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ཆེད་བརྗོད། 

༉ འབྲུག་གི་ན་གཞོན་ཚུ་ མ་འོངས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ བདོག་གཏད་ཡོད་ན་མེད་ན་ཅིག་ ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ དཀའ་སྡུག་ཆེ་བའི་གནས་སྟངས་ ག་ཅི་བཟུམ་

ར་འབྱུང་རུང་ ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་ དུས་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཤེས་ཡོན་དང་ རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་ རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ འཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་དགོཔ་འདི་ཁག་

ཆེ་བས།  

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་སློབ་དང་ ཐུགས་ཀྱི་ཚ་གྱང་སྦོམ་ར་ བཞེས་གནང་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་

རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས་དང་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ གཙོ་རིམ་ཅན་གྱི་དོན་ཚན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་སློབ་སྟོན་ལས་རིམ་

དང་ རང་ཉིད་ལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་བཟོ་ཐོག་ལས་ སློབ་སྟོན་འཕོྲ་མཐུད་འབད་ཡོད། 

དེ་གིས་མ་ཚད་ སློབ་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་ལྟོའི་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་སྟོན་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་སློབ་དུས་དང་པ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ སོླབ་སོྟན་ཚུལ་མཐུན་འབད་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྷབ་སྟོན་ལམ་སྟོན་གྱི་ཡིག་ཆ་འདི་ དང་

པ་ རྩ་གཞུང་རོྩམ་སྒྲིགཔ་དང་ སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་སློབ་དཔོན་ སློབ་སོྟན་ནང་ཉམས་མོྱང་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་མི་ཚུ་གི་བར་ན་ གོ་སྡུར་ཞལ་འཛོམས་ཚུ་གནང་ཐོག་

ལས་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ ལམ་སོྟན་ཅིག་ཨིན། 

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

ངེས་པར་དུ་སྟོན་དགོ་པའི་དོན་ཚན་དང་ སོྟན་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་གྱིས་མ་ཚད་པར་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཐངས་དང་། སློབ་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་ སློབ་སོྟན་ལམ་སྟོན་འདི་གིས་ སློབ་དཔོན་ཚུ་ རྫོང་ཁའི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས་གསརཔ་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ནང་ བོླ་སོྤབས་དང་ ངེས་ཤེས་

ཚུ་འདོྲངས་ཏེ་ དུས་མཐུན་གྱི་སློབ་སྟོན་ 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་སྟོན་ལམ་ལུགས་འདི་གིས་ ན་གཞོན་སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་འཐོབ་ཚུགས་

པའི་ རེ་སྨོན་ཞུཝ་ཨིན། 

 

བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ། 

  མདོ་ཆེན། 
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བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར།   

རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཤེས་རིག་ལམ་ལུགས་དང་ སྤུས་ཚད་ཡར་

དྲག་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁག་ཆེ་བའི་མ་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མི་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ལུ་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་ཞུ་ནི་ཨིན། དེ་

དང་གཅིག་ཁར་ དུས་དང་འཁྲིལ་བའི་ རིག་གཞུང་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཅན་མ་ གསར་རྩོམ་འབད་ཡོད་མི་འདི་ 

ལག་ལེན་ལེགས་ཤོམ་འཐབ་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན་ཅིག་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་མི་གི་ལཱ་ནང་ ཁྱད་རིག་གི་གྲོས་

སྟོན་དང་ ཕན་འདེབས་ཀྱི་གྲོགས་རམ་མཛད་མི་ གཤམ་གསལ་ ཤེས་ཡོན་མཁས་མཆོག་དང་ ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་སློབ་དཔོན་

ཡོངས་ལུ་ རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངསའི་ཁ་ཐུག་ལས་ དགའ་ཚོར་དང་བཅས་པའི་ལེགས་སོ་ཡོད། 

སྤྱིར་བཏང་བཀོད་ཁྱབ་དང་ལམ་སྟོན། 

རྩ་གཞུང་མཁས་མཆོག་དང་ རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན་ཡོངས་ གྲོས་བསྟུན་གཅིག་མཐུན་ཐོག་ལས་ ཆོས་ཚན་ག་རའི་རྩ་གཞུང་བཀོད་

རིས་ལག་ལེན་གྱི་ལམ་སྟོན་ གཅིག་མཚུངས་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལམ་སྟོན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་ཅིག་བཟོ་ཡོད། དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རིག་

གཞུང་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས་ ལག་ལེན་གྱི་ལམ་སྟོན་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་

ཁུངསའི་ རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས་ལག་ལེན་གྱི་ ལམ་སྟོན་སྒྲིག་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན། 

རིག་གཞུང་རྩ་གཞུང་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན་རྩོམ་སྒྲིག་པའི་མིང་ཐོ། 

༡- རྡོ་རྗེ། རྩ་གཞུང་རྩོམ་སྒྲིགཔ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།  

༢- རིན་ཆེན་དབང་འདུས། སློབ་དཔོན། ཨོ་རྒྱན་རིག་པའི་འབྱུང་གནས།  

༢- དབང་ཕྱུག། སློབ་དཔོན། སྤུ་ན་ཁ་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་གོང་མ། 

 

རིག་གཞུང་རྩ་གཞུང་ལག་ལེན་ལམ་སྟོན་བསྐྱར་ཞིབ་རྩོམ་སྒྲིག་ ༢༠༢༢། 

༡- རྡོ་རྗེ། རྩ་གཞུང་རྩོམ་སྒྲིགཔ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།  
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དཀར་ཆག། 

དོན་ཚན།                                        ཤོག་གྲངས། 

༡- རྒྱུན་སྲོལ་གསར་པའི་རྩ་གཞུང་གི་དགོངས་དོན་བཅུད་བསྡུས།             ༠༦ - ༣༧ ཚུན། 

༢- སློབ་རིམ་བཅུ་གཉིས་པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།          ༡༠ - - - ཚུན། 

༢.༡- ནང་ཆོས་རྩིས་མཐོང་གི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་འཁྲིལ་བའི་སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།   ༡༡ - ༡༦ ཚུན། 

༢.༢- ཚིག་རྒྱན་རིག་རྩལ་གྱི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་འཁྲིལ་བའི་སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།    ༡༧ - ༣༠ ཚུན། 

༢.༣- ཆོས་སྐད་དང་རྫོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་གི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་འཁྲིལ་བའི་སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན། ༣༡ - ༣༧ ཚུན། 

 

༣- སློབ་རིམ་བཅུ་གཉིས་པའི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།            ༣༨ - ༦༥ ཚུན།         

༣.༡- ནང་ཆོས་རྩིས་མཐོང་གི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་འཁྲིལ་བའི་སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།   ༣༩ - ༤༧ ཚུན། 

༣.༢- ཚིག་རྒྱན་རིག་རྩལ་གྱི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་འཁྲིལ་བའི་སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།    ༤༨ - ༥༨ ཚུན། 

༣.༣- ཆོས་སྐད་དང་རྫོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་གི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་འཁྲིལ་བའི་སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན། ༥༩ - ༦༥ ཚུན། 
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རྒྱལ་ཡོངས་སློབ་གྲྭའི་རྩ་གཞུང་གི་དགོངས་དོན་བཅུད་བསྡུས། 

གོ་དོན། 

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་ 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།  

• རྩིས་མཐོང་དང་ནང་དོན་བསམ་སྤྱོད་གཞི་བཞག།  

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

ü སློབ་སྟོན་འཆར་གཞི་ཚུ་ རྩ་གཞུང་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་ ལས་དོན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཟོ་དགོ། 

ü སློབ་སྟོན་འབད་ཐངས་ཚུ་ རྩ་གཞུང་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་ ལས་དོན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་སྟོན་དགོ། 

ü སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ རྩ་གཞུང་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ གདམ་འཐུ་འབད་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་

དགོ། 

ü དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས་ཡང་ རྩ་གཞུང་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་ལས་དོན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་དགོ་པའི་ཁར་ དབྱེ་

ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་དགོ། 
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ü མཐུན་རྐྱེན་ཚང་དགོཔ་ཚུ་ རྩ་གཞུང་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་ ལྷབ་སྦྱང་གནས་སྟངས་ངེས་བདེན་ནང་བཀོད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་

ཏེ་འོང་དགོ། 

ü སྤྱིར་བཏང་དམིགས་གཏད་འདི་ ནང་འཁོད་ཀྱི་གཞི་རྩ་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ལྕོགས་གྲུབ་འཐོབ་ཚུགས་པའི་ 

དམིགས་ཡུལ་བསྐྱེད་དེ་ ལྷབ་སྟོན་འབད་དགོ། 

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་འབད་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་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་མ་གཏོགས་ ངེས་པར་དུ་ ཡོངས་སུ་རྫོགསཔ་འབད་སྟོན་དགོཔ་མེད། 

ལྕོགས་གྲུབ་དང་ལས་དོན་ཚུ་བསྒྲུབ་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་སྟོན་ནང་དོན་ཚུ་ཡང་ 

• 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། 
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རྩ་གཞུང་གི་གནས་ཡུན་དང་ལེགས་སྒྱུར། 

Ø རྩ་གཞུང་འདི་ མ་འོངས་དམིགས་གཏད་ཅན་གྱི་ རྩ་གཞུང་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཡུན་རིང་གི་ཞབས་ཏོག་འབྱོར་ཚུགས་པའི་ 

དམིགས་གཏད་ཅན་ཅིག་ཨིན། 

Ø རྩ་གཞུང་འདི་ ཚར་གཅིག་བཟོ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ གཏན་འཇགས་འབད་བཞག་ནི་མེན་པར་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་

བའི་འགྱུར་བ་ཚུ་ འཕྲི་སྣོན་འབད་ཡི་ར་ དུས་མཐུན་བཟོ་སྟེ་ བཞག་ནིའི་དམིགས་ཡུལ་ཨིན། 

Ø  

དུས་མཐུན་ཅན་གྱི་ རྩ་གཞུང་དང་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན་ ཕབ་ལེན་འབད་དགོཔ། 

ད་ལྟོ་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་བཙུགས་ཡོད་པའི་ རྒྱལ་ཡོངས་སློབ་གྲྭའི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས་དང་ ལྷབ་སྟོན་ལམ་སྟོན་འདི་ མ་འོངས་ཡུན་རིང་གི་

ཞབས་ཏོག་བསྒྲུབ་ཚུགས་པའི་ ཡིག་ཆ་ཅིག་སྦེ་ འགྱུར་ནིའི་དོན་ལུ་ གནས་སྐབས་གསརཔ་དང་ ཐབས་ཤེས་གསརཔ་ལ་སོགས་པའི་ ལེགས་

པའི་འགྱུར་བ་ ག་ཅི་ར་འོངས་ཏེ་འབད་རུང་ དེ་ནང་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ ལེགས་བཅོས་འབད་ཡི་ར་བཞག་ནི་དང་།  

མ་བཏུབ་པའི་སྐྱོན་གྱི་ཆ་དང་ དུས་མཐུན་མེད་པའི་རིགས་ཚུ་ ག་ཅི་ར་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ བཅོ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ དུས་མཐུན་བཟོ་ཡི་ར་བཞག་ནིའི་དོན་

ལུ་ གནས་སྐབས་ཅིག་གི་རིང་ ཟིན་བྲིས་ཙམ་ཅིག་སྦེ་བཞག་ནི་ཨིན། 

དེ་འབདཝ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་གིས་ རྩ་གཞུང་དང་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན་ཚུ་ རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས་དང་ ཤེས་

རིག་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ཚུ་ལས་ ཕབ་ལེན་འབད་བའི་སྐབས་ འགོ་དང་པ་ཚར་གཅིག་ཕབ་ལེན་འབད་མི་དེ་གིས་ ལོ་ངོ་ཡུན་རིང་གི་དོན་ལུ་ 

ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་སྦེ་བཞག་ནི་མེན་པར་ འཕྲལ་འཕྲལ་ར་ ཕབ་ལེན་འབད་དེ་ དུས་མཐུན་བཟོ་ཡོད་མི་འདི་ར་ ལག་ལེན་འཐབ་གནང་

དགོཔ་ཨིན། 

སློབ་དཔོན་ཚུ་གིས་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ འཕྲི་སྣོན་དང་ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་ ལེགས་ཉེས་ཀྱི་ཆ་ ག་ཅི་ར་གཟིགས་རུང་ དེ་ཚུ་ཐོ་བཀོད་

འབད་དེ་ མ་འོངས་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ གཤམ་འཁོད་རྩ་གཞུང་རྩོམ་སྒྲིགཔ་གཉིས་ལུ་ ཡིག་ཐོག་དང་འགྲུལ་འཕྲིན་ མི་སྡེ་བརྡ་རྒྱུད་གང་

རུང་ཐོག་ལུ་གསུངས་ཏེ་ བཀའ་དྲིན་བསྐྱང་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི། བཀའ་དྲིན་ཆེ། 

འབྲེལ་བ་མཛད་ནིའི་དོན་ལུ། 

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

• བསྟན་འཛིན་རོྡ་རྗེ། རྩ་གཞུང་མཁས་མཆོག། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 77277150 tenzindorji@rec.gov.bt 



 སློབ་རིམ་༡༡ པ་ལས་༡༢ པ་ཚུན་གྱི་ རིག་གཞུང་རྩ་གཞུང་ལག་ལེན་གྱི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                 སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 

རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།                             ཤོག་གྲངས་ 12 / 66 
 
 

 

 

 

སློབ་རིམ་༡༢ པའི་ སློབ་སྟོན་ 

ལམ་སྟོན། 
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༡) ནང་ཆོས་བརྩི་མཐོང་གི་ལྕོགས་གྲུབ་འཐོབ་དགོཔ། 

ལྕོགས་གྲུབ། 

༡- བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསམ་སོྤྱད་ཚུ་ ཧ་གོ་སྟེ་ དེའི་ཐོག་ལུ་ གཞན་ལུ་བསླབ་སྟོན་ཆོས་བཤད་ཚུ་ འབད་ཚུགས་ནི་

དང་རང་ཡང་ བསམ་སོྤྱད་བཟང་པོའི་མི་ཁུངས་ཅིག་སྦེ་ རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཕྱག་ཕྱི་ཞུ་ཚུགས། 

ལས་དོན། 

   ༡- དྲན་ཤེས་ཀྱི་གོ་དོན་ཧ་གོ་སྟེ་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 

 

ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མོྱང་། 

ཤེས་བཞིན་གྱི་རྒྱུ་མཚན་མདོར་བསྟན་པ་དང་ བསྲུང་གཞི་ལེགས་ཉེས་སེམས་སུ་བསྡུ་ཚུལ། དེ་ལས་ སྲུང་བྱེད་དྲན་ཤེས་རྒྱུད་ལ་

བསྟེན་ཚུལ་ཚུ་ གདམ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ རྩ་ཚིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སློབ་སྟོན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ། 

• དྲན་པ་དང་ ཤེས་བཞིན་ཟེར་བའི་གོ་དོན་ གོ་བསྡུར་ཐོག་ལས་ ཉན་སླབ་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་བྱིན།  

• རྩ་ཚིག་གི་གོ་དོན་ཚུ་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ འགྲེལ་བཤད་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་རྐྱབ་བྱིན། 

• རྩ་ཚིག་དང་འཁྲིལ་བའི་གོ་དོན་ཚུ་ལུ་ སྡེ་ཚན་དང་ ཡང་ན་ རང་རྐྱང་སྦེ་ བདེན་རྫུན་དབྱེ་དཔྱད་འབད་བཅུག། 

• གོ་དོན་ཚུ་ དཔེ་ཆ་གཞན་ཚུ་ལས་ ག་དེ་སྦེ་ར་འཐོན་ནི་ཡོད་ག་ འཚོལ་ཏེ་ལྷབ་ནིའི་ སྦྱོང་ལཱ་རེ་བྱིན། 

• བརྗོད་དོན་དེ་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ རྫོང་ཁའི་ཐོག་ལུ་ གོ་དོན་འགྲེལ་བཤད་བྲི་ནི་དང་། དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི། རྒྱས་

བཤད་རྐྱབ་སྟེ་བྲི་ནི། བཅུད་སྡུད་རྐྱབ་སྟེ་བྲི་ནིའི་ སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བྱིན། 

• བརྗོད་དོན་དེ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ཆོས་བཤད་འབད་ནི་དང་ རྩོད་བསྡུར་འབད་ནིའི་ སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ། 

 

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་སློབ་སྟོན། 

• གོ་དོན་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་དགོ་པའི་རིགས་ མཐོང་ཐོས་མཁོ་ཆས་བཟོ་ནི་དང་ ཡང་ན་ གཞན་གྱིས་བཟོ་ཡོད་མི་ཚུ་ 

ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ལྷབ་བཅུག་དགོ།  

• དེ་སྦེ་ལྷབ་ཡོདཔ་ངེས་བདེན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྷབ་ཞིནམ་ལས་ ལན་བྲི་དགོ་པའི་ དྲི་བ་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ 

བསྐྱལ་བཏང་ཞིནམ་ལས་ ལན་བྲིས་ཏེ་ བསྐྱལ་བཅུག་དགོ། 

• རྩ་ཚིག་དང་ མིང་ཚིག་གོ་དོན་ དེ་ལས་  བཅུད་དོན་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ བཤུད་རྙན་ཐོག་ལུ་ བཟོ་ཞིནམ་ལས་ཡོངས་



 སློབ་རིམ་༡༡ པ་ལས་༡༢ པ་ཚུན་གྱི་ རིག་གཞུང་རྩ་གཞུང་ལག་ལེན་གྱི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                 སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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འབྲེལ་ཐོག་ལུ་གསལ་བཤད་འབད་དགོ། 

• སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རྩ་ཚིག་གི་གོ་དོན་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ཧ་གོ་ཡོད་ག་ མཐོང་ཐོས་བཟོ་སྟེ་ བསྐྱལ་གཏང་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ 

དེ་དང་འཁྲིལ་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་བསམ་ལན་ཚུ་ དུས་ཐོག་ལུ་བྱིན་དགོ། 

དབྱེ་ཞིབ། 

• མཐོང་ཐོས་མཁོ་ཆས་བཟོ་སྟེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་གཏང་ལེན་འབད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལན་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་ཡོད་མེད་

དབྱེ་ཞིབ་འབད། 

• ལན་སློབ་དེབ་ནང་ལས་འཚོལ་ཏེ་བྲི་ནིའི་ དྲི་བ་ཚུ་ བཟོ་སྟེ་ ལན་རྐྱབ་ཚུགས་པའི་ ལྕོགས་གྲུབ་ཡོད་མེད་ དབྱེ་དཔྱད་འབད།  

• ལན་བྲིས་བཏང་ཞིནམ་ལས་ ལན་དེ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དྲི་བ་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ འོང་དགོཔ་ཨིན་ན་ བྲིས་ཏེ་བསྐྱལ་བཅུག། 

• དྲན་ཤེས་ཀྱི་ནང་དོན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དྲི་བ་ཁག་ལེ་ཤ་བཟོ་བཅུག་སྟེ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ དྲི་བ་དེ་

ཚུ་ སློབ་ཕྲུག་ནང་རྡོག་ བརྗེ་སོར་འབད་དེ་ ལན་བྲི་བཅུག་ནི་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་ཚུ་འབད་དགོ། 

• དྲན་ཤེས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ གོ་བ་དང་ ཁག་ཆེ་ཚུལ་གི་སྐོར་ སོྤྱད་འཇུག་དང་ དཔེ་ཆ་གཞན་ཚུ་ལས་འཐོན་མི་ཚུ་ གཅིག་སྡོམ་

རྐྱབ་སྟེ་ གསལ་བཤད་རེ་འབད་བཅུག་སྟེ་ གོ་རྟོགས་ཀྱི་གནས་ཚད་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

         

མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 

སོྤྱད་འཇུག་མཁན་པོ་ཀུན་དཔལ་འགྲེལ་པ། རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་གྱི་རྩ་འགྲེལ། བཤེས་སྤྲིངས་རྩ་འགྲེལ། ཀུན་བཟང་བླ་མའི་ཞལ་

ལུང་། ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་  https://youtu.be/j8uEDEnXjH0?t=13 

དྲན་ཤེས་སོགས་ལེའུ་ལྔ་པའི་བཅུད་དོན། https://youtu.be/j8uEDEnXjH0 

ཤེས་རིག་སོྤྱད་འཇུག་སློབ་སྟོན། 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqV50KhYSJAAb4xNzrLx0188PjSrPArVB 

 

ལྕོགས་གྲུབ། 

  ༣- ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་ དབྱེ་བ་ཚུ་ཁྱད་པར་ཕྱེས་ཏེ་ རང་གི་མི་ཚེ་ སྒྲིག་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྡོད་ཚུགས། 

ལས་དོན། 

༢- ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་ དབྱེ་བ་ སྲུང་ཚུལ་ཚུ་ ཁྱད་པར་ཕྱེས་ཏེ་འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 



 སློབ་རིམ་༡༡ པ་ལས་༡༢ པ་ཚུན་གྱི་ རིག་གཞུང་རྩ་གཞུང་ལག་ལེན་གྱི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                 སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མོྱང་། 

Ø ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་ དབྱེ་བ་ཚུ་ཁྱད་པར་ཕྱེ་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ། 

• ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ ངོ་བོ་དང་དབྱེ་བ་ ཁྱད་པར་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ ནང་དོན་ཚུ་ ཁྲིད་ལུང་དང་འདྲཝ་འབད་ ལྷག་

སྟེ་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་བྱིན་ནི། 

• དོན་ཚན་དེ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ གོ་དོན་ག་དེ་སྦེ་ལེན་ཡོད་ག་ སློབ་དཔོན་དང་ ཡང་ན་ སློབ་ཕྲུག་ནང་རྡོག་ དྲིས་ལན་

འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་བྱིན། 

• དོན་ཚན་དེ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ དོན་ཚན་བགོ་བཤའ་རྐྱབ་བྱིན་ཏེ་ དཔེ་དེབ་གཞན་ཚུ་ལས་ ག་དེ་སྦེ་འཐོན་ནི་ཡོད་ག་ 

འཚོལ་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ སློབ་ཁང་ནང་སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག། 

• ང་བཅས་རའི་མི་ཚེའི་བྱ་སོྤྱད་ཚུ་ དོན་ཚན་དེ་ཚུ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ སྤང་བླང་འབད་དགོཔ་ག་ཅི་ཡོད་ག་དང་། དེ་སྦེ་

འབད་མ་ཚུགས་མི་འདི་ ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ན་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་བཅུག།  

