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Introduction 

The Bhutan Professional Standards for Teachers (BPST) is envisaged to be the foundation of an 

education system that nurtures highly motivated teachers with clear expectations of knowledge, skills, 

values and engagement required at various career stages in their profession. As a teacher, 

understanding the BPST and meeting the expectations of the Seven Standards is crucial for teachers 

to grow and advance in the teaching profession. The BPST will be used as a basis for all learning and 

development programmes of teachers including the initial teacher education and in-service professional 

development programmes.   

 

This Illustrations of Practice will guide teachers towards becoming better acquainted with the 

professional practices to meet the Standards. The Illustrations of Practice contain suggestive practices 

and supporting information on the Indicators for Proficient Teachers. The suggestive illustrations are 

realistic, meaningful and workable in achieving the Indicators.  

 

Practising Teachers were involved in the development, compilation and review and finalization of the 

Illustrations of Practice. Teachers will not only be able to use the example activities to innovate and 

expand varieties of practices for the Indicators for Proficient Teachers, but also work on other Indicators 

of the Proficient Teacher career stage and other career stages.  

 

In attempting to illustrate practice for one Indicator, the Standard and Focus Area for which the Indicator 

belongs is provided and key concepts of the related Indicator are explained. This Illustrations of Practice 

will be useful for all teachers in guiding them with the practice of Indicators in their professional journey. 
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Standard 1: Diversity of Learners  
This standard highlights the teachers’ important role in responding to diversity in the classroom. 
Diversity of learners means individuals with mixed learning abilities and different learning needs, 
particularly in relation to economic, language, cultural, religious, gender, physical, intellectual, social, 
and emotional backgrounds. Teachers are encouraged to create learning settings that are suitably 
responsive to learners’ diverse learning needs. This standard essentially emphasizes that teachers 
demonstrate the application of relevant learning theories and strategies adapting to differences among 
learners. 

Focus Area 1.1 Language, cultural, religious and socio-economic backgrounds  
Indicator 1.1.2 Implement teaching strategies that are appropriate for learners’ language, 
cultural, religious and socio-economic backgrounds. 

Elaboration of the Indicator  

Teachers consistently make effort in understanding learners’ differences. They try to be mindful of 
learners’ language, cultural, religious and socio-economic backgrounds to connect examples to the 
lives of learners. This creates a feeling that they are valued and their backgrounds are respected.   

Key concepts  
1. Teaching strategies 
2. Language background 
3. Cultural background 
4. Socio-economic background 
5. Religious background 

 

Teaching strategies refer to pedagogical methods carried out through learning activities and materials 
that are designed based on needs and learning goals.  
 

Language background refers to the language and communication system used by the learners at 
home.  

Cultural background refers to the learners existing values and prior experiences influenced by the 
traditions, customs and beliefs of the society where they belong.  

Socio-economic background concerns the learners’ combined social and economic status 
characterized by parental education, occupation, income and expenditure; family structure, size, wealth, 
history and expectations; and home educational resources and access to community resources.  

Religious background means the learner’s beliefs, feelings and practices that define his/her religion.  

 
  

Understanding learners’ profile 

Registration 

At the beginning of the academic year, teachers can complete a form for learners that records basic 
data about the learners or maintain a bio-data form for learners. Completing the register would 
familiarize teachers with their learners’ backgrounds.  
 

 

Teaching strategy  
The following steps suggested by Guido (2017) can be taken to successfully carry out culturally 
responsive pedagogies: 

Illustration of practice 1 

Illustration of practice 2 
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• Establish inclusion: This starts by highlighting how the topic relates to the learners. For 
example, many societies and cultures have fireworks festivals. While such a festival runs, you 
could teach how to calculate speed using fireworks in sample questions. Establishing inclusion 
also involves regularly grouping learners with different classmates, encouraging discussion to 
solve problems. In doing so, they can share unique perspectives. 

• Develop positive attitudes: This further focuses on relating content to learners. A popular 
method is allowing them to choose between activities and assessments that let them showcase 
their values, strengths and experiences. For example, while providing clear learning goals and 
evaluation criteria, encourage learners to submit their project ideas.  

• Enhance meaning: You can bolster lesson content by drawing connections with real-world 
issues, asking learners to use opinions and existing knowledge to address them. For example, 
when teaching about government, you could contextualize concepts through municipal political 
issues. When appropriate, use learner jargon to clarify these issues or improve communication 
in general. 

• Foster confidence: Make the assessment process less intimidating by offering different ways 
to demonstrate skills and understanding. For example, avoid handing out quizzes that are 
purely multiple-choice or fill-in-the-blanks. Among other question types, mix in problems that 
involve writing short- and long-form answers. After, give learners time to assess their progress 
and performance, helping them focus on growth. 

 

How To Do It?  
The following suggested strategies can be considered and resources that foster religious diversity 
(Whittaker, Salend & Elhoweris, 2016):  

a. Studying holidays and displaying religious/seasonal symbols;  
b. Inviting guest speakers who represent a range of backgrounds;  
c. Involving families by collaborating and communicating with them;  
d. Addressing learner’s issues that may affect school performance;  
e. Dealing with insensitive and intolerant acts; and  
f. Engaging in a variety of professional development activities. 

                                                                          (Source: PPST, Resource package, Module 17) 

 
Focus Area 1.3 Learner’s gender, needs, interests and abilities. 

Indicator 1.3.2 Apply differentiated teaching strategies that suit learners’ gender, needs and 
interests across a full range of abilities. 

Elaboration of the Indicator  

Teachers are expected to meet the needs and strengths of learners with different backgrounds to 
provide effective and developmentally-appropriate instructions. They take into account various factors 
to engage learners in daily classroom instructions. 

Key concepts  

1. Differentiated teaching strategies 
2. Gender 
3. Needs 
4. Interests 
5. Experiences 

Differentiated teaching strategies refer to the approaches or tactical procedures used to reach a goal 
involving a wide variety of texts, tasks, processes and products suited to the various learning needs of 
a diverse range of learners. 
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Gender refers to the social attributes, opportunities and challenges associated with being male and 
female. 

Needs are observable gaps between a learner’s present knowledge or the competence and the 
curriculum standards identified as necessary for the class level. 

Interests are personal References, likes or dislikes, which must be considered in the teaching-learning 
process. 

Experiences refer to skills or knowledge that a learner gets from doing something. 

 

Differentiated instructions based on learners’ gender 

Creating equal educational opportunities for learners to begin in the classroom and with the teacher. A 
teacher needs to promote learning experiences that are equitable for all learners without showing a 
preference for any group or individual over the other.  
There are some suggestive teaching strategies to address gender equality in the teaching-learning 
process:  

• establish and use class rules targeted to promote equality by engaging learners.  

• use a classroom seating plan that supports equal participation of both boys and girls. 

• have academic and behaviour expectations for all learners by avoiding making things easier for 
either male or female learners.  

• use group activities regularly to maximise learner engagement, both male and female, 
especially those who are not comfortable speaking in front of large classes.  

• use gender-neutral language when referring to a group or in the instructional process.  

