་འབད་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ དང་པ་ལཱ་

གཡོག་་་་་་་་གོ་སྐབས་ གཉིས་པ་གོ་ས་གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་གོ་སྐབས་ གསུམ་པ་རྩེདམོ་རྩེ་ནི་་་་་་གོ་སྐབས་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ 

ག་ར་ཕོ་མོ་གཉིས་ལུ་ དབྱེ་བ་མེད་པར་ རང་སོའི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་འཁྲིལ་་་་་་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ འདྲ་མཉམ་སྦེ་ གནང་

དང་གནང་བཞིན་པ་འབད་ར་ ཡོདཔ་ཨིན། 

• ས་སྟོང་ནང་ ཕྲད་འདི་ ག་ཅི་སྦེ་འཐོབ་དགོཔ་ཨིན་ན་ ཁུངས་དང་བཅས་ སླབ་བཅུག་ནི། དེ་མེན་ སློབ་དཔོན་རང་གིས་ 

སླབ་བྱིན་ནི། དཔེར་ན་་་་ 

1. འབྲེལ་སྒྲའི་ཕྲད་ བཙུགས་དགོ་མི་འདི་ ལཱ་ག་ནི་ཡང་མ་སྟོན་པར་ འབྲེལ་བ་རྐྱངམ་གཅིག་སྟོན་ནི་དེ་གིས་ཨིན། 

2. བྱེད་སྒྲའི་ཕྲད་ བཙུགས་དགོ་མི་འདི་ བྱེད་པ་པོ་གཅིག་གིས་ ལཱ་གཅིག་འབད་བའི་བྱ་བ་སྟོན་ནི་དེ་གིས་ཨིན། 

3. ལྷག་བཅས་ཀྱི་ཕྲད་ བཙུགས་དགོ་མི་འདི་ བྱ་ཚིག་གི་ཤུལ་ལས་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་ སླབ་མ་ཚར་བ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ཨིན། ལ་

སོགས་པ། 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• འབྲེལ་སྒྲ་/བྱེད་སྒྲ་དང་ ལྷག་བཅས་ཀྱི་སྡོམ་ཚིག་སླབ། 

• འབྲེལ་སྒྲ་/བྱེད་སྒྲ་གི་དབྱེ་བ་ ག་དེམ་ཅི་ཡོད? སླབ། 

• ལྷག་བཅས་ཀྱི་ཕྲད་ཀྱི་འཐོབ་ལམ་ ག་དེ་སྦེ་སྨོ? 

དབྱེ་ཞིབ། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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1. སྡོམ་ཚིག་བློ་ལུ་གཟུང་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

2. གོ་དོན་དང་ཕྲད་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ སླབ་ཚུགས་མི་ཚུགས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

3. རྩོམ་རིག་ཅིག་བྲི་བཅུག་སྟེ་ དེ་ནང་ལུ་ ཕྲད་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་མ་ཚུགས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

1. རྫོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་གསརཔ། 

2. ཡོངས་འབྲེལ་སླབ་སྟོན།  

3.  https://youtu.be/OSYFRskrlyI 
4. སྦྱོང་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ ཤོག་ཁྲམ།  

 

ཕྲད་རང་དབང་ཅན་ ལ་དོན་དང་རྒྱན་སྡུད་ སློབ་སྟོན་ལམ་ལུགས། 

ལྕོགས་གྲུབ། 

• རྣམ་དབྱེ་བརྒྱད་ཀྱི་སྒྲ་དོན་གྱི་སྦྱོར་ཚུལ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ ཡིག་སྦྱོར་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་བྲི་ཚུགས། 

• རང་དབང་ཅན་རྐྱང་པའི་ཕྲད་དང་ སྡེ་ཚན་ཅན་གྱི་ཕྲད་ཚུ་གི་ འཇུག་པ་ཚུ་ ཧ་གོ་སྟེ་ ལག་ལེན་ཚུལ་མཐུན་འཐབ་ཚུགས། 

ལས་དོན། 

• རྣམ་དབྱེ་བརྒྱད་ཀྱི་འཇུག་པ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ འཇུག་པ་ཚུ་འཛོལ་བ་མེད་པར་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 

• རང་དབང་ཅན་རྐྱང་པའི་ཕྲད་དང་ སྡེ་ཚན་ཅན་གྱི་ཕྲད་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ དུས་རྒྱུན་གྱི་གནས་སྟངས་ནང་ ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་ཚུ་ 

འཛོལ་བ་མེད་པར་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ཚུགས་དགོ། 

 

གྲོས་འཆར་དང་པ། ལྷག་སྟེ་གོ་བ་ལེན་ཞིནམ་ལས་ གོ་དོན་དང་ཕྲད་ངོས་འཛིན་ཐོག་ལས་ལྷབ་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

• ལ་དོན་དང་ རྒྱན་སྡུད་གྱི་གོ་དོན། ཕྲད། དཔེར་བརྗོད་ཚུ་ ཧེ་མའི་སློབ་རིམ་ཚུ་ནང་ ལྷབ་ཚར་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་

དོན་ལུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ འོག་གི་ཟིན་བྲིས་བཟུམ་ བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་འབག་འོངས་ཞིནམ་ལས་ ལྷག་བཅུག་ནི།  

• ཧ་མ་གོ་བ་ཅིན་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི།  

ལ་དོན།  བྱ་བའི་ཡུལ་གཙོ་བོར་བཏོན་ནི་དང་ ཡང་ན་ གནས་པ་དང་ཡོད་པ་ ཡང་ན་ མེད་པའི་དོན་ཙམ་གོ་བའི་ཚིག་གི་སྦྱོར་བ་

ལུ་ ལ་དོན་ཟེར་སླབ་ཨིན། 

རྫོང་ཁའི་ ལ་དོན་གྱི་ཕྲད།   ན་ ར་ ལུ་ གསུམ་དང་། ཆོས་སྐད་ལས་རྟ་དྲངས་པའི་ཕྲད་ དུ་ ཏུ་ སུ་ གསུམ་བཅས། 

བསྡོམས་ ལ་དོན་གྱི་ཕྲད་ དྲུག།   



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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དཔེར་ན་  སྤང་ན་སྡོད།  ས་ཁར་འབབ།   རྒྱ་ལུ་སོང་།   ཁྱད་དུ་འཕགས། 

དཀའཝ་དཔག་ཏུ་མེདཔ་སྤྱད། སྐབས་སུ་བབས་པའི་གཏམ།  

རྒྱན་སྡུད།  རྒྱན་སྡུད་ཟེར་མི་འདི་ སྔ་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་ཚིག་དོན་ ཅོག་འཐདཔ་དང་ མ་འཐདཔ། སྡུད་པའི་དོན་ཚུ་སྟོན་མི་གི་ 

ཕྲད་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན།  

རྒྱན་སྡུད་ཀྱི་ཕྲད།  ཡང་། ར། རུང་ གསུམ་ཡོད། 

དབྱེ་བ། ༡༽ མཐུན་པའི་རྒྱན།  ༢༽ མི་མཐུན་པའི་རྒྱན།  ༣༽ སྡུད་པའི་དོན།  ༤༽ བརྣན་པའི་དོན། ཟེར་ བཞི་

ཡོད། 

དཔེར་ན།  ལེན་ཡང་ལེན་ཡི།  འབད་རུང་མ་ཚར།  ཇ་གིས་མི་དོ་ལྟོ་ཡང་བྱིན་དེས།  ཡང་ལས་ཡང་དུ་ཁྱོད་དྲན་ཡི། 

 

གྲོས་འཆར་གཉིས་པ། དཔེར་བརྗོད་ཀྱི་འཇུག་པ་ སློབ་སྟོན་ཐོག་ལས་ལྷབ་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་འདི་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ སྡེ་ཚན་ནང་ དཔེར་བརྗོད་གསུམ་ལས་མ་ཉུངམ་རེ་ བྲི་བཅུག་ནི། 

ན་ ར་ ལུ་ སུ་ 

༡. 

༢. 

༣. 

༡. 

༢. 

༣. 

༡. 

༢. 

༣. 

༡. 

༢. 

༣. 

 

 

 

 

མཐུན་པའི་རྒྱན། མི་མཐུན་པའི་རྒྱན། སྡུད་པའི་དོན། བརྣན་པའི་དོན། 

༡. 

༢. 

༣. 

༡. 

༢. 

༣. 

༡. 

༢. 

༣. 

༡. 

༢. 

༣. 

• སྡེ་ཚན་ག་ར་གིས་བྲིས་ཚརཝ་ད་ གཅིག་ཁར་སྦེ་ བསྟུན་གྲོས་འབད་ནི། དེ་ཡང་ ཐིག་ཁྲམ་བྱང་ཤིང་གུར་བྲིས་ཞིནམ་ལས་ 

སྐོར་ར་རྐྱབ་ཅི་ར་ ཐིག་ཁྲམ་བཀང་ནི།  

• དེའི་སྐབས་ འཛོལ་བ་ཡོད་མེད་ བསམ་ལན་བྱིན་བཅུག་སྟེ་ སློབ་དཔོན་རང་གིས་ བཅོ་ཁ་རྐྱབ་བྱིན་ནི།  

• དེ་ལས་ འབྲི་དེབ་ནང་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་བཅུག་ནི།  



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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གྲོས་འཆར་གསུམ་པ། མཐུན་སྒྲིག/ས་སྟོང་སུབས་ཐོག་ལས་ལྷབ་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

• ལ་དོན་དང་རྒྱན་སྡུད་ཀྱི་དོན་ཚན་ ཚན་གཅིག་དང་ དེའི་དཔེར་བརྗོད་ཚན་གཅིག་སྦེ་ ཚན་གཉིས་ཡོད་པའི་ཤོག་ཁྲམ་བཅའ་སྒྲིག་

རྒྱབ་ཞིནམ་ལས་ མཐུན་སྒྲིག་འབད་བཅུག་ནི། དཔེར་ན་ 

མཐུན་པའི་རྒྱན།  སློབ་ཕྲུག་མ་ཚད་སློབ་དཔོན་ཡང་

འདུག 

སྡུད་པའི་དོན། འབྲི་ཁྲིའི་གུར་སློབ་དེབ། 

ལ་དོན་ རྐྱབ་རུང་རྐྱབ་གེ། 

ཡང་ན་་་་  

• དཔེར་བརྗོད་ལེ་ཤ་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་འབག་འོང་སྟེ་ ཕྲད་ཀྱི་ས་གོ་ནང་ སྟོངམ་བཞག་ཞིནམ་ལས་ ཕྲད་ག་ཕོག་བཙུགས་

བཅུགས་ནི། དཔེར་ན། 

ར་        རུང་        ཡང་       ལུ་ 

མོ་གི་གདོང་ཁ    སོང་། དཔེ་ཆ་ལྷག་    མ་ཤེས། 

ལམ་ལྟག་    བཞག་ནུག། ཅ་ལ་ ལེན་    ལེན་ཡི། 

 

དྲན་གསོ། ལ་དོན་དང་ རྒྱན་སྡུད་ དོན་ཚན་སོ་སོར་སྦེ་ སློབ་སྟོན་འབད་བ་ཅིན་ ལེགས་ཤོམ་འོང་། ད་ལྟོ་ ཐབས་ལམ་འབདཝ་

ལས་ གཅིག་ཁར་བཞག་ཡོད། 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• ལ་དོན་གྱི་ཕྲད་ ག་ཅི་ར་སྨོ? 

• རྒྱན་སྡུད་ཀྱི་དབྱེ་བ་ ག་དེམ་ཅིག་ཡོད? སླབ། 

• ག་ཅི་སྦེ་ མཐུན་པ་ མི་མཐུན་པ་ ཟེར་སླབ་ཨིན་ན? 

དབྱེ་ཞིབ། 

1. གོ་དོན་དང་ཕྲད་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ སླབ་ཚུགས་མི་ཚུགས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

2. བྲི་ནི་དང་ སླབ་ནི་ཚུ་ནང་ལུ་ ཕྲད་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་མ་ཚུགས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

1. རྫོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་གསརཔ། 

2. འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ དཔེ་དེབ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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3. སྦྱོང་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ ཤོག་ཁྲམ།  

4.  http://www.education.gov.bt/?p=3779 
5.     https://youtu.be/OSYFRskrlyI 
 

 

བརྗོད་པའི་དབྱེ་བ་མ་འདྲཝ་ སློབ་སྟོན་ལམ་ལུགས། 

ལྕོགས་གྲུབ། 

• མིང་ཚིག་བརྗོད་པའི་རྣམ་གཞག་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ དེ་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཡིག་སྡེབ་དང་ ཚིག་སྦྱོར་གྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ འཐོབ་ཐངས་དང་

འཁྲིལ་ བྲི་ཚུགས། 

 

ལས་དོན། 
• མིང་ཚིག་གི་ རྣམ་གཞག་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ བྱ་ཚིག་དང་ བྱེད་མེད་ལས་ཚིག་ སྨོན་ཚིག་ཚུ་ ཡིག་སྡེབ་ཚུལ་མཐུན་བྲི་ཚུགས།  

 

གྲོས་འཆར་དང་པ། འཚོལ་ཞིབ་དང་ བསྐྱར་ཞིབ་ཐོག་ལས་ལྷབ་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

1. དོན་ཚན་འདི་ སློབ་རིམ་དགུ་པ་ནང་ཡང་ ཚར་གཅིག་ལྷབ་སྦྱང་འབད་ཡི། ཨིན་རུང་ ཁག་ཆེ་བའི་གཏམ་ཡང་བསྐྱར། ཟེར་དོ་

བཟུམ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཁག་ཆེཝ་ལས་ སློབ་རིམ་བཅུ་པའི་སློབ་དེབ་ ཤོག་གྲངས་ ༢༦-༢༩ པ་ནང་ཡོད་མི་  བརྗོད་

བ་རྐྱང་པ་ ཆ་ཚང་ སྣ་བསྡུས་ ཚིགས་བཅད་ཀྱི་བརྗོད་པའི་དབྱེ་བ་ རེ་རེ་བཞིན་གྱི་གོ་དོན་ དཔེ་དང་བཅས་ ཡོད་མི་འདི་ ལྷག་

བཅུག་ནི།  

2. ཡང་ན་ བརྗོད་པའི་སྐོར་ལས་ https://youtu.be/skoKL3efK4M  བལྟ་བཅུག་ནི། དེ་ལས་་་་ 

3. འོག་གི་དྲི་བ་ཚུ་གི་ལན་ སྡེ་ཚན་ནང་ ཡང་ན་ ཆ་སྦེ་ བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཁུངས་བཀལ་བཅུག་ནི། 

4. བརྗོད་པ་བཟོ་ཐངས་ལུ་ དབྱེ་བ་མ་འདྲཝ་ ག་དེམ་ཅི་ཡོད? 

5. བརྗོད་པའི་དབྱེ་བ་ རེ་རེ་བཞིན་ལུ་ ཕྲད་རྣམ་མ་འདྲཝ་ ག་ཅི་ཡོད? 

6. བརྗོད་པའི་དབྱེ་བའི་དོན་ཚན་དང་ ནང་དོན་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ འབྲེལ་བ་འདུག་ག? ག་དེ་སྦེ? 

7. རྩོམ་རིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ནང་ བརྗོད་པ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ དོན་མཚམས་སྦེ་བྲིཝ་ད་ ག་ཅི་ར་སེམས་ཁར་བཞག་དགོཔ་ཡོད? 

8. ཚིགས་བཅད་ཀྱི་བརྗོད་པ་འདི་ ནམ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་སྨོ?  

9.  

 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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གྲོས་འཆར་གཉིས་པ། བརྗོད་པའི་དབྱེ་བའི་དཔེར་བརྗོད་ཐོག་ལས་ལྷབ་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

• སྡེ་ཚན་ནང་ བརྗོད་པའི་དབྱེ་བ་ཚུ་ སེམས་ཁར་དྲན་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚར་རེ་གྲོས་བསྡུར་འབད་བཅུག་ནི།  

• བརྗོད་པའི་དབྱེ་བ་ རེ་རེ་བཞིན་གྱི་དཔེ་ རེ་རེ་བསྟུན་གྲོས་རྐྱབ་སྟེ་བྲི་བཅུག་ནི། 

• སྡེ་ཚན་ནང་ བྲིས་ཡོད་མི་འདི་ གཅིག་གིས་ ཆ་རོགས་དམངས་ལུ་ སྤྱན་འབུལ་འབད་བཅུག་ནི། 

• ཆ་རོགས་ཚུ་གིས་ བསམ་ལེན་བྱིན་བཅུག་ནི། 

• མིང་ཚིག་བརྗོད་པའི་རྣམ་གཞག། https://youtu.be/eZ2jIFhhAvY 

• མིང་ཚིག་བརྗོད་པ། གནས་རིམ་བཞི་པ།https://youtu.be/RB51n5xNjis 

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

1. རྫོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་གསརཔ། 

2. སློབ་རིམ་བཅུ་པའི་ སློབ་དེབ། ཤོག་གྲངས་ ༢༦-༢༩། 

3. འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་རིག་གི་ དཔེ་དེབ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།  
4. མིང་ཚ'ག་བ*ོད་པའི་/མ་གཞག། https://youtu.be/eZ2jIFhhAvY 
5. མིང་ཚ'ག་བ*ོད་པ། གནས་རིམ་བཞི་པ།https://youtu.be/RB51n5xNji 

6.  https://youtu.be/skoKL3efK4M 
 

 

མིང་དང་བྱ་ཚིག་ལུ་ ཞེ་ས་སྦྱོར་ཚུལ་སློབ་སྟོན་ལམ་ལུགས། 

ལྕོགས་གྲུབ། 

• མིང་ཚིག་བརྗོད་པའི་རྣམ་གཞག་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ དེ་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཡིག་སྡེབ་དང་ ཚིག་སྦྱོར་གྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ འཐོབ་ཐངས་

དང་འཁྲིལ་ བྲི་ཚུགས། 

• ཉན་སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ལྷབ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཡུལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བློ་ཚུ་སླབ་པའི་སྐབས་ སྒྲ་དག་གསལ་གསུམ་སྦེ་ སླབ་སྟེ་ 

བརྡ་དོན་མ་ནོར་བར་སྤྲོད་ལེན་འབད་ཚུགས།  

 

ལས་དོན། 

• མིང་དང་བྱ་ཚིག་ལུ་ཞེ་ས་སྦྱོར་ཚུལ་ཧ་གོ་སྟེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
• མི་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་དང་གཅིག་ཁར་ ཞེ་ས་དང་ ཕལ་ཚིག་ཚུ་འཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སླབ་ཚུགས་དགོ།  

 

 

གྲོས་འཆར་དང་པ། གོ་བ་ལེན་ཞིནམ་ལས་ དྲི་བའི་ལན་བྲི་ཐོག་ལས་ལྷབ་ནི། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 

རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།                                                            ཤོག་གྲངས་ 299 / 344 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

• ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་དོན་ཚན་འདི་ སློབ་རིམ་འོག་མ་ཚུ་ནང་ ངོ་སྤྲོད་ཙམ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ཡོདཔ་ལས་ ད་ལྟོ་ བསྐྱར་ཞིབ་

བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ ཡོངས་འབྲེལ་སློབ་སྟོན་འབད་ཡོད་མི་འདི་ བལྟ་བཅུག་སྟེ་ སྦྱོང་ལཱ་ག་ཨིན་མི་འདི་ འབད་བཅུག་ནི། དེ་

ལས་ སྦྱོང་ལཱ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

(https://www.youtube.com/watch?v=NrQp1TmpnrU&list=PL8WWToQ5Kvkc8Yfk5Oygi
sN1gXe3OTFei&index=6)  
 

གྲོས་འཆར་གཉིས་པ། གློག་བརྙན་ཐོག་ལས་ ཞེ་སའི་ཚིག་ལྷབ་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

• གོངམ་དང་གཡོགམོ་གི་བར་ན་ ཞེ་སའི་ཚིག་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ བློ་སླབ་ཡོད་པའི་སྒྲ་གཟུང་དང་ གློག་བརྙན་ཐུང་ཀུ་ཚུ་ 

བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་སྟེ་ བལྟ་བཅུག་ནི། 

• དེ་གིས་སྐབས་ འོགམ་གིས་གོངམ་ལུ་ ཞུ་བའི་བློ་ཚིག་ནང་ ཞེ་སའི་ཚིག་ ག་ཅི་ར་ལག་ལེན་འཐབ་ནུག་ག་ སྡེབ་མ་ཤེས་རུང་ 

ཐོ་བཀོད་འབད་བཅུག་ནི། 

• དེ་ལས་ དེ་ཚུ་ ཤོག་བྱང་གུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཞག་ཞིནམ་ལས་ དེའི་དོན་དག་དང་ ཕལ་ཚིག་དང་འབད་བ་ཅིན་ ག་དེ་སྦེ་

སླབ་ཨིན་ན? ཞེ་ས་དང་ ག་དེ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནུག་ག་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ནི། 

དྲན་གསོ། ཞེ་སའི་ཚིག་ཡོད་ཚད་ཅིག་ སློབ་ཕྲུག་གིས་ངོས་འཛིན་འབད་མི་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་ལས་ ཧེ་མ་ལས་ ག་ཅི་ར་ལག་

ལེན་འཐབ་ནུག་ག་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་འབག་འོང་དགོ། 

• གྲོས་བསྟུན་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ལོག་འབྲི་དེབ་ནང་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་བྲི་བཅུག་ནི། དཔེར་ན་་་་་ 

ཞེ་སའི་ཚིག་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ། ཕལ་ཚིག་ནང་ ག་དེ་སྦེ་སླབ་ཨིན་ན? 