• ཚུལ་ཁྲིམས་ཚུ་ ཆོསཔ་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་མེན་པར་ སྤྱིར་བཏང་འཇིག་རྟེན་པ་ཚུ་གིས་ཡང་ ག་ཅི་བསྲུང་དགོཔ་ 

     ཡོད་ག་ཚུ་ དབྱེ་བ་དཔྱད་བཅུག་ནི།  

 

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་སློབ་སྟོན། 

• རྩ་ཚིག་གི་གོ་དོན་ བཤད་པ་རྐྱབ་བྱིན་དགོཔ་ཚུ་ མཐོང་ཐོས་མཁོ་ཆས་བཟོ་ནི་དང་ ཡང་ན་ གཞན་གྱིས་བཟོ་ཡོད་

མི་ཚུ་ འོས་འབབ་བལྟ་སྟེ་ ཁ་བྱང་ཚུ་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ ལྷབ་བཅུག་དགོཔ་དང་། དེ་སྦེ་ལྷབ་ཡོདཔ་ངེས་བདེན་བཟོ་

ནིའི་དོན་ལུ་ ལྷབ་ཞིནམ་ལས་ ལན་བྲི་དགོ་པའི་ དྲི་བ་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ བསྐྱལ་བཏང་ཞིནམ་ལས་ ལན་

བྲིས་ཏེ་ བསྐྱལ་བཅུག་དགོ། 

• མིང་ཚིག་གོ་དོན་བཤད་པ་རྐྱབ་དགོཔ་དང་ ཚིགས་བཅད་ཀྱི་བཅུད་དོན་ཚུ་ བཤུད་རྙན་ཐོག་ལུ་ བཟོ་ཞིནམ་ལས་

ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་གསལ་བཤད་འབད་དགོ། 

• སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རྩ་ཚིག་གི་གོ་དོན་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ཧ་གོ་ཡོད་ག་ མཐོང་ཐོས་བཟོ་སྟེ་ བསྐྱལ་གཏང་བཅུག་སྟེ་ དེ་དང་

འཁྲིལ་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་བསམ་ལན་ཚུ་ དུས་ཐོག་ལུ་བྱིན་དགོ། 
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རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།                             ཤོག་གྲངས་ 16 / 66 
 
 

དབྱེ་ཞིབ། 

  སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ཁོང་རང་གིས་ར་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནུག་ག་ཚུ་བལྟ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  

     དེ་གི་དོན་ལུ་ དབྱེ་ཚད་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ དྲན་གསོ་འབད་ནི་དང་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། དཔེར་ན།      

ག་ཏེ་ལས་ར་ འཚོལ་ཡི་ག། 

(༣) 

རང་གིས་འཚོལ་ནུག་ག (༣) གནད་དོན་ཕོག་ནུག་ག་ (༥) སྤྱན་ཞུ་འབད་ཐངས།  

ཡང་ན་ འབྲི་བཀོད། (༢) 

    

• དོན་ཚན་དེ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ དྲི་བ་བཟོ་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ ལན་བྲི་བཅུག་ནི། 

• དོན་ཚན་དེ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ལས་འགུལ་བྲི་བཅུག་སྟེ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

• དོན་ཚན་དེ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ཆོས་བཤད་འབད་བཅུག་སྟེ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 

སོྤྱད་འཇུག་མཁན་པོ་ཀུན་དཔལ་འགྲེལ་པ། རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་གྱི་རྩ་འགྲེལ། བཤེས་སྤྲིངས་རྩ་འགྲེལ། ཀུན་བཟང་བླ་མའི་ཞལ་

ལུང་། 

ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་བའི་སློབ་སྟོན། https://youtu.be/j8uEDEnXjH0 

ཤེས་རིག་སོྤྱད་འཇུག་སློབ་སྟོན། 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqV50KhYSJAAb4xNzrLx0188PjSrPArVB 

 

ལྕོགས་གྲུབ། 

༤- བཟོད་པ་བསྒོམ་དགོ་པའི་རྒྱབ་ཁུངས་ཚུ་ ཧ་གོ་སྟེ་ རང་གི་གནས་སྟངས་ནང་ བཟོད་པ་དུམ་གྲ་རེ་བསྒོམ་ཚུགས། 

ལས་དོན། 

༣- སྤང་བྱ་ཁོང་ཁྲོ་སྤོང་ཚུལ་དང་ གཉེན་པོ་བཟོད་པ་སྒོམ་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ ཧ་གོ་སྟེ་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།  

༤- བཟོད་པའི་ངོ་བོ་དང་དབྱེ་བ་དང་ ཕན་ཡོན་ཚུ་གི་སྐོར་ཧ་གོ་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

 

ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མོྱང་། 

Ø བཟོད་པ་བསྒོམ་དགོ་པའི་རྒྱབ་ཁུངས་ཚུ་ ཧ་གོ་ནིའི་དོན་ལུ། 

ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་། 



 སློབ་རིམ་༡༡ པ་ལས་༡༢ པ་ཚུན་གྱི་ རིག་གཞུང་རྩ་གཞུང་ལག་ལེན་གྱི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                 སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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• སྤང་བྱ་ཁོང་ཁྲོ་སྤོང་ཚུལ་དང་ གཉེན་པོ་བཟོད་པ་སྒོམ་ཚུལ། བཟོད་པའི་ངོ་བོ་དང་དབྱེ་བ་དང་ ཕན་ཡོན་ཚུ་གི་སྐོར་

ལས་ དོན་ཚན་དང་ཡང་ན་ རྩ་ཚིག་ཚུ་ གོ་དོན་གསལ་བཤད་འབད་བྱིན། 

• གནད་དོན་དེ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ བདེན་རྫུན་དང་ རྒྱབ་ཁུངས་ དགོས་དོན་ཚུ་ གྲོས་བསྡུར་ཐོག་ལས་ གོ་བ་ལེན་

བཅུག། 

• གནད་དོན་དེ་ཚུ་ ང་བཅས་རའི་མི་ཚེའི་ནང་ ཁག་ཆེ་ཧིང་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་ག་མི་ཚུགས་ དབྱེ་དཔྱད་

འབད་དེ་ རང་གི་གནས་སྟངས་ནང་ ག་དེ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་ན་ སྡེ་ཚན་གྲོས་བསྡུར་དང་སྤྱན་ཞུ་ཚུ་འབད་

བཅུག། 

• རང་གི་གནས་སྟངས་ནང་འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་མི་བཟུམ་གྱི་ གནོད་པ་རེ་འོང་པ་ཅིན་ མནོ་བསམ་ག་དེ་སྦེ་བཏང་སྟེ་ 

བཟོད་པ་བསྒོམ་ཚུགས་ག་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་བཅུག།  

    གནོད་པ མནོ་བསམ་ག་དེ་སྦེ་བཏང་སྟེ་ བཟོད་པ་

སྒོམ་ཐབས་འབད་ནི་སྨོ? 

ཚིག་ངན་སྐྱོན་བཏགས་པ་ཅིན་  

སྡུག་བསྔལ་རེ་འབྱུང་པ་ཅིན་  

དཔེ་ཆའི་གོ་དོན་ལཱ་ཁག་མཐོང་པ་ཅིན་  

རང་གི་གཉེན་གྲོགས་དང་བུ་གཞིས་ལུ་ མ་བཏུབ་འབད་མི་

འཐོན་པ་ཅིན། 

 

ཚེས་བཅུ་མཇལ་བའི་སྐབས་ ཆརཔ་རྐྱབ་པ་ཅིན།  

དབང་ཞུ་བའི་སྐབས་ཉིམ་ཚ་སྟེ་འབད་མ་ཚུགས་པ་ཅིན།  

 

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་སློབ་སྟོན། 

• རྩ་ཚིག་གི་གོ་དོན་ བཤད་པ་རྐྱབ་བྱིན་དགོཔ་ཚུ་ མཐོང་ཐོས་མཁོ་ཆས་བཟོ་ནི་དང་ ཡང་ན་ གཞན་གྱིས་བཟོ་ཡོད་

མི་ཚུ་ འོས་འབབ་བལྟ་སྟེ་ ཁ་བྱང་ཚུ་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ ལྷབ་བཅུག་དགོཔ་དང་། དེ་སྦེ་ལྷབ་ཡོདཔ་ངེས་བདེན་བཟོ་

ནིའི་དོན་ལུ་ ལྷབ་ཞིནམ་ལས་ ལན་བྲི་དགོ་པའི་ དྲི་བ་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ བསྐྱལ་བཏང་ཞིནམ་ལས་ ལན་

བྲིས་ཏེ་ བསྐྱལ་བཅུག་དགོ། 
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• མིང་ཚིག་གོ་དོན་བཤད་པ་རྐྱབ་དགོཔ་དང་ ཚིགས་བཅད་ཀྱི་བཅུད་དོན་ཚུ་ བཤུད་རྙན་ཐོག་ལུ་ བཟོ་ཞིནམ་ལས་

ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་གསལ་བཤད་འབད་དགོ། 

• སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རྩ་ཚིག་གི་གོ་དོན་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ཧ་གོ་ཡོད་ག་ མཐོང་ཐོས་བཟོ་སྟེ་ བསྐྱལ་གཏང་བཅུག་སྟེ་ དེ་དང་

འཁྲིལ་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་བསམ་ལན་ཚུ་ དུས་ཐོག་ལུ་བྱིན་དགོ། 

 

དབྱེ་ཞིབ། 

• མཐོང་ཐོས་མཁོ་ཆས་བཟོ་སྟེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་གཏང་ལེན་འབད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལན་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་ཡོད་མེད་

དབྱེ་ཞིབ་འབད། 

• དུས་ཡུན་ཅིག་བྱིན་ཞིནམ་ལས་དེ་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ བཟོད་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ དྲི་བ་ཚུ་དག་པ་ཅིག་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ ལན་ 

དཔེ་དེབ་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་མཐུན་རྐྱེན་གང་རུང་ལས་ འཚོལ་ཏེ་བྲི་ཚུགས་མི་ཚུགས་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ་འབད། 

• བཟོད་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ ནང་དོན་ཚུ་ལྷབ་ཞིནམ་ལས་ དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དྲི་བ་བཟོ་

ཚུགས་མི་ཚུགས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད། 

• བཟོད་པའི་སྐོར་ལས་ གོ་བ་དང་ ཁག་ཆེ་ཚུལ་གི་སྐོར་ སོྤྱད་འཇུག་དང་ དཔེ་ཆ་གཞན་ཚུ་ལས་འཐོན་མི་ཚུ་ གཅིག་སྡོམ་

རྐྱབ་སྟེ་ གསལ་བཤད་རེ་འབད་བཅུག་སྟེ་ གོ་རྟོགས་ཀྱི་གནས་ཚད་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

 

མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 

བཤེས་སྤྲིངས་ཀྱི་རྩ་འགྲེལ། རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་གྱི་རྩ་འགྲེལ། ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་  

(13) !ོད་འ&ག་ལེ*་+ག་པ་བཟོད་པའི་ལེ*། ༼ཉིན་གཉིས་པའི་5ི་6ོ།༽ - YouTube 

བཟོད་པའི་ལེ*་གི་བ8ད་དོན་9ོབ་:ོན་དང་པ། https://youtu.be/mrqit3kH7oU 

བཟོད་པའི་ལེ*་གི་བ8ད་དོན་9ོབ་:ོན་གཉིས་པ། https://youtu.be/Sp-8mia4NK8 

ཤེས་རིག་སོྤྱད་འཇུག་སློབ་སྟོན། 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqV50KhYSJAAb4xNzrLx0188PjSrPArVB 
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༢) སློབ་རིམ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚིག་རྒྱན་རིག་རྩལ་གྱི་ལྕོགས་འགྲུབ། 

ལྕོགས་འགྲུབ།  

   ༡ སྙན་ངག་སྤྱིར་བཏང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་ སྙན་ངག་ལྷབ་ནི་ལུ་བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་ཚུགས།་ 

ལས་དོན། 

   ༡ - སྙན་ངག་སྤྱིར་བཏང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི་ལུ་བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་ཚུགས་དགོ། 
 

 

ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་།  

• སྙན་ངག་གི་དགོས་པ། སྙན་ངག་གི་ ལུས་རྒྱན་ སྐྱོན་སེལ་གྱི་རྣམ་གཞག་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི།  

• སྙན་ངག་ལུ་མཁས་སྦྱང་ཡོད་མི་ཚུ་ སློབ་ཁང་ནང་ཞུ་ཞིནམ་ལས་ སྙན་ངག་ལྷབ་དགོ་པའི་དགོས་དོན་གསལ་བཤད་

འབད་བཅུག་ནི། 

• སྙན་ངག་ལུ་མཁས་པ་ཅིན་ དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གོ་སྐབས་དང་མནོ་དོན་འགྲུབ་ནི་ཚུ་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོད་ག་ གོ་

བསྡུར་འབད་ནི། 

• བརྗོད་དོན་སྙན་ངག་གིས་བརྒྱན་ཏེ་ཡོད་མི་ཅིག་དང་ རྒྱན་མ་བཙུགས་པར་ཡོད་པའི་བརྗོད་དོན་ཅིག་ བཀོད་ཞིནམ་ལས་ 

དེ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ དཔྱད་བཅུག། 

ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས། 

• སྙན་ངག་གི་དགོས་པ། སྙན་ངག་གི་ ལུས་རྒྱན་ སྐྱོན་སེལ་གྱི་རྣམ་གཞག་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་

སློབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་བཟོ་སྟེ་ གཏང་ཐོག་ལས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད། 

• སྙན་ངག་ལུ་མཁས་སྦྱང་ཡོད་མི་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ ཞུ་ཞིནམ་ལས་ སྙན་ངག་ལྷབ་དགོ་པའི་དགོས་དོན་

གསལ་བཤད་འབད་བཅུག་སྟེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་དང་དྲིས་ལན་འབད་བཅུག། 

• སྙན་ངག་ལུ་མཁས་པ་ཅིན་ དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གོ་སྐབས་དང་མནོ་དོན་འགྲུབ་ནི་ཚུ་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོད་ག་ 

དེའི་སྐོར་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ གོ་བསྡུར་འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་བཟོ། 

• བརྗོད་དོན་སྙན་ངག་གིས་བརྒྱན་ཏེ་ཡོད་མི་ཅིག་དང་ རྒྱན་མ་བཙུགས་པར་ཡོད་པའི་བརྗོད་དོན་ཅིག་ བཤུད་བརྙན་ཐོག་

ལུ་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲཻལ་ཐོག་ལུ་བཏང་སྟེ་ དེ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ དཔྱད་བཅུག་སྟེ་ བསམ་འཆར་སླབ་

བཅུག། 
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དབྱེ་ཞིབ། 

• སྙན་ངག་ལྷབ་དགོ་པའི་དགོས་དོན་ཚུ་ མཐོང་ཐོས་མཁོ་ཆས་བཟོ་ཐོག་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ གསལ་བཤད་

འབད་དེ་ ག་དེ་སྦེ་ཧ་གོ་སྟེ་ཡོད་མདེ་བལྟ་ནི། 

• སྙན་ངག་གི་དགོས་པ། སྙན་ངག་གི་ ལུས་རྒྱན་ སྐྱོན་སེལ་གྱི་རྣམ་གཞག་དང་འབ◌ྲ◌ེལ་བའི་དྲི་བ་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་

ཐོག་ལས་བཏང་ཞིནམ་ལས་ ལན་བྲིས་ཏེ་ གློག་འཕྲིན་ཐོག་ལས་གཏང་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད། 

• སྙན་ངག་གི་དགོས་པ། ལུས་རྒྱན་ སྐྱོན་སེལ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ལས་འགུལ་བྲི་ནིའི་ དྲི་བ་ཚུ་ བཀོད་ཞིིནམ་

ལས་ ལས་འགུལ་བྲིས་ཏེ་གཏང་བཅུག་སྟེ་དབྱེ་ཞིབ་འབད། 
 

མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 

སྙན་ངག་ལེའུ་གཉིས་པའི་དཔེར་བརྗོད་བློ་གསར་དགའ་བའི་གླུ་དབྱངས། ཨྱོན་བསྟན་འཛིན་ཤཱསྟྲི། སྙན་ངག་ལ་ལྟ་བའི་མིག། 

མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲིས། རྫོང་ཁའི་སྙན་ངག་བློ་གསར་དགའ་བའི་མིག་གི་བདུད་རྩི། ཀརྨ་དབང་འདུས། གཞན་ཡང་ 

ཡོངས༌འབྲེལ། མཁས་པ་ཚུ་གིས་བྲིས་ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ་ཚུ།   https://youtu.be/GFP0bcINISc?t=186 

 

ལྕོགས་འགྲུབ། 

༢ དཔེ་རྒྱན་མཛེས་པའི་དཔེ་ལས་ རྒྱུའི་དཔེ་ཚུན་གྱི་མཚན་ཉིད་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་ རང་གི་མནོ་དོན་ཚུ་ དཔེ་རྒྱན་ནང་བཙུགས་ཏེ་རྩོམ་

རྐྱབ་ཚུགས། 
 

ལས་དོན། 

༢ - དཔེ་རྒྱན་མཛེས་པའི་དཔེ་ལས་ རྒྱུའི་དཔེ་ཚུན་གྱི་ མཚན་ཉིད་ཧ་གོ་སྟེ་ དཔེར་བརྗོད་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 
 

 

ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་། 

• དཔེ་རྒྱན་རེ་བཞིན་གྱི་ མཚན་ཉིད་དང་དབྱེ་བ་  དཔེར་བརྗོད་རྐྱབ་ཐངས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ རྒྱན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གོ་དོན་

བརྡ་སོྤྲད་འབད།  

• རྒྱན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དཔེར་བརྗོད་ཚུ་ རྐྱབ་ནིའི་སྦྱང་བ་གང་མང་བྱིན།  

• རྒྱན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དཔེར་བརྗོད་ཚུ་ ཚིག་ལྷུག་གི་ཐོག་ལས་ཡང་ བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་བྱིན། 



 སློབ་རིམ་༡༡ པ་ལས་༡༢ པ་ཚུན་གྱི་ རིག་གཞུང་རྩ་གཞུང་ལག་ལེན་གྱི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                 སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 

རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།                             ཤོག་གྲངས་ 21 / 66 
 
 

• རྒྱན་དང་འཁྲིལ་བའི་དཔེར་བརྗོད་ཚུ་ མཁས་པ་གཞན་གྱིས་ ག་དེ་སྦེ་ར་རྐྱབ་ནུག་ག་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བལྟ་བཅུག་

ཞིནམ་ལས་ དེ་དང་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་བྱིན། 

• དཔེ་རྒྱན་གྱི་ཐོག་ལུ་བྲིས་ཡོད་པའི་ ཚིག་ལྷུག་དང་ ཚིགས་བཅད་ཀྱི་ རྩོམ་ཚུ་གི་ དཔེ་མ་འདྲཝ་རེ་ འཚོལ་འབག་

འོངས་ཏེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རྒྱན་ག་ཅིའི་ནང་ཚུདཔ་ཨིན་ན་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་བཅུག། 

• གཞན་གྱིས་བྲིས་ཡོད་པའི་དཔེ་རྒྱན་གྱི་དཔེར་བརྗོད་ཚུ་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ གོ་དོན་ལེན་ནི་དང་ དཔེ་དཔེ་ཅན་ 

མཚུངས་གསལ་གྱི་སྒྲ་ རྒྱན་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་བཅུག་ནི། དཔེར་ན།  

དཔེར་བརྗོད། གོ་དོན། དཔེ་དཔེ་ཅན་སོགས་ཀྱི་ངོས་འཛིན། 

སྐྱབས་རྗེ་ དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་གྱིས།  

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡུམ་གྱུར་མཚོ་བྱུང་མའི།། 

གསུང་དབྱངས་ཆོས་རྔ་བཞིན་དུ་ཆ་ཤས་སྙན།། 

ཐུཊ་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དྲི་མེད་ཤེལ་སྒོང་བཞིན།། 

མཇལ་མོད་ཀུན་ཡིད་འཕོྲག་པའི་ལྷ་མོར་འདུད།། 

 རྒྱན། 

དཔེ་ཅན། 

དཔེ། 

མཚུངས་གསལ་གྱི་སྒྲ། 

 

• དཔེ་རྒྱན་ཚུ་ བཙུགས་ཏེ་གློག་བརྙན་གྱི་ བློ་ཚིག་གི་བརྗོད་པ་ཚུ་ བྲི་བཅུག་ནི། 

• འོས་འབབ་ཅན་གྱི་ གླུ་གཞས་ཀྱི་སྒྲ་འཛིན་ཚུ་ ཉན་ཏེ་གོ་དོན་དང་ རྒྱན་ཚུ་ ག་ཅི་ཨིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག་ནི། 

• གནད་དོན་ཅིག་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྒྱན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་དཔེར་་བརྗོད་ཚུ་བྲི་བཅུག་ནིའི་ སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས། 

• དཔེ་རྒྱན་རེ་བཞིན་གྱི་ མཚན་ཉིད་དང་དབྱེ་བ་  དཔེར་བརྗོད་རྐྱབ་ཐངས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་སློབ་སྟོན་མཁོ་

ཆས་བཟོ་སྟེ་ གཏང་ཐོག་ལས་ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག། 

• རྒྱན་དང་འཁྲིལ་བའི་དཔེར་བརྗོད་ཀྱི་དཔེ་ཚུ་ བཤུད་བརྙན་བཟོ་སྟེ་ སྟོན་ཐོག་ལས་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ དཔེར་བརྗོད་

ཚུ་རྩོམ་སྟེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་བསྐྱལ་བཅུག། 

• པར་རིས་དང་གཅིག་ཁར་ རྒྱན་དང་འཁྲིལ་བའི་ རྩོམ་རྐྱབ་ཡོད་པའི་ བཤུད་བརྙན་བཟོ་སྟེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་

བཏང་ཞིནམ་ལས་ དེ་དང་འདྲཝ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ཡང་ པར་དང་ པར་དང་འཁྲིལ་བའི་རྩོམ་ཚུ་ རྐྱབ་སྟེ་ ཡོངས་

འབྲེལ་ཐོག་ལས་བསྐྱལ་བཅུག། 

 



 སློབ་རིམ་༡༡ པ་ལས་༡༢ པ་ཚུན་གྱི་ རིག་གཞུང་རྩ་གཞུང་ལག་ལེན་གྱི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                 སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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དབྱེ་ཞིབ། 