 

 

Differentiated instructions based on learners’ needs 

Tiered instruction is a method that varies the level of assignments, so all learners have a chance to find 
success and make progress. Teachers tier learning so learners are working at different levels of the 
same task, some more difficult and challenging than others (Linde, 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Topic: Numbers and Operations 

Key concepts: Students understand and represent commonly used fractions such as 1/4 and 1/2  
Generalisation: Students will be able to illustrate how fractions represent part of a whole.  
Background: Fractions (halves/thirds) have been introduced by the learners with  
pictures. 
Materials: Paper circles, squares, rectangles, triangles 

Tier I:  Using paper circles (pizza) and squares (sandwich), students in pairs determine how to share the food equally 
and illustrate by folding the paper. Have two pairs determine how they can share equally with four people. They can cut 
the parts and stack them to see if they match. Have the two pairs together repeat the process for sharing a peanut 
butter cup equally with three people. 

Tier II: Using paper circles (pizza) and squares (sandwich), have students in triads determine how to share the food 
equally and illustrate by folding the paper. Have two triads determine how they can share equally with six people. Have 
the two triads (six students) together repeat the process for sharing a birthday cake with 12 people. Have the group 
starts start with half a cake and equally for 3, 6 and 12 people. 

Tier III: Using paper rectangle (sandwich) and triangles (slices of pie), have students in pairs determine how to share the 
food equally to get two equal parts. Have them illustrate by folding the paper. Are there other different ways to divide 
each shape equally? How many ways are there? Have the pairs determine which shapes (circles, rectangles, triangles) 
are easier to divide evenly and illustrate why with a particular food of their choice.  

Source: Tiered Lessons: One Way to Differentiate Mathematics Instruction Retrieved from 
https://www.davidsongifted.org/search-database/entry/a10513 

https://www.davidsongifted.org/search-database/entry/a10513
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Assessment: As the students work, Lopen Dechen moves around the groups and notes the children’s 
abilities to divide materials into equal parts and to recognise and check for equal parts. She determines 
which children need more in-depth questioning to ascertain mastery of the concept.  

 

Differentiated instructions based on learners’ interest 

In a class consisting of diverse learners, teachers use differentiated instructions to teach the learning 
competency: comprehending a story on the given object.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Differentiated instructions based on learners’ experience 

The teacher considers the experience of the learner in his/her lesson.  

For example, writing a report about an event in which the teacher asks where, when, how, why, and 
what happened. 

This aims at increasing the likelihood that learners will understand important ideas and use important 
skills more thoroughly as a result. 

Differentiation enables teachers to adopt one or more of the curricular elements (content, process, 
products) based on one or more of the learner characteristics (readiness, interest, learning profile) at 
any point in a lesson or unit. However, you need not differentiate all elements in all possible ways. 
Modify a curricular element only when: 

1. you see a learner need and  

2. you are convinced that modification increases the likelihood that the learner will understand 
important ideas and use important skills more thoroughly as a result (Tomlinson, 1999). 

Lopen Dechen decided to unpack the learning competency by demonstrating to describe the sample object (Example: 
Wall clock) from six different angles. She used cubing strategy in her lesson by requiring the learners to look at a topic 
from six different angles. The following are the steps undertaken by her:  
1. Distribute three samples of objects: book, geometry box and chalk.  
2. Assign groups based on their readiness to study the chosen object from different angles.  
3. Using the object as the topic, ask the students to:  

a. Describe it: What does the object look like?  
b. Compare it: Compare the object with something else. What is it similar to or different from?  
c. Associate it: What do you associate the object with? What does it make you think about?  
d. Analyse it: Describe the components of the object. How is it made? 
e. Apply it: What can you do with the object? How can you use it? 
f. Argue for or against it: Present an argument for or against the use of the object. 

4. Each member shall roll the cube and answer the question based on the cube.  
5. Give students about 10 minutes to build a mini-presentation based on their interests. 
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Standard 2. Learning Environment 
This standard refers to the physical space and psycho-social ambience that facilitate effective learning. 
It guides teachers to create environments that are self-motivating, collegial, safe, supportive, fair, and 
offer interactive engagement that promotes positive behaviour in learners. Teachers are expected to 
create constructive classroom environments where learners are inspired to attain a high degree of 
knowledge, understanding and skills. 

Focus Area 2.1 Safe and protective learning environment 
Indicator 2.1.2 Maintain safe and protective environment to enhance learning in adherence to 
relevant policies and regulations.  

Elaboration of the Indicator 

A teacher ensures and works with learners in making the classroom safe from physical and emotional 
or mental harm. Classrooms are clean and orderly with chairs, tables, shelves and other equipment 
properly placed with spaces for learners’ and teachers’ movement for activities. The teacher ensures 
proper signage to avoid accidents and for emergency purposes. 

Key concepts 

1. Safe learning environment 
2. Protective learning environment 
3. Relevant policies and regulations  

Safe learning environment involves every aspect of creating a positive experience for learners. The 
physical space is one important element, but equally important are the relationships between learners, 
teachers, and the learning community as a whole.  

Protective learning environment involves the aspect of the classroom where a learner does not feel 
uncomfortable and fearful. In a protective environment, the learners take pride in their work and 
themselves and they are not subject to judgment.  

Relevant policies and regulations include any policies and regulations implemented by the schools 
to ensure the safety of the children such as School Disaster Policy, School Rules and Regulations, 
School Discipline Policy.  
 

 

To easily remember how to establish a safe and secure learning environment to enhance learning, a 
SAFE acronym can be applied in the classrooms.  

• Secure that the classroom is clean and orderly. For easy movement and interaction inside the 
classroom, organize it well to make teaching more engaging. Make it a place that encourages 
learners to do their best and make sure that there is no other source of distraction. 

Make sure that the learners feel secure to participate which enhances interaction. For the safety 
and security of the learners in the classroom, the teacher can initiate team building and class 
building activities.  

• Arrange classroom where all the resources (books, calculators and other materials) that 
are needed are within the teacher's reach so that the teacher can closely monitor the activities 
of learners 

• Facilitate learners’ activity by reminding them about the safety precautions before performing 
any activity, as well as the need to adhere to the policies, procedures and guidelines inside the 
classroom. Monitor closely the flow of the activity and reward positive behaviour.  
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• Encourage learners to ask questions and participate actively in class. Always model respect 
to learners. Set a good example for them to show respect to others and school 
properties.  (Adapted from Dusenbury, 2012). 

Learners learn when they feel safe, engaged, connected, and supported in their classrooms and 
schools. These “conditions for learning” contribute to learners’ academic achievement and success and 
are associated with improved grades and test scores, strong attendance, positive relationships between 
learners, adults, and their peers, and minimal engagement in risky behaviour. 

 

 

Promoting safety and security in the classroom   

a. Classroom safety and security checklist 

The teacher routinely checks on the classroom early in the morning before class using the checklist. 

Classroom Safety Checklist 

 
General cleanliness 

• Ensured that the floor is free of dust, dirt, clutter, wax or water. 
• Ensured that the trash can is empty. 
• Ensured that the room is free of pests/cobwebs. 
• Eliminated source of the odour. 
• Checked ceilings tiles and walls for leaks.  

Temperature for comfort  

• Opened windows and doors or use a heating system to regulate temperature. 
• Ensured that fans and heating system are working. 
• Ensured that learners are not seated in direct sun. 

Ventilation • Ensured the operability of windows. 
• Ensured that the air supply is not obstructed. 

Chairs, tables and other 
classroom equipment  

• Ensured that chairs and tables are well aligned and organized. 
• Checked for unstable chairs, tables and shelves. 
• Notified maintenance of unstable furniture, fans, ceiling tiles and other building materials. 
• Ensured that electrical wires and power sockets are well fixed.   
• Checked the furniture, door and windows for protruding nails or other sharp items. 