༡. གསོལཝ་བཞེས་ཡི་ག? ༡. ལྟོ་ཟ་ཡི་ག? ལ་སོགས་པ། 

 

གྲོས་འཆར་གསུམ་པ། གསལ་བཤད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཞེ་ས་ལྷབ་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

• དོན་ཚན་གསལ་བཤད་གཏང་ནི་ཡང་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོཔ་ལས་ ཞེ་ས་ལྷབ་སྦྱང་འབདཝ་དང་གཅིག་ཁར་ གསལ་བཤད་

ཡང་ གཏང་བཅུག་ནི། དེ་འབདཝ་ལས་ གསལ་བཤད་ཀྱི་ཁྱད་རྣམ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི། 

• དེ་ལས་ མིང་དང་བྱ་ཚིག་གི་ཞེ་སའི་ཚིག་ ཉུང་ཤོས་༢༠ལས་མ་ཉུངམ་ཅིག་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ དོན་ཚན་ཁོང་རའི་སྤྲོ་བ་དང་

འཁྲིལ་ཏེ་ གསལ་བཤད་ཐུང་ཀུ་ཅིག་ སྡེ་ཚན་ནང་བྲི་བཅུག་ནི། བྲིས་ཚར་ཞིནམ་ལས་ སྡེ་ཚན་ནང་ལས་ གཅིག་གིས་ སློབ་

ཁང་དམངས་ལུ་ གཏང་བཅུག་ནི། 

• དེའི་སྐབས་ གསལ་བཤད་གཏང་ནི་དང་ ཞེ་སའི་ཚིག་ལག་ལེན་གཉིས་ དུས་མཉམ་སྦེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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• གསལ་བཤད་འདི་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ལོག་འབྲི་དེབ་ནང་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་བཅུག་ནི།   

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• ཞེ་ས་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ག་ཅི་ཧ་གོ་ཡི? 

• མི་སྡེ་ནང་ ཞེ་ས་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ བློ་སླབ་དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེ་ནི་མས་ག? ག་ཅི་སྦེ? 

དབྱེ་ཞིབ། 

1. ཡོངས་འབྲེལ་སློབ་སྟོན་གྱི་ སྦྱོང་ལཱའི་ལན་ཚུ་ ཕོག་མ་ཕོག་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

2. བློ་ཚིག་ནང་ ཞེ་སའི་ཚིག་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་མི་ཚུགས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

3. གསལ་བཤད་གཏངམ་ད་ ཞེ་སའི་ཚིག་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་མ་ཚུགས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

1. རྫོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་གསརཔ། 

2. སློབ་རིམ་བཅུ་པའི་ སློབ་དེབ། (ཤོག་གྲངས་ ༢༡-༢༥) 

3. ཡོངས་འབྲེལ་སློབ་སྟོན། (https://www.youtube.com/watch?v=NrQp1Tmpnr U&list=PL8WWToQ5Kvkc8 

Yfk5OygisN1gXe3OTFei&index=6)  

4. ཞེ་ས་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་གློག་བརྙན་ཐུང་ཀུ། 

5.  https://www.dzongkha.gov.bt/dz/publications ཕལ་སྐད་ཞེ་སའི་རྣམ་གཞག་སྐར་མའི་འོད་ཟེར། 

 

 

བྱེད་འབྲེལ་བྱ་ཚིག་དང་ བྱེད་མེད་ལས་ཚིག་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སློབ་སྟོན་ལམ་ལུགས། 

ལྕོགས་གྲུབ། 

• དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ བྱ་ཚིག་དང་ བྱེད་མེད་ལས་ཚིག་ སྨོན་ཚིག་ཚུ་གི་ཡིག་སྡེབ་ཚུ་ འཐོབ་ལམ་དང་

འཁྲིལ་བྲི་ཚུགས། 

 

ལས་དོན། 

• བྱེད་འབྲེལ་གྱི་བྱ་ཚིག་དང་བྱེད་མེད་ལས་ཚིག་ཚུ་ ཡིག་སྡེབ་ཁྱད་པར་ཕྱེས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

 

གྲོས་འཆར་དང་པ། ཐོ་བཀོད་འབད་ཐོག་ལས་ ཡིག་སྡེབ་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལྷབ་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

བྱེད་འབྲེལ་གྱི་བྱ་ཚིག་དང་ བྱེད་མེད་ལས་ཚིག་གི་སྐོར་ལས་ སྤྱིར་བཏང་གོ་དོན་ཅིག་ དཔེ་དང་བཅས་ བཤད་བྱིན། དེ་ལས་  



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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• བྱེད་འབྲེལ་གྱི་བྱ་ཚིག་དང་ བྱེད་མེད་ལས་ཚིག་ཚུ་ ཡིག་སྡེབ་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཕྱེ་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་དེབ་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་ བྱ་

ཚིག་དང་ལས་ཚིག་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཧ་གོཝ་སྦེ་ སྦྱང་བ་འབད་བཅུག་ནི།   

• བྱ་ཚིག་ལུ་དུས་༣ གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་འདི་དང་འཁྲིལ་ ལོགས་སུ་བཏོན་ཏེ་ བྲི་བཅུག་ནི། 

 

བྱེད་འབྲེལ་གྱི་བྱ་ཚིག་དག་པ་ཅིག་ བྲིས་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ དེ་དང་འཁྲིལ་བའི་ བྱེད་མེད་ལས་ཚིག་ཚུ་འཚོལ་བཅུག་སྟེ་ སློབ་ཁང་ནང་

ལུ་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག། དེའི་སྐབས་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ བཏུབ་མ་བཏུབ་ཀྱི་ལེགས་བཅོས་ཚུ་གནང་དགོཔ་དང་། བྱེད་འབྲེལ་གྱི་བྱ་

ཚིག་དང་ བྱེད་མེད་ལས་ཚིག་ཚུ་གཅིག་ཁར་སྦེ་ རྗོད་ཚིག་ཚུ་བཟོ་སྟེ་ བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་འཐོབ་བཅུག་དགོ། 

 

གྲོས་འཆར་གཉིས་པ། འདྲེན་ཚིག་དང་གཅིག་ཁར་ དུས་གསུམ་བྱ་ཚིག་གི་ཡིག་སྡེབ་སྦྱོར་ཚུལ་ ཐོག་ལས་ལྷབ་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་ལམ་སྟོན། 

དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོར་མེད་མི་ལུ་ དཀའ་ངལ་ཆེནམོ་ཅིག་མེད་རུང་ དཀའ་ངལ་ངོ་མ་འདི་ ཡིག་སྡེབ་སོ་སོར་ཡོད་མི་འདི་ཨིན་

པས། དེ་ཡང་ ཚིག་མཛོད་དང་ དུས་གསུམ་རབ་གསལ་ཚུ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དེ་ འཐོབ་ཆོག་ཆོག་ཡོད་རུང་ གནས་སྟངས་ནང་

ལྷོདཔ་ད་ དུས་གསུམ་ག་ཅི་ཨིན་ན་ མ་ཤེས་པར་ ལུས་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ལས་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་འདྲེན་ཚིག་ཚུ་གིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་

འབད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ངོ་སྤྲོད་འབད་དགོཔ་ཁག་ཆེ།  

1) འདྲེན་ཚིག་འདི་ཚུ་ བྱ་ཚིག་ལུ་སྦྱར་ཏེ་བྲིཝ་ད་ བྱ་ཚིག་འདི་ འདས་པའི་ཡིག་སྡེབ་བྲི་བཅུག་ནི། 

(ཅི། ཆི། ཡི། ནུག་) (ཆི་ད་སོ་) (ཡོད། སྡོད། ཚར། ལྟ། བཀོ། ལུས། ཡར། འབག། གཏང་། 

བཞག། བྱིན། ཞིན་) (རུང་) (ཏེ་སྟེ་དེ་སྦེ་) 

 

2) འདྲེན་ཚིག་འདི་ཚུ་ བྱ་ཚིག་ལུ་སྦྱར་ཏེ་བྲིཝ་ད་ བྱ་ཚིག་ཚུ་ མ་འོངས་པའི་ཡིག་སྡེབ་བྲི་བཅུག་ནི། 

(དགོ། ཆོག། ཚུགས། བཅུག། ཤེས། སྲིད། བཏུབ། ནུམ། རྒྱུ། སག་ས། རན་  )ནི། འོང་། གེ་

( )པས། བས། མས་( )རུང་ཡང་། ར། ( )ན་ནི་( )པ་མ་བ+ར་/ཝ་( )ས+ར་( )ག་(  

 

སྡེ་པ། འདས་པ། མ་འོངས་པ། ད་ལྟ་བ། སྐུལ་ཚིག། 

ཀ་ བསྐྱལ། བསྐྱལ། སྐྱེལ། བསྐྱལ། 

ཁ་     

ག་     
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3) འདྲེན་ཚིག་འདི་ཚུ་ བྱ་ཚིག་ལུ་སྦྱར་ཏེ་བྲིཝ་ད་ བྱ་ཚིག་ཚུ་ ད་ལྟ་བའི་ཡིག་སྡེབ་བྲི་བཅུག་ནི། 

(དོ། དེས་  )ཚུལ། ཐངས། ཐབས། ལུགས། སྲོལ་( )ལོང་། དབང་( )མཁན། མི་( )པ་པོ་མ་མོ་

ཝ་བོ་(  

 

གྲོས་འཆར་གསུམ་པ། ཚིག་མཛོད་/དུས་གསུམ་རབ་གསལ་ ཐོག་ལས་ལྷབ་ནི། 
ལྷབ་སོྟན་ལམ་སོྟན། 

• སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ད་ལྟོ་སྔོན་སྦྱང་འབད་བའི་བསྒང་འབདཝ་ལས་ དུས་གསུམ་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོར་ཡོད་པའི་ཚིག་མཛོད་ དུས་གསུམ་

རབ་གསལ་འདི་ཡང་ ངོ་སྤྲོད་འབད་དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེཝ་ལས་ དེ་གི་སྐོར་ལས་ ལམ་སྟོན་བྱིན་ནི། 

• དེ་ཡང་ འདྲེན་ཚིག་དང་འཁྲིལ་ དུས་གསུམ་ངོས་འཛིན་འབད་ཞིནམ་ལས་ དུས་གསུམ་རབ་གསལ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ལེན་ནི། 

 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• འདྲེན་ཚིག་ཚུ་ ག་ཅི་སྦེ་ཤེས་དགོཔ་ ཁག་ཆེཝ་ཨིན་ན? 

• དུས་གསུམ་རབ་གསལ་ཚིག་མཛོད་འདི་ ག་ཅི་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་སྨོ? 

དབྱེ་ཞིབ། 

• བྱེད་འབྲེལ་གྱི་བྱ་ཚིག་དང་ བྱེད་མེད་ལས་ཚིག་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཤེས་མ་ཤེས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

• འདྲེན་ཚིག་ལག་ལེན་འཐབ་ཤེས་མི་ཤེས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  
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• དུས་གསུམ་རབ་གསལ་ཚིག་མཛོད་ ལག་ལེན་འཐབ་ཤེས་མི་ཤེས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

• རྫོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་གསརཔ། 

• སློབ་རིམ་བཅུ་པའི་ སློབ་དེབ། ཤོག་གྲངས་ 13-17། 

• དུས་གསུམ་རབ་གསལ་དཔེ་དེབ། 

• ཚིག་མཛོད། 

• འདྲེན་ཚིག་ཤོག་ཁྲམ། 

 

ཚིག་གྲོགས་ ཅིག་ ཤིག་ ཞིག་ སློབ་སྟོན་ལམ་ལུགས། 

ལྕོགས་གྲུབ། 

• དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ བྱ་ཚིག་དང་ བྱེད་མེད་ལས་ཚིག་ སྨོན་ཚིག་ཚུ་གི་ཡིག་སྡེབ་ཚུ་ འཐོབ་ལམ་དང་

འཁྲིལ་བྲི་ཚུགས། 

ལས་དོན། 

• ཚིག་གྲོགས་ ཅི་དང་ཡི་ཚུ་དང་ ཅིག་ཤིག་ཞིག་གི་འཐོབ་ལམ་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

 

གྲོས་འཆར་དང་པ། གོ་བ་ལེན་ཐོག་ལས་ལྷབ་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

• ཚིག་གྲོགས་ ཅིག་ ཤིག་ ཞིག་ གསུམ་གྱི་སྐོར་ལས་ སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་འདི་འདི་ བཤུད་བརྙན་གྱི་ཐོག་ལས་ ངོ་སྤྲོད་

འབད་ནི། (སློབ་རིམ་བཅུ་པའི་སློབ་དེབ་ ཤོག་གྲངས་ ༣༡-༣༣) དཔེར་ན་་་ 

ཅིག་ ཞིག་ ཤིག་ཟེར་མི་ཚུ་ སྐུལ་ཚིག་གི་ཚིག་གྲོགས་སྦེ་ འཇུག་མི་ལུ་སླབ་ཨིན། 

Ø ཚིག་གྲོགས་ ཤིག་འདི་ རྗེས་འཇུག་ ག་ད་བ་ས་ བཞི་གི་མཐའ་མར་འཐོབ།  དཔེར་ན།  

1) བཀག་ཤིག།  

2) སྡོད་ཤིག།  

3) བཀབ་ཤིག།  

4) སྒྲུབས་ཤིག། ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན། 

Ø ཚིག་གྲོགས་ཞིག་འདི་ རྗེས་འཇུག་ ང་ན་མ་འ་ར་ལ་དང་ མཐའ་མེད་ཀྱི་མཐར་འཐོབ། དཔེར་ན།   

1) སོང་ཞིག།  

2) གསན་ཞིག།  

3) འགམ་ཞིག།  

4) ཕར་བདའ་ཞིག།  
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5) སྒྱིར་ཞིག།  

6) སྐུལ་ཞིག།  

7) གཏང་ད་ཞིག། ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།  

Ø ཚིག་གྲོགས་ཅིག་འདི་ རྗེས་འཇུག་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ སྨོན་ཚིག་དང་ དམོད་ཚིག་འབད་འཇུག་པའི་ སྐབས་འཐོབ་ཨིན། དཔེར་ན།  

1) འཐོབ་བཅུག་ཅིག།  

2) སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག། ཟེར་ དོ་བཟུམ་ཨིན། 

དེ་ལས་ ཚིག་གྲོགས་འདི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཚིག་གྲོགས་རེ་རེ་གིས་ རྗོད་ཚིག་གཉིས་གསུམ་རེ་བྲི་བཅུག་སྟེ་ ལག་ལེན་གྱི་སྦྱང་བ་

བྱིན་དགོ། 

 

གྲོས་འཆར་གཉིས་པ། དཔེར་བརྗོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ལྷབ་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

• སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ཚིག་མཛོད་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྗེས་འཇུག་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ བྱ་ཚིག་འཚོལ་བཅུག། 

• བྱ་ཚིག་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཚིག་གྲོགས་ ཅིག་ ཤིག་ ཞིག་ ག་ཅི་འཐོབ་ཨིན་ན་ འདི་དང་འཁྲིལ་བའི་ རྗོད་ཚིག་བཟོ་

བཅུག་ནི།  

• ཆ་ ཡང་ན་ སྡེ་ཚན་ནང་སྦེ།  
རྗེས་འཇུག། ཚིག་

གྲོགས 

བྱ་ཚིག། དཔེར་བརྗོད། 

ག་ ཤིག་ བཏོག་ ཤིང་ བཏོག་ཤིག། 

ད་    

བ་    

ས་    

ང་    

ན་    

མ་    

འ་    

ར་    

ལ་    

མཐའ་མེད་    

    

སྨོན་ཚིག་    

དམོད་ཚིག་    
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གྲོས་འཆར་གསུམ་པ། ཅིག་སྒྲ་ གྲངས་ཚད་ངེས་མེད་དང་ཁྱད་པར་ཕྱེ་ཐོག་ལས་ ལྷབ་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

ཅིག་གི་སྒྲ་འདི་ སྐུལ་ཚིག་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་མེན་པར་ གྲངས་ཚད་ངེས་མེད་ལུ་ཡང་ འཇུགཔ་ཨིན། གྲངས་ཚད་ངེས་མེད་ཟེརཝ་ད་ རྗོད་

སྒྲ་གིས་ གཅིག་ཟེར་སླབ་ཨིནམ་ཧ་གོ་རུང་ དོན་ངོ་མ་ གྱངས་ཁ་དེམ་ཅིག་ཨིན་ཟེར་ ཏན་ཏན་ ཧ་མ་གོ་མི་འདི་ཨིན།  

• དཔེར་ན་ ཆརཔ་ཅིག་རྐྱབ་དོ། ཟེརཝ་ད་ ཆརཔ་གྱངས་ཁ་གཅིག་མེན་པར་ སླབ་མ་ཚུགསཔ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ འདི་ལུ་གོ་

ནི་ཨིན་ཟེར། 

• གཞན་ཡང་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཅིག་གི་སྒྲ་ གྲངས་ཚད་ངེས་མེད་ལུ་འཇུག་པའི་དཔེར་བརྗོད་ བྲི་བཅུག་ནི། 

 

ཅིག་སྒྲ་ གྲངས་ཚད་ངེས་མེད་ལུ་འཇུག་པའི་དཔེ། 

1) ཆུ་ཅིག་འཐུང་དགོ་པས།   ལ་སོགས་པ། 

 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• ཚིག་གྲོགས་ ཤིག་ ཞིག་ ཅིག་ གསུམ་གྱི་ཐོབ་ལམ་ ག་དེ་སྦེ་སྨོ? 

• ཚིག་གྲོགས་ཅིག་ སྐུལ་ཚིག་ལུ་འཇུག་པ་དང་ གྲངས་ཚད་ངེས་མེད་ལུ་འཇུག་པའི་ཁྱད་པར་སླབ? 

དབྱེ་ཞིབ། 

1. ཁྱད་པར་ཕྱེས་ཏེ་ སླབ་ཚུགས་མི་ཚུགས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  

2. རྗེས་འཇུག་གི་མཐའ་མར་ ཚིག་གྲོགས་ཕོག་མ་ཕོག་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

1. རྫོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་གསརཔ། 

2. སློབ་རིམ་བཅུ་པའི་ སློབ་དེབ། (ཤོག་གྲངས་ ༣༡-༣༣) 

 

སྐད་སྒྱུར་སློབ་སྟོན་ལམ་ལུགས། 

ལྕོགས་གྲུབ། 

• སྐད་སྒྱུར་འབད་ཐངས་ཀྱི་ སྦྱང་རྩལ་ལས་བརྟེན་ ཉེ་བར་མཁོ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ རྫོང་ཁའི་ཡིག་རིགས་ཐོག་ལས་ རྫོང་ཁ་ནང་སྐད་

སྒྱུར་འབད་དེ་ བྲི་ཚུགས། 

• ཆོས་སྐད་དང་དབྱིན་སྐད་ནང་ཡོད་མི་ གནད་དོན་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ རྫོང་ཁ་ནང་བརྡ་སྒྱུར་འབད་ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ལས་དོན། 

• སྐད་སྒྱུར་གྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ དབྱིན་སྐད་ནང་ལས་ རྫོང་ཁ་ནང་སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་ རྫོང་ཁའི་ཡིག་རིགས་ཐོག་ལུ་ བྲི་ནིའི་རིག་

རྩལ་གྱི་གཞི་འགྱམ་ འཐོབ་ཚུགས་དགོ། 

• ཆོས་སྐད་དང་དབྱིན་སྐད་ནང་ཡོད་མི་ གནད་དོན་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ རྫོང་ཁ་ནང་བརྡ་སྒྱུར་འབད་ཚུགས། 

 

གྲོས་འཆར་དང་པ། ཡིག་སྦྱོར་གྱི་དོན་ཚན་ སྐད་སྒྱུར་ཐོག་ལས་ལྷབ་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

• ལཱ་གཅིག་ དོན་གཉིས་ཟེར་དོ་བཟུམ་ རྫོང་ཁ་དང་ ཨིན་སྐད་ཀྱི་ ཡི་གུའི་སྦྱོར་བའི་དོན་ཚན་ ཅོག་ར་འཐདཔ་ཡོད་མི་ དག་

པ་ཅིག་ སྐད་སྒྱུར་འབད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ སྐད་སྒྱུར་འབད་ཐངས་ལྷབ་ནི་དང་ ཡིག་སྦྱོར་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་གཉིས་ ཞར་

དང་ཞོར་ཁར་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་ནི། སྐད་སྒྱུར་ཚིག་མཛོད་ལག་ལེན་ཐོག་ལས་ སྡེ་ཚན་ནང་ལུ། དཔེར་ན་་་། 

English. རྫོང་ཁ་ནང་། 

Types of Sentences. བརྗོད་པའི་དབྱེ་བ། 
1. A SIMPLE SENTENCE has one 

independent clause. ... 
 

2. A COMPOUND SENTENCE has two 
independent clauses joined by. ... 

 

3. A COMPLEX SENTENCE has one 
dependent clause (headed by a 
subordinating conjunction or a relative 
pronoun ) joined to an independent 
clause. 