དངོས་འབྲེལ་དང་དངོས་འབྲེལ་མེན་པ་གང་རུང་གི་ཐོག་ལས་ དཔེ་རྒྱན་གྱི་མཚན་ཉིད་དང་ དབྱེ་བ་ཚུ་གི་དྲི་བ་ཚུ་ བྱིན་

ཞིནམ་ལས་ ཤེས་མ་ཤེས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། གནད་དོན་ཅིག་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྒྱན་དང་འཁྲིལ་བའི་དཔེར་བརྗོད་

ཚུ་ རང་སྟོབས་ཀྱིས་ བྲི་ཚུགས་མི་ཚུགས་བལྟ་ནི། གཞན་གྱིས་བྲིས་ཡོད་པའི་རྩོམ་ཚུ་ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ གོ་དོན་དང་ 

རྒྱན་ཚུ་ ཤེས་མ་ཤེས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ལ་སོགས་པ་ཚུ་འབད་དགོཔ་ཨིན།  

མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 

 སྙན་ངག་ལེའུ་གཉིས་པའི་དཔེར་བརྗོད་བློ་གསར་དགའ་བའི་གླུ་དབྱངས། ཨྱོན་བསྟན་འཛིན་ཤཱསྟྲི།  

སྙན་ངག་ལ་ལྟ་བའི་མིག། མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲིས། རྫོང་ཁའི་སྙན་ངག་བློ་གསར་དགའ་བའི་མིག་གི་བདུད་རྩི།  

ཀརྨ་དབང་འདུས། རང་གྲོལ་དང་དབྱངས་སྒྲོན། གཞན་ཡང་ མཁས་པ་ཚུ་གིས་བྲིས་ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ་ཚུ། 
  

ལྕོགས་གྲུབ།  

༣ གཟུགས་རྒྱན་གྱི་མཚན་ཉིད་དང་རྩོམ་ལུགས་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་ རང་གི་མནོ་དོན་ཚུ་ གཟུགས་ཅན་གྱི་ཐོག་ལུ་ཕབ་སྟེ་ རྩོམ་

རྐྱབ་ཚུགས།  

ལས་དོན། 

༣- གཟུགས་ཅན་རྒྱན་གྱི་མཚན་ཉིད་ཧ་གོ་ཐོག་ལས་ དཔེར་བརྗོད་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་ཁྱད་པར་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ལག་

ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

 

ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་། 

གཟུགས་རྒྱན་གྱི་སྐོར་ལས་ལེགས་ཤོམ་འབད་ཤེས་ནིའི་དོན་ལུ། 

• གཟུགས་རྒྱན་གྱི་མཚན་ཉིད་དང་ དཔེར་བརྗོད་རྩོམ་ཐངས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བཤུད་བརྙན་བཟོ་སྟེ་ གོ་བ་བརྡ་སོྤྲད་འབད་

ནི། 

• སློབ་དཔོན་རང་གིས་ འབྲེལ་ཡོད་གནས་སྟངས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དཔེར་བརྗོད་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་འདྲ་

བཤུས་རྐྱབ་སྟེ་ རྒྱབ་རྟེན་འབད་ལྷབ་བཅུག་དགོ། 

• གཟུགས་ཅན་རྒྱན་གྱི་ དཔེར་བརྗོད་ ལེགས་ཤོམ་ཚུ་ གདམ་འཐུ་འབད་དེ་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་རིགས་

བསྒྲེས་ཏེ་ དཔེར་བརྗོད་རྐྱབ་བཅུག་ནི། 
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• གང་འོས་ཀྱི་ས་གནས་ཅིག་ལུ་ འཁྱིད་ཞིནམ་ལས་ གནས་སྟངས་དེ་གི་སྐོར་ལས་ རྒྱན་དེའི་དཔེར་བརྗོད་ བཅད་ལྷུག་

སྤེལ་མ་གང་རུང་གི་ཐོག་ལས་ བྲི་བཅུག་ནི། 

• འོས་འབབ་ཡོད་པའི་གློག་བརྙན་གྱི་ བློ་ཚིག་གི་བརྗོད་པ་ཚུ་ ཉན་ཞིནམ་ལས་ རྒྱན་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག་ནི། 
 

བརྡ་དོན་འཕུལ་རིག་ཐོག་ལས། 

• གཟུགས་རྒྱན་གྱི་མཚན་ཉིད་དང་ དཔེར་བརྗོད་རྩོམ་ཐངས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བཤུད་བརྙན་བཟོ་སྟེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་

ལས་ གཏང་ལེན་འབད་དེ་ གོ་བ་བརྡ་སོྤྲད་འབད་ནི། 

• སློབ་དཔོན་རང་གིས་ འབྲེལ་ཡོད་གནས་སྟངས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དཔེར་བརྗོད་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་

ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་སོྤྲད་དེ་ ལྷག་བཅུག་སྟེ་ རྒྱན་དང་རྩོམ་ཐངས་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག། 

• གཟུགས་ཅན་རྒྱན་གྱི་ དཔེར་བརྗོད་ ལེགས་ཤོམ་ཚུ་ གདམ་འཐུ་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ བཏང་སྟེ་ ལྷག་

བཅུག་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ དཔེར་བརྗོད་རྐྱབ་བཅུག་ནི། 

• གློག་བརྙན་གྱི་ བློ་ཚིག་ དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་ གཟུགས་སུ་བཀོད་ཡོད་མི་གི་ བརྗོད་པ་རེ་ ཕབ་ལེན་འབད་དེ་ བལྟ་

བཅུག་ཞིནམ་ལས་ རྒྱན་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ སླབ་བཅུག་ནི་ཚུ་འབད་དགོ། 

དབྱེ་ཞིབ།  

• གཟུགས་རྒྱན་གྱི་སྐོར་ལས་ ཐབས་ཤེས་འདྲ་མིན་གྱི་ཐོག་ལས་ དྲི་བ་ཚུ་བྱིན་ཞིན་ན་ ལན་ཕོག་མ་ཕོག་བལྟ་

ནི། 

• གནས་སྟངས་ཅིག་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་དཔེར་བརྗོད་ཚུ་ བྲི་ཚུགས་མི་ཚུགས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

• འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ གློག་བརྙན་གྱི་བློ་ཚིག་གི་བརྗོད་པ་ཚུ་ལུ་ དཔེ་དོན་དང་ རྒྱན་ཚུ་ ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་ནི་

ལ་སོགས་པ་བཟུམ་གྱི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བྱིན་ཏེ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  

• རྫོང་ཁའི་ཐོག་ལུ་ གཟུགས་ཅན་རྒྱན་གྱི་ ཚིགས་བཅད་ཀྱི་རྩོམ་ཚུ་རྐྱབ་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ རྩོམ་འདི་ ཚིག་ལྷུག་

གི་ཐོག་ལས བྲི་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

• དཔེ་རྒྱན་དང་ གཟུགས་ཅན་རྒྱན་གྱི་ རྩོམ་སླ་བསྲེས་སྦེ་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ ཕྱེ་སེལ་རྐྱབ་ཚུགས་མི་ཚུགས་

དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

• གཟུགས་ཅན་གྱི་རྒྱན་གྱི་དཔེར་བརྗོད་ ཚིག་ལྷུག་གི་ཐོག་ལས་བྲིས་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ འདི་ ཚིགས་བཅད་ཀྱི་

རྩོམ་ལུ་བསྒྱུར་ཏེ་བྲི་ཚུགས་མི་ཚུགས་ཀྱི་ དབྱེ་ཞིབ་ཚུ་འབད་དགོ། 



 སློབ་རིམ་༡༡ པ་ལས་༡༢ པ་ཚུན་གྱི་ རིག་གཞུང་རྩ་གཞུང་ལག་ལེན་གྱི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                 སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 

གཟུགས་ཅན་རྒྱན་གྱི་བཅད་དོན་སློབ་སྟོན། https://youtu.be/OqsHjuw8Zp4 

སྙན་ངག་ལེའུ་གཉིས་པའི་དཔེར་བརྗོད་བློ་གསར་དགའ་བའི་གླུ་དབྱངས། ཨྱོན་བསྟན་འཛིན་ཤཱསྟྲི། སྙན་ངག་ལ་བལྟ་བའི་མིག། 

མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲིས། རྫོང་ཁའི་སྙན་ངག་བློ་གསར་དགའ་བའི་མིག་གི་བདུད་རྩི། ཀརྨ་དབང་འདུས། རང་གྲོལ་དང་

དབྱངས་སྒྲོན། གཞན་ཡང་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ལས་དང་ མཁས་པ་ཚུ་གིས་བྲིས་ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ་ཚུ། 

 

ལྕོགས་འགྲུབ། 

   ༤ དཔེ་དོན་སྦྱར་ཐངས་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་ གནད་དོན་ཚུ་ དཔེ་དོན་སྦྱར་ཏེ་སླབ་ཐོག་ལས་ གཞན་ཡིད་འཕྲོག་ཚུགས། 
 

ལས་དོན། 

• ཡུལ་དུས་གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཚིག་བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མ་ གང་རུང་གི་ཐོག་ལུ་རྩོམ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 

• གཞན་གྱིས་བྲིས་ཡོད་པའི་སྙན་རྩོམ་ཚུ་ ལྷག་ཞིན་ན་དེ་ལས་རིག་པ་ལེན་ཏེ་རང་སྟོབས་ཀྱིས་ རྩོམ་འབྲི་འབད་ཚུགས་

དགོ། 

ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་། 

Ø དཔེ་དོན་སྦྱར་ཐངས་ཟེར་རུང་ དཔེ་རྒྱན་དང་གཟུགས་རྒྱན་གྱི་སྐབས་ཀྱི་ དཔེ་དོན་སྦྱར་ཐངས་དེ་ཚུ་ར་ཨིནམ་ལས་ 

ལོགས་སུ་སྟོན་དགོཔ་མེད། ཨིན་རུང་ རྒྱན་གྱི་མཚན་ཉིད་དང་མ་འཁྲིལ་བའི་ ཕལ་རྩོམ་རེ་ཡང་རྐྱབ་བཅུག་དགོཔ་འདི་ 

ཁག་ཆེཝ་ལས་ དེ་ཚུ་སྟོན་ནིའི་དོན་ལུ། 

• བརྗོད་བྱའི་དོན་ཧ་གོ་ཐབས་ལུ་ དཔེ་སྦྱར་ཏེ་ སླབ་ནི་དང་ དཔེ་མ་སྦྱར་བར་སླབ་མི་གཉིས་ཀྱི་ ཁྱད་པར་ཚུ་ དབྱེ་

བ་དཔྱད་དེ་ཧ་གོ་བཅུག། 

• དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་འབད་བཀོད་ཡོད་པའི་ ཞབས་ཁྲ་དང་ རྩོམ་ བརྗོད་པ་ཚུ་ འཚོལ་ཏེ་ སློབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་འབད་

ལག་ལེན་འཐབ་ཞིནམ་ལས་ དཔེ་དོན་དང་ བརྗོད་དོན་ དབྱེ་བ་དཔྱད་བཅུག། 

• དཔེ་དེ་ཚུ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ ཁོང་ར་ལུ་ཡང་ དཔེ་དོན་སྦྱར་ཏེ་ཡོད་པའི་ ཞབས་ཁྲ་དང་ རྩོམ་ བརྗོད་པ་ཚུ་བྲི་

ནིའི་སྦྱང་བ་བྱིན། 
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ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས། 

• བརྗོད་བྱའི་དོན་ཧ་གོ་ཐབས་ལུ་ དཔེ་སྦྱར་ཏེ་ སླབ་ནི་དང་ དཔེ་མ་སྦྱར་བར་སླབ་མི་གཉིས་ཀྱི་ ཁྱད་པར་ཚུ་ ཡོངས་

འབྲེལ་ཐོག་ལས་འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ དབྱེ་བ་དཔྱད་བཅུག། 

• དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་འབད་བཀོད་ཡོད་པའི་ ཞབས་ཁྲ་དང་ རྩོམ་ བརྗོད་པ་ཚུ་ འཚོལ་ཏེ་ ཡོངས་འབྲེལ་སློབ་སྟོན་

མཁོ་ཆས་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ལུ་ དཔེ་དོན་དང་ བརྗོད་དོན་ དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ 

ལན་ཚུ་སླབ་བཅུག། 

• དཔེ་དེ་ཚུ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ ཁོང་ར་ལུ་ཡང་ དཔེ་དོན་སྦྱར་ཏེ་ཡོད་པའི་ ཞབས་ཁྲ་དང་ རྩོམ་ བརྗོད་པ་ཚུ་

བྲིས་ཏེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ སློབ་དཔོན་ལུ་ བསྐྱལ་བཅུག་དགོ། 

 

དབྱེ་ཞིབ། 

• ཡོངས་འབྲེལ་དང་ཡོངས་འབྲེལ་མེན་པ་ གང་རུང་གི་ཐོག་ལས་ གནད་དོན་ཅིག་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སྙན་

པའི་ཚིག་གི་ཐོག་ལས་ དཔེ་དོན་སྦྱར་ཏེ་ བྲི་ཚུགས་མི་ཚུགས་བལྟ་ནི། 

• དཔེ་དོན་སྦྱར་ཏེ་ཡོད་པའི་རྩོམ་ཚུ་ ལྷག་ཞིན་ན་ དཔེ་དོན་ཚུ་ ཤེས་མ་ཤེས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

• གནད་དོན་ཅིག་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སྙན་པའི་ཚིག་གི་སྒོ་ལས་ དཔེ་དོན་སྦྱར་ཏེ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་

མ་ཚུགས་བལྟ་ནི་ལ་སོགས་པ་ འོག་གི་ཤོག་ཁྲམ་བཟུམ་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

དཔེར་ན། 

 

དོན་ཚན། སྐུགས། དྲན་གསོ། 

རྒྱན་ཕོག་མ་ཕོག། ༤  

དཔེ་དོན་སྦྱར་ཏེ་ཡོད་མེད། ༤  

རང་སྟོབས་ཨིན་མེན། ༢  

སྐུགས་བསྡོམས ༡༠  
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མཐུན༌རྐྱེན༌མཁོ་ཆས། 

སྙན་ངག་ལེའུ་གཉིས་པའི་དཔེར་བརྗོད་བློ་གསར་དགའ་བའི་གླུ་དབྱངས། ཨྱོན་བསྟན་འཛིན་ཤཱསྟྲི།  སྙན་ངག་ལ་བལྟ་

བའི་མིག། མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲིས། རྫོང་ཁའི་སྙན་ངག་བློ་གསར་དགའ་བའི་མིག་གི་བདུད་རྩི། ཀརྨ་དབང་འདུས། 

རང་གྲོལ་དང་དབྱངས་སྒྲོན། གཞན་ཡང་ ཡོངས༌འབྲེལ། མཁས་པ་ཚུ་གིས་བྲིས་ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ་ཚུ། 
 

 

ལྕོགས་གྲུབ། 

ཚིག་ལྷུག་ནང་ཡོད་མི་འདི་ཚིགས་བཅད་བཟོ་སྟེ་བྲི་ནི་དང་། ཚིགས་བཅད་ནང་ཡོད་མི་འདི་ ཚིག་ལྷུག་ནང་ཕབས་ཏེ་རྩོམ་

སྒྲིག་འབད་ནིའི་ འགན་ཁག་འབག་ཚུགས། 
 

 

ལས་དོན། 

ཚིག་ལྷུག་ནང་ཡོད་མི་འདི་ཚིགས་བཅད་བཟོ་སྟེ་བྲི་ནི་དང་། ཚིགས་བཅད་ནང་ཡོད་མི་འདི་ ཚིག་ལྷུག་ནང་ཕབ་སྟེ་བྲི་

ཚུགས་དགོ། 
 

 

ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་། 

Ø བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མ་གསུམ་གྱི་སྐོར་ལས་ རྩོམ་རྐྱབ་ཐངས་ལེགས་ཤོམ་འབད་ཤེས་ཐབས་ལུ། 

༡ གནད་དོན་གང་རུང་ཅིག་གི་ཐོག་ལུ་ ཚིགས་བཅད་འབད་བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ལྷུག་པ་ནང་བྲི་བཅུག་ནི། 

༢ གནས་སྟངས་ཅིག་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ ལྷུག་པ་ནང་བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཚིགས་བཅད་ནང་ཕབ་བཅུག་ནི། 

༣ གཞན་གྱིས་ལྷུག་པ་ནང་བྲིས་ཡོད་མི་འདི་ ཚིགས་བཅད་ནང་བྲི་བཅུག་ནི། 

            ༼ལྷུག་པ།༽ 

༉ ཁྱོད་ཞལ་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས་འཁྲུངས་པའི་དགའ་འཛུམ་

གྱི་འོད་ཟེར་འདི་གིས་ ངེའི་འཁྲུལ་སྣང་ཅན་གྱི་སེམས་ཀྱི་མུན་པ་

འདི་ བསལ་གནང་སྟེ་འབད་རུང་ སྐུ་གཟུགས་ལེགས་པའི་མེ་ཏོག་

             ཚིགས་བཅད༽ 



 སློབ་རིམ་༡༡ པ་ལས་༡༢ པ་ཚུན་གྱི་ རིག་གཞུང་རྩ་གཞུང་ལག་ལེན་གྱི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                 སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 

རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།                             ཤོག་གྲངས་ 27 / 66 
 
 

 དཔེར་ན། 

 

ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས། 

• ཚིགས་བཅད་ནང་ཡོད་མི་འདི་ ལྷུག་པ་ནང་བྲི་ནི་དང་། ལྷུག་པ་ནང་ཡོད་མི་འདི་ ཚིགས་བཅད་ནང་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ དཔེ་

ཅིག་ སློབ་དཔོན་གྱིས་་བཤུད་བརྙན་ཐོག་ལས་བཟོ་སྟེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ སློབ་སྟོན་འབད་ནི། 

• དཔེ་དེ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སློབ་ཕྲུག་ཁོང་ར་ལུ་ཡང་ ཚིགས་བཅད་དང་ལྷུག་པ་ གཅིག་ལས་གཅིག་ནང་བསྒྱུར་ནིའི་ དྲི་

བ་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་བཟོ་བཏང་ཞིནམ་ལས་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་སྦྱང་བ་བྱིན་དགོ། 

 

དབྱེ་ཞིབ། 

• གནད་དོན་ག་ཅི་ནང་འབད་རུང་ ཡོངས་འབྲེལ་དང་ཡོངས་འབྲེལ་མེན་པ་གང་རུང་ཐོག་ལས་ གནད་དོན་ཅིག་གི་སྐོར་

ལས་ ལྷུག་ པ་ནང་བྲིས་ཡོད་མི་འདི་ བྱིན་ཞིནམ་ལས་ ཚིགས་བཅད་ནང་ བྲི་ཚུགས་མི་ཚུགས་བལྟ་ནི། 

• ཚིགས་བཅད་ནང་ཡོད་མི་འདི་ བྱིན་ཞིནམ་ལས་ ལྷུག་པ་ནང་བྲི་ཚུགས་མ་ཚུགས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ལ་སོགས་པ་བཟུམ་  

འབད་ནི།  དབྱེ་ཚད། དཔེར་ན། འོག་གི་དོན་ཚན་བཟུམ་གྱི་ཐོག་ལས། 

 

 

 

 

 

 

 

 

འདི་ ཤེལ་དཀར་དམ་སྦྱིས་ཀྱིས་ མ་གྲུབ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ མ་བྲིས་

སེམས་ཀྱི་རིས་མོ་འདི་ ག་ཏེ་ལུ་འབྲི་དོ་ག་ རྩ་ད་སྤུ་ལས་ར་ ཤེས་

མི་ཚུགས་པས།  

དོན་ཚན། སྐུགས། 

༡ ལྷུག་པ་ ཚིགས་བཅད་ནང་། ༣ 

༢ ཚིགས་བཅད་ ལྷུག་པ་ནང། ༣ 

༣ སྙན་པའི་ཚིག། ༤ 

༤ སྡེབ་སྦྱོར། ༣ 
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རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།                             ཤོག་གྲངས་ 28 / 66 
 
 

མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 

སྙན་ངག་ལེའུ་གཉིས་པའི་དཔེར་བརྗོད་བློ་གསར་དགའ་བའི་གླུ་དབྱངས། ཨྱོན་བསྟན་འཛིན་ཤཱསྟྲི། སྙན་ངག་ལ་ལྟ་བའི་

མིག། མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲིས། རྫོང་ཁའི་སྙན་ངག་བློ་གསར་དགའ་བའི་མིག་གི་བདུད་རྩི། ཀརྨ་དབང་འདུས། རང་

གྲོལ་དང་དབྱངས་སྒྲོན། གཞན་ཡང་ མཁས་པ་ཚུ་གིས་བྲིས་ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ་ཚུ། ཡོངས༌འབྲེལ་ཁ་བྱང་ བེ་རི་&ལ་(ས་*ི་ཕོ་

-ང་། The Palace of Beri Prince : 1ན་ངག་ལེ4་གཉིས་པའི་&ན་སོ་སོའི་གོ་དོན་དང་། དཔེར་བ9ོད་:ོགས་བ;ས།  

   

ལྕོགས་གྲུབ། 

ཟུང་ལྡན་གྱི་རྒྱན་གྱི་ སྤྱི་དོན་ལྷབ་སྟེ་ འབྲེལ་ཡོད་གནད་དོན་ཚུ་ ཟུང་ལྡན་གྱི་རྩོམ་ནང་བཀོད་དེ་ ཧན་ཏོང་ཏོ་འབད་བཤད་ཚུགས། 

ལས་དོན། 

ཟུང་ལྡན་གྱི་རྒྱན་ཚུ་ འབྲེལ་ཡོད་གནས་སྟངས་གཞན་ནང་ དུམ་གྲ་རེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

        

ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་། 

Ø ཟུང་ལྡན་གྱི་སྐོར་ལས་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ཤེས་ཐབས་ལུ། 

• སྤྱིར་བཏང་ ཟུང་ལྡན་གྱི་སྐོར་ལས་ ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ གོ་བསྡུར་ཐོག་ལས་ སྤྱི་དོན་ཚུ་ ཧ་གོ་བཅུག་དགོ 

• གདམ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་ རྒྱན་གྱི་རྩ་ཚིག་དང་ མཁས་སྦྱང་ཅན་གྱི་མི་ཚུ་གིས་བྲིས་ཡོད་པའི་རྩོམ་དེབ་ཚུ་ 

ལྷག་ཞིན་ན་ ཉམས་མོྱང་འཐོབ་བཅུག་ནི། 

• སློབ་དཔོན་རང་གིས་ཡང་ དཔེར་བརྗོད་ཀྱི་དཔེ་ཅིག་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལུ་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ ཟུང་ལྡན་གྱི་དཔེར་བརྗོད་