Psychological safety • Have gambits displayed in the classroom. 
• Be reminded of the use of ‘positive language’ in their lesson plans.  

 
 
b. Safety measures in science laboratories 

The school safety guidelines for laboratories may include:   

• science laboratory standards 
• design of science laboratory 
• laboratory management and safety 
• laboratory safety rules 
• list of dangerous chemicals 
• handling/hazards of some chemicals (handling of hazardous chemicals) 
• chemical storage 
• disposal of chemicals 
• using/cleaning glassware 
• First Aid Kit 
• proper signage 
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c. A safe and secure classroom culture 
Learners need to feel the sense that they belong to a class or group. Developing a sense of belonging 
will make learners feel connected with their fellow learners, such feelings can also foster a climate of 
respect and open communication. This will make classrooms not just physically safe and secure, but 
emotionally and culturally, too. 
 

 

Institutionalizing school safety and preparedness measures 

Implement the School Disaster Management Planning Guidelines in 2008.  Schools follow their Disaster 
Management Plan and conduct emergency and safety drills, disaster preparedness drills, and fire drills 
to prepare the learners, teachers, school head and staff, and parents in case of disasters and calamity.  
 

 

Safety and security measures during off-campus activities 

Aside from having a directory of contacts, the following are safety and security measures which have 
to be observed by all schools when undertaking off-campus activities.  
 

i) Buddy system- Assign learners to their buddies to ensure that someone is looking after one 
another and that no one gets left behind.  

ii) Learner’s medical condition- Teachers should be aware of their learner’s medical condition. 
Require medical clearance from them especially if the off-campus activity program involves 
physical activities.  

iii) Learner’s emergency contact details- Teachers shall secure the emergency contact details 
of every learner joining an off-campus activity. Teachers shall also give their contact details to 
the parents/ guardians of learners. 

iv) Learner’s safety and emergency card- School ID should be worn by the learners together 
with their safety and emergency card (given as free), may contain the following details:  

• Learner’s emergency contact details.  
• The contact number of concerned teacher/s. 
• Blood type. 

v) Weather condition- If inclement weather is expected 2-3 days before and on the day of the 
scheduled off-campus activity, the school head shall immediately cancel the planned trip. 

vi) Determining risk factors in fieldwork- Before the activity being undertaken, the teacher must 
assess the risks involved in carrying out the off-campus activity. 

 
 

Focus Area 2.3 Management of classroom settings and activities 
Indicator 2.3.2 Manage classroom settings to engage, individually or in groups, in meaningful 
exploration, discovery and hands-on activities within the range of physical learning 
environment. 
 

Elaboration of the Indicator  

Effective teaching and learning cannot take place in a classroom that is not set-up well. For effective 
teaching and learning to take place, a teacher manages classroom structure and activities, ensures that 
the physical facilities are set-up well, learner behaviour expectations are clear and the environment is 
safe and motivating to learners.  

Key concepts  
1. Classroom settings 
2. Classroom activities 
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Classroom settings refer to the physical set-up of the learning environment, which generally includes 
the arrangement of chairs, tables, and other equipment in the classroom designed to maximize learning. 

Classroom activities are activities that the teacher intends to use based on the lesson objectives which 
can be: 

• discovery learning activities that require learners to make use of their past and existing 
knowledge to discover facts, relationships, and new knowledge to be learned 

• hands-on learning activities that require physical participation to construct, consolidate or 
explain concepts. 

• meaningful exploration that leads to learners’ full understanding of concepts and how they relate 
to other concepts. 

 

 

Managing classroom structure based on activities 

Class: VII 
Subject: Geography 
Strand III: People and Environment 
Lesson Objectives  

• State some ways to combat increasing wastes in the country. 

• Discuss potential risks and hazards due to the situation. 

• Suggest measures to reduce the potential hazards. 

Activity 1 (FISHBOWL strategy) 

• Divide the class in half.  One half will form the center circle, facing inward. The other half of the 
class will form the outer circle, facing inward as well. 

• The students in the inner circle will discuss a predetermined topic/subject. 

‘Waste is easily the biggest problem confronting the nation today. While we continue to flounder with 
management attempts and hiccups, the rapid economic development that the country is poised to 
experience in the coming years will only add to the problem of growing waste. The fact is increasing 
urbanisation and generation of waste is directly proportional. Also, now, we are witnessing production 
of more non-biodegradable waste.’ (Source: Kuensel, March 25, 2019). 
 
Discussion questions: 

1. What are some possible ways to combat increasing 
wastes in the country? 

2. Discuss potential risks and hazards due to the 
situation. 

3. Suggest measures to reduce the potential hazards. 
a) The outside circle will be listening to the 

discussion, making note of interesting, new, or 
contradictory information.  They are not allowed 
to say a word at this point. 

b) The inner and outer circles can then switch 
positions and repeat the steps above. 
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A Fishbowl discussion requires a circle of chairs (“the fishbowl”) and enough room around the circle for 
the remaining students to observe what is happening in the “fishbowl.” Sometimes teachers place 
enough chairs for half of the students in the class to sit in the fishbowl, while other times teachers limit 
the chairs further.  Typically, 6 to 12 chairs allow for a range of perspectives while still allowing each 
student to speak. The observing student s often stand around the fishbowl. We can restructure our 
classroom to make it more facilitative of learning.  

In this setup, the teacher has an opportunity to hear the experiences, ideas, and feedback from 
students, while students get an opportunity to be active in the dialogue on educational equity and also 
hear the ideas of the other students. 
 
 
 
Physical set up of furniture in the class 
 
The physical setup of chairs, tables, and presentation in 
a classroom can significantly influence learning. Seating 
arrangements can impact how the instructor 
communicates with students and how the students 
interact with one another, impacting engagement, 
motivation, and focus. We can adopt other classroom 
seating arrangements like Double Horseshoe, Group 
pods, Pair Pods. Full Circle and Round Table as per the 
need of the activity. 
 
 
 
 

i)  The teacher arranges and rearranges the chairs in the classroom depending on the purpose 
and needs of the lesson to allow being near all learners.  

ii)  The teacher takes into consideration the location and lighting of the classroom in planning the 
activities. A classroom with poor ventilation may be a cause for learners’ misbehaviours while 
a room with insufficient lighting may make the learners feel sleepy. 

iii) The teacher designs the physical set-up of the learning environment. Though it is not a very 
spacious classroom, the teacher wisely makes use of the available floor space for learners to 
be able to perform group activities.  

iv) The teacher spends time making the classroom safe and conducive to learning by making sure 
that the materials, equipment and devices inside the classroom are appropriate for teaching 
and learning. 

 
Focus Area 2.4 Support for learner participation 
Indicator 2.4.2 Maintain a supportive learning environment that nurture and inspire learners to 
participate, cooperate and collaborate in the teaching and learning process. 

Elaboration of the Indicator 

For a teacher to maintain a supportive learning environment, he/she needs to understand the context 
and composition of learners. Only upon understanding the learners, teachers can make use of efficient 
instruction and classroom management that nurture and inspire them to participate, cooperate and 
collaborate in a continuous learning process. A supportive learning environment is characterized by a 
collaborative effort between the teachers and learners, and among learners to establish harmonious 
classroom interaction during lesson delivery or group activities. 
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Key concepts 

1. Supportive learning environment 
2. Collaborate 

 

Supportive learning environment refers to any learning space, be it physical condition or social 
condition that promotes a balanced and harmonious relationship among learners, where the teacher 
facilitates delivery of instruction and learning tasks through valuing every learner’s potential in a 
classroom, free of distraction or interruption (Literacy Source, 2010) 

Collaborate refers to working with one or more colleagues to achieve a common goal. 
 