 

• སྐད་སྒྱུར་འབད་ཚར་ཞིནམ་ལས་ སྤྱན་ཞུ/དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ནི།  

དྲན་གསོ།  གཞན་ཡང་ འབྲི་རྩོམ་དང་སྲུང་གི་ གོ་དོན་དང་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་དང་ སྐད་སྒྱུར་འབད་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་

བཏུབ་ཨིན།  

 

གྲོས་འཆར་གཉིས་པ། གསར་ཤོག་/དུས་དེབ་ཚུ་ སྐད་སྒྱུར་ཐོག་ལས་ལྷབ་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ།  

• མ་འོངས་པའི་ཆོས་རྒྱུགས་ དཔེར་ན་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་རྒྱུགས་ཚུན་ཚོད་ཡང་ གསར་ཤོག་ཚུ་ནང་ལས་ 

གནས་ཚུལ་ ལ་སོགས་པ་ཚུ་ སྐད་སྒྱུར་འབད་ནི་འོང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་དང་འབྲེལ་ སྡེ་ཚན་ནང་ གནས་ཚུལ་དོན་མཚམས་རེ་

རེ་སྤྲོད་དེ་ སྐད་སྒྱུར་འབད་བཅུག་ནི། 

• སྐད་སྒྱུར་འབད་ཚརཝ་ད་ སློབ་ཁང་ལུ་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་ནི། དཔེར་ན་་་་ 
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Schools in need of sports infrastructure. 
Games and sports in schools are important. Besides keeping children 

physically fit, it also helps them develop confidence, leadership skills and 

inter-personal relationship. But in some of the remote Schools in Punakha, 

access to sports is a challenge due to the lack of proper playground and 

sports instructor. 

སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ རྩེད་རིགས་ཀྱི་གཞི་རྟེན་དགོཔ། 

སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ རྩེད་རིགས་འདི་ ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཨིན། ཨ་ལུ་ཚུ་ གཟུགས་ཁམས་སྒྲིང་སྒྲིང་བཞག་ནི་རྐྱངམ་གཅིག་མེན་པར་  

སྤོབས་པ་འཐོབ་ནི། འགོ་ཁྲིདཔ་འབད་ནིའི་སྦྱང་བ། ཆ་རོགས་ཀྱི་བར་ན་མཐུན་ལམ་བཟོ་ནི་ཚུ་ ཡར་རྒྱས་འགྱོཝ་ཨིན། ཨིན་

རུང་ སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག་གི་ མཐའ་ཟུར་གྱི་སློབ་གྲྭ་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ རྩེདམོ་རྩེ་ནིའི་རྩེད་ཐང་དང་ རྩེདམོ་སྟོན་མི་སློབ་སྟོན་པ་མེདཔ་

ལས་ རྩེདམོ་རྩེ་ནིའི་གོ་སྐབས་ འཐོབ་མ་ཚུགས་པར་འདུག། 
•  

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• སྐད་སྒྱུར་འབད་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཤེས་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བས་ག? 

དབྱེ་ཞིབ། 

• སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོས་འབབ་ཡོད་མེད་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

• སློབ་དཔོན་རང་གིས་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་སྐུགས་ཁྲམ་རེ་བཟོ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

• བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

1. གསར་ཤོག། དུས་དེབ། 

2. རྩོམ་རིག། 

3. སྐད་སྒྱུར་ལམ་སྟོན། Aguide to translation. https://www.dzongkha.gov.bt/dz/search 

4. སྲུང་སྐད་སྒྱུར་འབད་ཐངས།   https://www.youtube.com/watch?v=WcjlIChGsgs 

5. ཨིན་སྐད་-རྫོང་ཁ་སྐད་སྒྱུར་ཚིག་མཛོད། 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ddc_dictionary&hl=en&gl=US    
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.diwaspuri.dzongkhadictionaryoffline&hl=en&gl=U
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ཆ་ཤས་དྲུག་པ། 

ཡིག་འགྲུལ་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན། 
སློབ་རིམ་བཅུ་པ། 

 

 

ཡིག་འགྲུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ 

• ལྕོགས་གྲུབ། 

• ལས་དོན། 

• ལྷབ་སྟོན་ལམ་སྟོན། 

• དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས། 

• མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 
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སློབ་རིམ་བཅུ་པའི་ ཡིག་འགྲུལ་སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན། 
ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ངོ་སོྤྲད་ལྷབ་སྟོན་ལམ་ལུགས། 

ལྕོགས་གྲུབ། 

• ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ ཡིག་ཐོག་གི་བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་འབད་དགོ་པའི་ ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་ ཁྱད་ཆོས་

དང་ལྡན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བྲིས་ཏེ་ མི་ཚེ་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། ༼བྲི་ནི།༽ 

• དྲི་དཔྱད་ཀྱི་རིག་རྩལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གནད་དོན་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་རིག་པ་བཏོན་ཐོག་ལས་ རྩོད་གླེང་འབད་དེ་ སྒྲོ་

འདོགས་ཆོད་ཚུགས། 

ལས་དོན། 

• ཞུ་ཡིག་ གཏང་ཡིག་ གན་རྒྱ་ བཀའ་རྒྱ་ གྲོས་ཆོད་ འཕྲིན་ཡིག་ སྙན་ཞུ་ སྙན་གསོལ་ ཟིན་བྲིས་ ལས་རིམ་ གྲོས་

གཞི་ ཞུ་ཚིག་ ངག་བརྗོད་ཚུ་ལྷག་སྟེ རང་སྟོབས་ཀྱིས་ལག་ལེན་འཐབ་ཞིནམ་ལས་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་འབད་ཚུགས་དགོ།  

• འབྲེལ་ཡོད་ གནད་དོན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བསམ་ཞིབ་དང་འདྲི་ཞིབ་ཚུ་འབད་དེ་ རྩོད་སྡུར་ཚུ་ འབད་ཚུགས་དགོ། 

 

གྲོས་འཆར་དང་པ། སྡེ་ཚན་ནང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཐོག་ལས་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི།  

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སློབ་རིམ་དགུ་པའི་ནང་ ལྷབ་ཡོད་པའི་ དོན་ཚན་ ཡིག་འགྲུལ་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གཤམ་གསལ་

སྦྱོང་ལཱའི་གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི། དཔེར་ན། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་གོ་དོན་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་

ནིའི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་ལཱ་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན། 

ཡིག་འགྲུལ་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་དང་ག་ཅི་ར་ཨིན་ན་ གཤམ་གསལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་

བཅུག་ནི། 

ü སློབ་རིམ་དགུ་པའི་ནང་ལུ་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ག་ཅི་ར་ལྷབ་ཅི་ག། 

ü ཡིག་འགྲུལ་ཟེར་བའི་དོན་དག་ག་ཅི་ཨིན་ན། 

ü ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ལུ་ མ་འདྲཝ་ག་དེམ་ཅིག་ཡོད་ག། 

ü ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་ རང་གི་མི་ཚེའི་ནང་ལུ་ ཁག་ཆེ་ཧིང་ག་དེམ་ཅིག་ཡོད་ག། 

གོང་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ ཡིག་འགྲུལ་ཟེར་མི་འདི་ག་ཅི་ར་ཨིན་ན་ ཧ་གོ་བཅུག་ནི། 
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གྲོས་འཆར་གཉིས་པ། འཚོལ་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

འོག་གི་རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་སྦྲེལ་ལམ་ཚུ་ནང་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ངོ་སྤྲོད་ག་དེ་སྦེ་བཀོད་ཡོད་ག་ དེ་ཚུ་བལྟ་སྟེ་ 

ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི། 

རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ། 

ü སློབ་དེབ། སློབ་རིམ་༡༠ པའི་སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། དོན་ཚན་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། ཤོག་གྲངས་ ༤༡-༧༦ ། 

ü སློབ་དེབ། སློབ་རིམ་༡༡ པའི་སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། དོན་ཚན་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། ཤོག་གྲངས་ ༧༩-༡༡༨ ། 

ü སློབ་དེབ། སློབ་རིམ་༡༢ པའི་སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། དོན་ཚན་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། ཤོག་གྲངས་ ༨༢-༡༢༡ ། 

ü གཏང་ཡིག་དང་ཞུ་ཡིག་གི་ཀི་དེབ།  

ü འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ། 

ü མཁས་མཆོག་གཞན་གྱིས་བྲིས་ཡོད་པའི་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས། 

འབྲེལ་ཡོད་ ཡོངས་འབྲེལ་སྦྲེལ་ལམ།  

• ༡.https://youtu.be/w8Bq8xqsnXU ཡིག་གུའི་རྣམ་གཞག། 

༢. https://youtu.be/VU26QausejM ཡོངས་འབྲེལ་སློབ་སྟོན། ཡིག་འགྲུལ། སློབ་དཔོན་བསམ་གྲུབ། གྲོས་གཞི་དང་གྲོས་ཆོད། སློབ་དཔོན་

རྣམ་རྒྱལ་ཕུན་ཚོགས། 
• ༣.https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/Druk_Gi_Yigkur_Namzha,_a_guide_to_letter_

writing_b776aeec6596a259a46aa07a6f521319.pdf  གོང་གི་ཡོངས་འབརེལ་འཆར་སྒོ་འདི་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཨིན། 

དེ་ནང་ལུ་ དཔེ་དེབ་འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་ཟེར་མི་ཅིག་ཡོད། དཔེ་དེབ་ཀྱི་ནང་ལུ་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས། ཞུ་ཚིག།/བཤེར་ཡིག། ངག་བརྗོད། 

འབའ་གན་རྒྱ། ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ། གྲོས་གཞི་དང་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དཔེ་དང་བཅས་ཡོད།  

དེ་ཚུ་ བལྟ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ག་ཏེ་ལུ་དཔེ་ལེགས་ཤོམ་འདུག་ག་ གདམ་འཐུ་འབད་དེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི། 

 

གྲོས་འཆར་གསུམ་པ། དྲི་བ་དང་འཁྲིལ་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ ངོ་སྤྲོད་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཐབས་ལམ་དྲི་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལན་ལྷག་བཅུག་ནི་འདི་ཨིན། དཔེར་ན། 

འོག་གི་དྲི་བ་ཚུ་ བྱིན་ཞིནམ་ལས་ དེའི་ལན་ སློབ་དེབ་དང་ ཡང་ན་ རྒྱབ་རྟེན་/ ཡོངས་འབྲེལ་ཚུ་ནང་ལས་ འཚོལ་ཏེ་བྲི་བཅུག་

ནི། དེ་ལས་ ལན་ཚུ་  

དམང་ཁར་ལྷག་ཞིནམ་ལས་ འོས་འབབ་ཡོད་མེད་ གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ ལན་ལེགས་ཤོམ་འདི་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཅུག་ནི།  

ü ཡིག་འགྲུལ་ཟེར་བའི་གོ་དོན་བྲིས། 

ü མགོ་རྒྱན་ཚུ་ མ་འདྲ་བའི་ཁུངས་བྲིས? 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 

རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།                                                            ཤོག་གྲངས་ 312 / 344 

ü ཡིག་འགྲུལ་འདི་ནང་ ག་ཅི་ར་ ཚུདཔ་ཨིན་ན? 

ü ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ཚུ་ ལག་ལེན་ག་ཅི་འབད་ད་ འཐབ་སྨོ? 

ü ཡིག་འགྲུལ་འདི་ རང་གི་མི་ཚེའི་ནང་ལུ་ ཁག་ཆེ་ཧིང་ག་དེམ་ཡོདཔ་སྨོ? 

དྲན་གསོ། འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ལན་ལེགས་ཤོམ་གྱི་རིགས་ཚུ་ རང་སོའི་འབྲི་དེབ་ནང་ལུ་ བྲི་བཅུག་ནི། 

 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

ü ཁྱོད་ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ངོ་སྤྲོད་ནང་ལུ་ ག་ཅི་རང་ཚུད་ནི་བཟུམ་འདུག་གོ? 

ü སྤྱིར་བཏང་ཡིག་འགྲུལ་རིགས་ལུ་ དབྱེ་བ་མ་འདྲཝ་ ག་དེམ་ཅིག་འདུག་གོ? རེ་རེ་བཞིན་དུ་བྲིས། 

ü སློབ་རིམ་དགུ་པ་ནང་ལུ་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་དོན་ཚན་ ག་ཅི་ར་ལྷབ་ཅི? 

དབྱེ་ཞིབ།  

༡ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་དབྱེ་བ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ སྡེ་ཚན་གྲོས་བསྡུར་གྱི་ཐོག་ལས་ གསལ་བཤད་འབད་བཅུག་ནི། 

༢ ད་རེས་ནངས་པའི་གནས་སྟངས་ནང་ལུ་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན་  

སློབ་ཕྲུག་ནང་རྡོག་ལུ་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

༣ ཡིག་འགྲུལ་དྲག་ཤོས་ཀྱི་ དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཁོང་རའི་ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་ ཁོང་ར་ནང་རྡོག་ ཡོངས་

འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་བསྐྱལ་བཅུག་སྟེ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བཅུག་ནི། 

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ། 

ü སློབ་དེབ། སློབ་རིམ་༡༠ པའི་སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། དོན་ཚན་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། ཤོག་གྲངས་ ༤༡-༧༦ ། 

ü སློབ་དེབ། སློབ་རིམ་༡༡ པའི་སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། དོན་ཚན་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། ཤོག་གྲངས་ ༧༩-༡༡༨ ། 

ü སློབ་དེབ། སློབ་རིམ་༡༢ པའི་སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། དོན་ཚན་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། ཤོག་གྲངས་ ༨༢-༡༢༡ ། 

ü འབྲུག་གི་ཡི་གུའི་རྣམ་གཞག། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

ü གཏང་ཡིག་དང་ཞུ་ཡིག་གི་ཀི་དེབ།  

ü འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ། 

ü མཁས་མཆོག་གཞན་གྱིས་བྲིས་ཡོད་པའི་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས། 

འབྲེལ་ཡོད་ ཡོངས་འབྲེལ་སྦྲེལ་ལམ།  

• ༡.https://youtu.be/w8Bq8xqsnXU ཡིག་གུའི་རྣམ་གཞག། 

༢. https://youtu.be/VU26QausejM ཡོངས་འབྲེལ་སློབ་སྟོན། ཡིག་འགྲུལ། སློབ་དཔོན་བསམ་གྲུབ། གྲོས་གཞི་དང་གྲོས་ཆོད། སློབ་དཔོན་

རྣམ་རྒྱལ་ཕུན་ཚོགས། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 

རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།                                                            ཤོག་གྲངས་ 313 / 344 

• ༣.https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/Druk_Gi_Yigkur_Namzha,_a_guide_to_letter_

writing_b776aeec6596a259a46aa07a6f521319.pdf  གོང་གི་ཡོངས་འབརེལ་འཆར་སྒོ་འདི་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཨིན། 

དེ་ནང་ལུ་ དཔེ་དེབ་འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་ཟེར་མི་ཅིག་ཡོད། དཔེ་དེབ་ཀྱི་ནང་ལུ་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས། ཞུ་ཚིག།/བཤེར་ཡིག། ངག་བརྗོད། 

འབའ་གན་རྒྱ། ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ། གྲོས་གཞི་དང་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དཔེ་དང་བཅས་ཡོད།  

 

ཡིག་འགྲུལ་གྱི་དབྱེ་བ་ལྷབ་སྟོན་ལམ་ལུགས། 

ལྕོགས་གྲུབ། 

• ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ ཡིག་ཐོག་གི་བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་འབད་དགོ་པའི་ ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་ ཁྱད་ཆོས་

དང་ལྡན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བྲིས་ཏེ་ མི་ཚེ་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། ༼བྲི་ནི།༽ 

• དྲི་དཔྱད་ཀྱི་རིག་རྩལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གནད་དོན་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་རིག་པ་བཏོན་ཐོག་ལས་ རྩོད་གླེང་འབད་དེ་ སྒྲོ་

འདོགས་ཆོད་ཚུགས། 

• གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ལས་འཐོན་པའི་ རྫོང་ཁ་དང་ཆོས་སྐད་ལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ རང་

ལུ་ཕན་པའི་ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ཚུ་ལེན་ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ།༽ 

 

ལས་དོན། 

• ཞུ་ཡིག་ གཏང་ཡིག་ གན་རྒྱ་ བཀའ་རྒྱ་ གྲོས་ཆོད་ འཕྲིན་ཡིག་ སྙན་ཞུ་ སྙན་གསོལ་ ཟིན་བྲིས་ ལས་རིམ་ གྲོས་

གཞི་ ཞུ་ཚིག་ ངག་བརྗོད་ཚུ་ལྷག་སྟེ རང་སྟོབས་ཀྱིས་ལག་ལེན་འཐབ་ཞིནམ་ལས་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་འབད་ཚུགས་དགོ།  

• འབྲེལ་ཡོད་ གནད་དོན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བསམ་ཞིབ་དང་འདྲི་ཞིབ་ཚུ་འབད་དེ་ རྩོད་སྡུར་ཚུ་ འབད་ཚུགས་དགོ། 

• ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ མགོ་རྒྱན་ ཞུ་ཡིག་ གཏང་ཡིག་ འཕྲིན་ཡིག་ སྙན་ཞུ་ སྙན་གསོལ་ ཟིན་

བྲིས་ ལས་རིམ་ གྲོས་གཞི་ གྲོས་ཆོད་ ཞུ་ཚིག་/བཤེར་ཡིག་ ངག་བརྗོད་ གན་རྒྱ་ཚུ་ ག་ཅི་བྲི་དགོ་རུང་ རིག་རྩལ་དེ་ཚུ་

ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ མི་ཚེ་འདི་འཇོན་སྟབས་ཅན་ཅིག་ལུ་བསྒྱུར་ཚུགས་དགོ།  

 

གྲོས་འཆར་དང་པ། སྤྱན་ཞུའི་ཐོག་ལས་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

ཡིག་འགྲུལ་གྱི་དབྱེ་བ་ལྷབ་སྟོན་གྱི་དོན་ལུ་ གཤམ་གསལ་སྦྱོང་ལཱའི་གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི། དཔེར་ན། 

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་དབྱེ་བ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་འབད་དགོཔ་དང་ སློབ་ཕྲུག་གིས་

སྦྱོང་ལཱ་འབད་དགོཔ།  

ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ནང་ལུ་ དབྱེ་བ་མ་འདྲཝ་ ག་དེམ་ཅིག་ཡོད་ག་ གཤམ་གསལ་གྱི་ སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་འབད་ནི།  



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ü སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ག་ཅི་ར་ཡོད་ག་ བཤུད་བརྙན་གྱི་ཐོག་ལས་ སྤྱན་ཞུ་འབད་ནི། 

ü ཡིག་འགྲུལ་མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་གོ་དོན་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ བཅུད་དོན་སྦེ་གསལ་བཤད་འབད་ནི། 

ü སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་བཅུག་སྟེ་ མིང་བྲི་བཅུག་ནི། 

ü ཡིག་འགྲུལ་གྱི་དབྱེ་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མགོ་རྒྱན་མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་ ཐོབ་ཐངས་ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོད་ག? 

ü ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ལས་ སློབ་ཕྲུག་སྦེ་སྡོད་པའི་སྐབས་ལུ་ ལག་ལེན་མང་ཆེ་བ་ག་ཡོདཔ་ཨིན་ན? ཁུངས་བཀལ་བཅུག་

ནི། 

གོང་ལུ་བཀོད་པའི་དོན་ཚན་འདི་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་དབྱེ་བ་ ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོད་ག་ ཧ་གོ་བཅུག་ནི། 

 

གྲོས་འཆར་གཉིས་པ། སྡེ་ཚན་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ཐོག་ལས་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

ཡིག་འགྲུལ་གྱི་དབྱེ་བ་ མ་འདྲཝ་ག་དེ་སྦེ་ར་བཀོད་ཡོད་ག་ སློབ་དེབ་དང་ ཡང་ན་ རྒྱབ་རྟེན་/ ཡོངས་འབྲེལ་དང་ འབྲུག་གི་

ཡི་གུའི་རྣམ་གཞག་ཚུ་ནང་ལས་ འཚོལ་ཏེ་ གཤམ་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའི་ དོན་ཚན་ཚུ་ སྡེ་ཚན་ནང་ བགོ་བཀྲམ་འབད་བྱིན་ཞིནམ་

ལས་ སྦྱོང་ལཱ་འབད་བཅུག་ནི། 

ü གནས་རིམ་འདི་ནང་ ལྷབ་སྟོན་འབད་དགོ་པའི་ ཡིག་འགྲུལ་ལུ་ནང་གསེས་ཀྱི་ དབྱེ་བ་མ་འདྲཝ་ག་དེམ་ཅིག་ཡོད་ག་ གོ་དོན་

དང་སྦྲགས་ཏེ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི། 

ü གྲོས་གཞི་དང་གྲོས་ཚོད་གཉིས་ལུ་ཁྱད་པར་ག་ཅི་ར་ཡོད་ག་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི། 

ü ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ་དང་ བཤེར་ཡིག་གི་ཁྱད་པར་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི། 

ü ངག་བརྗོད་ནང་འབའ་གན་རྒྱ་གི་ ཁྱད་པར་ག་ཅི་ར་ཡོད་ག་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི། 

རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ། 

ü སློབ་དེབ། སློབ་རིམ་༡༠ པའི་སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། དོན་ཚན་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། ཤོག་གྲངས་ ༤༡-༧༦ ། 

ü སློབ་དེབ། སློབ་རིམ་༡༡ པའི་སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། དོན་ཚན་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། ཤོག་གྲངས་ ༧༩-༡༡༨ ། 

ü སློབ་དེབ། སློབ་རིམ་༡༢ པའི་སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། དོན་ཚན་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། ཤོག་གྲངས་ ༨༢-༡༢༡ ། 

ü གཏང་ཡིག་དང་ཞུ་ཡིག་གི་ཀི་དེབ།  

ü འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ། 

ü མཁས་མཆོག་གཞན་གྱིས་བྲིས་ཡོད་པའི་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས། 

ü འབྲེལ་ཡོད་ ཡོངས་འབྲེལ་སྦྲེལ་ལམ།  



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ü .https://youtu.be/w8Bq8xqsnXU ཡིག་གུའི་རྣམ་གཞག། 

 https://youtu.be/VU26QausejM ཡོངས་འབྲེལ་སློབ་སྟོན། ཡིག་འགྲུལ། སློབ་དཔོན་བསམ་གྲུབ། གྲོས་གཞི་དང་གྲོས་ཆོད། སློབ་དཔོན་རྣམ་

རྒྱལ་ཕུན་ཚོགས། 
ü https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/Druk_Gi_Yigkur_Namzha,_a_guide_to_letter_w

riting_b776aeec6596a259a46aa07a6f521319.pdf  གོང་གི་ཡོངས་འབརེལ་འཆར་སྒོ་འདི་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཨིན། དེ་

ནང་ལུ་ དཔེ་དེབ་འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་ཟེར་མི་ཅིག་ཡོད། དཔེ་དེབ་ཀྱི་ནང་ལུ་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས། ཞུ་ཚིག།/བཤེར་ཡིག། ངག་བརྗོད། 

འབའ་གན་རྒྱ། ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ། གྲོས་གཞི་དང་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དཔེ་དང་བཅས་ཡོད།  

དེ་ཚུ་ བལྟ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ག་ཏེ་ལུ་དཔེ་ལེགས་ཤོམ་འདུག་ག་ གདམ་འཐུ་འབད་དེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི། 

 

གྲོས་འཆར་གསུམ་པ། དྲི་བ་དང་འཁྲིལ་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཉིནམ་ཧེ་མ་ལས་ར་ རྒྱབ་རྟེན་གྱི་དཔེ་དེབ་ཚུ་གི་ཐོ་བྱིནམ་ཞིནམ་ལས་ ནངས་པ་སློབ་ཁང་ནང་ལུ་འབག་ཤོག་ཟེར་

སླབ་ནི། དེ་ལས་ དེའི་ནངས་པ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ བཤུད་བརྙན་གྱི་ཐོག་ལས་ འོག་གི་དྲི་བ་ཚུ་ སྤྱན་ཞུ་འབད་ཞིནམ་ལས་ 

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ སློབ་ཁང་སྦྱོང་ལཱ་འབད་བཅུག་ནི།  

ü ཁྲིམས་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ་ནང་ལུ་ ག་ཅི་ར་ཚུདཔ་སྨོ? 