ཚུ་ རོྩམ་བཅུག་ནི། 

• འོག་གི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བཙུགས་ཏེ་ བྲིས་ཡོད་དོ་བཟུམ་ གནད་དོན་ཅིག་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཚིགས་བཅད་༡བྲིས། 

དམན་དམན། ཡར་ཡར། ཡང་ཡང་། མཛེས་མཛེས། ལེགས་ལེགས། 

དཔེར་ན། ཡར་ཡར་ཞིང་ལུ་བཞུགས་པའི། །མཛེས་མཛེས་དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོས། །དམན་དམན་ཉམ་ཆུང་རང་ལུ། །ཡང་

ཡང་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་གནང་། ། ཟེརཝ་ལ་སོགས་པའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་འབད་བཅུག་ནི། 
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ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས། 

• སྤྱིར་བཏང་ ཟུང་ལྡན་གྱི་སྐོར་ལས་ གོ་དོན་དང་བཤད་པ་ཚུ་ བཤུད་བརྙན་ཐོག་ལུ་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་

ལུ་བཏང་སྟེ་ ཧ་གོ་བཅུག་དགོ། 

• གདམ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་ རྒྱན་གྱི་རྩ་ཚིག་དང་ མཁས་སྦྱང་ཅན་གྱི་མི་ཚུ་གིས་བྲིས་ཡོད་པའི་རྩོམ་དེབ་ཚུ་ 

ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་རེ་འབད་དེ་ ཉམས་མོྱང་འཐོབ་བཅུག་ནི། 

• སློབ་དཔོན་རང་གིས་ཡང་ དཔེར་བརྗོད་ཀྱི་དཔེ་ཅིག་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལུ་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ 

ཟུང་ལྡན་གྱི་དཔེར་བརྗོད་ཚུ་ ར◌ྩ◌ོམ་སྟེ་ བསྐྱལ་བཅུག་ནི། 

 

དབྱེ་ཞིབ། 

ཡོངས་འབྲེལ་དང་ཡོངས་འབྲེལ་མེན་པ་ ག་འབད་རུང་གི་ཐོག་ལས་ ཟུང་ལྡན་གྱི་སྐོར་ལས་ མིང་ཚིག་ཚུ་ བྱིན་ཞིནམ་

ལས་ དཔེར་བརྗོད་ཚུ་ ཚུལ་དང་མཐུནམ་འབད་བྲི་ཚུགས་མི་ཚུགས་བལྟ་ནི།  

རྒྱན་གྱི་མཚན་ཉིད་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ དེ་དང་འཁྲིལ་བའི་ དཔེར་བརྗོད་རྩོམ་ཚུགས་མི་ཚུགས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

དོན་ཚན་ཅིག་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ དེ་ཟུང་ལྡན་གང་རུང་གི་ཐོག་ལུ་ རྩོམ་རྐྱབ་ཚུགས་མི་ཚུགས་བལྟ་ནི། 

ཟུང་ལྡན་གྱི་དཔེར་བརྗོད་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ དཔེར་བརྗོད་འདི་ ཟུང་ལྡན་ག་ཅིའི་གྲངས་སུ་ཚུདཔ་ཨིན་ན་ དབྱེ་དཔྱད་

འབད་བཅུག་ནི། 

 

མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 

སྙན་ངག་ལེའུ་གཉིས་པའི་དཔེར་བརྗོད་བློ་གསར་དགའ་བའི་གླུ་དབྱངས། ཨྱོན་བསྟན་འཛིན་ཤཱསྟྲི།  

སྙན་ངག་ལ་ལྟ་བའི་མིག། མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲིས། རྫོང་ཁའི་སྙན་ངག་བློ་གསར་དགའ་བའི་མིག་གི་བདུད་རྩི། ཀརྨ་

དབང་འདུས། རང་གྲོལ་དང་དབྱངས་སྒྲོན།  

གཞན་ཡང་ མཁས་པ་ཚུ་གིས་བྲིས་ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ་ཚུ། ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་ བེ་རི་&ལ་(ས་*ི་ཕོ་-ང་། The Palace of 

Beri Prince : 1ན་ངག་ལེ4་གཉིས་པའི་&ན་སོ་སོའི་གོ་དོན་དང་། དཔེར་བ9ོད་:ོགས་བ;ས། 
 

 

 



 སློབ་རིམ་༡༡ པ་ལས་༡༢ པ་ཚུན་གྱི་ རིག་གཞུང་རྩ་གཞུང་ལག་ལེན་གྱི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                 སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 

རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།                             ཤོག་གྲངས་ 30 / 66 
 
 

ལྕོགས་གྲུབ། 

སྙན་རྩོམ་ནང་ལུ་ མངོན་བརྗོད་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མིང་གི་ཐ་སྙད་ཚུ་ བསྐྱར་བ་མེད་པར་ འོས་འབབ་དང་

འཁྲིལ་ཏེ་ བརྩམ་ཚུགས། 

ལས་དོན། 

གང་ཟག་དང་དངོས་པོའི་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སྙན་ངག་གི་རྒྱན་ནང་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྫོང་ཁའི་ཐོག་ལུ་རྩོམ་འབྲི་འབད་ཚུགས་དགོ། 

 

ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་། 

Ø མངོན་བརྗོད་ཀྱི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ལག་ལེན་དངོས་འཐབ་ནང་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ ཤེས་ཐབས་ལུ། 

• སྙན་ངག་གི་རྩོམ་རྐྱབ་ནི་ འགོ་བཙུགས་རནམ་ཅིག་ ཚར་གཅིག་མངོན་བརྗོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ སྙན་ངག་གི་རྩོམ་ཧན་ནི་

དང་ཚིག་གི་གདམ་ཁ་ལེགས་ཤོམ་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ མངོན་བརྗོད་འདི་ ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་ དཔེ་དང་རྒྱབ་ཁུངས་

བཅས་ བཤུད་བརྙན་བཟོ་སྟེ་ སློབ་སྟོན་འབད་ཞིནམ་ལས་ མངོན་བརྗོད་ཤེས་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ ཧ་གོ་

བཅུག་དགོ།  

• དེ་ལས་ མངོན་བརྗོད་ནང་ལུ་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ ག་ཅིའི་སྐོར་ལས་ར་ ཡོདཔ་ཨིན་ན་དང་ དེ་ཚུ་རྩོམ་ནང་ལུ་ 

གདམ་འཐུ་འབད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཚུ་ ཁ་གསལ་འབད་བཤུད་བརྙན་བཟོ་སྟེ་ གོ་བ་བརྡ་སོྤྲད་འབད་དགོ། 

• དེ་ལས་ སྙན་ངག་གི་རྒྱན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྩོམ་ཚུ་ རྐྱབ་པའི་སྐབས་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ མངོན་བརྗོད་ལག་ལེན་

འཐབ་སྟེ་ རྐྱབ་དགོ་པའི་ དྲན་གསོ་འབད་དེ་ ཁོང་ར་གིས་ ལྷབ་བཅུག་ནི་མ་གཏོགས་ དོན་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལྷག་

སྟེ་ སློབ་སྟོན་འབད་དགོཔ་མེད། 

• འཕྲལ་འཕྲལ་སྐབས་ མིང་དག་པ་རེ་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ དེ་ཚུ་གི་ རྣམ་གྲངས་ མངོན་བརྗོད་ལས་ འཚོལ་བཅུག་ནི་

དང་། མིང་དེ་སྦེ་བཏགས་དགོ་པའི་ རྒྱབ་ཁུངས་རེ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་བཅུག་དགོ། 

• འཕྲལ་འཕྲལ་སྐབས་ སྙན་ངག་གི་རྒྱན་དང་འཁྲིལ་བའི་རྩོམ་ རྐྱབ་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ དེ་ནང་གི་མིང་ཚུ་ རྣམ་གྲངས་

གཞན་ཚུ་སོར་བཙུགས་ཏེ་ རྩོམ་བསྐྱར་ལོག་བྲི་བཅུག་དགོ། 

• འཕྲལ་འཕྲལ་སྐབས་ དོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་བའི་ རྣམ་གྲངས་ཚུ་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ དེ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྩོམ་

རྐྱབ་བཅུག་དགོ།   དཔེར་ན། འོག་གི་མིང་ཚིག་ཚུ་ གང་རུང་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྩོམ་འབྲི་འབད་བཅུག་ནི། 
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     ༼སྨན་ལྗོངས། དཔྱི་ཀྱི་ཕོ་ཉ།  མི་དབང་། ཀཻ་ལ་ཤ།༽  

སྨན་ལྗོངས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ། །ལྷ་ཡི་ཞིང་ཁམས་བཟུམ་ནང། །སྤྲུལ་པའི་མི་དབང་འཁྲུངས་ཏེ། །ང་བཅས་སྐལ་བ་

བཟང་ནུག ། ཟེརཝ་ལ་སོགས་པ་བཟུམ་གྱི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་འབད་བཅུག་ནི། 

 

ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས། 

གོང་གི་སྦྱོང་ལཱ་དང་འཁྲིལ་བའི་ སློབ་སློབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་བཟོ་བཏང་སྟེ་ ལྷབ་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ དེ་

དང་འཁྲིལ་བའི་ སྦྱོང་ལཱ་འབད་འབདཝ་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ བསྐྱལ་བཅུག་སྟེ་ བསམ་ལན་དང་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་གྲོས་

འཆར་བྱིན་ཏེ་ ལྷབ་སྟོན་འབད་དགོ། 

 

དབྱེ་ཞིབ། 

• དངོས་འབྲེལ་དང་དངོས་འབྲེལ་མེན་པ་ གང་རུང་གི་སྒོ་ལས་ ངག་ཐོག་གི་དྲི་བ་བཀོད་དེ་ ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་

ནི། མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཞིན་ན་ རྒྱན་གང་རུང་གི་རྩོམ་རྐྱབ་ནིའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ བྲི་ཚུགས་མ་

ཚུགས་བལྟ་ནི།  

• ཚིགས་བཅད་ཀྱི་རྩོམ་གྱི་ ས་སྟོང་གི་ནང་ལུ་ འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་བའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ བཙུགས་

ཚུགས་མ་ཚུགས་ཚུ་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ལ་སོགས་པ་བཟུམ་འབད་ནི། 

• རྩོམ་ནང་ལུ་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་སོར་ཏེ་ བཙུགས་ཚུགས་མི་ཚུགས་བལྟ་ནི། 

• མིང་ལེ་ཤ་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་རྣམ་གྲངས་གཉིས་གཉིས་རེ་བྲི་བཅུག་ནི། 

 

མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 

 རྫོང་ཁའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་དང་འགལ་མིང་སྐར་ཚོགས་ཕྲེང་བ། ཡོངས་འབྲེལ་ལས། མངོན་བརྗོད་རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་ཐིག། 

 མངོན་བརྗོད་རྩོམ་རིག་གི་འབྱུང་བ། ཡོངས་འབྲེལ་ལས། གཞན་ཡང་ མཁས་པ་ཚུ་གིས་བྲིས་ཡོད་པའི་ལྷག་དེབ་ཚུ། 
 

 

 

 



 སློབ་རིམ་༡༡ པ་ལས་༡༢ པ་ཚུན་གྱི་ རིག་གཞུང་རྩ་གཞུང་ལག་ལེན་གྱི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                 སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ལྕོགས་གྲུབ། 

༣) སློབ་རིམ་བཅུ་གཉིས་པའི་ ཆོས་སྐད་སྐད་ཡིག་གི་ལྕོགས་གྲུབ། 

༡- ཆོས་སྐད་དང་འཁྲིལ་བའི་ མིང་ཚིག་གི་ཐ་སྙད་ཚུ་ ལྷབ་སྟེ་ ནང་ཆོས་ཀྱི་དཔེ་ཆ་ཚུ་གི་ གོ་དོན་ལེན་ཏེ་ བཤད་པ་རྐྱབ་   

     ཚུགས། 

ལས་དོན། 

༡-  ནང་ཆོས་དང་འཁྲིལ་བའི་ མིང་ཚིག་གི་ཐ་སྙད་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ ནང་ཆོས་ཀྱི་དཔེ་ཆ་ཚུ་གི་ གོ་དོན་ལེན་ཚུགས་དགོ།  

ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་། 

Ø ཆོས་སྐད་དང་འཁྲིལ་བའི་ མིང་ཚིག་གི་ཐ་སྙད་ཚུ་ ཤེས་ནིའི་དོན་ལུ། 

• ནང་ཆོས་དང་ ཚིག་རྒྱན་དང་འབྲེལ་བའི་ དོན་ཚན་ཚུ་སྟོན་པའི་སྐབས་ དེ་ཚུའི་ནང་ཡོད་པའི་ ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཚིག་

ཚུ་གི་ མིང་ཚིག་གོ་དོན་ཚུ་ རྫོང་ཁའི་ཐོག་ལུ་ སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་ སྟོན་བྱིན་དགོ། 

• རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོའི་ནང་ལས་ ཆོས་སྐད་རྫོང་ཁའི་ཚིག་མཛོད་ཚུ་ ཕབ་ལེན་

འབད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་ ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཚིག་ཚུ་གི་ གོ་དོན་འཚོལ་ཏེ་ ལྷབ་བཅུག་དགོ། 

• འཕྲལ་འཕྲལ་ རྩ་ཚིག་དང་འཁྲིལ་བའི་ མིང་ཚིག་གི་གོ་དོན་ཚུ་ སྔོན་སྟོན་འབད་ཞིནམ་ལས་ གོ་དོན་རང་གིས་

འཚོལ་ཏེ་ ལེན་ཚུགས་མི་ཚུགས་ལྟ་རྟོག་འབད་དགོ། 

• ནང་ཆོས་དང་ ཚིག་རྒྱན་དོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཡོངས་གྲགས་ཆེ་བའི་ཆོས་སྐད་ཀྱི་མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ ཐོ་ཡིག་

བཏོན་ཞིནམ་ལས་ དེ་ཚུ་གི་གོ་དོན་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཚུ་ སྦྱང་བ་འབད་བཅུག་དགོ། 

• འཕྲལ་འཕྲལ་སྐབས་ ཆོས་སྐད་ཐོག་ལུ་བྲིས་ཡོད་པའི་ རྩོམ་རིག་ཐུང་ཀུ་ཚུ་ སྡེ་ཚན་བཟོ་སྟེ་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་

ལས་ དེ་ནང་ཡོད་པའི་ མིང་ཚིག་གི་གོ་དོན་དང་ བརྗོད་དོན་ཚུ་གི་ གོ་བ་ལེན་ཚུགས་མི་ཚུགས་ གྲོས་བསྟུར་ཐོག་

ལས་བལྟ་དགོ། 

• འཕྲལ་འཕྲལ་སྐབས་ ཆོས་སྐད་ཀྱི་ མིང་ཚིག་བྲིས་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ རྫོང་ཁ་ནང་བསྒྱུར་བཅུག་ནི། དཔེར་ན་ 

 ཆོས་སྐད རྫོང་ 

རྙེད་པ  

ཤིན་ཏུ  

ངོ་མཚར  



 སློབ་རིམ་༡༡ པ་ལས་༡༢ པ་ཚུན་གྱི་ རིག་གཞུང་རྩ་གཞུང་ལག་ལེན་གྱི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                 སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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༤ ཆོས་སྐད་ཀྱི་ དོན་མཚམས་དག་པ་རེ་བྲིས་བསྐྱལ་ཏེ་ དེ་རྫོང་ཁ་ནང་བྲིས་གཏང་བཅུག་ནི། 

 

 

དབྱེ་ཞིབ། 

• ཆོས་སྐད་ཀྱི་མིང་ཚིག་གོ་དོན་རྫོང་ཁའི་ནང་བྲི་བཅུག་ནི། 

• ཆོས་སྐད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་བརྗོད་དོན་ རྫོང་ཁའི་ནང་བསྒྱུར་ནི། 

• ཆོས་སྐད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ལྷག་སྟེ་ རྫོང་ཁའི་ཐོག་ལུ་གསལ་བཤད་འབད་བཅུག་ནི། 

• ཆོས་སྐད་ཀྱི་མིང་ཚིག་ བཀོད་ཡོད་མི་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྗོད་ཚིག་བཟོ་བཅུག་ནི། ལ་སོགས་པའི་དབྱེ་ཞིབ་

ཚུ་འབད་དགོ། 

 

མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 

 ཐུན་གྱི་དཔེ་ཆ། རྫོང་གོང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་སྐད་རྫོང་ཁའི་ཚིག་མཛོད། ནང་ཆོས་ཀྱི་དཔེ་ཆ། བསླབ་བྱ་ལ་སོགས་ 

 པའི་ཆོས་ཚིགས་ཡོད་པའི་དཔེ་ཆ་ཚུ། 

 

ལྕོགས་གྲུབ། 

༢- ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེའི་སྦྱོར་ཚུལ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ རྩོམ་རིག་ཚུ་གི་ གོ་དོན་ཚུལ་བཞིན་རྟོགས་ཚུགས། 

ལས་དོན། 

༢- ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཕྲད་དང་ རྣམ་དབྱེའི་སྦྱོར་ཚུལ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ རྫོང་ཁའི་ནང་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

 

ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་། 

Ø ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེའི་སྦྱོར་ཚུལ་ཚུ་ ཧ་གོ་ནིའི་དོན་ལུ། 

• སོྤྱད་འཇུག་དང་ སྙན་ངག་ མངོན་བརྗོད་ཚུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བའི་ཞོར་ཁར་ ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེ་ཚུ་གི་སྦྱོར་ཚུལ་ཚུ་ 

ངོས་འཛིན་བཅུག་ནི།  



 སློབ་རིམ་༡༡ པ་ལས་༡༢ པ་ཚུན་གྱི་ རིག་གཞུང་རྩ་གཞུང་ལག་ལེན་གྱི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                 སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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དཔེར་ན་ མགོན་པོ་མྱ་ངན་འདས་གཟིམས་ལྟར། །འདོད་པའི་ཕྱོགས་སུ་ཉལ་བར་བྱ། ། 

• ཤེས་བཞིན་མྱུར་དུ་ལྡང་སེམས་ལ། །ཐོག་མ་ཉིད་དུ་ངེས་པར་སྦྱར། ། ཟེར་བའི་རྩ་ཚིག་ཚུ་ནང་ ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེ་ཚུ་ 

ག་ཅི་ར་ ལག་ལེན་འཐབ་ནུག་ག། དེ་ཚུ་དཔེར་བརྗོད་དབྱེ་བ་ག་ཅིའི་ནང་ཚུད་ནི་ཨིན་ན། ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག་ནི་

དང་། ཕྲད་དེ་ཚུ་ རྫོང་ཁའི་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ག་ཅི་ར་ཨིན་ན་ཟེར་ ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག་སྟེ་ ཕྲད་རྣམ་དབྱེའི་ 

དྲན་གསོ་ འཕྲལ་འཕྲལ་ར་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

• རྫོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་དང་ཡིག་སྦྱོར་ནང་ལས་ ལྷབ་ཡོད་པའི་ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ ཆོས་སྐད་ཀྱི་

ཕྲད་ཚུ་མ་འདྲཝ་དང་འཐེབ་ ག་ཅི་འདུག་ག་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་བཅུག་ནི།  

དཔེར་ན་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ ལ་དོན་དང་ ལྷག་བཅས་ཚུ་གི་ཕྲད་ཚུ་ མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་བྲིས། ཟེར་དོ་བཟུམ། 

རྫོང་ཁ ལ་དོན་ཕྲད  

ཆོས་སྐད ལ་དོན་ཕྲད  

རྫོང་ཁ ལྷག་བཅས་ཕྲད  

ཆོས་སྐད་ ལྷག་བཅས་ཕྲད  

• ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྗོད་ཚིག་རེ་བཟོ་བཅུག་ནི། 

 

 

ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས། 

གོང་འཁོད་སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ བཤུད་བརྙན་དང་ མཐོང་ཐོས་མཁོ་ཆས་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ 

བཏང་སྟེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ཡང་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ སྐྱེལ་ལེན་འབད་དེ་ ལྷབ་སྟོན་འབད་

དགོཔ་ཨིན། 

 

དབྱེ་ཞིབ། 

དངོས་འབྲེལ་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་གང་རུང་གི་སྒོ་ལས་  

• ནང་ཆོས་དང་ཚིག་རྒྱན་གྱི་ རྩ་ཚིག་ཚུ་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ དེ་ནང་ ཕྲད་རང་དབང་ཅན་དང་ གཞན་དབང་ཅན་ ག་ཅི་

ར་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འདུག་ག་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་མི་ཚུགས་བལྟ་ནི། 
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• ཕྲད་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད་མི་ཚུ་ དཔེར་བརྗོད་དབྱེ་བ་ ག་ཅིའི་ནང་ཚུད་ནི་ཨིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་མི་

ཚུགས་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི། 

• ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཕྲད་དེ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ དཔེར་བརྗོད་རྐྱབ་ཚུགས་མི་ཚུགས་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི། 

 

མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 

ཡིག་སྦྱོར་གྱི་ཤོག་ཁྲམ། ཆོས་སྐད་སུམ་རྟགས་ཀྱི་དཔེ་དེབ་རིགས། རྫོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་ཚུ། 

 

ལྕོགས་གྲུབ། 

༣- ཚིག་གི་སྙན་ཆའི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ མངོན་བརྗོད་ཀྱི་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་དང་ འབྲེལ་བའི་མིང་

ཚིག་ཚུ་གི་ གོ་དོན་ལེན་ཞིན་ན་ སྙན་རྩོམ་བྲིཝ་ད་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 

ལས་དོན། 

 ༣-  ཚིག་གི་སྙན་ཆའི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ མངོན་བརྗོད་ཀྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་གི་ མིང་ཚིག་གོ་དོན་

ལེན་ཞིན་ན་ སྙན་རྩོམ་བྲིཝ་ད་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

 

 

ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་། 

མངོན་བརྗོད་ཀྱི་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་དང་འབྲེལ་བའི་མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ གོ་དོན་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ། 

• ཚིག་རྒྱན་སློབ་སྟོན་གྱི་སྐབས་ལུ་ ཚིག་གི་སྙན་ཆ་དང་ མིང་ཚིག་གདམ་ཁའི་དོན་ལུ་ མངོན་བརྗོད་ལྷབ་དགོ་པའི་སྐོར་ 