 

 

Maintain a supportive learning environment through group dynamics strategies 

1. Group dynamics can be in a form of differentiated instruction, think-pair-share, collaborative 
learning activity, etc. 

2. In facilitating group dynamics, the teacher considers the learner's interest and preference about 
the topic you have discussed. 

3. Group dynamics can be in the first phase, middle phase or last phase of your lesson. 
Make sure that the learners enjoy the company of other learners, otherwise, you have to address the 
gap immediately, by facilitating the group to make clear to every learner the value of accomplishing the 
task together. 
 
 

Maintaining a supportive learning environment through guided demonstration 

This supportive environment should facilitate learners to achieve their learning goals with the help of 
the teacher.  

• Provide instructions clear and loud.  

• Demonstrate the activity step-by-step.  

• Keep your procedure and process as simple as possible. 

• Allow the learners to simulate or repeat what you have done. 

• Monitor and assist each group during the process of the activity. 

• Pay immediate attention to the group confronted with doubts. 

• Allow learners to develop their ways of learning from the activity.  
 

 

 

Maintaining a supportive learning environment through constant motivation 

• Teaching lesson enthusiastically.  

• Encourage learners in active participation.  

• Change teaching methods periodically from teacher-centred to learner-centred or participative-
method or else change the mode of learning to visual, auditory, audiovisual, kinesthetic, 
reading, writing, etc. 

• Sometimes decide the topic or place of learning with the learners. 

• Work from learners’ strengths and interests. 
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Maintain a supportive learning environment through responsive collaboration   

A supportive learning environment through responsive collaboration can be supported using the 
following tips: 

1. Responsive collaboration is like facilitating a focused group discussion where you serve as a 
coach, mentor or consultant. 

2. Focus on the details of the issue or concern you want to address with the learner.  
3. Allow the learner to reflect or to visualize the results of actions they are about to be undertaken. 
4. Provide options for the learners to choose to develop a sense of ownership of their decision. 

 

 

Building a strong classroom community 

The teacher can help learners build a stronger sense of friendship, unity and belongingness by building 
larger networks in the classroom. Some of the strategies are:  

• Formulation of classroom rules together 
• Pair work 
• Small-group activities 
• Taking field trips within the campus 
• Invitation of guest speakers 
• Job rotation among learners 

To build a safe and collaborative learning environment for learners, it is imperative for teachers to: 

• Act as a facilitator during group discussion 
• Acknowledge and appreciate learners’ contribution 
• Offer equal opportunity to an individual learner to speak and represent the group. 

 
Focus Area 2.6 Management of Learner Behaviour 
Indicator 2.6.2 Apply positive disciplining including mindful and non-violent techniques to 
maintain a learning-focused environment.  

Elaboration of the Indicator 

Teachers apply positive disciplining and mindful non-violent techniques to ensure a safe and nurturing 
learning environment for learners.  Through such disciplining techniques, learners learn to see 
connections among their behaviour, the personal consequences and the impact of their actions. 

Key concepts 

1. Learner behaviour 
2. Positive, mindful and non-violent discipline 
3. learning-focused environment 

Learner behaviour refers to the learner’s manner of conducting himself/herself. It emphasizes the 
crucial link between how learners learn and their social knowledge and behaviour.  

Positive, mindful and non-violent discipline involves constructive, mindful disciplining through non-
violent and respectful means. It is a way of managing learner behaviour through dialogue and 
counselling. It avoids the use of spanking, verbal abuse and humiliation. 
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Learning-focused environment refers to a classroom atmosphere that encourages maximum learner 
participation free from disruptions by unpleasant learners’ behaviour.  

 
 

Managing learner behaviour 

To reinforce positive discipline among learners, certain behaviour is necessary on the part of the 
teacher. These are some strategies suggested: 

• Be consistent with following the rules formulated involving learners on the first day.  

• Post the rules on the classroom walls so that learners will always be reminded. 

• Be fair and consistent in applying the rules to avoid learners’ disciplinary action. 

• Be prepared for the learners who will test the rules.  

• Do not threaten learners with a consequence unless you are ready to carry it out.  

• Show a sincere interest in all your learners. Treat each one of them with respect.  

 
 

Hyperactive and restless learner 

A learner with a tremendously high energy level usually displays restlessness in the classroom 
disrupting the teaching-learning process.  

Suggested strategies 

• Go near the learner 

• Stay calm and make eye contact with the learner 

• Plan an activity to channelize learner’s excess energy  

• Practice meditation 

 

 

Non-stop talking 

When learners engage in non-stop talking or being talkative, it can disrupt the teaching-learning 
process. Teachers may use non-verbal cues to quieten them down without humiliating them.  

Suggested strategies 

• Stop talking mid-sentence and look in a non-aggressive way at the learner making the noise. 

• Tap quietly on the desk and mime zipped lips. 

• Remain in the area for a little while to keep him or her quiet. 

• If this happens frequently, you may always isolate the learner and keep him or her in front of 
you where you can keep an eye on him or her. 

• If this persists, talk to the learner and remind him or her of the value of keeping quiet and 
respecting others who are talking. 
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Inattentive learner 

Daydreaming during lessons can hinder learner’s understanding of the lessons taught.  

Suggested strategies 

• Communicate effectively and the expectations of the learners. 
• Use exciting attention-grabbers.  
• Change voice tone.  
• Narrate your countdown from ten to zero. 
• Do unexpected things, such as singing, cracking jokes or even performing caricature. 
• Practice meditation  

 

 

 

Disrespecting a teacher 

Disrespecting a teacher may happen in different ways such as disobedience, refusing to carry out 
instructions, rudeness, talking back or arguing with the teacher.  

Suggested strategies 

• Do not yell, scold, caution, counsel, lecture or get even with the learner if he or she disrespects 
or talks back. 

• Take a deep breath to control any angry feelings rising inside you. 
• Do not say any word but maintain eye contact with the learner and listen. 
• Talk to the learner when he or she is calm and deliver the logical consequences of his or her 

actions. 
• For open disrespect, document the incident and notify the parents, the counsellor and the 

school head. 
 

 

 

Frequent restroom visits during class 

A learner can visit the restroom during instructional hours whenever the need arises. However, some 
learners go to shops or playground on the pretext of visiting the restroom. A learner with serious medical 
issues should be approved to visit the restroom without restrictions anytime to prevent serious health 
implications. 

Suggested strategies 

• Make a policy to allow only one learner to visit the restroom at a time. 

• Keep a record of the learners who request a frequent visit as they may have some issues. 

• Set a frequency each learner can avail to visit a restroom in a day, except for those who have 
a medical issue. 

• Go near to the learner who makes frequent visits to the restroom and advise him/her to make 
effective utilization of break hours for visiting the restroom. 
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Side conversations 

A side discussion is referred to as a separate discussion happening outside the main conversation. 
Side discussions can lead learners to miss important information that may have been said in the main 
conversation.  

Suggested strategies 

• Ask talkers if they would like to share their ideas.  
• Casually move toward those talking.  
• Make eye contact with them. 
• Standing near the talkers, ask a nearby participant a question so that the new discussion is 

near the talkers.  
• As a last resort, stop and wait. 