ü སྤྱིར་བཏང་ཡིག་འགྲུལ་དང་ ཁྲིམས་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ་ལུ་ ཁྱད་པར་ག་ཅི་ར་འདུག? 

ü ཡིག་འགྲུལ་གྱི་དབྱེ་བ་ མ་འདྲ་ཚུ་ཤེས་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བས་ག? ག་ཅི་འབད?  

ü ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ གནས་རིམ་འདི་ནང་ལུ་ ག་ཅི་ར་ལྷབ་དགོཔ་འདུག་གོ? 

དྲན་གསོ། སྦྱོང་ལཱ་འདི་སྡེ་ཚན་ནང་འབད་ཚར་ཞིནམ་ལས་ བཤུད་བརྙན་བཟོ་སྟེ་ ལོག་སྟེ་སློབ་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་

ནི། 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• ཡིག་འགྲུལ་ལུ་དབྱེ་བ་མ་འདྲཝ་ ག་དེམ་ཅིག་ཡོད་གོ? 

• ཡིག་འགྲུལ་འདི་ཤེས་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བས་ག? ག་ཅི་འབད? 

དབྱེ་ཞིབ།  

༡ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་དབྱེ་བ་ མ་འདྲཝ་ག་ཅི་ར་ལྷབ་ནི་ཡོད་ག། དྲི་བ་བཀོད་དེ་ ལན་ཁ་ལས་སླབ་བཅུག་ནི་དང་ ཡིག་ཐོག་

ལུ་ བྲི་བཅུག་སྟེ་ ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་དགོ། 

༢ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ལུ་ རང་སོའི་ཐོབ་ཐངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མགོ་རྒྱན་མ་འདྲཝ་ག་དེ་སྦེ་རང་ཡོདཔ་སྨོ? དྲི་བ་བཀོད་

ཐོག་ལས་ ལན་སླབ་བཅུག་ནི། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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༣ ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་གི་གྲས་ལས་ ཁྱེད་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ད་ལུ་ སྟབས་བདེ་ཤོས་ར་ ག་འདི་སྨོ? ག་ཅི་འབད? ཟེར་

བའི་དྲི་བ་བཀོད་ཐོག་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

ü སློབ་དེབ། སློབ་རིམ་༡༠ པའི་སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། དོན་ཚན་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། ཤོག་གྲངས་ ༤༡-༧༦ ། 

ü སློབ་དེབ། སློབ་རིམ་༡༡ པའི་སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། དོན་ཚན་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། ཤོག་གྲངས་ ༧༩-༡༡༨ ། 

ü སློབ་དེབ། སློབ་རིམ་༡༢ པའི་སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། དོན་ཚན་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། ཤོག་གྲངས་ ༨༢-༡༢༡ ། 

ü འབྲུག་གི་ཡི་གུའི་རྣམ་གཞག། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

ü གཏང་ཡིག་དང་ཞུ་ཡིག་གི་ཀི་དེབ།  

ü འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ། 

ü མཁས་མཆོག་གཞན་གྱིས་བྲིས་ཡོད་པའི་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས། 

 

ཡིག་འགྲུལ་གྱི་འབྲི་བཀོད་ལྷབ་སྟོན་ལམ་ལུགས། 

ལྕོགས་གྲུབ། 

• ཉན་སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ལྷབ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཡུལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བློ་ཚུ་སླབ་པའི་སྐབས་ སྒྲ་དག་གསལ་གསུམ་སྦེ་ སླབ་སྟེ་ 

བརྡ་དོན་མ་ནོར་བར་སྤྲོད་ལེན་འབད་ཚུགས། ༼ཉན་སླབ༽ 

• གཞན་གྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་མིའི་རྩོམ་རིག་ཚུ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ རང་གིས་ཡང་ ཚིག་གི་རྣམ་འགྱུར་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྒོ་

ལས་ རྩོམ་རིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ ཡིག་ཐོག་གི་བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་འབད་དགོ་པའི་ ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་ ཁྱད་ཆོས་

དང་ལྡན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བྲིས་ཏེ་ མི་ཚེ་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། ༼བྲི་ནི༽ 

ལས་དོན། 

• ཞུ་ཡིག་ གཏང་ཡིག་ གན་རྒྱ་ བཀའ་རྒྱ་ གྲོས་ཆོད་ འཕྲིན་ཡིག་ སྙན་ཞུ་ སྙན་གསོལ་ ཟིན་བྲིས་ ལས་རིམ་ གྲོས་

གཞི་ ཞུ་ཚིག་ ངག་བརྗོད་ཚུ་ལྷག་སྟེ རང་སྟོབས་ཀྱིས་ལག་ལེན་འཐབ་ཞིནམ་ལས་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་འབད་ཚུགས་དགོ། 

༼བྲི་ནི།༽ 

• རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་ཁག་ཆེ་བའི་ ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ཚུ་ ལྷབ་ཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་

ཚུགས་དགོ། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ལས་འཐོན་པའི་ རྫོང་ཁ་དང་ཆོས་སྐད་ལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ རང་

ལུ་ཕན་པའི་ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ཚུ་ལེན་ཚུགས་དགོ།༼ལྷག་རྩོམ༽ 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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• ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ མགོ་རྒྱན་ ཞུ་ཡིག་ གཏང་ཡིག་ འཕྲིན་ཡིག་ སྙན་ཞུ་ སྙན་གསོལ་ ཟིན་

བྲིས་ ལས་རིམ་ གྲོས་གཞི་ གྲོས་ཆོད་ ཞུ་ཚིག་/བཤེར་ཡིག་ ངག་བརྗོད་ གན་རྒྱ་ཚུ་ ག་ཅི་བྲི་དགོ་རུང་ རིག་རྩལ་དེ་ཚུ་

ལག་ལེན་འཐ་ཐོག་ལས་ མི་ཚེ་འདི་འཇོན་སྟབས་ཅན་ཅིག་ལུ་བསྒྱུར་ཚུགས་དགོ། ༼བྲི་ནི།༽ 

• འབྲེལ་ཡོད་ གནད་དོན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བསམ་ཞིབ་དང་འདྲི་ཞིབ་ཚུ་འབད་དེ་ རྩོད་སྡུར་ཚུ་ འབད་ཚུགས་དགོ། ༼ཉན་སླབ༽ 

 

གྲོས་འཆར་དང་པ། ཡིག་འགྲུལ་གྱི་འབྲི་བཀོད་ དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་ཐོག་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

ཡིག་འགྲུལ་གྱི་འབྲི་བཀོད་ལྷབ་སྟོན་གྱི་དོན་ལུ་ གཤམ་གསལ་སྦྱོང་ལཱའི་གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི། དཔེར་ན། 

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་འབྲི་བཀོད་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ ཞུ་ཚིག/གཤེར་ཡིག་འབྲི་བཀོད། ངག་བརྗོད་ཀྱི་

འབྲི་བཀོད། འབའ་གན་རྒྱ་གི་འབྲི་བཀོད། ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ་གི་འབྲི་བཀོད། གྲོས་གཞི་དང་གྲོས་ཆོད་ཀྱི་འབྲི་བཀོད་ཚུ། སློབ་

དཔོན་གྱིས་འབག་འོང་ཞིནམ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་སྦྱོང་ལཱ་འབད་དགོཔ།  

ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ནང་ལུ་ འབྲི་བཀོད་མ་འདྲཝ་ ག་དེམ་ཅིག་ཡོད་ག་ གཤམ་གསལ་གྱི་ སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་འབད་ནི།  

ü སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་འབྲི་བཀོད་མ་འདྲཝ་ཚུ་ག་ཅི་ར་ཡོད་ག་ སློབ་དེབ། ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ། འབྲུག་གི་ཡི་གུའི་

རྣམ་གཞག་ནང་ ཡོད་མི་ཚུ་འབག་འོང་ཞིནམ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ གོ་བསྡུར་འབད་བཅུག་ནི། 

ü ད་དུས་དང་སྔར་སྲོལ་གྱི་ འབྲི་བཀོད་ལུ་ ཁྱད་པར་ག་ཅི་ར་ཡོད་ག་ ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག་ནི།  

ü ཡིག་འགྲུལ་མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་འབྲི་བཀོད་ དཔེར་ན། སྒེར་ཡིག་དང་ གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ་ལུ་ ཁྱད་པར་ག་ཅི་ར་ཡོད་ག་ 

དབྱེ་དཔྱད་འབདབཅུག་ནི། 

ü ཁྲིམས་འབྲེལ་གྱི་ཡིག་འགྲུལ་དང་ ཡིག་འགྲུལ་གཞན་གྱི་བར་ན་ ཚིག་གཞི་བཙུགས་ཐངས་དང་འབྲི་བཀོད་ལུ་ཁྱད་པར་ ག་ཅི་

ར་འདུག་ག? དབྱེ་བ་ཕྱེ་བཅུག་ནི། 

གོང་ལུ་བཀོད་པའི་དོན་ཚན་འདི་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་འབྲི་བཀོད་ ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོད་ག་ ཧ་གོ་བཅུག་ནི། 

 

གྲོས་འཆར་གཉིས་པ། ཡིག་འགྲུལ་གྱི་འབྲི་བཀོད་ སློབ་ཁང་སྦྱོང་ལཱ་གི་ཐོག་ལས་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

འོག་ལུ་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་འབྲི་བཀོད་མ་འདྲཝ་ ག་དེ་སྦེ་རང་ཡོད་ག་ དམིགས་བསལ་སློབ་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ཚན་གྱི་ཐོག་ལུ་ 

སློབ་ཕྲྲུག་ཚུ་ལུ་ སློབ་ཁང་སྦྱོང་ལཱ་སྦེ་སྤྲོད་ནི།  

དཔེར་ན། འབའ་གན་རྒྱ་བཟུམ་ཅིག་ལུ་བཞག་པ་ཅིན། 

ü འབྲི་བཀོད་ (Format) ཅིག་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ལུ་སྤྲོད་དེ་ གནད་དོན་ཚུ་ བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ས་སྟོང་

ནང་ལུ་ བྲི་བཅུག་ནི། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ü བཀོད་རྒྱ་ཁ་གསལ་སྦེ་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ འབྲི་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཡིག་འགྲུལ་བྲི་བཅུག་ནི། 

ü འབྲི་བཀོད་ལུ་མཁས་སྦྱང་ཚུད་ནིའི་དོན་ལུ་ དོན་ཚན་གྱི་ཡིག་འགྲུལ་འདི་ ཁྱིམ་ལཱ་འབད་ ཟིན་བྲིས་༢ པ་ བཟོ་བཅུག་

ཞིནམ་ལས་ དཔེ་སྣོད་ནང་ནང་བསྡུ་གསོག་འབད་ནི། 

 

གྲོས་འཆར་གསུམ་པ། ཡིག་འགྲུལ་གྱི་འབྲི་བཀོད་ དྲི་བ་དང་འཁྲིལ་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

འོག་གི་དྲི་བ་ཚུ་ བྱིན་ཞིནམ་ལས་ དེའི་ལན་ སློབ་དེབ་དང་ ཡང་ན་ རྒྱབ་རྟེན་/ ཡོངས་འབྲེལ་ཚུ་ནང་ལས་ འཚོལ་ཏེ་ལྷག་

བཅུག་ནི། དེ་ལས་ ལན་ཚུ་ དམང་ཁར་ལྷག་ཞིནམ་ལས་ འོས་འབབ་ཡོད་མེད་ གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ ལན་ལེགས་ཤོམ་འདི་ 

ཐོ་བཀོད་འབད་བཅུག་ནི།  

• ཡིག་འགྲུལ་གྱི་འབྲི་བཀོད་ནང་ལུ་ ག་ཅི་ར་ཚུདཔ་སྨོ? བྲིས། 

• སྔར་སྲོལ་དང་ ད་སྲོལ་གྱི་ ཡིག་འགྲུལ་ལུ་ འབྲི་བཀོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ ག་ཅི་ར་ཡོདཔ་སྨོ? 

• ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ནང་ལུ་ ཁྲིམས་འབྲེལ་གན་རྒྱ་གི་འབྲི་བཀོད་ནང་ལུ་ ག་ཅི་ར་ཚུདཔ་སྨོ?   

• ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ འབྲི་བཀོད་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཚང་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བས་ག? ག་ཅི་འབད?  

གོང་གི་དྲི་བ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ལན་བྲི་བཅུག་ནི་དང་ ལན་ཚུ་སློབ་ཁང་ནང་ལུ་ ལྷག་བཅུག་ནི། 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་ འབྲི་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་ཅིན་ སྐྱོན་ག་ཅི་ར་ཡོདཔ་སྨོ?  

• འབྲི་བཀོད་ཚུ་ སོ་སོ་སྦེ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོཔ་འདུག་ག? ག་ཅི་འབད? 

དབྱེ་ཞིབ།  

༡ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་འབྲི་བཀོད་ཚུ་ ག་ཅི་ར་ཨིན་ན་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལུ་ དྲི་བ་བཀོད་དེ་ ཁ་ལས་སླབ་བཅུག་ནི་དང་ ཡིག་

ཐོག་ལུ་ བྲི་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

༢ ཞུ་ཚིག་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ འབྲི་བཀོད་ག་ཅི་ར་ཚང་དགོཔ་ཡོད་ག་ ཟེར་བིའ་དྲི་བ་བཀོད་དེ། དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

༣ ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་ལུ་ འབྲི་བཀོད་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པ་ཅིན་ སྐྱོན་ག་ཅི་ར་འོང་ནི་མས་གོ? ཟེར་བའི་དྲི་བ་བཀོད་དེ་ 

སློབ་སྟོན་འབད་མི་འདི་ ཧ་གོ་མ་གོ་བལྟ་ནི། 

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

ü སློབ་དེབ། སློབ་རིམ་༡༠ པའི་སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། དོན་ཚན་ཡིག་སྐུར་རྣམ་གཞག། ཤོག་གྲངས་ ༤༡-༧༦ ། 

ü སློབ་དེབ། སློབ་རིམ་༡༡ པའི་སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། དོན་ཚན་ཡིག་སྐུར་རྣམ་གཞག། ཤོག་གྲངས་ ༧༩-༡༡༨ ། 

ü སློབ་དེབ། སློབ་རིམ་༡༢ པའི་སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། དོན་ཚན་ཡིག་སྐུར་རྣམ་གཞག། ཤོག་གྲངས་ ༨༢-༡༢༡ ། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ü གཏང་ཡིག་དང་ཞུ་ཡིག་གི་ཀི་དེབ།  

ü འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ། 

ü མཁས་མཆོག་གཞན་གྱིས་བྲིས་ཡོད་པའི་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས། 

འབྲེལ་ཡོད་ ཡོངས་འབྲེལ་སྦྲེལ་ལམ།  

ü  https://youtu.be/w8Bq8xqsnXU ཡིག་གུའི་རྣམ་གཞག། 

https://youtu.be/VU26QausejM ཡོངས་འབྲེལ་སློབ་སྟོན། ཡིག་འགྲུལ། སློབ་དཔོན་བསམ་གྲུབ། གྲོས་གཞི་དང་གྲོས་ཆོད། སློབ་དཔོན་

རྣམ་རྒྱལ་ཕུན་ཚོགས། 

ü https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/Druk_Gi_Yigkur_Namzha,_a_guide_to_lette
r_writing_b776aeec6596a259a46aa07a6f521319.pdf  གོང་གི་ཡོངས་འབརེལ་འཆར་སྒོ་འདི་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱི་ཨིན། དེ་ནང་ལུ་ དཔེ་དེབ་འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་ཟེར་མི་ཅིག་ཡོད། དཔེ་དེབ་ཀྱི་ནང་ལུ་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས། ཞུ་ཚིག། 

 

འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ལྷབ་སྟོན་ལམ་ལུགས། 

ལྕོགས་གྲུབ། 

• ཉན་སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ལྷབ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཡུལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བློ་ཚུ་སླབ་པའི་སྐབས་ སྒྲ་དག་གསལ་གསུམ་སྦེ་ སླབ་སྟེ་ 

བརྡ་དོན་མ་ནོར་བར་སྤྲོད་ལེན་འབད་ཚུགས། ༼ཉན་སླབ༽ 

• གཞན་གྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་མིའི་རྩོམ་རིག་ཚུ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ རང་གིས་ཡང་ ཚིག་གི་རྣམ་འགྱུར་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྒོ་

ལས་ རྩོམ་རིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ ཡིག་ཐོག་གི་བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་འབད་དགོ་པའི་ ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་ ཁྱད་ཆོས་

དང་ལྡན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བྲིས་ཏེ་ མི་ཚེ་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། ༼བྲི་ནི༽ 

ལས་དོན། 

• ཞུ་ཡིག་ གཏང་ཡིག་ གན་རྒྱ་ བཀའ་རྒྱ་ གྲོས་ཆོད་ འཕྲིན་ཡིག་ སྙན་ཞུ་ སྙན་གསོལ་ ཟིན་བྲིས་ ལས་རིམ་ གྲོས་

གཞི་ ཞུ་ཚིག་ ངག་བརྗོད་ཚུ་ལྷག་སྟེ རང་སྟོབས་ཀྱིས་ལག་ལེན་འཐབ་ཞིནམ་ལས་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་འབད་ཚུགས་དགོ། 

༼བྲི་ནི།༽ 

• རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་ཁག་ཆེ་བའི་ ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ཚུ་ ལྷབ་ཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་

ཚུགས་དགོ། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ལས་འཐོན་པའི་ རྫོང་ཁ་དང་ཆོས་སྐད་ལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ རང་

ལུ་ཕན་པའི་ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ཚུ་ལེན་ཚུགས་དགོ།༼ལྷག་རྩོམ༽ 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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• ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ མགོ་རྒྱན་ ཞུ་ཡིག་ གཏང་ཡིག་ འཕྲིན་ཡིག་ སྙན་ཞུ་ སྙན་གསོལ་ ཟིན་

བྲིས་ ལས་རིམ་ གྲོས་གཞི་ གྲོས་ཆོད་ ཞུ་ཚིག་/བཤེར་ཡིག་ ངག་བརྗོད་ གན་རྒྱ་ཚུ་ ག་ཅི་བྲི་དགོ་རུང་ རིག་རྩལ་དེ་ཚུ་

ལག་ལེན་འཐ་ཐོག་ལས་ མི་ཚེ་འདི་འཇོན་སྟབས་ཅན་ཅིག་ལུ་བསྒྱུར་ཚུགས་དགོ། ༼བྲི་ནི།༽ 

• འབྲེལ་ཡོད་ གནད་དོན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བསམ་ཞིབ་དང་འདྲི་ཞིབ་ཚུ་འབད་དེ་ རྩོད་སྡུར་ཚུ་ འབད་ཚུགས་དགོ། ༼ཉན་སླབ༽ 

 

གྲོས་འཆར་དང་པ། ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ མཁས་མཆོག་གཞན་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི།  

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ལྷབ་སྟོན་གྱི་དོན་ལུ་ གཤམ་གསལ་སྦྱོང་ལཱ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ནི། དཔེར་ན། 