རྒྱུད་སྐུལ་འབད་དགོཔ་དང་། མངོན་བརྗོད་ཀྱི་མིང་དེ་ཚུ་ཡང་ ཚིག་མཛོད་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ གོ་དོན་ལེན་ཐབས་འབད་

ནི་དང་ ཧ་མ་གོ་མི་ཚུ་ སློབ་དཔོན་ལུ་དྲིས་ཏེ་ ཧ་གོ་ཐོག་ལས་ དཔེར་བརྗོད་ཚུ་ནང་ མིང་གི་མངོན་བརྗོད་ལག་ལེན་

འཐབ་དགོ་པའི་ རྒྱུད་སྐུལ་འབད་ནི། 

• ཚིག་རྒྱན་གྱི་རྩོམ་ཚུ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ མངོན་བརྗོད་ག་དེ་དྲག་དྲག་ ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་དགོཔ་དང་ ལག་ལེན་

འཐབ་པའི་སྐབས་ མིང་དེ་སྦེ་འཐོབ་དགོ་པའི་དགོས་དོན་ཚུ་ སླབ་བཅུག་དགོ། 
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ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས། 

གོང་འཁོད་སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ བཤུད་བརྙན་དང་ མཐོང་ཐོས་མཁོ་ཆས་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ 

བཏང་སྟེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ཡང་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ སྐྱེལ་ལེན་འབད་དེ་ ལྷབ་སྟོན་འབད་

དགོཔ་ཨིན། 

 

དབྱེ་ཞིབ། 

• ཚིགས་བཅད་དང་ཚིག་ལྷུག་གི་རྩོམ་ཚུ་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་བཙུགས་ཏེ་ བྲི་ཚུགས་མི་ཚུགས་བལྟ་ནི། 

• མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ བྱིན་ཞིནམ་ལས་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ ངོས་འཛིན་བཅུག་

ནི། 

• སྙན་ངག་གི་རྒྱན་ཚུ་གི་ནང་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྫོང་ཁའི་ཐོག་ལུ་ རྩོམ་འབྲི་འབད་བཅུག་ནི། 

• དཔེར་ན། འོག་གི་མིང་ཚིག་ཚུ་ གང་རུང་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྩོམ་འབྲི་འབད་བཅུག་ནི།  

༼སྨན་ལྗོངས། དཔྱི་ཀྱི་ཕོ་ཉ།  མི་དབང་། ཀཻ་ལ་ཤ།༽  

སྨན་ལྗོངས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ། །ལྷ་ཡི་ཞིང་ཁམས་བཟུམ་ནང། །སྤྲུལ་པའི་མི་དབང་འཁྲུངས་ཏེ། །ང་བཅས་སྐལ་བ་

བཟང་ནུག ། ཟེརཝ་ལ་སོགས་པ་བཟུམ་གྱི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་འབད་བཅུག་ནི། 

 

 

མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 

མངོན་བརྗོད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་ཐིགས།  རྫོང་གོང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སྟོན་པའི་དཔེ་དེབ། 

 

ལྕོགས་གྲུབ། 

༤- ཆོས༌སྐད༌ཀྱི༌ཐོག༌ལས༌གོ༌བ༌ལེན༌ཏེ༌ རྫོང་ཁའི་ནང་སྒྲ༌སྒྱུར༌དང༌ དོན༌སྒྱུར༌འབད༌ནིའི་ སྐད་སྒྱུར་གྱི་འགན་ཁག་འབག་ 

  ཚུགས། 

ལས་དོན། 

  ༤- ཆོས༌སྐད༌ཀྱི༌རྩོམ་རིག་ཚུ་ གོ༌བ༌ལེན༌ཏེ༌ རྫོང་ཁའི་སྐད༌ཡིག་ནང་ སྒྲ༌སྒྱུར༌དང༌དོན༌སྒྱུར༌འབད༌ཚུགས་དགོ། 



 སློབ་རིམ་༡༡ པ་ལས་༡༢ པ་ཚུན་གྱི་ རིག་གཞུང་རྩ་གཞུང་ལག་ལེན་གྱི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                 སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་། 

ཆོས༌སྐད༌ཀྱི༌ཐོག༌ལས༌ གོ༌བ༌ལེན༌ཏེ༌རྫོང་ཁའི་ནང་ སྒྲ༌སྒྱུར༌དང༌དོན༌སྒྱུར༌འབད༌ནིའི་དོན་ལུ། 

• ཚིག་རྒྱན་དང་ཆོས་ཀྱི་དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་ རྩ་བའི་ཚིག་ཚུ་གི་ མིང་ཚིག་གོ་དོན་ལཱ་ཁག་ཚུ་ རྫོང་ཁའི་ནང་ མིང་

ཚིག་སྔོན་སྟོན་འབད་དགོཔ་དང་། འཕྲལ་འཕྲལ་ ཆོས་སྐད་རྫོང་ཁའི་ ཚིག་མཛོད་ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་སྟེ་ མིང་ཚིག་

ཚུ་གི་གོ་བ་ལེན་བཅུག་དགོཔ་དང་། འཕྲལ་འཕྲལ་ མིང་ཚིག་ལཱ་ཁག་ཚུ་ སྡེ་ཚན་ནང་གོ་བསྡུར་འབད་ཐོག་ལས་ གོ་བ་

ལེན་བཅུག་དགོ། 

• ནང་དོན་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་པའི་ རྩ་ཚིག་དང་ ཡང་ན་ འགྲེལ་བཤད་ཚུ་ འཕྲལ་འཕྲལ་རྫོང་ཁ་ནང་སྒྲ་སྒྱུར་དང་ དོན་

སྒྱུར་རྐྱབ་བཅུག་ནི། 

དཔེར་ན་ འོག་གི་འགྲེལ་བཤད་འདི་ རྫོང་ཁ་ནང་བསྒྱུར་ཏེ་བྲིས། ཟེར་དོ་བཟུམ། 

      ༉ སྨྲ་ན་ཡིད་ཕེབ་པ་དང་ ཚིག་འབྲེལ་ཆགས་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཐེ་ཚོམ་ཆོད་པས་ དོན་གསལ་བ་དང་ ཡིད་ཚིམ་པར་བྱེད་  

        པས་ ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་། ཆགས་པ་དང་ཞེ་སྡང་སྤངས་པ་དང་། ཚིག་རྩུབ་མེད་པས་ འཇམ་ཞིང་ཧ་ཅང་མང་ཉུང་མ་སོང་ 

        བར་ རན་པར་སྨྲ་བར་བྱའོ།།  

• བོད་མི་ཚུ་གིས་ ཆོས་སྐད་ནང་བཤད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཉན་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ དེ་རྫོང་ཁ་ནང་ སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་

སླབ་བཅུག་ནི། 

 

ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས། 

གོང་འཁོད་སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ བཤུད་བརྙན་དང་ མཐོང་ཐོས་མཁོ་ཆས་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ 

བཏང་སྟེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ཡང་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ སྐྱེལ་ལེན་འབད་དེ་ ལྷབ་སྟོན་འབད་

དགོཔ་ཨིན། 

དབྱེ་ཞིབ། 

• ཚིག་རྒྱན་དང་ནང་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་ དོན་ཚན་ཚུ་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ དེ་ རྫོང་ཁའི་ནང་ བསྒྱུར་བཅུག་ནི། 

• རྫོང་ཁའི་ནང་རྩོམ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ ཆོས་སྐད་ནང་བསྒྱུར་བཅུག་ནི། 

• ཆོས་སྐད་ཀྱི་མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ཐོ་ཅིག་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ དེ་ཚུ་རྫོང་ཁའི་ནང་བསྒྱུར་བཅུག་ནི། 
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• ཚིག་རྒྱན་དང་ནང་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་ དོན་ཚན་ཚུ་གི་རྩ་ཚིག་ཅིག་བཀོད་ཞིནམ་ལས་དེ་གི་ འགྲེལ་བཤད་དང་

ཡང་ན་ བཅུད་དོན་ རྫོང་ཁའི་ནང་བྲི་བཅུག་ནི། 

མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 

རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་སྐད་རྫོང་ཁའི་ཚིག་མཛོད། ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་ https://youtu.be/gwHYQzpssF0    

བཟུམ་ཚུ་ཨིན། 
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སློབ་རིམ་༡༡ པའི་ སློབ་སྟོན་ 

ལམ་སྟོན། 
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༡) སློབ་རིམ་བཅུ་གཅིག་པའི་ ནང་ཆོས་ཀྱི་བརྩི་མཐོང་གི་ལྕོགས་གྲུབ། 

༡ བསྟན་བཅོས་རྩོམ་པ་པོའི་ རྣམ་ཐར་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་ རྩོམ་པ་པོ་དང་ དེའི་བསྟན་བཅོས་ཚུ་ ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་      

  ཁུངས་དོན་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས། 

 

ལས་དོན། 

༡- བསྟན་བཅོས་རྩོམ་པ་པོའི་ ངོ་མཚར་བའི་རྣམ་ཐར་བདུན་དང་ ཀུན་སློང་ཀུན་སོྤྱད་ དགོས་སོགས་ཆོས་བཞི་ཚུ་གི་སྐོར་ 

ཁུངས་དོན་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

 

ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་། 

བསྟན་བཅོས་རྩོམ་པ་པོའི་ རྣམ་ཐར་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་ རྩོམ་པ་པོ་དང་ དེའི་བསྟན་བཅོས་ཚུ་ ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་ ཁུངས་དོན་འབྲི་

སླབ་འབད་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ། 

• རྩོམ་པ་པོའི་རྣམ་ཐར་གྱི་སྐོར་ལས་ བཅུད་དོན་ཚུ་ བཤུད་བརྙན་ཐོག་ལུ་བཟོ་སྟེ་སྟོན་ནི། 

• བཅུད་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྣམ་ཐར་ཁ་གསལ་ཧ་གོ་ནིའི་དོན་ལུ་ དཔེ་དེབ་ག་ཅིའི་ནང་ལུ་ ག་དེ་སྦེ་བཀོད་ཡོད་ག་ཚུ་ 

ཁ་གསལ་བཤད་བྱིན་ཏེ་ སློབ་ཕྲུག་ཁོང་ར་ལུ་ ལྷག་བཅུག་སྟེ་ གོ་དོན་ལེན་བཅུག་དགོ། 

• རྣམ་ཐར་ཁ་གསལ་ ཡོད་མི་ཚུ་ནང་ ག་ཅི་ར་བལྟ་དགོཔ་ཡོད་ག་ཚུ་ དོན་ཚན་ཐོ་བཀོད་འབད་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ ལྷག་

བཅུག།  

• རྩོམ་པ་པོ་གི་སྐོར་ལས་ ག་ཏེ་ལས་ཨིན་ན་ ག་དེ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ཁོ་ལུ་ ཁྱད་ཆོས་ག་ཅི་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན། ཁོ་གིས་ 

ཤུལ་བཞག་ག་དེ་སྦེ་ར་བཞག་ཡོད་ག། ང་བཅས་ར་གིས་ཡང་ རྩོམ་པ་པོ་བཟུམ་འབད་ཚུགས་ནིའི་ འོས་འབབ་ཡོད་

མེད་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བཤུད་བརྙན་བཟོ་སྟེ་ བཤད་པ་རྐྱབ་བཅུག་དགོ། 

དྲན་གསོ། 

གོང་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ དངོས་འབྲེལ་མེན་པའི་གནས་སྟངས་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ཡོངས་འབྲེལ་དང་མི་སྡེའི་བརྡ་རྒྱུད་ཚུ་ནང་ 

ལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་བཟོ་སྟེ་བཙུགས་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་ནི་དང་། སློབ་དཔོན་དང་སློབ་ཕྲུག་གི་བར་ན་ཡང་ 

བརྡ་དོན་དང་གསལ་བཤད་འབད་དགོཔ་དང་ གོ་བརྡ་སོྤྲད་དགོཔ་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་དང་ མི་སྡེའི་བརྡ་རྒྱུད་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ 

ཕར་ཚུར་གཏང་ལེན་འབད་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་འཕྲོ་མཐུད་འབད་ཚུགསཔ་བཟོ་དགོཔ་ཨིན། 
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དབྱེ་ཞིབ། 

• རྩོམ་པ་པོའི་རྣམ་ཐར་སྐོར་ལས་ རིག་སྟོབས་དང་འཁྲིལ་བའི་ དྲི་བ་དག་པ་ཅིག་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ ལན་ཡིག་ཐོག་ལུ་བྲི་

བཅུག་ནི།  

• རྩོམ་པ་པོའི་སྐོར་ལས་ ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ ངག་ཐོག་ལས་ སྲུང་བཟུམ་གཏང་བཅུག་སྟེ་ ཧ་གོ་མ་གོ་བལྟ་ནི། 

• རྩོམ་པ་པོ་ལུ་ ང་བཅས་ར་དང་མ་འདྲ་བའི་ཁྱད་ཆོས་ག་ཅི་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་བཅུག་ནི། 

• བསྟན་བཅོས་འདི་ གཞན་དང་མ་འདྲཝ་ཅིག་ཨིན་པའི་སྐོར་ལས་ བསམ་འཆར་ག་དེ་སྦེ་བཀོད་ཚུགས་ག་བལྟ་ནི། 

 

མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 

སོྤྱད་འཇུག་ཀུན་དཔལ་འགྲེལ་པ།  

མཚན་དོན་དང་འགྱུར་ཕྱུག་ རྩོམ་པ་པོའི་རྣམ་ཐར། https://youtu.be/cT6BKXJTzBo 

ཞི་བ་ལྷའི་རྣམ་ཐར་བྲིས་མ། https://ti.tibet3.com/culture/kaspa/2018-07-04/29397.html 
ཀུན་སློང་དང་ཀུན་སྤྱོད་སོགས་ཐོག་མར་དགེ་བ་ཀླད་ཀྱི་དོན། https://youtu.be/eCu1p13Fgvg 

ཤེས་རིག་སོྤྱད་འཇུག་སློབ་སྟོན། 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqV50KhYSJAAb4xNzrLx0188PjSrPArVB 
 

 

ལྕོགས་གྲུབ། 

༢- ཀུན་སློང་ཀུན་སོྤྱད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཧ་གོ་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་ ལཱ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ བསམ་སོྤྱད་བཟང་པོའི་ ཕྱོགས་ལུ་

འཛུལ་ཚུགས། 

ལས་དོན། 

བསྟན་བཅོས་རྩོམ་པ་པོའི་ ངོ་མཚར་བའི་རྣམ་ཐར་བདུན་དང་ ཀུན་སློང་ཀུན་སོྤྱད་ དགོས་སོགས་ཆོས་བཞི་ཚུ་གི་སྐོར་    

ཁུངས་དོན་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

 

ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་། 

ཀུན་སློང་ཀུན་སོྤྱད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཧ་གོ་ནིའི་དོན་ལུ། 
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• ཀུན་སློང་ཀུན་སོྤྱད་ཟེར་བའི་སྐོར་ གོ་དོན་དང་ དབྱེ་བ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུལ་ཚུ་ བཅུད་བསྡུས་ཏེ་ བཤུད་བརྙན་ཐོག་

ལུ་ བཟོ་སྟེ་གསལ་བཤད་འབད་ནི། 

• སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ཆོས་འཆད་ཉན་སྐབས་ཀྱི་ ཀུན་སློང་དང་ཀུན་སོྤྱད་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ སློབ་དེབ་ནང་བལྟ་སྟེ་ བླང་བྱའི་

ཀུན་སོྤྱད་དང་སྤང་བྱའི་ཀུན་སོྤྱད་ཚུ་གི་སྐོར་ བཤད་པ་རྐྱབ་བཅུག་དགོ། 

• ཀུན་སློང་དང་ཀུན་སོྤྱད་ཚུ་གི་སྐོར་ དཔེ་ཆ་གཞན་མི་ཚུ་ལས་ག་དེ་སྦེ་ར་ འཐོན་ན་ཡོད་ག་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ འབྲི་

སླབ་འབད་བཅུག་ནི། 

• དུས་རྒྱུན་གྱི་སླབ་སྟོན་ལམ་ལུགས་ནང་ ཀུན་སློང་དང་ཀུན་སོྤྱད་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་ན་ གྲོས་བསྡུར་

འབད་དེ་ ཐག་གཅད་ནི། 

• དཔེ་ཆ་ལྷབ་སྟོན་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ གནས་སྟངས་གཞན་མིའི་ནང་ ཀུན་སློང་དང་ཀུན་སོྤྱད་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ སྤང་བླང་

འབད་དགོཔ་ཨིན་ན་ གྲོས་སྡུར་དང་སྤྱན་ཞུ་གསལ་བཤད་ཚུ་འབད་བཅུག་དགོ། 

དྲན་གསོ། 

• གོང་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ དངོས་འབྲེལ་མེན་པའི་གནས་སྟངས་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ཡོངས་འབྲེལ་དང་མི་སྡེའི་བརྡ་རྒྱུད་ཚུ་ནང་ 

ལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་བཟོ་སྟེ་བཙུགས་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་ནི་དང་།  

• སློབ་དཔོན་དང་སློབ་ཕྲུག་གི་བར་ན་ཡང་ བརྡ་དོན་དང་གསལ་བཤད་འབད་དགོཔ་དང་ གོ་བརྡ་སོྤྲད་དགོཔ་ཚུ་ ཡོངས་

འབྲེལ་དང་ མི་སྡེའི་བརྡ་རྒྱུད་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ཕར་ཚུར་གཏང་ལེན་འབད་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་འཕྲོ་མཐུད་འབད་ཚུགསཔ་

བཟོ་དགོཔ་ཨིན། 

 

དབྱེ་ཞིབ། 

• ཀུན་སློང་ཀུན་སོྤྱད་དང་འབྲེལ་བའི་ དྲི་བ་བཟོ་བྱིན་ཏེ་ ལན་བྲི་བཅུག་ནི། 

• ཀུན་སློང་ཀུན་སོྤྱད་དང་འབྲེལ་བའི་ གསལ་བཤད་དང་སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

• དུས་རྒྱུན་གྱི་ལྷབ་སྟོན་ཚུ་ནང་ ཀུན་སློང་ཀུན་སོྤྱད་དང་འབྲེལ་བའི་ བསམ་སོྤྱད་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ར་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ག་ 

དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 

• ཀུན་སློང་དང་ཀུན་སྤྱོད།   https://youtu.be/eCu1p13Fgvg 



 སློབ་རིམ་༡༡ པ་ལས་༡༢ པ་ཚུན་གྱི་ རིག་གཞུང་རྩ་གཞུང་ལག་ལེན་གྱི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                 སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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• གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་ Rigzhung e-Learning – Royal Education Council (rec.gov.bt) 

• ཤེས་རིག་སོྤྱད་འཇུག་སློབ་སྟོན། 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqV50KhYSJAAb4xNzrLx0188PjSrPArVB 

 

ལྕོགས་གྲུབ། 

༣ དལ་འབྱོར་རྙེད་པར་དཀའ་ཚུལ་དང་ སྨོན་འཇུག་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་ མི་ཚེ་དོན་ལྡན་བཟོ་ནི་དང་ 

བསམ་པ་བཟང་པོའི་ལཱ་འབད་ནི་ཚུ་ལུ་ གོམས་སྦྱང་ཚུད་ཚུགས། 

ལས་དོན། 

༣- དལ་འབྱོར་རྙེད་པར་དཀའ་ཚུལ་དང་ སྨོན་འཇུག་བྱང་ཆུབ་ སེམས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་ཚུ་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 

 

ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་། 

Ø དལ་འབྱོར་རྙེད་པར་དཀའ་ཚུལ་དང་ སྨོན་འཇུག་བྱང་ཆུབ་ སེམས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་ཚུ་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ 

• རྩ་ཚིག་ནང་ཚུད་ཡོད་པའི་ མིང་ཚིག་ལཱ་ཁག་ཚུ་གི་ གོ་དོན་བྲིས་ཏེ་བྱིན། 

• སློབ་དཔོན་གྱིས་ གདམ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ རྩ་ཚིག་རེ་བཞིན་གྱི་འགྲེལ་བཤད་ཚུ་ ས་བཅད་བཙུགས་ཐོག་ལས་ གོ་དོན་

འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་སྟེ་ཧ་གོ་བཅུག། 

• རྩ་ཚིག་རེ་བཞིན་གྱི་འགྲེལ་བཤད་ཚུ་ འགྲེལ་པ་ལྷག་སྟེ་ གོ་དོན་ལེན་བཅུག། 

• རྩ་ཚིག་གི་འགྲེལ་བཤད་ཚུ་ ཁོང་རའི་གོ་ཚུལ་ལྟར་ སྐོར་རྒྱབ་སྦེ་ བཤད་པ་རྐྱབ་བཅུག། 

• བཤད་པ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ མ་བཏུབ་རེ་ཡོདན་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ ལེགས་བཅོས་འབད་དེ་ཧ་གོ་བཅུག། 

• རྩ་ཚིག་དང་འགྲེལ་བའི་ གནད་དོན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ བདེན་རྫུན་་དབྱེ་དཔྱད་དང་ གོ་བ་གཏིང་ཟབ་ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོད་ག་ ཁུངས་

གཏུགས་འབད་བཅུག། 

• རྩ་ཚིག་དེ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་བའི་འགྲེལ་བཤད་ཀྱི་དཔེ་དེབ་དང་འགྲེལ་བཤད་ཀྱི་མཐོང་ཐོས་མཁོ་ཆས་ཚུ་གི་ཁ་བྱང་རེ་འཚོལ་བྱིན་

ཞིནམ་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག། 

• རྩ་ཚིག་གི་ཐོག་ལུ་ དྲི་བ་ཚུ་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ ལན་བྲི་བཅུག་དགོ། 
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དྲན་གསོ། 

• གོང་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ དངོས་འབྲེལ་མེན་པའི་གནས་སྟངས་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ཡོངས་འབྲེལ་དང་མི་སྡེའི་བརྡ་རྒྱུད་ཚུ་ནང་ 

ལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་བཟོ་སྟེ་བཙུགས་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་ནི་དང་།  

• སློབ་དཔོན་དང་སློབ་ཕྲུག་གི་བར་ན་ཡང་ བརྡ་དོན་དང་གསལ་བཤད་འབད་དགོཔ་དང་ གོ་བརྡ་སོྤྲད་དགོཔ་ཚུ་ ཡོངས་

འབྲེལ་དང་ མི་སྡེའི་བརྡ་རྒྱུད་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ཕར་ཚུར་གཏང་ལེན་འབད་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་འཕྲོ་མཐུད་འབད་ཚུགསཔ་

བཟོ་དགོཔ་ཨིན། 

  