 

Standard 3. Content and Pedagogical Knowledge 
This standard establishes the importance of teachers’ mastery of content knowledge, understanding of 
curriculum and ability to make subject matter meaningful to learners. The teachers apply appropriate 
pedagogical practices based on grounded content knowledge and evolving ideas of the subject. The 
standard expects teachers to be proficient in Dzongkha / English and to facilitate effective teaching and 
learning processes. They exhibit appropriate skills in the use of communication and technological 
strategies to enhance learning.  

Focus  Area 3.1 Content and pedagogical knowledge 
Indicator 3.1.2 Apply appropriate content and pedagogical knowledge within curriculum 
teaching areas. 

Elaboration of the Indicator 

Every day, a teacher applies his/her knowledge of content and pedagogy in the teaching-learning 
process. A teacher’s knowledge of subject content and application of pedagogical knowledge influences 
learners’ engagement and achievement. A teacher must possess appropriate, in-depth and broad 
knowledge of concepts and pedagogical practices to make every learning meaningful. 

It is important for a teacher to understand the significant concepts to facilitate a teacher deliver lessons 
that are responsive to the content and pedagogical requirement of curriculum teaching areas.   
 
Key concepts 

1. Content knowledge 
2. Pedagogical knowledge 
3. Curriculum teaching areas 

Content knowledge refers to competencies that teachers are expected to master for them to teach 
efficiently and effectively. 

Pedagogical knowledge refers to a teacher's ability to apply knowledge on classroom management, 
teaching methods, teaching strategies, and assessment practice in the subject taught. 

Curriculum teaching areas are different learning/subject areas taught and learned in the education 
curriculum. 
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Lesson Plan 

A lesson plan makes teaching-learning more purposeful and meaningful to the learners. It involves 
analyzing and differentiating the content and planning to teach as per the procedure of teaching that 
content. It provides the opportunity to develop the learners intellectually, physically and emotionally so 
that learning creates a positive impact on the learners.  

A lesson plan establishes a meaningful connection of some teaching procedures across learning areas 
in all the subjects.  It should also have many essential components as in the example of class x physics 
lesson: 

(Note: The format below is not a lesson plan format but a suggestive guide to planning a lesson with 
the lesson components given in the first column with activities in the second column that are explained 
in the last column) 

Objectives Activities Explanation(s) 

A. Key stage learning 
outcome [Curriculum 
frame work] 

Define and apply the principle of moments to 
solve problems involving forces acting in two 
dimensions  

 

B.  Lesson objectives 

Learners will be able to… 
1.  Define moment of a force/torque in your 

own words 
2.  Identify examples of the use of the 

turning effect of the force in the 
surrounding. 

3.  Calculate torque produced by a force 
4. Establish the condition of equilibrium 

applying the concept of moments of 
forces acting on a body 

 

i. Chapters and topics 
Force and Motion 
• Principle of moments 

 

ii. Teaching-learning 
materials 

One metre ruler, string, weights, chart, textbook 
and whiteboard 

The teacher uses appropriate 
TLM for the delivery of the 
content 

iii. Procedures   

A. Revision of the previous 
lesson 

Recall knowledge of the previous lesson by 
asking questions? 

1. What is couple? Give one example? 
2. Condition of equilibrium, balanced and 

unbalanced forces by showing images 
where the above forces can be shown. 

The teacher uses the learners’ 
prior knowledge of different 
types of forces as a springboard 
to start the new lesson. 

B. Establish a purpose for the 
lesson  

Use of knowledge of moments of force in daily 
lives.  

 

Presenting example 

• Ask a learner to close and open a door 
by catching it at the end and near the 
hinges. 

•  Ask the learner “what is the difference?” 
• Ask learners why and ask for more 

examples 

Presenting a new lesson in the 
context of the learners’ real-life 
experience allows the teacher 
to establish meaningful 
connections across curriculum 
content 
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Discussing new concepts 

• Explain moment of a force and give the 
formula to calculate the moment of a 
force (τ= F x d) 

• Demonstrate the balancing of a metre 
ruler by placing two weights on either 
side of the pivot at the centre. 

• Show on the chart the principle of 
moment 
(CCW moments = CW moments when 
ruler is balanced/ equilibrium)  

 The teacher starts explaining 
the new concept using charts 
and demonstrates it to the 
learners 

Practising new skills 

• Use the materials given and verify the 
principle of moments by following the 
steps in procedure given in their textbook 
in their respective groups  

• Facilitating this activity 
requires the teacher to 
demonstrate in-depth 
knowledge to qualify the 
learners’ claim 

Developing mastery (Leads to 
formative assessment) 

Teachers ask learners the following questions 
to answer while going around to support and 
monitoring group or individual learners work 
and their understanding. 

1. Calculate moments produced by 100 gf 
and 50gf weight suspended on either 
side of the fulcrum at the centre 

2. Compare CCW and CW moments to 
draw conclusions  

• The teacher attempts to 
meet the group or 
individual learning needs 
by moving around and 
helping This part is also 
an excellent venue for the 
teacher to provide 
incidental teachings by 
responding to learners’ 
questions and giving 
them more opportunities 
to construct their 
knowledge. 

Relating concepts and skills to 
daily lives situations 

• List applications of the principle of 
moments. 

• Use the principle of moments to find the 
weight of the metre ruler 

• Balancing of a seesaw, working of the 
beam balance. 

Promoting independent study 
and research, the teacher also 
directs the learners to 
functionally link their tasks to 
another learning competency. 

 Making generalizations and 
abstractions about the lesson 

The teacher asks the learner to summarize the 
importance of the principle of moments in their 
daily lives as well as in science in general. 

Evaluating learning outcome 

The teacher observes how learners record the 
weights and distances, apply the formula, and 
calculate the moments on each side on the 
meter rule to balance it. 

 
The teacher can detect errors in 
learner work and provide 
constructive feedback to the 
learners. Uses a checklist to 
assess learners’ learning  Follow up and remediation 

The teacher asks the learners to make note of 
areas where the principle of moments is 
applied. Also, the teacher asks the learners to 
make note of forces and distances on either 
side and make comparisons.  
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In applying intra-disciplinary and interdisciplinary concepts in the teaching practices, the teacher 
considers the following steps: 

1. Analyse the target learning outcomes as reflected in the curriculum framework. Think of how 
you can translate these outcomes to learning objectives; 

2. Assess learners based on their diverse learning styles, needs, interests, engagement level, 
previously mastered enabling competencies, and progression in the past lessons.   

3. Assess the setting, time and resources. Consider the involvement of other teachers and 
expanding learning locale.  

4. Localize or contextualize the lesson using relatable issues/concerns from the topics.  
5. Plan activities for each part of the lesson plan. 

a) Make and deliver activities/exercises aligned with the lesson objectives.  
b) Have each activity reinforce ideas and/or skills from previous lessons/different subjects to 

indicate the importance of combining disciplines.  
c) Vary activity types to increase engagement level.  

6. Give time for learners to reflect on their answers/outputs. 
7. Determine proper assessment strategies.  
8. Develop rubrics based on the measurable lesson objectives and use criteria that appropriately 

describe the target output.  
9. Reflect on learners’ participation rate, products and performances.  
10. Reflect on the relevance and appropriateness of topics/examples 
11. Develop value-driven questions. 