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་སྡེ་ཚན་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ འོག་གི་དོན་ཚན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ 

མཁས་མཆོག་གཞན་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི།  

༡ ཞུ་ཚིག།/བཤེར་ཡིག།  

༢ ངག་བརྗོད།  

༣ འབའ་གན་རྒྱ།  

༤ ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ།  

༥ གྲོས་གཞི་དང་གྲོས་ཆོད། 

གོང་གི་གནས་རིམ་འདི་ནང་གི་དོན་ཚན་ཚུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ བགོ་བཤའ་རྐྱབ་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ མཁས་པ་གཞན་དང་གཅིག་

ཁར་ འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ དེ་ཚུ་ལུ་ཁྱད་རྣམ་མ་འདྲཝ་ ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོད་ག་ དེ་ཚུ་བཤུད་བརྙན་བཟོ་བཅུག་སྟེ་ སློབ་ཁང་ནང་ལུ་ 

སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་ནི།  སྤྱན་ཞུ་འབད་ཚར་ཞིནམ་ལས་ སློབ་སློབ་ཁང་ནང་ལུ་ སྦྱར་བཞག་སྟེ་ འཕྲལ་འཕྲལ་རང་ ལྷག་

བཅུག་དགོཔ་ཨིན། 

 

གྲོས་འཆར་གཉིས་པ། ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ ག་བསྡུར་གྱི་ཐོག་ལས་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལྷབ་སྦྱང་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་དེབ་དང་ ཡང་ན་ རྒྱབ་རྟེན་/ ཡོངས་

འབྲེལ། འབྲུག་གི་ཡི་གུའི་རྣམ་གཞག་ ལ་སོགས་པའི་དཔེ་དེབ་ གཞན་ཡང་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ ཐོབ་ཚད་ཅིགཔ་འབག་འོང་

ཞིནམ་ལས་ ག་བསྡུར་གྱི་ཐོག་ལས་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི།  

དེའི་སྐབས་ལུ་ ཁྱད་རྣམ་འོས་འབབ་ལྡན་མི་ཚུ་ ག་ཨིན་ན་ཐག་བཅད་ནི་དང་དོགས་པ་བསལ་ནིའི་ འགན་ཁུར་འདི་ སློབ་དཔོན་རང་

ལུ་ཕོགཔ་ཨིནམ་ལས་ ཧེ་མ་ལས་གྲ་སྒྲིག་མཛད་གནང་ནི། 

སྦྱོང་ལ་རིམ་པ། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ü སྡེ་ཚན་བཟོ་ནི། 

ü སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ག་བསྡུར་གྱི་ཐོག་ལས་ ཁྱད་རྣམ་མ་འདྲཝ་ག་ཅི་ར་འདུག་ག་ དབྱེ་བ་དཔྱད་བཅུག་ནི། 

ü དབྱེ་བ་དཔྱད་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་རྣམ་ཚུ་སོ་སོར་བཏོན་བཅུག་ནི། 

ü ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ཡིག་འགྲུལ་རེ་བྲི་བཅུག་ནི། 

ü སྡེ་ཚན་སྦྱོང་ལཱ་འདི་ སློབ་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་ནི། 

ü སྤྱན་ཞུའི་སྐབས་ལུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ སྐྱོན་དང་ཡོན་ཏན་ཚུ་ ཐད་ཀར་དུ་ བསམ་ལན་བཀོད་ནི། 

 

གྲོས་འཆར་གསུམ་པ། ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ དྲི་བའི་ཐོག་ལས་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

འོག་གི་དྲི་བ་ཚུ་ བྱིན་ཞིནམ་ལས་ དེའི་ལན་ སློབ་དེབ་དང་ ཡང་ན་ རྒྱབ་རྟེན་/ ཡོངས་འབྲེལ་ཚུ་ནང་ལས་ འཚོལ་ཏེ་ལྷག་

བཅུག་ནི་། དེ་ལས་ ལན་ཚུ་ དམང་ཁར་ལྷག་ཞིནམ་ལས་ འོས་འབབ་ཡོད་མེད་ གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ ལན་ལེགས་ཤོམ་འདི་ 

ཐོ་བཀོད་འབད་བཅུག་ནི། 

ü ཁྲིམས་ཀྱི་མདུན་སར་ཕུལ་ནིའི་ ཁྲིམས་འབྲེལ་ཡིག་རིགས་སྤྱིར་བཏང་ལུ་ ཁྱད་རྣམ་ག་ཅི་རང་ཚང་དགོཔ་འདུག་གོ? 

ü གྲོས་གཞི་དང་གྲོས་ཆོད་ལུ་ ཁྱད་རྣམ་ག་ཅི་ར་ཚང་དགོཔ་སྨོ? 

ü ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ་ལུ་ མ་འདྲཝ་ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོདཔ་སྨོ? 

ü ཁྲིམས་འབྲེལ་ཡིག་རིགས་ཟེར་བའི་སྐབས་ལུ་ ཡི་གུ་ག་ཅི་རང་ཚུདཔ་སྨོ? 

ü ཁྱད་ཆོས། ཁྱད་རྣམ། མཚན་ཉིད་གསུམ་དོན་གཅིག་ཨིན་ན? 

གོང་གི་དྲི་བ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ལན་བྲི་བཅུག་ནི་དང་ ལན་ཚུ་སློབ་ཁང་ནང་ལུ་ ལྷག་བཅུག་ནི། 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

ü ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་དང་ འབྲི་བཀོད་ཀྱི་བར་ནང་ ཁྱད་པར་ག་ཅི་ར་འདུག་གོ?  

ü ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ ལོགས་སུ་སྦེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོཔ་འདུག་ག? 

དབྱེ་ཞིབ།  

ü ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ནང་ལས་ ཁྲིམས་འབྲེལ་ཡིག་རིགས་ལུ་ ཁྱད་རྣམ་ག་དེམ་ཅིག་ཚང་དགོཔ་སྨོ? ཟེར་བའི་དྲི་བ་བཀོད་དེ་ 

ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་དགོ། 

ü ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ་ལུ་ ཁྱད་རྣམ་ག་ཅི་ར་ཚང་དགོཔ་ཡོད་ག་ ཟེར་བིའ་དྲི་བ་བཀོད་དེ། དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

ü སློབ་ཕྲུག་རང་རྐྱང་ལུ་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ དཔེ་མ་བལྟ་བར་བྲི་བཅུག་ནི། 

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

ü སློབ་དེབ། སློབ་རིམ་༡༠ པའི་སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། དོན་ཚན་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། ཤོག་གྲངས་ ༤༡-༧༦ ། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ü འབྲུག་གི་ཡི་གུའི་རྣམ་གཞག། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

ü གཏང་ཡིག་དང་ཞུ་ཡིག་གི་ཀི་དེབ།  

ü འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ། 

ü མཁས་མཆོག་གཞན་གྱིས་བྲིས་ཡོད་པའི་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས། 

འབྲེལ་ཡོད་ ཡོངས་འབྲེལ་སྦྲེལ་ལམ།  

ü .https://youtu.be/w8Bq8xqsnXU ཡིག་གུའི་རྣམ་གཞག། 

 https://youtu.be/VU26QausejM ཡོངས་འབྲེལ་སློབ་སྟོན། ཡིག་འགྲུལ། སློབ་དཔོན་བསམ་གྲུབ། གྲོས་གཞི་དང་གྲོས་ཆོད། སློབ་

དཔོན་རྣམ་རྒྱལ་ཕུན་ཚོགས། 

 

ཡིག་འགྲུལགྱི་དཔེ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ གོ་དོན་དང་བརྡ་དོན་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྷབ་སྟོན་ལམ་ལུགས། 

ལྕོགས་གྲུབ། 

• གཞན་གྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་མིའི་རྩོམ་རིག་ཚུ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ རང་གིས་ཡང་ ཚིག་གི་རྣམ་འགྱུར་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་

སྒོ་ལས་ རྩོམ་རིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ ཡིག་ཐོག་གི་བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་འབད་དགོ་པའི་ ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་ ཁྱད་

ཆོས་དང་ལྡན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བྲིས་ཏེ་ མི་ཚེ་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། ༼བྲི་ནི།༽ 

ལས་དོན། 

• བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཐངས་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ སྦྱང་བརྩོན་འབད་དེ་ གཞན་གྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་དེ་ཡོད་མི་་རྩོམ་རིག་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་

འབད་དེ་ བསམ་ལན་བཀོད་ཐོག་ལས་ བསམ་འཆར་བརྗེ་སོར་འབད་ཚུགས། 

• རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་ཁག་ཆེ་བའི་ ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ཚུ་ ལྷབ་ཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་

ཚུགས་དགོ། 

 

གྲོས་འཆར་དང་པ། ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ དཔེ་ཚུ་གི་ གོ་དོན་དང་བརྡ་དོན་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སློབ་དེབ་ཀྱི་ཡིག་འགྲུལ་དང་ ཡིག་འགྲུལ་གཞན་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ གོ་དོན་དང་བརྡ་དོན་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ གཤམ་གསལ་སྦྱོང་ལཱ་འདི་ལག་

ལེན་འཐབ་ནི། དཔེར་ན། 

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་སྡེ་ཚན་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་དང་ རྒྱབ་རྟེན་སྦེ་ཡོད་མི། འབྲུག་གི་ཡི་གུའི་རྣམ་གཞག་དང་ གཞན་

ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་ཚུ་ནང་ཡོད་པའི་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ཚུ་ ག་བསྡུར་གྱི་ཐོག་ལས་ 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ གོ་དོན་དང་བརྡ་དོན་ལེན་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ག་དེ་སྦེ་རང་འདུག་ག། ག་འདི་དྲག་པས་ག་ ག་བསྡུར་གྱི་ཐོག་

ལས་ ལྷབ་སྟོན་འབད་བཅུག་ནི། 

སྦྱོང་ལཱ་གི་རིམ་པ། 

༡ སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ སློབ་སྟོན་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་པའི་ ཡིག་འགྲུལ་འདི་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ གོ་དོན་

ལེན་བཅུག་ནི།  

༢ སློབ་དེབ་ནང་མེད་པའི་ཡིག་འགྲུལ་གཞན་ཚུ་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ གོ་དོན་ལེན་བཅུག་ནི།  

༣ སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་དང་མེད་མི་གཉིས་ ཁྱད་པར་ཕྱེས་ཏེ་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ གོ་དོན་ལེན་བཅུག་ནི།  

༤ ཡིག་འགྲུལ་འདི་ནང་ཡོད་པའི་ བཅུད་དོན་དང་བརྡ་དོན་ཚུ་ ག་ཅི་ར་སྟོནམ་ཨིན་ན་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ སློབ་ཁང་ནང་ལུ་ 

སླབ་བཅུག་ནི། 

 

གྲོས་འཆར་གཉིས་པ། གྲོས་བསྡུར་གྱི་ཐོག་ལས་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་དཔེ་ཚད་ཚུ་གི་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་གྱི་སྦྱོང་ལཱ། 

ཞུ་ཚིག།/བཤེར་ཡིག། ངག་བརྗོད། འབའ་གན་རྒྱ། ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ། གྲོས་གཞི་དང་གྲོས་ཆོད་ཚུ་གི་ གོ་དོན་དང་བརྡ་དོན་ལེན་

ནིའི་དོན་ལུ་ འོག་གི་ཐབས་ཤེས་གང་རུང་གི་ཐོག་ལས་ གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། 

ü ཨ་ལུ་ཚུ་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་སྦེ་ སློབ་དེབ་ནང་མེད་པའི་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ འོག་གི་མཐུན་རྐྱེན་དང་མཁོ་ཆས་ཀྱི་ཁ་བྱང་

ཐོག་ལུ་ ཡོད་མི་ཚུ་ལས་འཚོལ་འབག་ཤོག་ཟེར་སླབ་ཞིནམ་ལས་ གོ་དོན་དང་བརྡ་དོན་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་ཁང་ནང་གྲོས་

བསྡུར་འབད་བཅུག་ནི། 

ü སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ཚར་ཞིནམ་ལས་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ དྲི་བ་བཀོད་ནི། 

ü སློབ་དཔོན་གྱིས་ སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་པའི་ སྟོན་ནི་ཨིན་པའི་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་དོན་ཚན་འདི་ བཤུད་བརྙན་ཚུ་ བཟོ་འབག་སྟེ་ 

སྤྱན་ཞུ་འབད་ནི། 

ü སྤྱན་ཞུ་འབད་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་གོ་དོན་དང་བརྡ་དོན་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ ཧ་གོ་ཡི་ག་སློབ་དཔོན་དང་སློབ་ཕྲུག་གྲོས་

བསྡུར་གྱི་ཐོག་ལས་ ཐག་གཅད་ནི། 

 

གྲོས་འཆར་གསུམ་པ། ལྷག་རིག་གཙོ་བཏོན་གྱི་ཐོག་ལས་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

འོག་གི་སྦྱོང་ལཱ་འདི་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་ སློབ་དེབ་དང་ ཡང་ན་ རྒྱབ་རྟེན་/ འབྲུག་པའི་ཡི་གུའི་རྣམ་གཞག་དང་ 

ཡོངས་འབྲེལ་ཚུ་ནང་ལས་ འཚོལ་ཏེ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ལན་རྐྱབ་དགོཔ་ཨིན།  



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ü ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ཕུལ་ནིའི་ ཁྲིམས་འབྲེལ་ཡིག་རིགས་ག་ཅི་དང་ག་ཅི་ར་སྨོ? 

ü གྲོས་གཞི་དང་གྲོས་ཆོད་ལུ་ ཁྱད་པར་ག་ཅི་རང་འདུག་གོ? 

ü ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ་ལུ་ མ་འདྲཝ་ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོདཔ་སྨོ? 

ü ཡིག་འགྲུལ་ཟེར་བའི་གོ་དོན་ ག་དེ་སྦེ་གོ་ཡི?  

ü ཡིག་འགྲུལ་གྱི་གོ་དོན་དང་བརྡ་དོན་ཚུ་ སློབ་དེབ་ནང་ལས་ཐོན་མི་དང་ གཞན་ལས་ཐོན་མི་གཉིས་ལུ་ཁྱད་པར་ ག་ཅི་འདུག? 

དྲན་གསོ། གོང་གི་དྲི་བ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ལན་བྲི་བཅུག་ནི་དང་ ལན་ཚུ་སློབ་ཁང་ནང་ལུ་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལྷག་བཅུག་ནི། 

 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

ü སློབ་དེབ་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ ཡིག་འགྲུལ་དང་ གཞན་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་བར་ད་ གོ་དོན་ལེན་ནི་ལུ་ ག་འདི་འཇམ་པས་གོ? 

ü ཡིག་འགྲུལ་གྱི་གོ་དོན་དང་བརྡ་དོན་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ ཧ་གོ་དགོ་པ་ཅིན་ ལྷག་ནི་འདི་ཁག་ཆེ་བས་ག? ག་ཅི་འབད?  

ü ཡིག་འགྲུལ་གྱི་དོན་ཚན་ སློབ་དེབ་ནང་ལུ་ཡོད་བཞིན་དུ་ གཞན་ཕྱི་ཁ་ལས་ཡོད་མི་ཚུ་ ལྷག་དགོཔ་འདུག་ག? 

དབྱེ་ཞིབ།  

༡ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ནང་ལས་ ཁྲིམས་འབྲེལ་ཡིག་རིགས་ཚུ ག་ཅི་དང་ག་ཅི་ར་ཨིན་ན? ཁ་ལས་སླབ་བཅུག་སྟེ་ ཤེས་མ་ཤེས་

བལྟ་དགོ། 

༢ ཁྲིམས་འབྲེལ་གྱི་ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་ གོ་དོན་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ ཤེས་གོ་བ་ཅིན་ ག་ཅི་རང་འབད་དགོཔ་འདུག་གོ? བསམ་འཆར་

བཀོད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

 

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

ü སློབ་དེབ། སློབ་རིམ་༡༠ པའི་སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། དོན་ཚན་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། ཤོག་གྲངས་ ༤༡-༧༦ ། 

ü འབྲུག་གི་ཡི་གུའི་རྣམ་གཞག། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

ü གཏང་ཡིག་དང་ཞུ་ཡིག་གི་ཀི་དེབ།  

ü འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ། 

ü མཁས་མཆོག་གཞན་གྱིས་བྲིས་ཡོད་པའི་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས། 

འབྲེལ་ཡོད་ ཡོངས་འབྲེལ་སྦྲེལ་ལམ།  

ü .https://youtu.be/w8Bq8xqsnXU ཡིག་གུའི་རྣམ་གཞག། 

 https://youtu.be/VU26QausejM ཡོངས་འབྲེལ་སློབ་སྟོན། ཡིག་འགྲུལ། སློབ་དཔོན་བསམ་གྲུབ། གྲོས་གཞི་དང་གྲོས་ཆོད། སློབ་

དཔོན་རྣམ་རྒྱལ་ཕུན་ཚོགས། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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གྲོས་འཆར་བཞི་པ། བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་ཐོག་ལས་ ཡིག་འགྲུལ་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

ཡིག་འགྲུལ་ལྷག་སྟེ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ གཤམ་གསལ་སྦྱོང་ལཱ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ནི། དཔེར་

ན། 

སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཧེ་མ་སློབ་སྟོན་འབད་ཚར་མིའི་དོན་ཚན་གི་ཐོག་ལུ་ ལོག་ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ཤེས་མི་ཤེས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་

ནིའི་དོན་ལུ་  སློབ་ཕྲུག་ལུ་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་ཐོག་ལས་ དྲི་བ་དག་པ་ཅིག་བཟོ་བསྐྱལ་ཏེ་ ལན་ཡང་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་

ཐོག་ལས་ར་ རྐྱབ་བཅུག་ནི།  

སྦྱོང་ལཱ་རིམ་པ། 

ü སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཉིནམ་དང་པ་ལས་ལྷག་ནིའི་དོན་ཚན་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་ཐོག་ལས་ 

བསྐྱལ་བཏང་སྟེ་ ལྷག་བཅུག་ནི།  

ü སློབ་ཕྲུག་ལུ་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་ཐོག་ལས་ དྲི་བ་དག་པ་ཅིག་བཟོ་བསྐྱལ་ཏེ་ ལན་ཁྱིམ་ལཱ་འབད་བྲི་བཅུག་ནི། 

ü འདིའི་ནངས་པ་ ལན་རྐྱབ་གཏང་མི་ཚུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ དབྱེ་ཞིབ་མཛད་ཞིནམ་ལས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི། 

ü གལ་སྲིད་ དྲི་བ་གི་ལན་ཚུ་ མ་ཕོག་པ་ཅིན་ མ་ཤེས་པའི་རྟགས་ཨིནམ་ལས་ དོན་ཚན་འདི་ལོག་ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ 

ལན་བྲི་བཅུག་ནི། 

དྲན་གསོ། སློབ་སྟོན་འདི་ནང་ལུ་ དམིགས་གཏད་གཙོ་བོ་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་ལག་ལེན་ལུ་བསྐྱེད་དགོཔ་ཨིན། 

 

གྲོས་འཆར་ལྔ་པ། སློབ་དཔོན་གྱི་སྤྱན་ཞུ་གི་ཐོག་ལས་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

ཡིག་འགྲུལ་གྱི་དོན་ཚན་གཅིག་ དཔེར་ན། གྲོས་གཞི་བཟུམ་ཅིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ སློབ་དེབ་དང་ ཡང་ན་ རྒྱབ་རྟེན་/ 

འབྲུག་པའི་ཡི་གུའི་རྣམ་གཞག་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་ཚུ་ནང་ལས་ འཚོལ་ཏེ་ དོན་ཚན་འདི་གི་ཐོག་ལུ་ ཁྱད་པར་ག་ཅི་ར་ཡོད་ག་ དབྱེ་

བ་དཔྱད་དེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ བཤུད་བརྙན་བཟོ་བཅུག་ནི།  

བཤུད་བརྙན་བཟོཝ་ད་སེམས་ཁར་བཞག་དགོཔ། 

ü སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་པའི་གྲོས་གཞི་དང་ གཞན་གྲོས་གཞི་གི་བར་ནང་ ཁྱད་པར་ག་ཅི་ར་ཡོད་ག། 

ü གྲོས་གཞི་དང་གྲོས་ཆོད་གཉིས་ལུ་ ཁྱད་རྣམ་མ་འདྲཝ་ ག་ཅི་ར་ཡོད་ག། 

ü གྲོས་གཞི་ནང་ལུ་ ཚུད་དགོ་པའི་གནད་དོན་ ག་ཅི་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན། 

ü ཁྲིམས་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་ ཡིག་འགྲུལ་གཞན་ནང་མེད་པའི་ ཁྱད་ཆོས་ག་ཅི་ར་ཡོད་ག།  



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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དྲན་གསོ། སྤྱན་ཞུ་གི་སྐབས་ སློབ་དཔོན་རང་གི་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་འཁྲིལ་བའི་ སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ གང་རུང་བཟོ་སྟེ་ དབྱེ་

ཞིབ་འབད་ནི། 

གྲོས་འཆར་དྲུག་པ། སློབ་དཔོན་གྱིས་ལམ་སྟོན་གྱི་ཐོག་ལས་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་དོན་ཚན་གཅིག་བཤུད་བརྙན་གྱི་ཐོག་ལུ་ བཟོ་འབག་འོང་ཞིནམ་ལས་ སྤྱན་ཞུ་འབད་དེ་ སློབ་

ཕྲུག་ཚུ་གིས་འདི་ལུ་ དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ འོག་གི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་སོ་སོ་སྦེ་བཏོན་ཏེ་ བྲི་བཅུག་ནི། 

ü ཡིག་འགྲུལ་འདི་ དབྱེ་བ་ག་ཅི་ཨིན་ན། 

ü འདི་ནང་ཡོད་པའི་ ཁྱད་རྣམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད། 

ü ཡིག་འགྲུལ་གྱི་འབྲི་བཀོད་ ཟེར་བའི་སྐབས་འབྲི་བཀོད་ ག་ཅི་ར་འདུག་ག། 

ü ཡིག་འགྲུལ་འདི་ གནས་སྟངས་ག་ཅི་ནང་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན་ན། 

ü དེ་ནང་ལས་ ཁྱོད་ལུ་ཡོན་ཏན་ཚུ་ ག་ཅི་ར་ཐོབ་ཅི་ག? ཐོ་བཀོད་འབད། 

དྲན་གསོ། གོང་གི་སྦྱོང་འདི་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ངོས་འཛིན་འབད་མ་ཚུགས་མི་ཚུ་ སློབ་དཔོན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་

འབད་དགོཔ་ཨིན། 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

ü ད་ལྟོ་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ ག་ཅི་ར་ཨིན་ན་བྲིས། 

ü སློབ་དེབ་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ ཡིག་འགྲུལ་དང་ གཞན་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་བར་ནང་ ཁྱད་པར་ག་ཅི་ར་ཚོར་ཡི? 