དབྱེ་ཞིབ། 

• རྩ་ཚིག་དང་འཁྲིལ་བའི་ གནད་དོན་གལ་ཅན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ གསལ་བཤད་འབད་བཅུག་སྟེ་ གོ་རྟོགས་དང་གསལ་

བཤད་ཀྱི་རིག་རྩལ་ག་དེ་སྦེ་ཡོད་ག་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

• རྩ་བའི་ས་བཅད་རེ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ གནད་དོན་གལ་ཅན་ཚུ་ ཧ་གོ་དང་མ་གོ་བལྟ་ནིའི་ དྲི་བ་རེ་བཀོད་དེ་ ལན་བྲི་

བཅུག་ནི། 

• བརྗོད་དོན་གལ་ཅན་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ དཔེ་ཆ་གཞན་ རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཚུ་ནང་ལས་ ག་དེ་སྦེ་ར་

འཐོན་ནི་ཡོད་ག་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སླབ་ཚུགས་མི་ཚུགས་བལྟ་ནི། 

• བརྗོད་དོན་གལ་ཅན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ལས་འགུལ་བྲི་བཅུག་ནི་ལ་སོགས་པའི་དབྱེ་ཞིབ་ཚུ་འབད་དགོ། 

 

མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 

སོྤྱད་འཇུག་ཀུན་དཔལ་འགྲེལ་པ། རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན། ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་  https://youtu.be/Yn4U8Po8c3s 
དལ་འབྱོར་རྙེད་དཀའ་དང་སྨོན་འཇུག་སེམས་སྐྱེད། https://youtu.be/cT6BKXJTzBo 

ལེའུ་དང་པའི་བཅུད་དོན་སླབ་སྟོན། https://youtu.be/Yn4U8Po8c3s 

ཤེས་རིག་སོྤྱད་འཇུག་སློབ་སྟོན། 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqV50KhYSJAAb4xNzrLx0188PjSrPArVB 
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ལྕོགས་གྲུབ། 

༤- མཆོད་པའི་དབྱེ་བ་དང་ཕན་ཡོན་ སྡིག་པ་བཤགས་ཐངས་ཚུ་གི་སྐོར་ཧ་གོ་སྟེ་ ཚོགས་གསག་སྒྲིབ་སྦྱང་གི་ལཱ་ཚུ་ རང་

གིས་འབད་ནི་དང་ གཞན་ལུ་བཤད་ནི་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་འབད་ཚུགས།  

ལས་དོན། 

༤-  མཆོད་པའི་དབྱེ་བ་དང་ཕན་ཡོན་ སྡིག་པ་བཤགས་ཐངས་ཚུ་གི་སྐོར་ཧ་གོ་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

 

 

ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་། 

Ø མཆོད་པའི་དབྱེ་བ་དང་ཕན་ཡོན་ སྡིག་པ་བཤགས་ཐངས་ཚུ་གི་སྐོར་ཧ་གོ་ནིའི་དོན་ལུ། 

• རྩ་ཚིག་ནང་ཚུད་ཡོད་པའི་ མིང་ཚིག་ལཱ་ཁག་ཚུ་གི་ གོ་དོན་བྲིས་ཏེ་བྱིན། 

• སློབ་དཔོན་གྱིས་ གདམ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ རྩ་ཚིག་རེ་བཞིན་གྱི་འགྲེལ་བཤད་ཚུ་ ས་བཅད་བཙུགས་ཐོག་ལས་ གོ་དོན་

འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་སྟེ་ཧ་གོ་བཅུག། 

• རྩ་ཚིག་རེ་བཞིན་གྱི་འགྲེལ་བཤད་ཚུ་ འགྲེལ་པ་ལྷག་སྟེ་ གོ་དོན་ལེན་བཅུག། 

• རྩ་ཚིག་གི་འགྲེལ་བཤད་ཚུ་ ཁོང་རའི་གོ་ཚུལ་ལྟར་ སྐོར་རྒྱབ་སྦེ་ བཤད་པ་རྐྱབ་བཅུག། 

• བཤད་པ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ མ་བཏུབ་རེ་ཡོདན་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ ལེགས་བཅོས་འབད་དེ་ ཧ་གོ་བཅུག། 

• རྩ་ཚིག་དང་འགྲེལ་བའི་ གནད་དོན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ བདེན་རྫུན་དབྱེ་དཔྱད་དང་ གོ་བ་གཏིང་ཟབ་ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོད་ག་ ཁུངས་

གཏུགས་འབད་བཅུག། 

• མཆོད་པའི་དབྱེ་བ་དང་ཕན་ཡོན་གྱི་སྐོར་ལས་ བྲིས་ཏེ་ཡོད་པའི་ཀི་དེབ་ཚུ་ ལྷག་བཅུག་ནི། 

• མཆོད་པ་ཕུལ་ཐངས་ཚུ་ཡང་ མཆོད་པའི་དངོས་རྫས་ཚུ་ འབག་འོང་ཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་དངོས་འབད་ཕུལ་བཅུག་ནི། 

• ཤུལ་ལས་སྡིག་པ་མི་འབད་ནི་ལུ་ ཁས་བླངས་འབད་བཅུག་ནི། དཔེར་ན་ སློབ་ཕྲུག་ ཤོབ་རྐྱབ་སྡོད་མི་ཅིག་ཡོད་པ་ཅིན་ 

ཤོབ་ཀྱི་ཉེས་དམིགས་རེ་བཤད་བྱིན་ཏེ་ ད་ལས་ཕར་ཤོབ་མི་རྐྱབ་ཟེར་ ཁས་བླངས་འབད་བཅུག་ནི་ བཟུམ་ཨིན།  

• རྩ་ཚིག་དེ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་བའི་འགྲེལ་བཤད་ཀྱི་དཔེ་དེབ་དང་ འགྲེལ་བཤད་ཀྱི་མཐོང་ཐོས་མཁོ་ཆས་ཚུ་གི་ཁ་བྱང་རེ་འཚོལ་

བྱིན་ཞིནམ་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག། 

• ཆོས་སོྤྱད་དང་མདོ་མངས་ཚུ་ནང་ སྡིག་བཤགས་དང་ མཆོད་པའི་དབྱེ་བ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ འཐོན་ནི་ཡོད་མི་ཚུ་ ལྷག་དགོ་
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པའི་ལམ་སྟོན་བྱིན་ནི། 

 

དྲན་གསོ། 

• གོང་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ དངོས་འབྲེལ་མེན་པའི་གནས་སྟངས་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ཡོངས་འབྲེལ་དང་མི་སྡེའི་བརྡ་རྒྱུད་ཚུ་ནང་ 

ལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་བཟོ་སྟེ་བཙུགས་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་ནི་དང་།  

• སློབ་དཔོན་དང་སློབ་ཕྲུག་གི་བར་ན་ཡང་ བརྡ་དོན་དང་གསལ་བཤད་འབད་དགོཔ་དང་ གོ་བརྡ་སོྤྲད་དགོཔ་ཚུ་ ཡོངས་

འབྲེལ་དང་ མི་སྡེའི་བརྡ་རྒྱུད་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ཕར་ཚུར་གཏང་ལེན་འབད་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་འཕྲོ་མཐུད་འབད་ཚུགསཔ་

བཟོ་དགོཔ་ཨིན། 

 

དབྱེ་ཞིབ། 

• མཆོད་པའི་དབྱེ་བ་དང་ སྡིག་པ་བཤགས་ཐངས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ རེ་བཞིན་གྱི་སྐོར་ སྐོར་རྒྱབ་སྦེ་ གསལ་བཤད་འབད་བཅུག་

སྟེ་ གོ་རྟོགས་དང་ གསལ་བཤད་ཀྱི་རིག་རྩལ་ ག་དེ་སྦེ་ཡོད་ག་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

• རྩ་བའི་ས་བཅད་རེ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ གནད་དོན་གལ་ཅན་ཚུ་ ཧ་གོ་དང་མ་གོ་བལྟ་ནིའི་ དྲི་བ་རེ་བཀོད་དེ་ ལན་བྲི་

བཅུག་ནི། 

• མཆོད་པའི་དབྱེ་བ་དང་ སྡིག་པ་བཤགས་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ དཔེ་ཆ་གཞན་ རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཚུ་ནང་ལས་ ག་དེ་སྦེ་ར་

འཐོན་ནི་ཡོད་ག་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སླབ་ཚུགས་མི་ཚུགས་བལྟ་ནི། 

• བརྗོད་དོན་གལ་ཅན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ལས་འགུལ་བྲི་བཅུག་ནི་ལ་སོགས་པའི་ དབྱེ་ཞིབ་ཚུ་འབད་དགོ། 

 

མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 

མཆོད་པ་ཕུལ་བའི་བྱ་རིམ། བློ་གཏེར་དཔེ་སྐྲུན། 

མདོ་མངས། ༼སྡིག་བཤགས་དང་འབྲེལ་བའི་མདོ་ཚུ་ ལྷག་ནི།༽ 

ཉེར་མཁོའི་ཆོས་སོྤྱད་དཔེ་ཆ། ༼སྡིག་བཤགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐུན་གྱི་དཔེ་ཆ་ཚུ་ ལྷག་ནི།༽ 

 

ལྕོགས་གྲུབ། 
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༥ བློ་སྦྱོང་འབད་ནི་དང་ སེམས༌སྐྱེད་ལེན་ཐངས་ཀྱི་རིམ་པ་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་ རང་ཉམས་ལེན་འབད་ནི་དང་ གཞན་ལུ་བཤད་པ་ 

   རྐྱབ་ནི་ཚུ་འབད་ཚུགས། 

ལས་དོན། 

༥- སེམས༌སྐྱེད་ཀྱི་རིམ་པ་ ཡན་ལག་ལྷག་མ་བཞི་ ཉེར་ལེན་གྱི་སྔོན་འགྲོས་བློ་སྦྱངས་པ་ དངོས་གཞི་བྱང་སེམས་ ཡོངས་

སུ་གཟུང་བ། རང་གཞན་ དགའ་བ་སྒོམ་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ལས་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་། 

བློ་སྦྱོང་འབད་ནི་དང་ སེམས༌སྐྱེད་ལེན་ཐངས་ཀྱི་རིམ་པ་ཚུ་ཧ་གོ་ནིའི་དོན་ལུ། 

• རྩ་ཚིག་ནང་ཚུད་ཡོད་པའི་ མིང་ཚིག་ལཱ་ཁག་ཚུ་གི་ གོ་དོན་བྲིས་ཏེ་ མིང་ཚིག་སྔོན་སྟོན་འབད་ནི། 

• སློབ་དཔོན་གྱིས་ གདམ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ རྩ་ཚིག་རེ་བཞིན་གྱི་འགྲེལ་བཤད་ཚུ་ ས་བཅད་བཙུགས་ཐོག་ལས་ བཤུད་

བརྙན་ནང་བཙུགས་ཏེ་སྟོན་ཐོག་ལས་ གོ་དོན་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་སྟེ་ཧ་གོ་བཅུག། 

• རྩ་ཚིག་རེ་བཞིན་གྱི་གོ་དོན་ཚུ་ འགྲེལ་པ་ལྷག་སྟེ་ གོ་དོན་ལེན་བཅུག། 

• རྩ་ཚིག་གི་འགྲེལ་བཤད་ཚུ་ ཁོང་རའི་གོ་ཚུལ་ལྟར་ སྐོར་རྒྱབ་སྦེ་ བཤད་པ་རྐྱབ་བཅུག། 

• བསྙུང་གནས་རེ་བསྲུང་པའི་སྐབས་ སྡོམ་པ་ལེན་ཐངས་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོད་ག་ དེའི་གནས་ཚུལ་ཚུ་བཤད་བྱིན་ནི། 

• བཤད་པ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ མ་བཏུབ་རེ་ཡོདན་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ ལེགས་བཅོས་འབད་དེ་ ཧ་གོ་བཅུག། 

• རྩ་ཚིག་དང་འགྲེལ་བའི་ གནད་དོན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ བདེན་རྫུན་དབྱེ་དཔྱད་དང་ གོ་བ་གཏིང་ཟབ་ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོད་ག་ ཁུངས་

གཏུགས་འབད་བཅུག། 

• བྱང་ཆུབ་སེམས་སྐྱེད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ མཁས་མི་ཅིག་མགྲོན་བརྡ་འབད་དེ་ བཤད་པ་རྐྱབ་མི་ལུ་ཉན་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ བྲི་

བཅུག་ནི། 

• བྱང་ཆུབ་སེམས་འདི་ མི་ཚེའི་གནས་སྟངས་ནང་ ཉམས་ལེན་ ག་དེ་སྦེ་འབད་ནི་ཨིན་ན་འདྲི་ནི། དཔེར་ན་ ༡ ཁྱོད་ཀྱིས་

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་འདི་ ལག་ལེན་ག་དེ་སྦེ་འཐབ་ནི? ༢ བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ཕན་ཐོགས་ ག་

དེ་སྦེ་འོང་ནི་བཟུམ་འདུག? བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཐོག་ལས་ མི་སྡེ་ནང་གཞན་དང་གཅིག་ཁར་ མཐུན་འབྲེལ་ ག་

དེ་སྦེ་བཞག་ནི་སྨོ? ཟེར་དོ་བཟུམ་གྱི་ དྲི་བ་རེ་བཀོད་ནི། 
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དྲན་གསོ། 

• གོང་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ དངོས་འབྲེལ་མེན་པའི་གནས་སྟངས་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ཡོངས་འབྲེལ་དང་མི་སྡེའི་བརྡ་རྒྱུད་ཚུ་ནང་ 

ལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་བཟོ་སྟེ་བཙུགས་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་ནི་དང་།  

• སློབ་དཔོན་དང་སློབ་ཕྲུག་གི་བར་ན་ཡང་ བརྡ་དོན་དང་གསལ་བཤད་འབད་དགོཔ་དང་ གོ་བརྡ་སོྤྲད་དགོཔ་ཚུ་ ཡོངས་

འབྲེལ་དང་ མི་སྡེའི་བརྡ་རྒྱུད་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ཕར་ཚུར་གཏང་ལེན་འབད་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་འཕྲོ་མཐུད་འབད་ཚུགསཔ་

བཟོ་དགོཔ་ཨིན། 

 

དབྱེ་ཞིབ། 

• སེམས་སྐྱེད་ལེན་ཐངས་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་གལ་ཅན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ སྐོར་རྒྱབ་སྦེ་ གསལ་བཤད་འབད་བཅུག་

སྟེ་ གོ་རྟོགས་དང་ གསལ་བཤད་ཀྱི་རིག་རྩལ་ ག་དེ་སྦེ་ཡོད་ག་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

• རྩ་བའི་ས་བཅད་རེ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ གནད་དོན་གལ་ཅན་ཚུ་ ཧ་གོ་དང་མ་གོ་བལྟ་ནིའི་ དྲི་བ་རེ་བཀོད་དེ་ ལན་བྲི་

བཅུག་ནི། 

• བརྗོད་དོན་གལ་ཅན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ལས་འགུལ་བྲི་བཅུག་ནི་ལ་སོགས་པའི་དབྱེ་ཞིབ་ཚུ་འབད་དགོ། 

 

མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 

ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་ Rigzhung e-Learning – Royal Education Council (rec.gov.bt) 
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༢) སློབ་རིམ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚིག་རྒྱན་གྱི་ལྕོགས་འགྲུབ། 

ལྕོགས་གྲུབ། 

༡ སྤྱིར་བཏང་སྙན་ངག་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་ རྩོམ་པ་པོའི་མཚན་རྩོམ་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ཁ་གསལ་འབད་འབྲི་སླབ་འབད་དེ་ སྙན་ངག་

ལུ་ སོྤྲ་བ་དང་ ཡིད་ཆེས་ཡོད་པའི་ཚུལ་སྟོན་ཚུགས། 

༢  མིང་བཏགས་ཚུལ་དང་ མཆོད་བརྗོད་དགོས་སོགས་ཆོས་བཞི་ཚུ་བཤད་པ་རྐྱབ་སྟེ་ སྙན་ངག་གི་རྒྱབ་ཁུངས་ཁ་གསལ་  

བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས། 

ལས་དོན། 

༡ སྤྱིར་བཏང་སྙན་ངག་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་ རྩོམ་པ་པོའི་མཚན་ རྩོམ་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ ཁ་གསལ་འབད་འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་

དགོ། 

༢ མིང་བཏགས་ཚུལ་དང་ མཆོད་བརྗོད་ དགོས་སོགས་ཆོས་བཞི་ཚུ་ བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 
 

ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་། 

སྤྱིར་བཏང་སྙན་ངག་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་ རྩོམ་ཚུལ་ སོགས་ཀྱི་སྐོར་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ཤེས་ཐབས་ལུ། 

• སྤྱིར་བཏང་སྙན་ངག་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་ རྩོམ་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ལས་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ བཅུད་དོན་ཚུ་ བཤུད་བརྙན་ཐོག་

ལས་བཟོ་སྟེ་ གསལ་བཤད་འབད་དགོ། 

• བཅུད་དོན་གསལ་བཤད་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁ་གསལ་སློབ་དེབ་ནང་ལས་ལྷག་སྟེ་ གོ་བ་ལེན་བཅུག་དགོ། 

དེའི་སྐབས་ ཧ་མ་གོཝ་རེ་ཡོདན་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ གོ་དོན་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་དགོ། 

• སྙན་ངག་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་ རྩོམ་པ་པོའི་མཚན་ རྩོམ་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ དྲི་བ་བཟོ་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ ལན་འཚོལ་ཏེ་བྲི་

བཅུག་དགོ། 

• དོན་ཚན་དེ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གསལ་བཤད་རེ་བཟོ་སྟེ་ གཏང་དགོ་པའི་ བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་དག་

པ་ཅིག་ལུ་ གསལ་བཤད་འབད་བཅུག་དགོ། 

• སྙན་ངག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ནང་རྡོག་ དྲིས་ལན་འབད་བཅུག་ནི། 

• སྙན་ངག་ལུ་ མཁས་སྦྱང་ཡོད་མི་ཚུ་ སྐུ་མགྲོན་འབད་སློབ་ཁང་ནང་ཞུ་ཞིནམ་ལས་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ ལོ་རྒྱུས་

ཚུ་སླབ་བཅུག། 

• སྙན་ངག་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་འབ◌ྲ◌ེལ་བའི་ ལྷག་དེབ་ཚུ་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ཧ་གོ་བཅུག་ནི། 
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• སྙན་ངག་ལུ་མཁས་པ་ཅིན་ དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གོ་སྐབས་དང་མནོ་དོན་འགྲུབ་ནི་ཚུ་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོད་ག་ 

གོ་བསྡུར་འབད་ནི། 

• བརྗོད་དོན་སྙན་ངག་གིས་བརྒྱན་ཏེ་ཡོད་མི་ཅིག་དང་ རྒྱན་མ་བཙུགས་པར་ཡོད་པའི་བརྗོད་དོན་ཅིག་ བཀོད་ཞིནམ་

ལས་ དེ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ དཔྱད་བཅུག། 

དྲན་གསོ། 

• གོང་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ དངོས་འབྲེལ་མེན་པའི་གནས་སྟངས་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ཡོངས་འབྲེལ་དང་མི་སྡེའི་བརྡ་རྒྱུད་ཚུ་ནང་ 

ལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་བཟོ་སྟེ་བཙུགས་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་ནི་དང་།  

• སློབ་དཔོན་དང་སློབ་ཕྲུག་གི་བར་ན་ཡང་ བརྡ་དོན་དང་གསལ་བཤད་འབད་དགོཔ་དང་ གོ་བརྡ་སོྤྲད་དགོཔ་ཚུ་ ཡོངས་

འབྲེལ་དང་ མི་སྡེའི་བརྡ་རྒྱུད་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ཕར་ཚུར་གཏང་ལེན་འབད་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་འཕྲོ་མཐུད་འབད་ཚུགསཔ་

བཟོ་དགོཔ་ཨིན། 

 

དབྱེ་ཞིབ། 

• སྙན་ངག་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་ རྩོམ་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ གསལ་བཤད་འབད་བཅུག་སྟེ་ ག་དེ་སྦེ་ཧ་གོ་སྟེ་ཡོད་མེད་བལྟ་ནི། 

• སྙན་ངག་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་ རྩོམ་ཚུལ་ཚུ་དང་འབ◌ྲ◌ེལ་བའི་དྲི་བ་ཚུ་ བཀོད་ཞིནམ་ལས་ ལན་བྲི་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་

འབད། 

 

མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 

སྙན་ངག་གི་སྤྱི་དོན། https://youtu.be/GFP0bcINISc 

སྙན་ངག་ལེའུ་གཉིས་པའི་དཔེར་བརྗོད་ བློ་གསར་དགའ་བའི་གླུ་དབྱངས། ཨྱོན་བསྟན་འཛིན་ཤཱསྟྲི། སྙན་ངག་ལ་ལྟ་བའི་

མིག། མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲིས། རྫོང་ཁའི་སྙན་ངག་བློ་གསར་དགའ་བའི་མིག་གི་བདུད་རྩི། ཀརྨ་དབང་འདུས།  
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ལྕོགས་གྲུབ། 

༢  མིང་བཏགས་ཚུལ་དང་ མཆོད་བརྗོད་དགོས་སོགས་ཆོས་བཞི་ཚུ་བཤད་པ་རྐྱབ་སྟེ་ སྙན་ངག་གི་རྒྱབ་ཁུངས་ཁ་གསལ་  

བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས། 

ལས་དོན། 

༢ མིང་བཏགས་ཚུལ་དང་ མཆོད་བརྗོད་ དགོས་སོགས་ཆོས་བཞི་ཚུ་ བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 
 

ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་། 

མིང་བཏགས་ཚུལ་དང་ མཆོད་བརྗོད་ དགོས་སོགས་ཆོས་བཞི་ཚུ་གི་སྐོར་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ཤེས་ཐབས་ལུ། 

• མིང་བཏགས་ཚུལ་དང་ མཆོད་བརྗོད་ དགོས་སོགས་ཆོས་བཞི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ བཅུད་དོན་ཚུ་ 

བཤུད་བརྙན་ཐོག་ལས་བཟོ་སྟེ་ གསལ་བཤད་འབད་དགོ། 

• བཅུད་དོན་གསལ་བཤད་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁ་གསལ་སློབ་དེབ་ནང་ལས་ལྷག་སྟེ་ གོ་བ་ལེན་བཅུག་དགོ། 

དེའི་སྐབས་ ཧ་མ་གོཝ་རེ་ཡོདན་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ གོ་དོན་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་དགོ། 