 
 
 
i) A Health and Physical Education teacher researches to ensure accurate information is given to 

learners in every teaching and learning opportunity. In presenting a new concept, the teacher gives 
a comprehensive discussion on development in global sports and related health issues due to lack 
of proper physical education. 
 

ii) During the colouring session, when the pre-primary Arts class are tasked to colour objects like the 
sun, moon, stars and clouds, a pupil asks the teacher questions like “Where does the sun sleep?” 
The teacher promptly explains the Science concept on day and night, including that of the earth’s 
rotation.   

 
 

iii) There are some areas for teachers to practice to meet the Indicator  

a. The teacher demonstrates in-depth, accurate subject knowledge in the lesson plan as well 
during classroom teaching.  

b. The teacher detects errors in learners’ work and provides constructive feedback to the learners. 

c. The teacher delivers content appropriately and responds to subject related queries incidentally, 
anywhere and anytime. 

d. Provides opportunities to the learners to investigate the content area. 

e. Extends content knowledge application to real-life situations. 

f. Teachers should know the curriculum framework of the subject they teach.  

g. Use of appropriate TLM. 

h. Use a variety of pedagogies suitable to deliver content. 
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Focus Area 3.4 Literacy and numeracy strategies  
Indicator 3.4.2 Use a range of teaching strategies that enhance learner literacy and numeracy 
skills.  

Elaboration of the Indicator 

Literacy and numeracy skills are crucial for accessing the broader curriculum as they are used in many 
aspects of an individual’s lives. A teacher’s role is to build a strong foundation in literacy and numeracy 
among learners, and strengthen their ability to engage in education, reach their potential and participate 
fully in the community. Obtaining an acceptable level of literacy and numeracy can greatly enhance 
learners’ achievement because they are used in many aspects of their lives.  

Key concepts  
1. Literacy 
2. Numeracy 
3. Teaching strategies 

Literacy refers to the capability one acquires to read, understand, and construct textual materials. This 
ability is useful in regular academic and non-academic situations and contexts within the school 
community and different occupational areas. Literacy is not confined to merely learning to read and 
write; it also encompasses a range of more complex skills including the ability to comprehend ideas and 
concepts. 

Numeracy refers to the ability to understand and use mathematical knowledge for calculating, problem-
solving, and interpreting information to arrive at educated and well-informed decisions. Numeracy is an 
important skill to master to help the learners prepare for life beyond the school and within the workplace 
and the community. 

Teaching strategies refer to the structure, system, methods, techniques, procedures and processes 
that a teacher uses during instruction.  
 

 

Literacy instruction is embedded in learning areas 

A Class II teacher uses explicit teaching to develop vocabulary knowledge among her learners. Before 
reading the story, she first chooses unfamiliar words and introduces these through various modes, e.g., 
pictures, context clues. Then she models and uses each word in a sentence. She allows learners to 
use words through guided and independent practice exercises. Learners are encouraged to use them 
in meaningful sentences.  

A Class VII teacher engages her learners to write an argumentative essay. She presents a newspaper 
editorial about bullying. She facilitates discussion about its text structure and development. Later, she 
poses a realistic learner issue: Should learners be required to wear a specific haircut? She uses 
brainstorming with learners to generate ideas quickly. She then guides the learners to organize these 
ideas according to the degree of importance. After that she allows them to independently write an 
argumentative essay. Learners are encouraged to read their essays.   
 

 

Teaching literacy is strengthened by building links to the real world 

Before teaching the topic “The Universe” in Class IX physics, learners can be asked to gaze at the night 
sky and make a note of their observations.  In the next lesson, learners discuss their observations and 
find out the terms for the description of their observations. The teacher’s use of real-world experience 
makes the lessons and activities relatable to learners.  



Illustrations of Practice 
 

20  
 

 
 

Numeracy is developed across different learning areas   

A Social Studies teacher deepens the understanding of agricultural products in their community through 
data collection about the number of agricultural products harvested for a month. The next day, the 
teacher facilitates the learners’ discussion that includes the following numeracy concepts:  
Which agricultural product was the highest produce? 
Which agricultural product was the least produced?  
Which area harvested the most? 

After that, the teacher engages learners in exploring the following analysis questions:  
What could be the reasons for the differences in the harvest? 
What possible solutions could you give the farmers to increase production next year? 

 

 Numeracy concepts and skills can be taught in subjects other than mathematics. Given here are some 
examples: 

• Concept of time and dates, the sequence of events, use of a timeline, and logical reasoning 
can be taught in History; 

• Measurements, collecting data, comparing, interpreting data, graphs and diagrams, 
estimation, and logical reasoning can be taught in Science; 
Reading and writing numbers, time and measurement concepts can be taught in English;  

• Geometry and measurement are applied in Arts classes in designing patterns in traditional as 
well as contemporary arts.   

 
 
Literacy and numeracy skills are built through 
meaningful activities 

1. Display learner’s names on their desks, label all 
resources, furniture and materials in the 
classroom, and stick posters with key learning 
contents on the classroom walls. Display learners’ 
work in the classroom where they can read.  

2. Ensure that mistakes are picked in learners' work 
across all subjects. Focus on the use of 
punctuation in learners' writing by all teachers.  

3. Promote reading habits by observing National 
Reading Week, Weekly Reading Period, adopting 
DEAR – Drop Everything And Read.  

4. Literacy can be developed through games such 
as Sudoku, Kokuro, snake and ladder, spin and 
multiply and so on.  

 
 
 
 

http://www.worldbookday.com/
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Focus Area 3.5 Higher-order thinking skills 
Indicator 3.5.2 Apply a range of teaching strategies that develop learners’ higher-order thinking 
skills. 

Elaboration of the Indicator 

A teacher enters a class with the hope that he/she will make learning meaningful for every learner, but 
it is often a challenge to engage in classroom activities that foster higher-order thinking skills. The 
teacher applies a range of teaching strategies that enable learners to use the knowledge they learn to 
analyse problems, evaluate options and create solutions. 
 

Key concepts 

1. Higher-order thinking skills  
2. Teaching strategies 

Higher-order thinking skills refer to complex thinking process which includes analysis, evaluation, 
synthesis, reflection and creativity. 

Teaching strategies refer to the structure, system, methods, techniques, procedures and processes 
that a teacher uses during instruction.  
 

 

  

Development through Problem-Based Learning 

Problem-Based Learning as a teaching method uses complex real-world problems to promote learners’ 
learning of concepts and principles and promote critical thinking, problem-solving and communication 
skills.  

How To Do It? 
Problem-based learning can be implemented by considering these steps (Duch, Groh & Allen, 2001). 

1. Choose a learning goal for the learners to attain at the end of instruction. 
2. Think of a real-world context for the understanding of the content. Build realistic applications of 

the concept being taught. 
3. Identify the teaching contexts where the problem may be introduced. In doing such, be guided 

by these questions: 
a) What open-ended questions can be asked? 
b) What learning issues will be identified? 
c) How will the problem be structured? 
d) What resources will the learners need? 
e) What end product will the learners produce? 
f) Evaluate the learners’ performance using appropriate tool/s and provide feedback.  

 

 

Development through effective questioning strategies 

Effective questioning can be used as an important classroom tool to develop critical, creative and 
analytical thinking skills. Teachers must have a deep understanding of the learning objectives.  To 
develop critical thinking among learners, teachers’ questioning should encourage learners to analyse, 
evaluate and create.  There are examples of key ideas in the table below for the teacher to consider 
while framing questions or even designing learning activities that will promote different thinking skills.  
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Development through Project-Based Learning 

Project-Based Learning is a learning strategy that is open-ended and applies across disciplines and 
emphasizes active learning. It gives learners a real-world context for learning, deepens understanding 
of the subject, and creates a strong sense of "need to know."  