དབྱེ་ཞིབ།  

༡ ཁྲིམས་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ་དང་ གཞན་ཡིག་འགྲུལ་གཉིས་ཀྱི་བར་ནང་ ཁྱད་པར་སླབ་བཅུག་ནི།  

༢ སྡེ་ཚན་རེ་རེ་ནང་ལས་ འཐུས་མི་རེ་རེ་གིས་ སློབ་སྟོན་འབད་མིའི་བཅུད་དོན་ མདོར་བསྡུས་སྦེ་གསལ་བཤད་འབད་བཅུག་

ནི།  

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

ü སློབ་དེབ། སློབ་རིམ་༡༠ པའི་སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། དོན་ཚན་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། ཤོག་གྲངས་ ༤༡-༧༦ ། 

ü སློབ་དེབ། སློབ་རིམ་༡༡ པའི་སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། དོན་ཚན་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། ཤོག་གྲངས་ ༧༩-༡༡༨ ། 

ü སློབ་དེབ། སློབ་རིམ་༡༢ པའི་སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། དོན་ཚན་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། ཤོག་གྲངས་ ༨༢-༡༢༡ ། 

ü འབྲུག་གི་ཡི་གུའི་རྣམ་གཞག། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

ü གཏང་ཡིག་དང་ཞུ་ཡིག་གི་ཀི་དེབ།  

ü འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ། 

ü མཁས་མཆོག་གཞན་གྱིས་བྲིས་ཡོད་པའི་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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འབྲེལ་ཡོད་ ཡོངས་འབྲེལ་སྦྲེལ་ལམ།  

ü .https://youtu.be/w8Bq8xqsnXU ཡིག་གུའི་རྣམ་གཞག། 
ü .https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/Druk_Gi_Yigkur_Namzha,_a_guide_to_let

ter_writing_b776aeec6596a259a46aa07a6f521319.pdf  གོང་གི་ཡོངས་འབརེལ་འཆར་སྒོ་འདི་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་ཨིན། དེ་ནང་ལུ་ དཔེ་དེབ་འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་ཟེར་མི་ཅིག་ཡོད། དཔེ་དེབ་ཀྱི་ནང་ལུ་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས། ཞུ་

ཚིག།/བཤེར་ཡིག། ངག་བརྗོད། འབའ་གན་རྒྱ། ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ། གྲོས་གཞི་དང་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དཔེ་དང་བཅས་

ཡོད།  

 

ཡིག་འགྲུལ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ མིང་ཚིག་སྐད་ཡིག་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནིའི་གྲོས་འཆར། 

ལྕོགས་གྲུབ། 

• རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་མཁོ་བའི་ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ལེགས་ཤོམ་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ 

རང་གི་མི་ཚེ་ དོན་ལྡན་བཟོ་ནི་ལུ་བརྩོན་ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

• ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་མ་འདྲཝ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རྩོམ་རིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་ གོ་དོན་དང་ དབྱེ་བ་ ཉམས་ཚུ་ འཁྲུལ་མེད་སྦེ་

རྟོགས་ཏེ་ བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ༽ 

 

ལས་དོན། 

• སློབ་རིམ་དགུ་པ་ནང་ལྷབ་མི་ མིང་ཚིག་གུ་ གསར་འཐེབ་ཉུང་ཤོས་༥༠༠ བཀལ་ཏེ་ བསྡོམས་༢༠༠༠ ལྷག་སྟེ་ ཧ་གོ་ཚུགས་

དགོ། 

• ཞིབ་ཞིབ་དང་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་ནི་ ལ་སོགས་པའི་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ ཐབས་ལམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ གོ་

དོན་ལེན་ནིའི་ཐབས་ལམ་ བཏོན་ཚུགས་དགོ། 

• དཔེ་དེབ་ཉུང་ཤོས་༢༥ ལྷག་ནི་ལུ་ སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་དེ་ ཐོས་པའི་ཡོན་ཏན་གོང་འཕེལ་གཏང་ཚུགས་དགོ། 

 

གྲོས་འཆར་དང་པ། ཡིག་འགྲུལ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ མིང་ཚིག་ལྷབ་སྦྱང་། 

ལྷབ་སྟོན་ལམ་སྟོན། 

ཡིག་འགྲུལ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་བའི་སྐབས་ ཡིག་འགྲུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ མིང་ཚིག་སྐད་ཡིག་ཚུ་ཡང་ ཤེས་ཚུགསཔ་སྦེ་ ལྷབ་སྟོན་

འབད་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ། 

དེ་འབདཝ་ལས་ སློབ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་དབྱེ་བ་ག་ཅི་ར་སྟོན་རུང་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ མིང་ཚིག་གི་གོ་དོན་ཚུ་བྲིས་ཏེ་ 

ལྷབ་བཅུག་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ།  



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ཡིག་འགྲུལ་དང་འབྲེལ་བའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ཡང་ དཔེར་ན། 

• ཞུ་ཡིག། ཞུ་ཚིག། བཤེར་ཡིག། གྲོས་གཞི། གྲོས་ཆོད། ཁྲུན་ཆོད། རྩ་ཕན། འབའ་གན་རྒྱ། ཞབས་དྲུང་དུ། དྲུང་དུ། 

རིན་པོ་ཆེ༢། གུས། ཕྲན་པ། མགོ་རྒྱན། མགུལ་རྒྱན། ཞུ་ཕབ། ཕུལ་ཕབ། ད་ལན། སླད་མའི་འཆར་སྒོ། གུས་ཕབ། 

ཕུལ་ཕབ། ཞུ་ཕབ། མིང་རྟགས། དཔང་པོ། འཛོམས་དཔང་། རྒྱབ་མི། ཁྲིམས་རྟགས། མི་ངོམ། ཞེས་སྤྱི་ཚེས། 

ཐིའུ། ལག་བྲིས། ཕུལ། 

དེ་བཟུམ་སྦེ་ གཞན་ཡང་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ཤེས་དགོ་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་དགོ། དེ་ཚུ་ཡིག་འགྲུལ་ནང་ལུ་ 

ག་དེ་སྦེ་ར་ཐོན་རུང་ གོ་དོན་ཧ་མ་གོ་བར་ལུསཔ་ཨིན་མས། 

དེ་སྦེ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ། 

• འཕྲལ་འཕྲལ་སློབ་དཔོན་རང་གིས་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ མིང་ཚིག་སྔོན་སྟོན་འབད་བྱིན་ནི། 

• འཕྲལ་འཕྲལ་ མིང་ཚིག་གི་ཐོ་བཏོན་ཞིནམ་ལས་ ཚིག་མཛོད་ནང་ལས་འཚོལ་བཅུག་ནི། 

• འཕྲལ་འཕྲལ་ ཤེས་མི་ཚུ་ལུ་འདྲི་དཔྱད་འབད་དེ་ལྷབ་བཅུག་ནི། 

• འཕྲལ་འཕྲལ་ མིང་ཚིག་དེ་ཚུའི་ གོ་དོན་བྲི་ནིའི་ ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་དྲི་བ་དང་། ཁྱིམ་ལཱའི་དྲི་བ་ཚུ་བྱིན། 

དེ་བཟུམ་གྱི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ཡིག་འགྲུལ་སྟོན་པའི་ཞོར་ཁར་ ཡིག་འགྲུལ་དང་འབྲེལ་བའི་རྫོང་ཁའི་ མིང་ཚིག་སྐད་ཡིག་ ལེ་

ཤ་སྦྱང་ཚུགས་པའི་ དམིགས་པ་བསྐྱེད་དེ་ ལྷབ་སྟཽན་འབད་དགོ། 

 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

• ཁྱོད་ཀྱིས་ལྷབ་མི་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་དོན་ཚན་ནང་གི་ མིང་ཚིག་ག་ར་ ཧ་གོ་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་ག? 

དབྱེ་ཞིབ། 

• སློབ་སྟོན་གྱི་ཞོར་ཁར་ མིང་ཚིག་གསརཔ་ཚུ་འཐོནམ་ ཧ་གོ་དང་མ་གོ་དྲིས་ཏེ་སྟོན་དགོ། 

• གལ་ཆེ་བའི་ཡིག་འགྲུལ་དང་འབྲེལ་བའི་མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ གོ་དོན་བྲི་ནི་དང་། རྗོད་ཚིག་བཟོ་ནི། རྣམ་གྲངས་འགལ་མིང་བྲི་ནིའི་ 

སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བྱིན་ཏེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

རྒྱབ་རྟེན་ཁོ་ཆས། 
• ཨིང་ལིཤ་རྫོང་ཁ་ཤན་སྦྱར་དེབ་ཆུང་ཚིག་མཛོད། 

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

Dzongkha_Pocket_Dictionary_fcbe977ea0f17fa3c90a8cd9a0b6c4f1.pdf 

• གཞུང་འབྲེལ་རྫོང་ཁའི་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
https://www.dzongkha.gov.bt/dz/publications/title/zhungdrel-dzongkha-dictionary 

 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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གྲོས་འཆར་གཉིས་པ། དཔེ་མཛོད་ལག་ལེན་གྱི་ཐོག་ལས་་ མིང་ཚིག་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་ལམ་སྟོན། 

ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་གི་སྐད་ཡིག་ལྷབ་སྦྱང་འབད་ཐབས་ལུ་ གཤམ་གསལ་སྦྱོང་ལཱ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ནི། དཔེར་ན། 

སློབ་དཔོན་གྱིས་ སྡེ་ཚན་བཟོ་སྟེ་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་དཔེ་མཛོད་ནང་ལུ་ བཏང་ཞིནམ་ལས་ སྡེ་ཚན་རེ་རེ་གིས་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་དོན་ཚན་གཅིག་ 

གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ལྷག་སྟེ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་འབག་འོང་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ནི།  

སྦྱོང་ལཱ་གི་སྐབས་ལུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོཔ། 

ü ཡིག་འགྲུལ་ག་ཅི་ལྷག་ཅི་ག་ མིང་། 

ü ཡིག་འགྲུལ་འདིའི་ནང་དོན་ག་ཅི་ཨིན་ན། 

ü འདི་ནང་ཡོད་པའི་ ཁྱད་རྣམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད། 

ü འདི་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་ཧ་མ་གོཝ་ ག་ཅི་ར་འདུག་ག? ཐོ་བཀོད་འབད། 

ü མིང་ཚིག་གསརཔ་ ག་ཅི་ར་ཐོབ་ཅི་ག? ཐོ་བཀོད་འབད། 

ü འདི་ནང་ལས་རིག་རྩལ་དང་ ཤེས་ཡོན་ག་ཅི་རང་ཐོབ་ཅི་ག། 

དྲན་གསོ། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ དེའི་ནངས་པ་སློབ་ཁང་ནང་ལུ་ སྤྱན་ཞུ་འབད་ནི། 

 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

ü རང་གིས་དཔེ་མཛོད་ནང་ལུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི་ནང་ སློབ་དཔོན་གྱིས་སློབ་སྟོན་འབད་ནི་ གཉིས་ལུ་ ཁྱད་པར་ག་ཅི་ར་ཚོར་

ཡི? 

ü ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ཐོག་ལས་ སྐད་ཡིག་ལྷབ་སྦྱང་འབད་ཐབས་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ག་ཅི་ར་འདུག་གོ?  

ü བསྐྱར་ཞིབ་གྱི་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས་འདུག་ག? ག་ཅི་སྦེ?  

དབྱེ་ཞིབ།  

ü ཡིག་འགྲུལ་ནང་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་མིང་ཚིག་ ལཱ་ཁག་ཡོད་མི་ཚུ་གི་གོ་དོན་ སླབ་བཅུག་ནི།  

ü ཚིག་སྦྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏོག་ཏོ་ ཡོད་པའི་ཡིག་འགྲུལ་ཅིག་ རང་སྟོབས་ཀྱིས་བྲི་བཅུག་སྟེ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ། 

ü སློབ་དེབ། སློབ་རིམ་༡༠ པའི་སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། དོན་ཚན་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། ཤོག་གྲངས་ ༤༡-༧༦ ། 

ü འབྲུག་གི་ཡི་གུའི་རྣམ་གཞག། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

ü གཏང་ཡིག་དང་ཞུ་ཡིག་གི་ཀི་དེབ།  

ü འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ü མཁས་མཆོག་གཞན་གྱིས་བྲིས་ཡོད་པའི་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས། 

འབྲེལ་ཡོད་ ཡོངས་འབྲེལ་སྦྲེལ་ལམ།  

ü .https://youtu.be/w8Bq8xqsnXU ཡིག་གུའི་རྣམ་གཞག། 

 https://youtu.be/VU26QausejM ཡོངས་འབྲེལ་སློབ་སྟོན། ཡིག་འགྲུལ། སློབ་དཔོན་བསམ་གྲུབ། གྲོས་གཞི་དང་གྲོས་ཆོད། སློབ་

དཔོན་རྣམ་རྒྱལ་ཕུན་ཚོགས། 
ü .https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/Druk_Gi_Yigkur_Namzha,_a_guide_to_let

ter_writing_b776aeec6596a259a46aa07a6f521319.pdf  གོང་གི་ཡོངས་འབརེལ་འཆར་སྒོ་འདི་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་ཨིན། དེ་ནང་ལུ་ དཔེ་དེབ་འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་ཟེར་མི་ཅིག་ཡོད། དཔེ་དེབ་ཀྱི་ནང་ལུ་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས། ཞུ་

ཚིག།/བཤེར་ཡིག། ངག་བརྗོད། འབའ་གན་རྒྱ། ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ། གྲོས་གཞི་དང་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དཔེ་དང་བཅས་ཡོད། 

 

འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་འགྲུལ་བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་འཐོབ་ཐབས་ཀྱི་ལྷབ་སྟོན་ལམ་ལུགས། 

ལྕོགས་གྲུབ། 

• ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ ཡིག་ཐོག་གི་བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་འབད་དགོ་པའི་ ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་ ཁྱད་ཆོས་

དང་ལྡན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བྲིས་ཏེ་ མི་ཚེ་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 

• དཔེ་སྣོད་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལོ་གཅིག་གི་ནང་ལུ་ རང་གི་བྲི་ནིའི་སྦྱོང་ལཱ་དྲག་ཤོས་༥ ལས་མ་ཉུངམ་ཅིག་ མཛུབ་གནོན་འབད་དེ་དཔེ་

སྣོད་ནང་ བསྡུ་གསོག་འབད་དེ་ ལྟ་རྟོག་གི་ཐོག་ བྲི་ནིའི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཚུགས། 

ལས་དོན། 

• ཞུ་ཡིག་ གཏང་ཡིག་ གན་རྒྱ་ བཀའ་རྒྱ་ གྲོས་ཆོད་ འཕྲིན་ཡིག་ སྙན་ཞུ་ སྙན་གསོལ་ ཟིན་བྲིས་ ལས་རིམ་ གྲོས་

གཞི་ ཞུ་ཚིག་ ངག་བརྗོད་ཚུ་ལྷག་སྟེ རང་སྟོབས་ཀྱིས་ལག་ལེན་འཐབ་ཞིནམ་ལས་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་འབད་ཚུགས་དགོ།  

• ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ མགོ་རྒྱན་ ཞུ་ཡིག་ གཏང་ཡིག་ འཕྲིན་ཡིག་ སྙན་ཞུ་ སྙན་གསོལ་ 

ཟིན་བྲིས་ ལས་རིམ་ གྲོས་གཞི་ གྲོས་ཆོད་ ཞུ་ཚིག་/བཤེར་ཡིག་ ངག་བརྗོད་ གན་རྒྱ་ཚུ་ ག་ཅི་བྲི་དགོ་རུང་ རིག་རྩལ་

དེ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐ་ཐོག་ལས་ མི་ཚེ་འདི་འཇོན་སྟབས་ཅན་ཅིག་ལུ་བསྒྱུར་ཚུགས་དགོ།  

• འབྲེལ་ཡོད་ གནད་དོན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བསམ་ཞིབ་དང་འདྲི་ཞིབ་ཚུ་འབད་དེ་ རྩོད་སྡུར་ཚུ་ འབད་ཚུགས་དགོ། 

 

གྲོས་འཆར་དང་པ། གསལ་བཤད་པ་མགྱོནམ་ཞུ་ཐོག་ལས་ ཡིག་འགྲུལ་བྲི་ནིའི་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ སྦྱང་བ་འཐོབ་ཐབས་ལུ་ གཤམ་འཁོད་སྦྱོང་ལཱ་གི་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། དཔེར་ན། སྦྱོང་

ལཱ་འདི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡིག་འགྲུལ་ལུ་ཉམས་མྱོང་ཡོད་མི་ མཁས་མཆོག་ཅིག་ གསལ་བཤད་འབད་མིའི་ མགྱོནམ་



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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སྦེ་ཞུ་ཞིནམ་ལས་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་སྐོར་ལས་ སྦྱང་བ་ཐོབ་ཐབས་ལུ་ ག་ཅི་ར་འབད་དགོཔ་ཨིན་ན། འདི་ནང་ལུ་ འབད་ཆོག་མ་

ཆོགཔ་གི་ལམ་ལུགས་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན། ཆ་བཞག་བཏུབ་པའི་ཡིག་འགྲུལ་ཅིག་བྲི་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྱད་

ཆོས་ག་ཅི་ར་ཚང་དགོཔ་ཨིན་ན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གསལ་བཤད་འབད་བཅུག་ནི།  

གསལ་བཤད་འདི་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་འབད་དགོ་པའི་སྦྱོང་ལཱ། 

ü ཡིག་འགྲུལ་དང་འབྲེལ་བའི་དོགས་པ་ཡོད་མི་ཚུ་ བསལ་བཅུག་ནི། 

ü གསལ་བཤད་པ་མགྱོནམ་གིས་གསུངས་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ཡིག་འགྲུལ་ཅིག་བྲི་བཅུག་ནི། 

ü རང་སོའི་ཡིག་འགྲུལ་འདི་བྲི་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ཆ་རོགས་ནང་རྡོག་བརྗེ་སོར་འབད་དེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་བཅུག་ནི། 

ü དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ལཱ་ཤུལ་ཡར་རྒྱས་འགྱོ་དང་མ་འགྱོ་བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ དཔེ་སྣོད་ནང་ལུ་བསྡུ་གསོག་འབད་ནི། 

དྲན་གསོ། ནང་རྡོག་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ གསལ་བཤད་པ་མགྱོནམ་གིས་ གསུངས་མའི་བསླབ་སྟོན་ཚུ་ ཚུད་མ་ཚུད་དང་ གཞན་

ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ཚང་མ་ཚང་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

 

གྲོས་འཆར་གཉིས་པ། དཔེ་སྟོན་གྱི་ཐོག་ལས་ ཡིག་འགྲུལ་བྲི་ནིའི་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་སྦྱང་བ་འཐོབ་ཐབས་ལུ་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་དཔེ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ་འདི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན། སྦྱོང་ལཱ་

འདི་ནང་ལུ་ མཁས་མཆོག་ཉམས་མྱོང་ཅན་ཅིག་གིས་བྲིས་ཡོད་པའི་ མཆོག་འགྱུར་གྱི་ཡིག་འགྲུལ་ཅིག་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ དཔེ་སྦེ་ 

སློབ་ཁང་ལྕགས་འཕྲིན་སྡེ་ཚན་ (Telegram group) ནང་ལུ་ བཏང་ཞིནམ་ལས་ ཁྱིམ་ལཱ་འབད་ལྷག་བཅུག་ནི། ལྷག་

ཚར་ཞིནམ་ལས་ འདི་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ལེགས་པའི་ཁྱད་ཆོས་དང་ ཡོན་ཏན་གསརཔ་ག་ཅི་ར་ཐོབ་ཅི་ག་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ 

ལོག་སྟེ་སྡེ་ཚན་འདི་ནང་བསྐྱལ་བཅུག་ནི། དེའི་ནངས་པ་སློབ་ཁང་ནང་ལུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་བཤུད་བརྙན་གྱི་ཐོག་ལས་ དཔེ་སྟོན་ཡིག་

འགྲུལ་འདི་ སྟོན་ཞིནམ་ལས་སྦྱོང་ལཱ་འབད་བཅུག་ནི། 

སྦྱོང་ལཱ་རིམ་པ། 

ü སློབ་དཔོན་གྱིས་ དཔེ་སྟོན་ཡིག་འགྲུལ་འདི་དང་ ཆ་འདྲ་བའི་ཡིག་འགྲུལ་ཅིག་བྲི་བཅུག་ནི། 