• མིང་བཏགས་ཚུལ་དང་ མཆོད་བརྗོད་ དགོས་སོགས་ཆོས་བཞི་ཚུ་གི་སྐོར་ དྲི་བ་བཟོ་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ ལན་འཚོལ་

ཏེ་བྲི་བཅུག་དགོ། 

• དོན་ཚན་དེ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ནང་རྡོག་ དྲིས་ལན་འབད་བཅུག་ནི། 

• སྙན་ངག་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་འབ◌ྲ◌ེལ་བའི་ ལྷག་དེབ་ཚུ་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ཧ་གོ་བཅུག་ནི། 

དྲན་གསོ། 

• གོང་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ དངོས་འབྲེལ་མེན་པའི་གནས་སྟངས་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ཡོངས་འབྲེལ་དང་མི་སྡེའི་བརྡ་རྒྱུད་ཚུ་ནང་ 

ལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་བཟོ་སྟེ་བཙུགས་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་ནི་དང་།  

• སློབ་དཔོན་དང་སློབ་ཕྲུག་གི་བར་ན་ཡང་ བརྡ་དོན་དང་གསལ་བཤད་འབད་དགོཔ་དང་ གོ་བརྡ་སོྤྲད་དགོཔ་ཚུ་ ཡོངས་

འབྲེལ་དང་ མི་སྡེའི་བརྡ་རྒྱུད་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ཕར་ཚུར་གཏང་ལེན་འབད་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་འཕྲོ་མཐུད་འབད་ཚུགསཔ་

བཟོ་དགོཔ་ཨིན། 
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དབྱེ་ཞིབ། 

• མིང་བཏགས་ཚུལ་དང་ མཆོད་བརྗོད་ དགོས་སོགས་ཆོས་བཞི་ཚུ་གི་སྐོར་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ ག་དེ་སྦེ་ཧ་གོ་སྟེ་

ཡོད་མེད་བལྟ་ནི། 

• མིང་བཏགས་ཚུལ་དང་ མཆོད་བརྗོད་ དགོས་སོགས་ཆོས་བཞི་ཚུ་དང་འབ◌ྲ◌ེལ་བའི་དྲི་བ་ཚུ་ བཀོད་ཞིནམ་ལས་ 

ལན་བྲི་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད། 

 

མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 

སྙན་ངག་ལེའུ་གཉིས་པའི་དཔེར་བརྗོད་ བློ་གསར་དགའ་བའི་གླུ་དབྱངས། ཨྱོན་བསྟན་འཛིན་ཤཱསྟྲི། སྙན་ངག་ལ་ལྟ་བའི་མིག། 

མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲིས། རྫོང་ཁའི་སྙན་ངག་བློ་གསར་དགའ་བའི་མིག་གི་བདུད་རྩི། ཀརྨ་དབང་འདུས།  

 

ལྕོགས་གྲུབ། 

༣ སྙན་ངག་གི་ལུས་ བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མའི་སྐོར་ལས་ཧ་གོ་སྟེ་ རང་གི་མནོ་དོན་ཚུ་ ལུས་ གང་རུང་གི་ཐོག་ལུ་བཀོད་ཚུགས། 

 

ལས་དོན། 

༣ - སྙན་ངག་གི་ལུས་ བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མའི་སྐོར་ལས་ ཤེས་ཚུགས་དགོ། 

 

ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་། 

Ø སྙན་ངག་གི་ལུས་ བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མ་ གསུམ་གྱི་སྐོར་ལས་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ཤེས་ཐབས་ལུ། 

• བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མའི་གོ་དོན་ཚུ་ དཔེ་དང་བཅས་བཤུད་བརྙན་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ སྤྱན་ཞུ་འབད་དེ་ གོ་དོན་བརྡ་སོྤྲད་

འབད་དགོ། 

• གནད་དོན་ལཚུ་ བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མའི་ཐོག་ལས་བྲི་ནིའི་ དཔེ་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ སྦྱང་བ་གང་མང་བྱིན་དགོ། 

• ཚིགས་བཅད་ནང་ཡོད་པའི་ རྩོམ་འཇམ་སངམ་ཅིག་ ཚིག་ལྷུག་ནང བསྒྱུར་ཏེ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ དཔེ་སྟོན་འབད་དེ་ བྲི་

བཅུག་དགོ། 
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• ལྷུག་པའི་ནང་བརྩམས་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཅིག་ ཚིགས་བཅད་ནང་བསྒྱུར་ཏེ་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་དཔེ་སྟོན་འབད་དེ བྲི་

བཅུག་དགོ། 

དཔེར་ན། 

            ༼ལྷུག་པ།༽              ཚིགས་བཅད༽ 

༉ རང་གི་བལྟ་བའི་མིག་ཁར་ལེགས་པའི་ཡིད་

འོང་འདི་ལུ་ མཐོང་ནི་མེད་པའི་སེམས་འདི་ ཤོར་

ཏེ་འབད་རུང་ ཚེ་སྔོན་བསྐོས་པའི་ལས་འཕྲོ་ཅིག་

མེདཔ་འདྲཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ རང་གི་ཧིང་ལས་

དགའ་བའི་མི་ལས་ དགའ་བའི་སེམས་ཀྱི་བརྩེ་བ་

འཐོབ་ཚུགས་པར་ལཱ་ཁག་རྐྱབ་ཨིན་མས།  

 

 

དྲན་གསོ། 

• གོང་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ དངོས་འབྲེལ་མེན་པའི་གནས་སྟངས་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ཡོངས་འབྲེལ་དང་མི་སྡེའི་བརྡ་རྒྱུད་ཚུ་ནང་ 

ལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་བཟོ་སྟེ་བཙུགས་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་ནི་དང་།  

• སློབ་དཔོན་དང་སློབ་ཕྲུག་གི་བར་ན་ཡང་ བརྡ་དོན་དང་གསལ་བཤད་འབད་དགོཔ་དང་ གོ་བརྡ་སོྤྲད་དགོཔ་ཚུ་ ཡོངས་

འབྲེལ་དང་ མི་སྡེའི་བརྡ་རྒྱུད་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ཕར་ཚུར་གཏང་ལེན་འབད་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་འཕྲོ་མཐུད་འབད་ཚུགསཔ་

བཟོ་དགོཔ་ཨིན། 

 

དབྱེ་ཞིབ། 

• གནད་དོན་ག་ཅི་ནང་འབད་རུང་ ཡོངས་འབྲེལ་དང་ཡོངས་འབྲེལ་མེན་པ་གང་རུང་ཐོག་ལས་ གནད་དོན་ཅིག་

གི་སྐོར་ལས་ ལྷུག་པ་ནང་བྲིས་ཡོད་མི་འདི་ བྱིན་ཞིནམ་ལས་ ཚིགས་བཅད་ནང་ བྲི་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་

འབད་ནི། 

• ཚིགས་བཅད་ནང་ཡོད་མི་འདི་ བྱིན་ཞིནམ་ལས་ ལྷུག་པ་ནང་བྲི་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

• ཚིག་བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མའི་གོ་དོན་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 



 སློབ་རིམ་༡༡ པ་ལས་༡༢ པ་ཚུན་གྱི་ རིག་གཞུང་རྩ་གཞུང་ལག་ལེན་གྱི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                 སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 

རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།                             ཤོག་གྲངས་ 54 / 66 
 
 

• ཚིག་བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མའི་སྐོར་ལས་ བཤད་པ་ཚུ་ དཔེ་དེབ་གཞན་ཚུ་ལས་ འཚོལ་བཅུག་ནི། 

 

མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 

སྙན་ངག་ལེའུ་གཉིས་པའི་དཔེར་བརྗོད་བློ་གསར་དགའ་བའི་གླུ་དབྱངས། ཨྱོན་བསྟན་འཛིན་ཤཱསྟྲི། སྙན་ངག་ལ་ལྟ་བའི་

མིག། མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲིས། རྫོང་ཁའི་སྙན་ངག་བློ་གསར་དགའ་བའི་མིག་གི་བདུད་རྩི། ཀརྨ་དབང་འདུས། རང་

གྲོལ་དང་དབྱངས་སྒྲོན།  

 

 

ལྕོགས་གྲུབ། 

༥ སྙན་ངག་གི་སྐྱོན་སེལ་རྣམ་གཞག་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་ རྩོམ་ཚུ་ སྐྱོན་གྱི་ཆ་སྤངས་ཏེ་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཚུགས། 

 

ལས་དོན། 

༥ - སྙན་ངག་གི་སྐྱོན་སེལ་རྣམ་གཞག་ཚུ་བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 

༦- རྩོམ་ཚུ་ སྐྱོན་གྱི་ཆ་སྤངས་ཏེ་ རྐྱབ་ནིའི་གཞི་འགྱམ་ཚུད་ཚུགས་དགོ། 

 

ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་། 

སྙན་ངག་གི་སྐྱོན་སེལ་རྣམ་གཞག་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ཤེས་ཏེ་ རྩོམ་ཚུ་ སྐྱོན་གྱི་ཆ་སྤངས་ཏེ་ རྐྱབ་ནིའི་གཞི་འགྱམ་ཚུད་ཚུགས་

ནིའི༌དོན༌ལུ། 

དངོས༌འབྲེལ། 

སྐྱོན་སེལ་གྱི་རྣམ་གཞག་སྐོར་ དཔེ་དོན་བཅས་ བཤུད་བརྙན་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ སྤྱན་ཞུ་འབད་དེ་ སྐྱོན་ཡོན་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་

བཅུག་ནི། 

སྐྱོན་ཡོད་པའི་རྩོམ་ཚུ་ འཚོལ་འབག་སྟེ་ སྟོན་ཐོག་ལས་ རྩོམ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ཀྱི་ སྐྱོན་གྱི་ཆ་ཚུ་ སེམས་ཁར་ངེས་བཅུག་དགོ། 

སྐྱོན་དང་ཡོན་ཏན་ ག་དེ་སྦེ་འདུག་ག་བལྟ་སྟེ་ ལེགས་བཅོས་འབད་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་མི་བཟུམ་

གྱི་ སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བྱིན་དགོ། དཔེར་ན།  
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སྐྱོན་ཡོདཔ། སྐྱོན་སེལ། 

ནམ་མཁའི་དཀར་གསལ་གྱི་ཟླ་བ། །ཕར་ཤར་ཕོྱགས་ལས་ཤར་བའི་ཚེ། ། 

དྲིན་ཆེན་གྱི་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀུ། །ཧིང་ཁ་ལས་ཡང་ཡང་དྲནམ་མས། ། 
 

 

དྲན་གསོ། 

• གོང་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ དངོས་འབྲེལ་མེན་པའི་གནས་སྟངས་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ཡོངས་འབྲེལ་དང་མི་སྡེའི་བརྡ་རྒྱུད་ཚུ་ནང་ 

ལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་བཟོ་སྟེ་བཙུགས་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་ནི་དང་།  

• སློབ་དཔོན་དང་སློབ་ཕྲུག་གི་བར་ན་ཡང་ བརྡ་དོན་དང་གསལ་བཤད་འབད་དགོཔ་དང་ གོ་བརྡ་སོྤྲད་དགོཔ་ཚུ་ ཡོངས་

འབྲེལ་དང་ མི་སྡེའི་བརྡ་རྒྱུད་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ཕར་ཚུར་གཏང་ལེན་འབད་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་འཕྲོ་མཐུད་འབད་ཚུགསཔ་

བཟོ་དགོཔ་ཨིན། 

 

དབྱེ་ཞིབ། 

• སྐྱོན་ཡོད་མི་ ཚིགས་བཅད་ དག་པ་ཅིག་ བྱིན་ཞིན་ན་ སྐྱོན་སེལ་འབད་དེ་ བྲི་ཚུགས་མི་ཚུགས་བལྟ་ནི།  

• ཉེ་བར་མཁོ་བའི་སྐྱོན་སེལ་གྱི་གོ་དོན་བྲི་བཅུག་ནི། 

• སྐྱོན་སེལ་གྱི་སྐོར་ལས་ མ་ཤེས་པ་ཅིན་ གནོད་པ་ག་ཅི་འོང་ནི་ཨིན་ན་བྲི་བཅུག་ནི། 

• གཞན་གྱི་རྩོམ་ཚུ་ནང་ མ་བཏུབ་པའི་སྐྱོན་ག་ཅི་ཡོད་ག་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་བཅུག་ནི། 

མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 

 སྙན་ངག་ལེའུ་གཉིས་པའི་དཔེར་བརྗོད་བློ་གསར་དགའ་བའི་གླུ་དབྱངས། ཨྱོན་བསྟན་འཛིན་ཤཱསྟྲི། སྙན་ངག་ལ་ལྟ་བའི་

མིག། མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲིས། རྫོང་ཁའི་སྙན་ངག་བློ་གསར་དགའ་བའི་མིག་གི་བདུད་རྩི། ཀརྨ་དབང་འདུས།  

 

ལྕོགས་གྲུབ། 

༦ རྩོམ་ཚུ་ རང་བཞིན་བརྗོད་པ་དང་ དཔེ་རྒྱན་གྱི་ རྒྱན་གྱི་ཐོག་ལུ་རྐྱབ་སྟེ་ གཞན་ཡིད་འཕྲོག་ཚུགས། 

༧ གཞན་གྱིས་བྲིས་ཡོད་པའི་ སྙན་རྩོམ་ཚུ་ལྷག་ཞིན་ན་ དེ་ལུ་རྟ་དྲངས་ཏེ་ རྩོམ་འབྲི་འབད་ཚུགས། 
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ལས་དོན།  

༦- རང་བཞིན་བརྗོད་པ་དང་ དཔེ་རྒྱན་༡༠ པ་ཚུན་གྱི་མཚན་ཉིད་ཧ་གོ་ཐོག་ལས་ དཔེར་བརྗོད་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཚུ་ངོས་འཛིན་

འབད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

༧- ཡུལ་དུས་གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཚིག་བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མ་གང་རུང་གི་ཐོག་ལུ་ རྩོམ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 

༨- གཞན་གྱིས་བྲིས་ཡོད་པའི་སྙན་རྩོམ་ཚུ་ལྷག་ཞིན་ན་ དེ་ལུ་རྟ་དྲངས་ཏེ་ རྩོམ་འབྲི་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 

ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་། 

Ø རྩོམ་ཚུ་ རང་བཞིན་བརྗོད་པ་དང་ དཔེ་རྒྱན་གྱི་ཐོག་ལས་ གཞན་ཡིད་འཕྲོག་ཚུགསཔ་འབད་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ། 

• གདམ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ རང༌བཞིན༌བརྗོད༌པ༌དང༌ དཔེ༌རྒྱན༌ག◌ྱ◌ི་ རྒྱན་གྱི་མཚན་ཉིད་དང་ དཔེ་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་ 

འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ གོ་དོན་དང་ ངེས་ཚིག་ དཔེར་བརྗོད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཚུ་ ཧ་གོ་བཅུག། 

• རྒྱན་དང་འཁྲིལ་བའི་ དཔེར་བརྗོད་ཀྱི་དཔེ་ཚུ་ བྲིས་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ འདི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རང་སྟོབས་ཀྱི་དཔེར་

བརྗོད་རེ་ མངོ་བརྗོད་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྩོམ་བཅུག་དགོ། 

• རྒྱན་དང་འཁྲིལ་བའི་དཔེར་བརྗོད་ཀྱི་དཔེ་ཚུ་ སྙན་ངག་གི་རྩོམ་དེབ་གཞན་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ཡང་ བལྟ་བཅུག་སྟེ་ དཔེར་

བརྗོད་རྐྱབ་ཐངས་ཚུ་ སྦྱང་བ་ཚུད་བཅུག། 

• གཞན་གྱི་རྩོམ་ཚུ་ ལྷག་ཞིན་ན་ དེ་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ གསར་རྩོམ་འབད་བཅུག་ནི་དང་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་ བྲི་བཅུག་ནི། 

དྲན་གསོ། 

• གོང་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ དངོས་འབྲེལ་མེན་པའི་གནས་སྟངས་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ཡོངས་འབྲེལ་དང་མི་སྡེའི་བརྡ་རྒྱུད་ཚུ་ནང་ 

ལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་བཟོ་སྟེ་བཙུགས་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་ནི་དང་།  

• སློབ་དཔོན་དང་སློབ་ཕྲུག་གི་བར་ན་ཡང་ བརྡ་དོན་དང་གསལ་བཤད་འབད་དགོཔ་དང་ གོ་བརྡ་སོྤྲད་དགོཔ་ཚུ་ ཡོངས་

འབྲེལ་དང་ མི་སྡེའི་བརྡ་རྒྱུད་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ཕར་ཚུར་གཏང་ལེན་འབད་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་འཕྲོ་མཐུད་འབད་ཚུགསཔ་

བཟོ་དགོཔ་ཨིན། 
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དབྱེ་ཞིབ། 

• དངོས་འབྲེལ་དང་དངོས་འབྲེལ་མེན་པ་གང་རུང་གི་ཐོག་ལས་ རང་བཞིན་བརྗོད་པ་དང་ དཔེ་རྒྱན་ཚུ་གི་དྲི་བ་ཚུ་ བྱིན་ཞིནམ་

ལས་ རྩོམ་རྐྱབ་ཤེས་མ་ཤེས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  

• གནད་དོན་ཅིག་བཞག་སྟེ་ རྒྱན་དང་འཁྲིལ་བའི་དཔེར་བརྗོད་ཚུ་ རང་སྟོབས་ཀྱིས་ བྲི་ཚུགས་མི་ཚུགས་བལྟ་ནི།  

• གཞན་གྱིས་བྲིས་ཡོད་པའི་རྩོམ་ཚུ་ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ གོ་དོན་དང་ རྒྱན་ཚུ་ ཤེས་མ་ཤེས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ལ་སོགས་པ་

འབད་ནི།  

 

མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 

རང་བཞིན་བརྗོད་པ་དང་དཔེ་རྒྱན་གྱི་བཅུད་དོན། https://youtu.be/FmBvNvg4HzQ 

སྙན་ངག་ལེའུ་གཉིས་པའི་དཔེར་བརྗོད་བློ་གསར་དགའ་བའི་གླུ་དབྱངས། ཨྱོན་བསྟན་འཛིན་ཤཱསྟྲི། སྙན་ངག་ལ་ལྟ་བའི་

མིག། མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲིས། རྫོང་ཁའི་སྙན་ངག་བློ་གསར་དགའ་བའི་མིག་གི་བདུད་རྩི། ཀརྨ་དབང་འདུས། 

ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་ Microsoft Word - 1. Cover (dharmadownload.net) 

 

ལྕོགས་གྲུབ། 

༧ སྙན་རྩོམ་ནང་ལུ་ མངོན་བརྗོད་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མིང་གི་ཐ་སྙད་ཚུ་ བསྐྱར་བ་མེད་པར་ འོས་

འབབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བརྩམ་ཚུགས། 

ལས་དོན།  

༡༠ -  རྒྱལ་བ་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མཚན། ལྷ་གནས་དང་ལྷའི་མིང་། ནམ་མཁའ་དང་གཟའ་སྐར་ལ་སོགས་པའི་མིང་།  

དུས་དང་བསྐལ་པ་ལ་སོགས་པའི་མིང་། ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་༥ རེ་བཤད་པ་དང་སྦྲགས་འབྲི་སླབ་འབད་ 

ཚུགས་དགོ། 

༡༡-  སྙན་རྩོམ་ནང་ལུ་ མངོན་བརྗོད་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ འབྲི་སླབ་འབད་ནི་དང་ གོ་དོན་ཚུ་ ལེན་ཚུགས་དགོ། 

  

ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་། 

Ø མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ཤེས་ཐབས་ལུ། 
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• སྤྱིར་བཏང་མངོན་བརྗོད་ཀྱི་གོ་དོན་དང་ བརྗོད་དོན་ དགོས་དོན་ཚུ་ བཤུད་བརྙན་གྱི་ཐོག་ལུ་བཟོ་ཞིནམ་ལ་ གསལ་བཤད་

འབད་དགོ། 

• རྩོམ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ མངོན་བརྗོད་ལག་ལེན་ འཐབ་དང་མ་འཐབ་པའི་ཁྱད་པར་ བཤུད་བརྙན་ཐོག་ལུ་བཟོ་སྟེ་ སྟོན་ཞིམ་

ལས་ རྩོམ་ནང་ མངོན་བརྗོད་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ སོྤྲ་བ་བསྐྱེད་བཅུག་དགོ། 

• རྩོམ་ཚུ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ མངོན་བརྗོད་ཁུངས་གཏུགས་འབད་ཐངས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ དཔེ་དང་བཅས་ ལམ་སྟོན་བྱིན་དགོ། 

• ལམ་སྟོན་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྩོམ་ཚུ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ མངོན་བརྗོད་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད་མེད་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ ལག་

ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ སོྤྲ་བ་བསྐྱེད་བཅུག་དགོ།  

• སློབ་དེབ་ནང་ཡོད་པའི་ མངོན་བརྗོད་ཀྱིས་མ་དོ་བར་ མངོན་བརྗོད་ཀྱི་དཔེ་དེབ་གཞན་ཡང་ཡོད་པའི་ དཔེ་དེབ་ཀྱི་མིང་དང་ 

ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་ཚུ་ འཚོལ་ཏེ་ ཁུངས་གཏུགས་འབད་བཅུག་དགོ། 

དྲན་གསོ། 

མངོན་བརྗོད་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ སློབ་ཕྲུག་རང་གིས་ལྷབ་སྟེ་ རྩོམ་དང་ འབྲེལ་ཡོད་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་མ་

གཏོགས་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ བཤད་པ་རྐྱབ་སྟེ་ སློབ་སྟོན་འབད་དགོཔ་མེད། ཨིན་རུང་ དུམ་གྲ་རེ་ ཧ་མ་གོཝ་

རེ་ཡོདན་ སློབ་དཔོན་ལུ་དོགས་སེལ་འབད་དེ་ ཤེཔ་བཟོ་དགོ། 

 

དངོས་འབྲེལ་མེན་པའི་གནས་སྐབས་ནང་འབད་བ་ཅིན་  

• གོང་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་དང་མི་སྡེའི་བརྡ་རྒྱུད་ཚུ་ནང་ ལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་བཟོ་སྟེ་བཙུགས་ཐོག་ལས་ ལྷབ་

སྦྱང་འབད་བཅུག་ནི་དང་།  

• སློབ་དཔོན་དང་སློབ་ཕྲུག་གི་བར་ན་ཡང་ བརྡ་དོན་དང་གསལ་བཤད་འབད་དགོཔ་དང་ གོ་བརྡ་སོྤྲད་དགོཔ་ཚུ་ ཡོངས་