How to do it? 

1. A Need to know 
A teacher wants learners to learn about waste management. The teacher invites the environment officer 
to talk about waste problems in Bhutan.  
 

2. A Driving questions 
After the talk, the teacher leads learners in brainstorming possible solutions, such as enacting laws, 
designing better waste-treatment systems, and raising public awareness about the need for proper 
waste management. Learners create a driving question to focus their efforts, focusing on a specific local 
area.  

3. Learner voice and choice 
Once learners' interest is stimulated the teacher explains the requirements for the "Zero waste 
community" project, which includes an individually written paper, an oral presentation of learners' work, 
and a product created by teams. Learners chose to develop public announcements, posters, brochures, 
and letters to government and industry officials, among others. 

4. 21st Century skills 
Once the learners decide on actions that would help them respond to their driving question, they begin 
to work. Learners form teams of three or four to collaboratively begin planning their tasks and the 
process of doing it. As they work they regularly review how they were collaborating and communicating.  
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5. Inquiry and innovation 
The learners explore questions about waste, land pollution, water pollution, burning garbage, burning 
fossil fuels, deforestation, and their effect on the environment and human health. The learners 
synthesize the information they gathered and use it to inform their individually written papers and in 
creating their team product. 

6. Feedback and revision 
As the teams of learners develop their ideas and products, other teams critique one another's work. 
The teacher checks drafts and plans and meets with teams to monitor their progress. 

7. A publicly presented product 
The teams of learners present their analyses of waste issues and management proposals for 
addressing the problems. The invited audience includes principals, parents, and representatives of the 
community, business, and government organizations and learners from the school. Learners answer 
questions and reflect on the process of their project, the next steps they might take, and what they 
gained in terms of knowledge. 

 
 
 
1. Critical thinking 

• The teacher asks focused questions that promote learners’ problem-solving and decision-
making skills. 

• The teacher encourages learners to ask critical questions not just answers questions asked by 
teachers.  

• The teacher gives learners a variety of experiences that prompt learners to formulate, infer, 
make decisions, consider possibilities, make judgments and solve complex problems, e.g., 
writing reflective journals to state their stand, to reason out, and to present both sides of an 
issue or argument; participating in group activities where members analyze arguments, judge 
the credibility of every statement, interpret the statements, and generalize ideas, reflecting on 
what they know, what they will learn and what they have learned. 

2. Creative thinking 
• The teacher employs divergent thinking strategies which encourage learners to think “out of the 

box” by asking them to define a problem, provide solutions and explain the implications of the 
solution. Learners think of many different and unusual ideas and points of view, then adds 
details to improve those ideas. 

• The teacher uses instruction that is designed to aid learners in finding meaning in academic 
material and keep it by connecting it to their daily lives, e.g., providing opportunities for open-
ended questions and questions with multiple responses finding relationships between two 
seemingly unrelated ideas. 

• The teacher uses visualization strategies where learners are tasked to create mental images of 
something that cannot be seen or that does not exist. 

• The teacher employs Creative Dramatics where learners explore ideas through physical 
activities (e.g., pantomime, mirrors, debriefing). 

• The teacher uses an analogy where learners compare similar objects or abstract processes 
(direct) or write about something from another’s perspective (personal). 
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Focus Area 3.6 Communication strategies  
Indicator 3.6.2 Use effective verbal and non-verbal communication strategies in teaching to 
support learners’ understanding, participation, engagement and achievement.  

Elaboration of the Indicator 

A teacher is always communicating to learners, parents, administrators and stakeholders on various 
matters regarding the education of children. Teaching is all about communication, a teacher speaks, 
listens, writes, reads, acts, makes presentations, and carries out demonstrations. How efficiently and 
effectively a teacher uses communication strategies impacts classroom management, including 
learners’ learning, participation, engagement and achievement.  
A teacher's effective use of speech, explanations, advice, instruction and gestures, tactile, facial 
expressions, nods, behaviour, voice tone used during the teaching and learning process can support 
learner engagement, participation, confidence building, and achievement. 

Key concepts  
1. Verbal communication strategies  
2. Non-verbal communication strategies 
3. Learner’s understanding 
4. Learner’s engagement 
5. Learner’s achievement 

Verbal communication strategies refer to the communication strategies that are focused on issues 
and not on people, being genuine in communication, being open to other’s views, presenting oneself 
as an equal to others and not as a superior, and using affirming responses. 

Non-verbal communication strategies refer to the use of non-linguistic transmission of information 
by teachers. It includes the use of cues such as body language, gestures, eye contact, proximity, facial 
expressions.     

Learner’s understanding - When a learner can interpret ideas, apply learning in a real situation, 
explain what was learnt, demonstrates empathy, develops perspective, and reveals self-knowledge, it 
is said that a learner has fully understood (Wiggins, G., & McTighe, J. (1998).   

Learner’s engagement refers to how many times and how well learners are participating in educational 
programmes, classroom activities, learning programmes to facilitate a successful learning experience.  

Learner’s achievement refers to the attainment of learning goals or instructional standards around 
knowledge, skills, and attitude that a learner is required to be taught in a curriculum teaching area. 
 

 

Two-way communication: Setting up a classroom communication model and displaying it in the 
classroom and reminding its use in the classroom interaction.  

Principle of clarity: The ability to deliver a message with clarity will have a dramatic impact on the 
success of the lesson. For any conversation, presentation, lecture, Substance, Simplicity, Structure and 
Speed are four keys to develop clarity in communication. 

Substance: When communicating with others, you have a message to share and a desired outcome of 
the conversation. When you focus on the substance, you start taking an intentional look at your 
message to identify the key message and essential elements. 

Simplicity: Having identified your core substance, ask yourself: “How can I deliver this in the most 
simplistic manner possible?” 
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• Using simple terminology, avoiding buzzwords and jargons  
• Using shorter, more concise sentences 
• Using a short story to illustrate a point  

Structure: Once you are clear on your key message and wording, develop the structure of your 
discussion or presentation/lecture that will help you avoid missteps. 

Speed: Using pauses to allow your listener to connect to your points. 

Use of language choices: The words you choose to describe yourself or your team or group can have 
a dramatic effect on their overall receptiveness to your communication skills. If you are trying to foster 
a sense of solidarity and cooperation, use pronouns like “we” and “us” to refer to the group/team.  

Silence: Remaining silent can be effective strategies for communication, especially if you are trying to 
encourage someone to share more information with you. Instead of immediately answering after your 
partner’s completed statement, remain silent, attentive and use gestures.  
 

 

Use a communication checklist 

Teachers can also develop a checklist to assess the effectiveness of communication in the classroom. 
They can ask the learners to fill in the checklist weekly/monthly and make adjustments to 
communication strategies. 

Communication checklist 

SN Items Yes/No 

1 I speak politely throughout my teaching. 
 

2 The volume, tone, stress, pacing, pronunciation of my speech is appropriate. 
 

3 Articulation and pronunciation are clear. 
 

4 The explanations were clear and precise. 
 

5 I keep eye contact with learners most of the time. 
 

6 I use gestures and movements appropriately during the teaching. 
 

7 I listen to learners without interrupting them. 
 

8 I call learners by name. 
 

Focus Area 3.7 Medium of instruction    
Indicator 3.7.2 Display proficient use of Dzongkha/ English as medium of instruction. 
Elaboration of the Indicator  
A teacher is expected to display proper knowledge and skills in delivering lessons through proficient 
use of the mandated medium of instruction in different subjects. The language must be clear, accurate, 
fluent, and appropriate to the level of the learners.  