ü སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ དེ་ལུ་དཔེ་བལྟ་སྟེ་ ཡིག་འགྲུལ་གཅིག་བྲི་ནི། 

ü བྲི་ཚར་ཞིནམ་ལས་ དཔེ་སྟོན་དང་ཁྱོད་རང་གིས་བྲིས་མི་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཁྱད་པར་ག་ཅི་ར་འདུག་ག། རང་ཉིད་དབྱེ་ཞིབ་འབད་

བཅུག་ནི།  

དྲན་གསོ། རང་ཉིད་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ལེགས་བཅོས་འབད་དེ་ མཐའ་དཔྱད་ཟིན་བྲིས་བཟོ་སྟེ་ ལཱ་ཤུལ་གྱི་དོན་ལུ་ དཔེ་སྣོད་

ནང་ལུ་བསྡུ་ལེན་འབད་བཞག་ནི། 

 

གྲོས་འཆར་གསུམ་པ། བསམ་བཤད་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཡིག་འགྲུལ་བྲི་ནིའི་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སྦྱོང་ལཱ། 

འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་སྦྱང་བ་འཐོབ་ཐབས་ལུ་ སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་དང་ རྒྱབ་རྟེན་སྦེ་ཡོད་མི། འབྲུག་གི་ཡི་གུའི་རྣམ་

གཞག་དང་ གཞན་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་ཚུ་ནང་ཡོད་པའི་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ཚུ་ སློབ་

ཕྲུག་སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ འབག་འོང་བཅུག་ཞིནམ་ལས་  

སྡེ་ཚན་གྱི་ཐོག་ལས་ སློབ་ཁང་ནང་ལུ་བསམ་བཤད་ཞལ་འཛོམས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི། ཞལ་འཛོམས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་

ལུ་ འོག་གི་གནད་དོན་ཚུ་སེམས་ཁར་བཞག་དགོ།  

ü ཡིག་འགྲུལ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ནང་ འབྲི་བཀོད་དང་ ཁྱད་རྣམ། ཚིག་གཞི་བཙུགས་ཐངས་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་བཅུག་

ནི། 

ü བཏུབ་མ་བཏུབ་པའི་སྐྱོན་དང་ཡོན་ཚུ་ ཐད་ཀར་དུ་ག་ར་ལུ་ བསམ་འཆར་བཤད་བཅུག་དགོ།  

ü མཐའ་མཇུག་ལུ་ འོས་འབབ་དང་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་ཡིག་འགྲུལ་ཅིག་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་བཅུག་དགོ། 

ü གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཡོད་པའི་ཡིག་འགྲུལ་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་རང་རྐྱང་ལུ་ དེའི་ལན་ཁྱིམ་ལཱ་སྦེ་བྲི་བཅུག་དགོ། 

དྲན་གསོ། དེའི་སྐབས་ལུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་གྲོས་ཐག་བཅད་ནི་དང་དོགས་པ་བསལ་ནི། རྩོད་བསྡུར་སྦོམ་སྦེ་ར་འབྱུང་པ་ཅིན་ སྒྲིག་ཆ་

བཟོ་ནི་ནང་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོཔ་ཨིན།  

 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

ü གཞན་ཡིག་འགྲུལ་སྦྱང་བ་ཐོབ་ཐབས་ལུ་ ཐབས་ཤེས་དྲག་ཤོས་འདི་རང་ག་ཅི་འདུག་གོ?  

ü སློབ་དཔོན་གྱིས་སློབ་སྟོན་འབད་མི་དང་ གསལ་བཤད་པ་མགྱོནམ་གིས་ གསལ་བཤད་འབད་མི་གཉིས་ལུ་ཁྱད་པར་ག་ཅི་

འདུག? 

ü གསལ་བཤད་པ་མགྱོནམ་གིས་ གསུངས་མི་ཚུ་ནང་ལས་ཁྱོད་ཀྱིས་ རིག་པ་གསརཔ་ ག་ཅི་ར་ཐོབ་ཅི? 

དབྱེ་ཞིབ།  

ü ཡིག་འགྲུལ་སྦྱང་བ་ཐོབ་མ་ཐོབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དཔེ་མ་བལྟ་བར་ རང་སྟོབས་ཀྱིས་ཡིག་འགྲུལ་བྲི་བཅུག་ནི།  

ü ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ཐོག་ལུ་ དྲི་བ་སྣ་ཚོགས་སྦེ་བཟོ་སྟེ་ ལན་ ཁ་ལས་སླབ་བཅུག་ནི་དང་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བྲི་བཅུག་ནི། 

 

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

ü སློབ་དེབ། སློབ་རིམ་༡༠ པའི་སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། དོན་ཚན་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། ཤོག་གྲངས་ ༤༡-༧༦ ། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 

རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།                                                            ཤོག་གྲངས་ 333 / 344 

ü སློབ་དེབ། སློབ་རིམ་༡༡ པའི་སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། དོན་ཚན་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། ཤོག་གྲངས་ ༧༩-

༡༡༨ ། 

ü སློབ་དེབ། སློབ་རིམ་༡༢ པའི་སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། དོན་ཚན་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། ཤོག་གྲངས་ ༨༢-

༡༢༡ ། 

ü གཏང་ཡིག་དང་ཞུ་ཡིག་གི་ཀི་དེབ།  

ü འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ། 

ü མཁས་མཆོག་གཞན་གྱིས་བྲིས་ཡོད་པའི་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས། 

འབྲེལ་ཡོད་ ཡོངས་འབྲེལ་སྦྲེལ་ལམ།  

ü .https://youtu.be/w8Bq8xqsnXU ཡིག་གུའི་རྣམ་གཞག། 

https://youtu.be/VU26QausejM ཡོངས་འབྲེལ་སློབ་སྟོན། ཡིག་འགྲུལ། སློབ་དཔོན་བསམ་གྲུབ། གྲོས་གཞི་དང་གྲོས་ཆོད། སློབ་

དཔོན་རྣམ་རྒྱལ་ཕུན་ཚོགས། 
ü https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/Druk_Gi_Yigkur_Namzha,_a_guide_to_let

ter_writing_b776aeec6596a259a46aa07a6f521319.pdf  གོང་གི་ཡོངས་འབརེལ་འཆར་སྒོ་འདི་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་ཨིན། དེ་ནང་ལུ་ དཔེ་དེབ་འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་ཟེར་མི་ཅིག་ཡོད། དཔེ་དེབ་ཀྱི་ནང་ལུ་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས། ཞུ་

ཚིག།/བཤེར་ཡིག། ངག་བརྗོད། འབའ་གན་རྒྱ། ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ། གྲོས་གཞི་དང་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དཔེ་དང་བཅས་ཡོད།  

 

གྲོས་འཆར་བཞི་པ། བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་ཐོག་ལས་ལྷབ་་སྦྱང་འབད་དེ་ ཡིག་འགྲུལ་བྲི་ནིའི་སློབ་སྟོན་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

ཡིག་འགྲུལ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་འཐོབ་ཐབས་ལུ་ གཤམ་འཁོད་སྦྱོང་ལཱ་གི་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། དཔེར་

ན། 

སློབ་དཔོན་གྱིས་ སློབ་ཁང་ལྕགས་འཕྲིན་སྡེ་ཚན་ (Telegram group) ཡང་ན། ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ ཡིག་

འགྲུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ དཔེ་དེབ། གསར་ཤོག། ཡི་གུའི་རྣམ་གཞག། དང་གཞན་མཁས་དབང་ཚུ་གིས་བྲིས་ཡོད་པའི་ ཡིག་

འགྲུལ་གྱི་རིགས་ཚུ་ ག་དེ་མང་མང་ ཡོངས་འབྲེལ་དང་སྡེ་ཚན་གྱི་ཐོག་ལུ་གཏང་ཞིནམ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ལྷག་བཅུག་ནི། 

སྦྱོང་ལཱ་འབད་དགོཔ། 

ü ལྷག་ཞིནམ་ལས་ཡིག་འགྲུལ་རེ་རེ་ཞིན་གྱི་ གནད་དོན། ཁྱད་རྣམ། སྐྱོན་དང་ཡོན་ཏན་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ བརྡ་དོན་

འཕྲུལ་རིག་གི་ཐོག་ལས་ ལོག་སྟེ་སློབ་དཔོན་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་བར་གཏང་ནི། 

ü སློབ་དཔོན་གྱིས་དབྱེ་ཞིབ་ཡང་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་ཐོག་ལས་ར་འབད་དེ་ སྐུགས་དང་བཅསཔ་སྦེ་ ལོག་སྟེ་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་

གཏང་ནི། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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གྲོས་འཆར་ལྔ་པ། བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སྦྱོང་ལཱ། 

ཡིག་འགྲུལ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་འཐོབ་ཐབས་ལུ་ གཤམ་འཁོད་སྦྱོང་ལཱ་གི་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། དཔེར་

ན། 

བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ སྦྱོང་ལཱ་འདི་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡིག་འགྲུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ དཔེ་དེབ། གསར་ཤོག། ཡི་གུའི་རྣམ་

གཞག། གཞན་མཁས་དབང་ཚུ་གིས་བྲིས་ཡོད་པའི་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ཚུ་ ག་དེ་མང་མང་ལྷག་སྟེ་ འདི་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་

བཅུག་ནི། 

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་སེམས་ཁར་བཞག་དགོཔ། 

ü ཡིག་འགྲུལ་གྱི་དོན་ཚན་གསུམ་དེམ་ཅིག་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་དགོ། 

ü རྒྱབ་རྟེན་གྱི་མཁོ་ཆས་ཚུ་ དྲན་པ་བཏོན་ཏེ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ལྷག་དགོ། 

ü དོན་ཚན་ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་ཨིན་ན་བྲི་དགོ། 

ü རྩོམ་སྒྲིག་པ་ག་ཨིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དགོ། 

ü འདི་ནང་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ག་ཅི་དགའ་ཡི་ག་དང་ ག་ཅི་མ་དགའ་ག་ཚུ་བྲི་དགོ། 

ü དོན་ཚན་འདིའི་ བཅུད་དོན་མདོར་བསྡུར་སྦེ་བྲི་དགོ། 

ü འདི་ནང་ལུ་སྐྱོན་དང་ཡོན་ཏན་ཚུ་ ག་ཅི་ར་འདུག་ དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་བྲི་དགོ། 

དྲན་གསོ། བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ དབྱེ་ཞིབ་གནང་སྟེ་ ལཱ་ཤུལ་གྱི་དོན་ལུ་ དཔེ་སྣོད་ནང་ལུ་བསྡུ་གསོག་

སྦེ་བཞག་ནི། 

 

གྲོས་འཆར་དྲུག་་པ། འཕྲལ་གྱི་གནད་དོན་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཡིག་འགྲུལ་བྲི་ནིའི་ལྷབ་སྟོན། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

ཡིག་འགྲུལ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་ཐོབ་ཐབས་ལུ་ གསར་ཤོག། ཡོངས་འབྲེལ། མི་སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ 

ཐོན་ཡོད་པའི་འཕྲལ་གྱི་གནད་དོན་ཅིག་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སློབ་དཔོན་རང་གིས་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་དཔེ་ཅིག་བྲིས་ཞིནམ་ལས། དེ་ལུ་ 

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ འཕྲལ་གྱི་གནད་དོན་འདི་ གོ་དོན་ལེན་ཏེ་ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ སློབ་དཔོན་གྱི་ཡིག་འགྲུལ་འདི་ལུ་ ལན་བྲི་བཅུག་

ནི།  

སྦྱོང་ལཱ་གི་རིམ་པ། 

ü འཕྲལ་གྱི་གནད་དོན་འདི་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ལྷག་དགོ། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ü སློབ་དཔོན་གྱི་དཔེ་འདི་ ལྷག་དགོ། 

ü དཔེ་འདི་གི་ལན་བྲི་དགོ། 

ü ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་དང་འབྲི་བཀོད་ཚུ་ ཚང་དགོ། 

ü བྲིས་ཚར་ཞིནམ་ལས་ དམང་ལུ་གསལ་བཤད་འབད་དགོ། 

ü ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ལན་འདི་ ལཱ་ཤུལ་ཡར་དྲག་གི་དོན་ལུ་ དཔེ་སྣོད་ནང་ལུ་བཞག་དགོ། 

དྲན་གསོ། ཐད་ཀར་གྱི་ལན་ཕོག་དང་མ་ཕོག་ཚུ་ སློབ་དཔོན་རང་གིས་བལྟ་རྟོག་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

ü ཡིག་འགྲུལ་གྱི་དོན་ཚན་འདི་ནང་ལས་ ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་ག་ཅི་ར་ཐོབ་ཅི?  

ü གཞན་གྱི་ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ ཁྱོད་ལུ་ཧེ་མ་མེད་པའི་ ཉམས་མྱོང་ག་ཅི་རང་ཐོབ་ཅི? 

དབྱེ་ཞིབ།  

ü ཡིག་འགྲུལ་ཅོག་གཅིགཔ་ཨིན་རུང་ འབྲི་མི་མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་བར་ནང་ལུ་ ཚིག་གཞི་བཙུགས་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ ག་ཅི་ར་ཡོད་

ག་སླབ་བཅུག་ནི། 

ü ཡིག་འགྲུལ་ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ གོ་དོན་བཤད་པ་རྐྱབ་བཅུག་ནི།  

ü ཡིག་འགྲུལ་གཅིག་ ཁྱད་རྣམ་དང་ལྡནམ་སྦེ་ བྲི་བཅུག་ནི། 

 

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

ü སློབ་དེབ། སློབ་རིམ་༡༠ པའི་སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། དོན་ཚན་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། ཤོག་གྲངས་ ༤༡-༧༦ ། 

ü འབྲུག་གི་ཡི་གུའི་རྣམ་གཞག། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

ü གཏང་ཡིག་དང་ཞུ་ཡིག་གི་ཀི་དེབ།  

ü འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ། 

ü མཁས་མཆོག་གཞན་གྱིས་བྲིས་ཡོད་པའི་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས། 

འབྲེལ་ཡོད་ ཡོངས་འབྲེལ་སྦྲེལ་ལམ།  

ü https://youtu.be/w8Bq8xqsnXU ཡིག་གུའི་རྣམ་གཞག། 

https://youtu.be/VU26QausejM ཡོངས་འབྲེལ་སློབ་སྟོན། ཡིག་འགྲུལ། སློབ་དཔོན་བསམ་གྲུབ། གྲོས་གཞི་དང་གྲོས་ཆོད། སློབ་དཔོན་

རྣམ་རྒྱལ་ཕུན་ཚོགས། 

 

ཡིག་འགྲུལ་དང་ ཡི་གུའི་སྦྱོར་བཟུང་འབྲེལ་སྦེ་ ལྷབ་སྟོན་ལམ་ལུགས།  

ལྕོགས་གྲུབ། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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• ཡིག་སྦྱོར་གྱི་རྣམ་གཞག་ཚུ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ ཡི་གུ་ཚུ་བྲི་བའི་སྐབས་ སྡེབ་དང་སྦྱོར་བ་ གཅད་མཚམས་བཅད་ཐོག་ལས་ 

འཆར་གཞི་བཟོ་ནི་ ཟིན་བྲིས་བཀོད་ནི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ ཞུན་དག་རྐྱབ་ཐངས་ཀྱི་ རིག་རྩལ་ཚུ་ འོས་འབབ་དང་ལྡན་

ཏོག་ཏོ་སྦེ་བྲིས་ཏེ་ རང་གི་མནོ་དོན་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་ཚུགས།  

• དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ བྱ་ཚིག་དང་ བྱེད་མེད་ལས་ཚིག་ སྨོན་ཚིག་ཚུ་གི་ཡིག་སྡེབ་ཚུ་ འཐོབ་ལམ་དང་

འཁྲིལ་བྲི་ཚུགས། 

ལས་དོན། 

• ལ་དོན། རྒྱན་སྡུད། འབྲེལ་སྒྲ། བྱེད་སྒྲ། ལྷག་བཅས། ཚུ་ འཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཡོག་བཀོལ་ཚུགས་དགོ། 

• བརྗོད་པའི་དབྱེ་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བརྗོད་པ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ བཟོ་སྟེ་ འབྲི་སླབ་འབད་དགོ། ༼བྲི་ནི་།༽ 

• བྱེད་འབྲེལ་གྱི་བྱ་ཚིག་དང་བྱེད་མེད་ལས་ཚིག་ཚུ་ ཡིག་སྡེབ་ཁྱད་པར་ཕྱེས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

• བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཐངས་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ སྦྱང་བརྩོན་འབད་དེ་ གཞན་གྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་དེ་ཡོད་མི་་རྩོམ་རིག་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་

འབད་དེ་ བསམ་ལན་བཀོད་ཐོག་ལས་ བསམ་འཆར་བརྗེ་སོར་འབད་ཚུགས། ༼ལྷག་རྩོམ།༽ 

 

གྲོས་འཆར་དང་པ། ཚིག་མཛོད་ལག་ལེན་གྱི་ཐོག་ལས་་ ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་དབྱེ་དཔྱད་་འབད་དེ་ ཡིག་འགྲུལ་ལྷབ་སྟོན་

འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

ཡིག་འགྲུལ་དང་ ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་ཟུང་འབྲེལ་སྦེ་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཚིག་མཛོད་རེ་ངེས་པར་དུ་ འབག་

འོང་དགོ་པའི་ ལམ་ལུགས་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ ཡིག་འགྲུལ་བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཚིག་མཛོད་ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་སྟེ་ 

ཡིག་སྡེབ་ཚུ་ མ་པ་ལས་རང་འཛོལ་བ་མེད་པར་ བྲི་དགོ་པའི་སྒྲིག་གཞི་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་ཟུང་འབྲེལ་སྦེ་ ལྷབ་

སྟོན་འབད་ནི། 

སྦྱོང་ལཱ་ཚིག་མཛོད་ལག་ལེན། 

ü ཡིག་འགྲུལ་ལྷབ་སྟོན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ དང་པ་ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ དོན་དག་ཧ་མ་གོ་མི་ཚུ་ ཚིག་མཛོད་ནང་ལས་

འཚོལ་བཅུག་ནི། 

ü གཉིས་པ་བྲི་བའི་སྐབས་ལུ་ ཡིག་སྡེབ་མ་ཤེས་མི་ཚུ་ ག་ར་ཚིག་མཛོད་ནང་ལས་བལྟ་སྟེ་བྲི་དགོཔ། 

ü གལ་སྲིད་ ཚིག་མཛོད་ནང་ལས་འཚོལ་མ་ཐོབ་པ་ཅིན། ཤེས་མི་དང་སློབ་དཔོན་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་ལེན་དགོ། 

ü ཚིག་མཛོད་མ་བལྟ་བར་ ཡིག་སྡེབ་འཛོལ་ཏེ་ བྲིས་ཡོད་པ་ཅིན་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ སྐུགས་བཏོག་དགོ། 

ü མཐའ་མཇུག་ལུ་ ཡིག་སྦྱོར་ལུ་ འཛོལ་བ་མེད་པའི་ ཡིག་འགྲུལ་ཅིག་བྲི་བཅུག་ནི། 

དྲན་གསོ། ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ སྦྱོང་ལཱ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ ཚིག་མཛོད་ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་ནི། 

 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 

རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།                                                            ཤོག་གྲངས་ 337 / 344 

གྲོས་འཆར་གཉིས་པ། དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་ཐོག་ལས་ ཡིག་སྦྱོར་དབེ་དཔྱད་འབད་དེ་ལྷབ་་སྟོན་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

ཡིག་འགྲུལ་དང་ ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་ཟུང་འབྲེལ་སྦེ་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་སྦྱོང་ལཱ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་

ཨིན། དཔེར་ན། 

ཡིག་འགྲུལ་སློབ་སྟོན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཡིག་སྡེབ་ལཱ་ཁག་ཡོད་མིའི་རིགས་ཚུ་ གདམ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་ལས་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་

གྱི་འགྲན་བསྡུར་ཅིག་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི།  

སྦྱོང་ལཱ་གི་རིམ་པ། 

ü སྡེ་ཚན་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ ཡིག་སྡེབ་འགྲན་བསྡུར་གྱི་དོན་ལུ་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྦྱང་བ་

འབད་བཅུག་ནི། 

ü སློབ་དཔོན་གྱིས་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་དོན་ལུ་ སྡེ་ཚན་ལུ་སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཅིག་བཟོ་དགོ། 

ü འགྲན་བསྡུར་གྱི་དོན་ལུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་དྲི་བ་ཚུ་ ཧེ་མ་ལས་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་དགོ། 

ü སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་ཐོག་ལས་ ཡིག་སྡེབ་འགྲན་བསྡུར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི། 

ü འགྲན་བསྡུར་འདི་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ ཡིག་འགྲུལ་ཅིག་ཡིག་སྡེབ་ འཛོལ་བ་མེད་པར་བྲི་བཅུག་གོ། 

ü ཡིག་འགྲུལ་བྲིས་ཡོད་མི་འདི་ ལཱ་ཤུལ་ཡར་དྲག་གི་དོན་ལུ་ དཔེ་སྣོད་ནང་ལུ་བསྡུ་གསོག་འབད་དེ་བཞག་དགོ། 

 

གྲོས་འཆར་གསུམ་པ། དཔེ་སོྣད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ཡིག་འགྲུལ་འབྲི་ཐངས་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི། 

ལྷབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ། 

སྦྱོང་ལཱ། 

ཡིག་འགྲུལ་དང་ ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་ཟུང་འབྲེལ་སྦེ་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་ལཱ་གི་དཔེ་གཤམ་གསལ་བཀོད་དོ་བཟུམ་ཨིན། 

དཔེར་ན། 

ཡིག་འགྲུལ་གྱི་དོན་ཚན་འདི་ ལྷབ་སྟོན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་ཟུང་འབྲེལ་སྦེ་ སློབ་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ 

ཐབས་ཤེས་ དཔེ་སྣོད་བཟོ་ནི་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན།  

སྦྱོང་ལཱ་གི་རིམ་པ། 

ü ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་ཚུ་ གཤམ་འཁོད་མཐུན་རྐྱེན་དང་མཁོ་ཆས་ནང་ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ་དང་ ཁ་གྱང་ཚུ་ནང་ལས་

ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་ བྲི་བཅུག་ནི། 

ü ཡིག་འགྲུལ་གྱི་འབྲི་བཀོད་ཅིག་བཟོ་བཅུག་ནི། 

ü ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ག་ཅི་ར་ཨིན་ན་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཅུག་ནི། 

ü ཡིག་འགྲུལ་ཅིག་ཁྱད་ཆོས་ཚངམ་སྦེ་བྲི་བཅུག་ནི། 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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དྲན་གསོ། གོང་གི་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ ལཱ་ཤུལ་ཚུ་གི་ ཡིག་སྦྱོར་ཞུན་དག་འབད་དེ་ ཟིན་བྲིས་དང་པ། གཉིས་པ། གསུམ་པ་སྦེ་ 

བཟོ་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ རང་སོའི་དཔེ་སྣོད་ནང་ལུ་བསྡུ་གསོག་འབད་དེ་བཞག་དགོ།  

 

ལྷབ་སྦྱང་བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

ü ཚིག་མཛོད་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེ་བས་ག? ག་ཅི་འབད? 