འབྲེལ་དང་ མི་སྡེའི་བརྡ་རྒྱུད་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ཕར་ཚུར་གཏང་ལེན་འབད་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་འཕྲོ་མཐུད་འབད་ཚུགསཔ་

བཟོ་དགོཔ་ཨིན། 

 

དབྱེ་ཞིབ། 

• དངོས་འབྲེལ་དང་དངོས་འབྲེལ་མེན་པ་ གང་རུང་གི་སྒོ་ལས་ ངག་ཐོག་གི་དྲི་བ་ཚུ་བཀོད་དེ་ སླབ་ཚུགས་མི་ཚུགས་བལྟ་ནི།  
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• མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ཐོ་ཅིག་བཏོན་བྱིན་ལས་ དེ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཞིན་ན་ རྒྱན་གང་རུང་གི་རྩོམ་རྐྱབ་ནིའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བྱིན་

ཏེ་ རྩོམ་རྐྱབ་ཚུགས་མ◌ི་ཚུགས་བལྟ་ནི།  

• མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ རྩོམ་ཅིག་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ རྩོམ་འདི་ནང་གི་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་འདི་ རྣམ་

གྲངས་གཞན་ཅིག་བཙུགས་ཏེ་ རྩོམ་རྐྱབ་བཅུག་ནི། 

• འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་བའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ བཙུགས་ཚུགས་མི་ཚུགས་ཚུ་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ལ་སོགས་པ་བཟུམ་

འབད་ནི།  

 

མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 

 རྫོང་ཁའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་དང་འགལ་མིང་སྐར་ཚོགས་ཕྲེང༌བ། མངོན་བརྗོད་རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་ཐིག། 

 མངོན་བརྗོད་རྩོམ་རིག་གི་འབྱུང་བ། ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་ Ant_&_Syn(text)_9cb26c71be8c1f95c7108db64d0d24dd.pdf 

(dzongkha.gov.bt) 
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༣) སློབ་རིམ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆོས་སྐད་སྐད་ཡིག་གི་ལྕོགས་གྲུབ། 

ལྕོགས་གྲུབ། 

  ༡- ནང་པའི་རིག་གཞུང་གི་ སྐད་ཡིག་གི་གཞི་འགྱམ་ཚུད་དེ་ ཆོས་སྐད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ཚུ་ནང་གི་ བརྡ་དོན་ཚུ་ལེན་ཚུགས།  

ལས་དོན། 

༡- ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་ རྩིས་མཐོང་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་ཚན་ཚུ་གི་ མིང་ཚིག་གི་གོ་དོན་ཚུ་ རྫོང་ཁའི་ནང་ སྐད་སྒྱུར་འབད་

དེ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

༢-  ཆོས་སྐད་དང་འཁྲིལ་བའི་ མིང་ཚིག་གི་ཐ་སྙད་ཚུ་  ལྷབ་སྟེ་ནང་ཆོས་ཀྱི་དཔེ་ཆ་ཚུ་གི་ གོ་དོན་ལེན་ཚུགས་དགོ།  

 

ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་། 

Ø ནང་པའི་རིག་གཞུང་གི་ སྐད་ཡིག་གི་གཞི་འགྱམ་ཚུད་ནིའི་དོན་ལུ། 

• ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་དང་ ཚིག་རྒྱན་གྱི་དོན་ཚན་ཚུ་ སློབ་སྟོན་འབད་བའི་སྐབས་ ཆོས་སྐད་དང་འབྲེལ་བའི་ མིང་

ཚིག་གི་གོ་དོན་ཚུ་ འགྲེལ་བཤད་བྲིས་བྱིན་ཏེ་ རྫོང་ཁའི་ཐོག་ལུ་ཧ་གོ་བཅུག་དགོ། 

• འཕྲལ་འཕྲལ་ ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་དང་ ཚིག་རྒྱན་གྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ སློབ་སྟོན་འབད་བའི་སྐབས་ ཆོས་སྐད་དང་

འབྲེལ་བའི་ མིང་ཚིག་གི་གོ་དོན་ཚུ་ ཚིག་མཛོད་ཚུ་ལས་བལྟ་སྟེ་ འཚོལ་བཅུག་དགོ། 

• འཕྲལ་འཕྲལ་ ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་དང་ ཚིག་རྒྱན་གྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ སློབ་སྟོན་འབད་བའི་སྐབས་ ཆོས་སྐད་དང་

འབྲེལ་བའི་ མིང་ཚིག་གི་གོ་དོན་ སྟོན་ཡོད་མི་གི་ཐོག་ལུ་ རྗོད་ཚིག་བཟོ་བཅུག་དགོ། 

• ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྩིས་མཐོང་དང་ ཚིག་རྒྱན་གྱི་དོན་ཚན་ཚུ་ནང་ལས་ ཆོས་སྐད་ཀྱི་རྗོད་ཚིག་ཚུ་ ལོགས་སུ་བཏོན་ཏེ་ རྫོང་

ཁའི་ནང་སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་བྲི་ནིའི་ སྦྱང་བ་བྱིན་དགོ། 

• ཆོས་སྐད་ཀྱི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ བློ་སླབ་ནི་དང་ བརྗོད་པ་བྲི་ནིའི་ སྦྱང་བ་བྱིན་དགོ། 

• ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ཡོད་པའི་ རྩོམ་རིག་གི་དོན་ཚན་དུམ་གྲ་རེ་ གདམ་འཐུ་འབད་དེ་ བྱིན་ཞིནམ་ལས་ གོ་དོན་ལེན་བཅུག་

དགོ། 
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ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས། 

• གོང་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་དང་མི་སྡེའི་བརྡ་རྒྱུད་ཚུ་ནང་ ལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་བཟོ་སྟེ་བཙུགས་ཐོག་ལས་ ལྷབ་

སྦྱང་འབད་བཅུག་ནི་དང་།  

• སློབ་དཔོན་དང་སློབ་ཕྲུག་གི་བར་ན་ཡང་ བརྡ་དོན་དང་གསལ་བཤད་འབད་དགོཔ་དང་ གོ་བརྡ་སོྤྲད་དགོཔ་ཚུ་ ཡོངས་

འབྲེལ་དང་ མི་སྡེའི་བརྡ་རྒྱུད་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ཕར་ཚུར་གཏང་ལེན་འབད་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་འཕྲོ་མཐུད་འབད་ཚུགསཔ་

བཟོ་དགོཔ་ཨིན། 

    

དབྱེ་ཞིབ། 

• ཆོས་སྐད་དང་འབྲེལ་བའི་ མིང་ཚིག་གི་གོ་དོན་འགྲེལ་བཤད་ བྲི་ཚུགས་མི་ཚུགས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

• ཆོས་སྐད་དང་འབྲེལ་བའི་ མིང་ཚིག་གི་གོ་དོན་ ཚིག་མཛོད་ཚུ་ལས་བལྟ་སྟེ་ འཚོལ་ཚུགས་མི་ཚུགས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

• ཆོས་སྐད་དང་འབྲེལ་བའི་ མིང་ཚིག་གི་གོ་དོན་ སྟོན་ཡོད་མི་གི་ཐོག་ལུ་ རྗོད་ཚིག་བཟོ་ཚུགས་མི་ཚུགས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་

ནི།། 

• ཆོས་སྐད་ཀྱི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ བློ་སླབ་ནི་དང་ བརྗོད་པ་ཚུ་ བྲི་ཚུགས་མི་ཚུགས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

• ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ཡོད་པའི་ རྩོམ་རིག་གི་དོན་ཚན་ཚུ་ བྱིན་ཞིནམ་ལས་ གོ་དོན་ལེན་ཚུགས་མི་ཚུགས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 
 

ཆོས་སྐད་རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། འོད་ཟེར་བརྒྱ་པ། 2010 རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

 

ལྕོགས་གྲུབ། 

༢- སྙན་ངག་ལྷབ་སྦྱང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མཁས་པ་གཞན་གྱི་ སྙན་རྩོམ་གྱི་གོ་དོན་ཚུ་ རྫོང་ཁའི་ནང་སྐད་སྒྱུར་འབད་ཚུགས།  

ལས་དོན། 

༢-  ཚིག་གི་སྙན་ཆའི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ ཚིག་རྒྱན་དང་འབྲེལ་བའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཧ་གོ་སྟེ་ ལག་ལེན་ 

འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

 

 



 སློབ་རིམ་༡༡ པ་ལས་༡༢ པ་ཚུན་གྱི་ རིག་གཞུང་རྩ་གཞུང་ལག་ལེན་གྱི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                 སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་། 

Ø སྙན་ངག་ལྷབ་སྦྱང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མཁས་པ་གཞན་གྱི་ སྙན་རྩོམ་གྱི་གོ་དོན་ཚུ་ རྫོང་ཁའི་ནང་སྐད་སྒྱུར་འབད་ནིའི་དོན་ལུ། 

• སྐད་སྒྱུར་ཚུ་འབད་བའི་སྐབས་ སྐད་ཡིག་གི་རང་བཞིན་ལས་བརྟེན་ཏེ་ སྐད་ཡིག་གཅིག་ལས་ གཅིག་ནང་བསྒྱུར་བའི་

སྐབས་ ཚིག་གི་མགོ་མཇུག་ སོར་ཏེ་འགྱོ་སྲོལ་ཡོདཔ་དང་། ཚིག་སྒྱུར་འབད་ནི། དོན་སྒྱུར་འབད་ནི། ཚུ་ མ་འདྲཝ་

ཡོད་པའི་སྐོར་ དཔེ་དང་བཅས་ བཤད་པ་རྐྱབ་བྱིན་དགོ། 

• སྙང་ངག་གི་རྒྱན་ཚུ་སྟོན་པའི་ཞོར་ཁར་ མཁས་པ་གཞན་གྱི་སྙན་རྩོམ་ཚུ་ དཔེ་མཛོད་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ལས་

འཚོལ་ཏེ་ བྱིན་ཞིནམ་ལས་ རྫོང་ཁའི་ནང་ འབྲི་སླབ་འབད་བཅུག་སྟེ་ སྐད་སྒྱུར་གྱི་ཉམས་མོྱང་འཐོབ་བཅུག་དགོ།   

• ཆོས་སྐད་རྫོང་ཁའི་ཚིག་མཛོད་ཚུ་ ཁུངས་གཏུགས་འབད་བཅུག་སྟེ་ ཆོས་སྐད་ཀྱི་ ཚིག་བཅད་དང་ཚིག་ལྷུག་གི་རྩོམ་ཚུ་

གི་ གོ་དོན་ལེན་ཏེ་ རྫོང་ཁའི་ཐོག་ལུ་ བསྒྱུར་ནིའི་སྦྱང་བ་ ག་དེ་མང་མང་བྱིན་དགོ། 

• ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ བཀོད་ཡོད་པའི་ སྤྱིར་བཏང་གི་རྩོམ་དང་ སྒྲོལ་མའི་བསྟོད་པ་དང་ གུ་རུའི་གསོལ་འདེབས་བཟུམ་

ཚུ་ལས་ ཚིགས་བཅད་དག་པ་རེ་ལོགས་སུ་ བཏོན་ཞིནམ་ལས་  དེ་ཚུ་རྫོང་ཁའི་ནང་བསྒྱུར་ཏེ་ བཤད་པ་རྐྱབ་ནིའི་གོ་

སྐབས་ཚུ་བྱིན་དགོཔ་དང་ འབད་མ་ཚུགསཔ་དང་ མ་གོཝ་རེ་འབྱུང་པ་ཅིན་ སློབ་དཔོན་གྱི་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་བྱིན་དགོ། 

ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས། 

སློབ་ཁང་ནང་ འོང་མ་ཚུགསཔ་དང་ སློབ་དཔོན་དང་སློབ་ཕྲུག་ གཅིག་ཁར་སྡོད་མ་ཚུགས་པའི་གནས་སྟངས་རེ་འབྱུང་པ་ཅིན་ 

ཤེས་ཡོན་འཕྲོ་མཐུད་བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་ ཆོས་སྐད་དང་རྫོང་ཁའི་ སྐད་སྒྱུར་ལུ་ཕན་པའི་ སྤྱིར་བཏང་གི་ལམ་སྟོན་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་

ཐོག་ལུ་ གོ་བརྡ་སོྤྲད་དང་། ཆོས་སྐད་ཀྱི་རྩོམ་འཇམ་སངམ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ རྒྱན་ཡོད་མི་རྩོམ་ཚུན་གྱི་ རྩོམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ 

ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ བཏང་ཞིནམ་ལས་ དེ་ཚུ་རྫོང་ཁའི་ནང་བསྒྱུར་ཏེ་ བྲི་ནི་དང་ སླབ་ནིའི་མཐོང་ཐོས་ཚུ་ བཟོ་གཏང་བཅུག་

ནི་དང་ དེ་དང་འཁྲིལ་བའི་ དབྱེ་ཞིབ་ཚུ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ སྐད་སྒྱུར་གྱི་ཉམས་མོྱང་འཐོབ་བཅུག་

དགོ། 

 

དབྱེ་ཞིབ། 

• ཆོས་སྐད་ཀྱི་མིང་ཚིག་གོ་དོན་ ཧ་གོ་དང་མི་གོ་བལྟ་ནིའི་དབྱེ་ཞིབ།  

• ཆོས་སྐད་ཀྱི་ ཚིགས་བཅད་ཀྱི་རྩོམ་ རྫོང་ཁའི་ཐོག་ལུ་ སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་ བྲི་ཚུགས་མི་ཚུགས་བལྟ་ནི།  

• ཆོས་སྐད་ཀྱི་ ཚིག་ལྷུག་གི་རྩོམ་ རྫོང་ཁའི་ནང་བསྒྱུར་ཏེ་བྲི་ནི།  



 སློབ་རིམ་༡༡ པ་ལས་༡༢ པ་ཚུན་གྱི་ རིག་གཞུང་རྩ་གཞུང་ལག་ལེན་གྱི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན།                                 སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ ལུ། 
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• ཆོས་སྐད་ཀྱི་ རྩོམ་རིག་ རྫོང་ཁའི་ནང་བསྒྱུར་ཏེ་  བཤད་པ་རྐྱབ་ནིའི་ དབྱེ་ཞིབ་ཚུ་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

 

མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 
ཆོས་སྐད་རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། འོད་ཟེར་བརྒྱ་པ། 2010 རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

 

ལྕོགས་གྲུབ། 

༣- ཆོས་སྐད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་འཇུག་པ་ལུ་ ཉམས་མོྱང་ཐོབ་སྟེ་ ཆོས་སྐད་ཀྱི་བརྗོད་པ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་བྲི་ཚུགས། 

ལས་དོན། 

༡- ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེའི་སྦྱོར་ཚུལ་ཚུ་ རྗོད་ཚིག་གི་ཐོག་ལས་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ རྫོང་ཁའི་ ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་

དང་ ག་བསྡུར་འབད་ཚུགས་དགོ། 

༢- ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་ཚུ་ རྗོད་ཚིག་ནང་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཧ་གོ་སྟེ་ བརྗོད་པ་ཚུ་བྲི་ཚུགས་དགོ། 

 

ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་། 

Ø ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེའི་སྦྱོར་ཚུལ་ཚུ་ ཧ་གོ་ནིའི་དོན་ལུ།  

༡ རིག་གཞུང་ཆོས་ཚན་ཚུ་སྟོན་པའི་སྐབས་ལུ་ ཚིགས་བཅད་དང་ཚིག་ལྷུག་ཚུ་ནང་ ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེ་ཚུ་

འཐོན་པའི་སྐབས་ དེ་ཚུ་ རྫོང་ཁའི་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེ་ག་ཅི་ཟེར་མི་ཨིན་ན་ ངོ་སོྤྲད་འབད་དེ་བྱིན་

དགོ། 

༢ ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་ཚུ་ ཚིགས་བཅད་ཚུ་ལས་འཐོན་པའི་སྐབས་ དེ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ ཚིག་གྲོགས་གཞན་

དང་གཅིག་ཁར་ སྦྱར་ཚུལ་ཚུ་ཡང་ དཔེ་དང་བཅས་བཤད་པ་རྐྱབ་སྟེ་ ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་ལག་ལེན་གྱི་ སྦྱང་

བ་ཚུད་བཅུག་དགོ། 

༣ ཆོས་སྐད་ཀྱི་ མིང་ཚིག་དང་ ཕྲད་རྣམ་དབྱེའི་ཚུ་ དག་པ་རེ་ ལོགས་སུ་བཏོན་བྱིན་ཐོག་ལས་ དེ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ 

རྗོད་ཚིག་བྲི་ནིའི་ སྦྱང་བ་བྱིན་དགོ། 
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ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས། 

• གོང་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་དང་མི་སྡེའི་བརྡ་རྒྱུད་ཚུ་ནང་ ལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་བཟོ་སྟེ་བཙུགས་ཐོག་ལས་ ལྷབ་

སྦྱང་འབད་བཅུག་ནི་དང་།  

• སློབ་དཔོན་དང་སློབ་ཕྲུག་གི་བར་ན་ཡང་ བརྡ་དོན་དང་གསལ་བཤད་འབད་དགོཔ་དང་ གོ་བརྡ་སོྤྲད་དགོཔ་ཚུ་ ཡོངས་

འབྲེལ་དང་ མི་སྡེའི་བརྡ་རྒྱུད་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ཕར་ཚུར་གཏང་ལེན་འབད་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་འཕྲོ་མཐུད་འབད་ཚུགསཔ་

བཟོ་དགོཔ་ཨིན། 

དབྱེ་ཞིབ། 

• ཚིགས་བཅད་དང་ འགྲེལ་བཤད་ཚུ་ནང་ལས་ ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་མི་ཚུགས་བལྟ་ནི། 

• ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་དང་ མིང་ཚིག་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྗོད་ཚིག་ཚིག་བྲི་ཚུགས་མི་ཚུགས་བལྟ་ནི། 

• ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་དང་ མིང་ཚིག་ཚུ་ རྫོང་ཁའི་ནང་ ག་ཅི་ར་ཨིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་མི་ཚུགས་བལྟ་

ནི། 

མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 

རྫོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་གི་སློབ་དེབ། སློབ་རིམ་༡༡པ།  

གོང་རིམ་རྫོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 

 

ལྕོགས་གྲུབ། 

༤- མངོན་བརྗོད་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་སྦྱང་ཐོག་ལས་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལུ་ཐོགས་ཆགས་མེདཔ་འགྱོ་སྟེ་ རྩོམ་རིག་གི་གོ་དོན་ཚུ་ 

   ལེན་ཚུགས། 

ལས་དོན། 

༥- མིང་གི་མངོན་བརྗོད་དང་འབྲེལ་བའི་ མིང་ཚིག་གི་གོ་དོན་དང་འགྲེལ་བཤད་ཚུ་ རྫོང་ཁའི་ནང་སྐད་སྒྱུར་འབད་ཚུགས་

དགོ། 

ལྷབ་སྦྱང་ཉམས་མྱོང་། 

Ø མངོན་བརྗོད་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་སྦྱང་ཐོག་ལས་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལུ་ཐོགས་ཆགས་མེདཔ་འགྱོ་སྟེ་ རྩོམ་རིག་གི་གོ་དོན་ལེན་

ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ། 
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• མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ བཙུགས་དགོ་པའི་དགོས་དོན་དང་ གནས་སྟངས་ཚུ་ བཤད་བྱིན་ཏེ་ ཧ་གོ་ཐོག་ལས་ ལག་ལེན་

འཐབ་བཅུག་དགོ། 

• མངོན་བརྗོད་ཀྱི་སློབ་དེབ་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ རང་སྟོབས་ཀྱི་གོ་བ་ལེན་ཏེ་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ བྲི་

བའི་སྐབས་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ ལམ་སྟོན་བྱིན་དགོ། 

• རྩོམ་ཚུ་ནང་ཡོད་པའི་ མིང་ཚུ་གི་ཚབ་ལུ་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ། 

 

ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས། 

• གོང་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་དང་མི་སྡེའི་བརྡ་རྒྱུད་ཚུ་ནང་ ལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་བཟོ་སྟེ་བཙུགས་ཐོག་ལས་ ལྷབ་

སྦྱང་འབད་བཅུག་ནི་དང་།  

• སློབ་དཔོན་དང་སློབ་ཕྲུག་གི་བར་ན་ཡང་ བརྡ་དོན་དང་གསལ་བཤད་འབད་དགོཔ་དང་ གོ་བརྡ་སོྤྲད་དགོཔ་ཚུ་ ཡོངས་

འབྲེལ་དང་ མི་སྡེའི་བརྡ་རྒྱུད་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ཕར་ཚུར་གཏང་ལེན་འབད་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་འཕྲོ་མཐུད་འབད་ཚུགསཔ་

བཟོ་དགོཔ་ཨིན། 

 

དབྱེ་ཞིབ། 

• མིང་རྣམ་གྲངས་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་པའི་ དོན་མཚམས་རེ་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ མིང་ག་ཅི་ལུ་གོ་ཨིན་ན་བྲི་

བཅུག་ནི།  

• མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ གོ་དོན་ཚུ་ རྫོང་ཁ་ནང་ཡང་ བྲི་བཅུག་ནི། དཔེར་ན་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ སྨན་ལྗོངས་ 

ཟེར་སླབ་དགོ་པའི་ དོན་དག་བྲིས། ཟེར་དོ་བཟུམ།  

• མིང་གི་རྣམ་གྲངས་བཙུགསཔ་དང་མ་བཙུགས་པའི་ཁྱད་པར་ཚུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་བཅུག་ནི། 

• མིང་གཅིག་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ དེའི་རྣམ་གྲངས་བྲི་བཅུག་ནི། 

• མིང་མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་ རྣམ་གྲངས་མ་འདྲཝ་ ལེ་ཤ་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ ཕྱི་སེལ་རྐྱབ་བཅུག་ནི། 

• རྩོམ་ཚུ་ནང་ མིང་གི་མངོན་བརྗོད་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྩོམ་རྐྱབ་བཅུག་ནི། 
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མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 

ཆོས་སྐད་ཀྱི་དཔེ་ཆ། མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཡོད་པའི་སློབ་དེབ། མངོན་བརྗོད་རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་ཐིག། གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་

བྱང་ མངོན་བCོད་ - Wikipedia      ཡང་ན་   (33) མངོན་བCོད ༡་ནས་༥་བར། - YouTube 

 