ü ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་ཚང་དགོཔ་འདི་ ཡིག་འགྲུལ་ནང་ལུ་ ཁག་ཆེ་ནི་མས་ག? ག་ཅི་འབད? 

དབྱེ་ཞིབ།  

ü ཡིག་འགྲུལ་གཅིག་ རང་སྟོབས་ཀྱིས་བྲི་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ཡིག་སྦྱོར་ཚང་ག་མ་ཚང་ ཆ་རོགས་ནང་རྡོག་བརྗེ་སོར་འབད་དེ་ 

དབྱེ་ཞིབ་འབད་བཅུག་ནི། 

ü ཡི་གུའི་སྡེབ་སྦྱོར་ཚུ་ ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྡེ་ཚན་འགྲན་བསྡུར་གྱི་ཐོག་ལས་ སླབ་བཅུག་ནི། 

མཐུན་རྐྱེན་དང་ མཁོ་ཆས། 

རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ། 

ü སློབ་དེབ། སློབ་རིམ་༡༠ པའི་སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། དོན་ཚན་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། ཤོག་གྲངས་ ༤༡-༧༦ ། 

ü སློབ་དེབ། སློབ་རིམ་༡༡ པའི་སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། དོན་ཚན་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། ཤོག་གྲངས་ ༧༩-༡༡༨ ། 

ü སློབ་དེབ། སློབ་རིམ་༡༢ པའི་སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། དོན་ཚན་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། ཤོག་གྲངས་ ༨༢-༡༢༡ ། 

ü འབྲུག་གི་ཡི་གུའི་རྣམ་གཞག། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

ü གཏང་ཡིག་དང་ཞུ་ཡིག་གི་ཀི་དེབ།  

ü འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ། 

ü མཁས་མཆོག་གཞན་གྱིས་བྲིས་ཡོད་པའི་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས། 

འབྲེལ་ཡོད་ ཡོངས་འབྲེལ་སྦྲེལ་ལམ།  

ü  https://youtu.be/w8Bq8xqsnXU ཡིག་གུའི་རྣམ་གཞག། 

https://youtu.be/VU26QausejM ཡོངས་འབྲེལ་སློབ་སྟོན། ཡིག་འགྲུལ། སློབ་དཔོན་བསམ་གྲུབ། གྲོས་གཞི་དང་གྲོས་ཆོད། སློབ་དཔོན་

རྣམ་རྒྱལ་ཕུན་ཚོགས། 
ü .https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/Druk_Gi_Yigkur_Namzha,_a_guide_to_lette

r_writing_b776aeec6596a259a46aa07a6f521319.pdf  གོང་གི་ཡོངས་འབརེལ་འཆར་སྒོ་འདི་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་

ཨིན། དེ་ནང་ལུ་ དཔེ་དེབ་འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་ཟེར་མི་ཅིག་ཡོད། དཔེ་དེབ་ཀྱི་ནང་ལུ་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས། ཞུ་ཚིག།/བཤེར་ཡིག། 

ངག་བརྗོད། འབའ་གན་རྒྱ། ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ། གྲོས་གཞི་དང་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དཔེ་དང་བཅས་ཡོད།  

 

 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ཡིག་འགྲུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ བཅུད་དོན་གྱི་དྲི་བ། 

༡ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ དོན་ཚན་འདི་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ མཁས་སྦྱང་ཚུད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི་འདི་ སློབ་ཁང་ནང་དང་

ཡོངས་འབྲེལ་གཉིས་ལས་ ག་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བས་གོ? 

༢ གནས་རིམ་འདི་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་ རང་གི་མི་ཚེ་ནང་ལུ་ ཁག་ཆེ་ནི་མས་ག? ག་ཅི་འབད? 

༣ ཁྲིམས་འབྲེལ་གྱི་ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་ནང་ ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ མ་ཚང་པ་ཅིན་ སྐྱོན་ག་ཅི་ར་འོང་ནི་མས? བསམ་འཆར་བཀོད། 

ཡིག་འགྲུལ་ལྷབ་སྟོན་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཐངས། 

• རང་གིས་རང་ རང་ཉིད་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཐོག་ལས་ ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་ཐངས། 
རང་གིས་འབད་མི་ སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ རང་ཉིད་བསམ་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཡང་བསྐྱར་ཞུན་དག་འབད་བཅུག་སྟེ་ ཤེས་མ་ཤེས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་

ནི། 

• ནང་རྡོག་དབྱེ་ཞིབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་ཐངས། 
སློབ་ཁང་ནང་སྦྱོང་ལཱ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཆ་རོགས་ནང་རྡོག་བརྗེ་སོར་འབད་དེ་ ཞུན་དག་འབད་བཅུག་སྟེ་  ཤེས་མ་ཤེས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་

ནི། 

• སློབ་སྟོན་པ་གིས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཐངས། 

སློབ་དཔོན་རང་ཉིད་ཀྱིས་ སློབ་ཕྲུག་གི་འབད་ཡོད་པའི་ སློབ་ཁང་ལཱ། ཁྱིམ་ལཱ། དཔེ་སྣོད། ལས་འགུལ། སྤྱན་ཞུ་འབད་

མི་ཚུ་ལུ་ སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ གང་རུང་བཟོ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། ཡང་ན་ བསམ་ལན་་དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་ནི། 

དབྱེ་ཞིབ་དང་སྙན་ཞུ། 

དབྱེ་ཞིབ་དང་སྙན་ཞུ་འབད་ཐངས་འདི་ སློབ་སྟོན་གྱི་སྐབས་ལུ་ སྟོན་ཡོད་པའི་ནང་དོན་དང་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ 

ག་དེ་སྦེ་སྦྱང་དོ་ག? བལྟ་ནིའི་ཐབས་ཤེས་ཅིག་དང་། ལྷབ་ཚརཝ་ད། ག་ཅི་ར་སྦྱངས་ཡོད་ག? ལྟ་རྟོག་འབད་དེ་ གྲུབ་འབྲས་

ཀྱི་སྐོར་ གསལ་སྟོན་འབད་མི་ལུ་ གོཝ་ཨིན། རྫོང་ཁའི་ཆོས་ཚན་གྱི་ དབྱེ་ཞིབ་དང་སྙན་ཞུ་འབད་ཐངས་འདི།  

དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ་པའི་ དབྱེ་ཁག་འདི་  

ཀ་ ཉན་ནི་དང་སླབ་ནི།  

ཁ་ ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག།  

ག་ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ། 

ང་ སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། ཟེར་ ཤེས་བྱའི་གནས་བཞི་པོ་ རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ནང་ལུ་ ལྕོགས་གྲུབ་འཐོབ་

དགོཔ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་བཀོད་ཡོད་ག? དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལྕོགས་གྲུབ་ཐོབ་མ་ཐོབ་བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

དེ་སྦེ་དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ད། ལྕོགས་གྲུབ་ཀྱི་ ཁྱད་ཆོས་མ་ཚང་མི་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་ དེ་དང་འཁྲིལ་བའི་ ལམ་སྟོན་དང་རྒྱབ་



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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སྐྱོར་ཚུ་བྱིན་ཏེ་ སློབ་ཕྲུག་ག་ར་ རང་སོའི་ལྕོགས་གྲུབ་བསྟུན་པའི་ གོ་སྐབས་ འདྲ་མཉམ་འཐོབ་ཐབས་ལུ་ དམིགས་གཏད་

བསྐྱེད་དེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཨིན། དེ་ཚུ་ཡང་། 

1. ངག་རྒྱུགས། བསམ་ཞིབ་དང་ དབྱེ་དཔྱད་ གུས་བཀུར་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ཉན་ནི་དང་སླབ་ནིའི་རིག་རྩལ་གྱི་རྒྱུགས།  

2. ལྷག་རྒྱུགས། (རྗོད་སྒྲ་དང་ གཅད་མཚམས་ མགྱོགས་ཧིང་ ཀློག་སྦྱང་ཚུ་གི་ལྕོགས་གྲུབ་བལྟ་ནི་དང་། རྩོམ་རིག་ལྷག་

སྟེ་ ནང་དོན་དང་ བརྩི་མཐོང་ བཅུད་དོན་ཚུ་ལེན་ནི།)  

3. འབྲི་རྒྱུགས། (རྗོད་ཚིག། བཤད་པ། རྩོམ་རིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ བྲི་ནི་དང་ བསྐྱར་ཞིབ་ དྲིས་ལན་ཚུ་བྲི་ནི།)  

4. སྐད་ཡིག། (རྫོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་དང་དགོས་དོན། ཡི་གུའི་སྒྲ་གདངས་དང་བྱེད་རྩོལ། སྦྱར་བྱ་ཡི་གུའི་རྣམ་

གཞག་དང་ སྦྱོར་ཚུལ་ཚིག་ཕྲད་ཀྱི་འཇུག་པ། ཚིག་མཛོད་ལག་ལེན། བྱ་ཚིག་དང་དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་དང་སྦྱོར་བ། 

ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་ས། བསྡུ་ཡིག་)  

5. བྱ་སོྤྱད་ཡོངས་ཁྱབ་དབྱེ་ཞིབ། (སྒོ་གསུམ་བག་ལྡན་ཐོག་ལས། ལྷབ་ལུགས། མནོ་ལུགས། འབད་ལུགས། ལྕོགས་གྲུབ། 

དེ་ལས། སྤྱི་ནོར་གཅེས་འཛིན་དང་། བདག་དབང་། རང་རིག་རང་ཚོར། གཅེས་ཞེན། མཉམ་འབྲེལ། དུས་ཚོད། མཉམ་

འབྲེལ་སོགས་)  

 

ག་ཅི་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  

སློབ་རིམ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ ཤེས་བྱའི་གནས་དང་འཁྲིལ་བའི་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་ ལས་དོན་དང་བསྟུན་པའི་ 

གྲུབ་འབྲས་ཐོབ་ཡོད་མེད་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཨིན།   

དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཐངས།  

• ལྕོགས་གྲུབ་དང་ ལས་དོན་དང་འཁྲིལ་བའི་ དོན་ཚན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ག་དེ་སྦེ་ཧ་གོ་ཡི་ག། (ནང་དོན་ཤེས་ཡོན་བལྟ་ནི)  

• འབད་ཐངས་ཤེས་ག་མ་ཤེས། (རིག་རྩལ་ག་དེ་སྦེ་ཐོབ་ཅི་ག)  

• ལྷབ་སྟེ་འགྱུར་བ་ག་ཅི་བྱུང་ཡི་ག། (བརྩི་མཐོང་དང་བྱ་སྤོད་ཀྱི་འགྱུར་བ་ བྱུ་ཡོད་མེད)  

དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་ཁག 

དུས་རྒྱུན་གཞི་བཟོ་དབྱེ་ཞིབ།  

སློབ་སྟོན་གྱི་དུས་ཚོད་ལུ་ སྟོན་མི་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ར་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ཚུགས་དོ་ག་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཡི་ར་ མ་

ཤེསཔ་རེ་འབྱུང་པ་ཅིན་ ལེགས་བཅོས་འབད་ཡི་ར་ སྟོན་ནི། (འདི་ལུ་ ལྷབ་སྦྱང་གི་དོན་ལུ་དབྱེ་ཞིབ་དང་། ལྷབ་

སྦྱང་དང་འབྲེལ་བའི་དབྱེ་ཞིབ། ཟེར་ཡང་སླབ་སྲོལ་ཡོད།) 

དུས་རྒྱུན་སྦྱང་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ།  



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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སྟོན་ཚན་དང་ ཡང་ན་ དོན་ཚན་ ཡང་ན་ བདུན་རིམ་དང་ ཟླ་རིམ། ཡང་ཅིན་ ཟླཝ་གཉིས་གསུམ་རེའི་བར་ན་ 

ཆོས་རྒྱུགས་ཆུང་ཀུ་རེ་ལེན་ཏེ་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་འཁྲིལ་བའི་སྐུགས་བྱིན་བཞག་ནི། (འདི་ལུ་མིང་གཞན་ ལྷབ་སྦྱང་

གི་དབྱེ་ཞིབ། ཟེར་ཡང་སླབ་ཨིན) 

ཆོས་རྒྱུགས། 

ལོ་ཕྱེད་ལུ་ཚར་གཅིག་དང་ ལོ་འཁོར་ལུ་ ཚར་གཅིག་ སྟོན་ཡོད་པའི་དོན་ཚན་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ར་སྦྱངས་ཡོད་ག་ ངག་

རྒྱུགས་དང་ འབྲི་རྒྱུགས་ཀྱི་ ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཐོག་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  (འདི་ལུ་མིང་གཞན་ ལྷབ་

སྦྱང་གི་དབྱེ་ཞིབ། ཟེར་ཡང་སླབ་ཨིན) 

དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་མཁོ་ཆས། 

དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ མཁོ་ཆས་ལྔ་དང་ ཐབས་རིག་བཞི་ཟེར་ཡོད་མི་ཚུ་ དོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 

འོས་འབབ་གང་འོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

༡ མཁོ་ཆས་བཞི། 4 Tools 

  ༡.༡ རྒྱུས་ཐོ།  Anecdotal Record 

༡.༢ དབྱེ་དཔྱད་ཐོ། Checklist 

  ༡.༣ དབྱེ་ཚད།  Rubrics 

  ༡.༤ དཔེ་སྣོད།  Portfolio 

༢ ཐབས་རིག་བཞི།  4 Techniques 

༢.༡ རང་ཉིད་དབྱེ་ཞིབ།  Self Assessment 

༢.༢ ནང་རྡོག་དབྱེ་ཞིབ།  Peer Assessment  

༢.༣ ལྟ་རྟོག།       Observation 

༢.༤ གྲོས་ཚོགས།  Conferencing 

ལོ་ཕྱེད་དང་ ལོ་འཁོར་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་ དྲི་བ་ཚུ་བཟོ་བའི་སྐབས་ དྲི་བའི་རིག་སྟོབས་(Bloom's taxonomy) ཆ་སྙོམས་

ཐོག་ལས་ བཟོ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

 

དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ལེན་ཐེངས། (དབྱེ་ཞིབ་འདི་ ནམ་དང་ནམ་ར་འབད་དགོཔ་སོྨ) 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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གཞི་བཟོ་དབྱེ་ཞིབ་ཨིན་པ་ཅིན་ དུས་རྒྱུན་སློབ་སྟོན་གྱི་སྐབས་ལུ་འབད་དགོཔ་དང་། སློབ་སྟོན་གྱི་གནས་ཡུན་ནང་ སློབ་གྲྭ་དང་ རང་གི་

ཁྱིམ་ལ་སོགས་པའི་ ས་གོ་ག་ཏེ་ར་སྡོད་རུང་ ཕམ་དང་ མི་སྡེ་ སློབ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ནམ་ར་འབད་རུང་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ ལེགས་

བཅོས་ཀྱི་བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ལས་ ལེགས་བཅོས་འབད་བཅུག་ནི། 

སྦྱང་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ་ཨིན་པ་ཅིན་ སྟོན་ཚན་རེ་དང་ ཡང་ན་ དོན་ཚན་ཚན་རེ་ སྟོན་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་དང་། ཡང་ན་ བདུན་རིམ། ཟླ་

རིམ། ཟླཝ་༢དང་། ཡང་ན། ཟླཝ་༣ རེའི་བར་ན་ སློབ་གྲྭའི་གནས་སྟངས་དང་ ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་སྐུགས་ཚད། 

གནས་རིམ། དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ། ཆོས་རྒྱུགས། དྲི་ཤོག་དབྱེ་བ། 
 

ལོ་ཕྱེད། ལོ་འཁོར། ལོ་ཕྱེད། ལོ་འཁོར། དུས་ཡུན། དྲི་ཤོག་སྐུགས། 
 

བཞི་པ། 

༩-༡༠ 

༡༥% ༡༥% ༣༥% ༣༥% ༣ ༡༠༠ དང་པ། 

གཉིས་པ། 

ལྔ་པ། 

༡༡-༡༢ 

༡༠% ༡༠% ༤༠% ༤༠% ༣ ༡༠༠ དང་པ། 

གཉིས་པ། 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ལམ་སྟོན་རྩོམ་སྒྲིག་དང་ཞུན་དག་གི་ རྩོམ་སྒྲིག་པའི་མཚན་ཐོ། 

བསྐྱར་ཞིབ་རྩོམ་སྒྲིག་གི་ སྤྱིར་བཏང་ལཱ་གི་ལམ་སྟོན་དང་བཀོད་ཁྱབ། 

• བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ། མདོ་ཆེན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། 

• དབང་པོ་བསྟན་འཛིན། སྒྲིག་འཛིན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། 

 

བསྐྱར་ཞིབ་རྩོམ་སྒྲིག་ལཱ་གི་འགོ་འདྲེན་དང་ལམ་སྟོན་ཞུན་དག། 

• རྡོ་རྗེ། རྩ་གཞུང་རྩོམ་སྒྲིག། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། 
 

 སློབ་རིམ་༩པ་དང་༡༠པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན་བསྐྱར་ཞིབ་རྩོམ་སྒྲིག་གི་དོན་ལུ། 

ཨང་ རྩོམ་སྒྲིགཔ། ལཱ་འགན། 

༡ མཁའ་འགྲོ་བཟང་མོ། སློབ་དཔོན། གཟི་ལུང་ཁ་

འབྲིང་རིམ་བར་མ། 

སློབ་རིམ་༩ པ་དང་༡༠ པའི་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་ 

སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན། 

༢ བསོད་ནམས་བཟང་མོ། སློབ་དཔོན། བསོད་

ནམས་སྒང་འབྲིང་རིམ་གོང་མ། 

སློབ་རིམ་༩པ་དང་༡༠པའི་ སྙན་རྩོམ་གྱི་ སློབ་

སྟོན་ལམ་སྟོན། 

༣ བདེ་ཆེན་དབང་མོ། སློབ་དཔོན། དབྱངས་ཅན་

དགའ་ཚལ་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མ། 

སློབ་རིམ་༩པ་དང་༡༠པའི་ སྲུང་ སློབ་སྟོན་

ལམ་སྟོན། 

༤ དབང་འདུས། སློབ་དཔོན། མུ་ཏིག་ཐང་འབྲིང་

རིམ་གོང་མ། 

སློབ་རིམ་༩པ་དང་༡༠པའི་ སྐད་ཡིག་དང་ཡིག་

སྦྱོར་གྱི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན། 

༥ མ་ནི་རྡོ་རྗེ། ལྟ་ཞིབ་འགོ་དཔོན། འབྲུག་གི་སློབ་

གྲྭའི་ཆོས་རྒྱུགས་དང་བརྟག་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ། 

སློབ་རིམ་༩པ་དང་༡༠པའི་ ཡིག་འགྲུལ་ སློབ་

སྟོན་ལམ་སྟོན། 

༦ ཡེ་ཤེས་བློ་གྲོས། སློབ་དཔོན། འབྲུག་རྒྱལ་འབྲིང་

རིམ་སློབ་གྲྭ་གོང་མ། 

སློབ་རིམ་༩པ་དང་༡༠པའི་ རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ 

སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན། 

༧ ཚེ་རིང་དཔལ་འབྱོར། ལས་རིམ་འགོ་དཔོན་འོགམ། 

སློབ་གྲྭའི་འཆར་གཞི་དང་མཉམ་འབྲེལ་ལས་ཚན། 

སློབ་རིམ་༩པ་དང་༡༠པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན་

ཞུན་དག། 

 



སློབ་རིམ་༩ པ་དང་ ༡༠ པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                            སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 

རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།                                                            ཤོག་གྲངས་ 344 / 344 

 

 

  