Key concepts 
1. Proficient use 
2. Accuracy 
3. Clarity 
4. Fluency 

Proficient use refers to the ability of a teacher to use the medium of instruction, accurately, and fluently 
to facilitate the teaching and learning process.  
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Accuracy refers to the ability of a teacher to produce grammatically correct sentences of a language 
(TELF Academy, 2017). 

Clarity refers to the word choice and appropriate expressions of a particular language for teaching. 
Through this, teachers will be able to get the message across so that learners could understand the 
lesson well (TELF Academy, 2017). 

Fluency refers to the ability of a teacher to produce language in a coherent, effortless way (TELF 
Academy, 2017)  

 

 

Applying context clues 
Context clues are hints that the author gives to help define and understand a difficult or unusual word. 
These clues offer insight either directly or indirectly into the portion of text that is difficult to understand. 
Types of context clues are given below: 

1. Synonyms as context clues  
The most basic and helpful type of context clues is synonyms. If you cannot interpret a meaning, 
adding a few synonyms or words with similar meanings, is a certain way to point to a word's 
meaning.  

Examples 
• Karma was lethargic; he didn't have the energy to get out of bed. 
• The events are listed in chronological order; they start at the beginning and end with the last 

event. 
• The doctor's writing was utterly illegible; no one could read those scribbles. 
• He knew his future was precarious and likely to fall apart. 

 

2. Antonyms as context clues   
Sometimes, the best way to understand something is to understand what not to do or what 
something isn't. In the same way, an antonym, or an opposite, can convey meaning. If you point 
out the differences, you can come to understand each component better. 

Examples  
• Deki is outgoing, unlike her brother who is quiet and shy. 
• This painting of the landscape is picturesque, while one of the old houses is just plain ugly. 
• Our scorching summer days were quickly replaced by the cold flashes of fall. 
• She was virtuous, unlike her evil and conniving brother. 

3. Explanations as context clues 
Explanation explains or explicitly defines the unknown word. Sometimes, learners do not want to 
search for meaning. Instead, if you provide a bigger picture and offer added detail or context, the 
learner will come to understand the tricky word. 

Examples 
• Today’s youth have a penchant for gadgets or a strong fondness for new technology. 
• We know the dog has a kind disposition because we have never seen it bite or scratch anyone. 
• I called him a nuisance because he annoyed me with his incessant line of questioning. 
• Something in the refrigerator is so putrid, a wave of odour wafted out when we opened the 

door. 
• It's no surprise he winced in pain after hitting his thumb with the hammer. 

Source: Nordquist (2018) 
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Applying paraphrasing 
Paraphrasing is a restatement of the meaning of a text or passage using other words. Here, it must be 
noted that paraphrasing refers to the teacher’s attempt to recast a question or statement so that the 
learners will better understand the question or statement. Here are the steps on how to paraphrase 
your questions or statements to elicit the correct response from the learners.  

1. Use synonyms – change the difficult words to more familiar terms that learners understand. 
  In adapting to the consequences of climate change, what is the most essential thing to do? 

In adjusting to the effects of climate change, what is the most important thing to do? (“adapting” 
is changed to “adjusting”; “essential” is changed to “important” and “consequences” to “effects”) 

2. Keep the keywords – do not change the words for they are critical in maintaining the meaning 
of the question. 
In adjusting to the effects of climate change, what is the most important thing to do?  
(The term “climate change” as a keyword is retained)  

3. Change the word form – use the same word but of a different form. 
In order to adjust to the effects of climate change, what is the most important thing to do? (The 
word “in” is changed to the expanded form “in order to”)  

4. Change the sentence structure – use the same ideas but change the positions of the main parts 
of the sentence.  
What is the most important thing to do to adjust to the effects of climate change? 
(The interrogative pronoun comes first before the rest of the sentence) 

    

  
 
 
Applying verbal cues 
Below is a list of verbal cues that teachers can use in speaking and listening activities (e.g. giving 
instructions).  

Verbal cues – are spoken words or phrases that give hints and help the listeners to understand the message and 
intent of the speaker. 

Emphasis cues – are given to focus attention on important information. 
Examples:  
You need to think about, This is important, This is key, This is basic, Listen carefully, Let me emphasize, Let me repeat, 
Let me explain, Let me make it clear, You need to know, You need to note, You need to understand, You need to 
remember, You need to underline, You need to think about, Why is it? 

Organizational cues – are given to help the listener to understand the order, sequence, or relationship of the 
information to the topic.  
Examples:  
The topic is, Today we shall discuss, To introduce, First of all, Second, third, etc., Then, Next, As a result, Main 
headings to be discussed are, Will make several points, In the following order, In conclusion, To summarize, To review, 
To recap, To go back over, Listen carefully, Let me emphasize, Let me repeat, Let me explain, Let me make it clear 

Anticipatory cues – are used, in a somehow habitual way, to indicate that something very important or to be noted is 
coming up.  
Examples:  
repeats the words or phrases for emphasis; spells out important words; lists on board, or reads a list, allows time to 
take notes; speaks more slowly; speaks more loudly; stresses certain words; uses a different tone of voice; ask 
rhetorical questions 

Adapted from PPST Resource Package 



Illustrations of Practice 
 

28  
 

 

Applying funnelling  
Funnelling is effective in soliciting multi-layered answers from learners in an organized manner. It helps 
avoid overwhelming the learners during the process of answering a set of questions. The following are 
the tips on how to do funnelling:  

• Start with a closed question that only requires a direct answer such as “yes” or “no” or for 
specific items like names or events.  

• Follow through with open questions that give an explanation or require reasoning. These 
questions will provide details.  

• In funnelling, ask a question that develops and puts into use the confidence of the learner about 
his/her knowledge on the topic. An example is a question that asks for a solution or 
recommendation.  

                       Source: Manktelow, Swift et al., (2018) 
An Example 
In a Geography lesson on the Formation of Meanders, the teacher can apply funnelling in the 
questioning process.  

Explain why river cliffs form on the outside of meanders?  

The Funnel Approach: 
a. Where on a meander is the water deepest?  
b. Where the water is deep, will the current be fast or slow?  
c. What process is created by fast-flowing water?  
d. Does erosion lead to the build-up or the breakdown of material? 

 
 

Applying structural analysis 

Structural Analysis helps teach the learners to break apart unfamiliar words for them to understand the 
overall meaning of the word and enrich their vocabulary in their terms. It can be applied even to non-
language arts subjects. These are the tips in doing structural analysis:  

1. Present the word and divide it into parts (prefix, root word, and or suffix).  
2. Briefly review the learners on the concepts of a prefix, root word, and suffix.  
3. Define in simple terms the parts of the unfamiliar word. 
4. Guide the learners to define the unfamiliar word based on the meaning of each part.  
5. Do the structural analysis also in writing for a clearer illustration.  

Source: Wilson (2018) 
Example  
Differences between the term ‘interpersonal’ and ‘intrapersonal’ 
“The term ‘interpersonal’ is composed of the  

• root word - ‘person’ - is a human being 
• the prefix ‘inter’- means between or among 
• the suffix ‘al.’ - used to make a word an adjective 

Therefore, interpersonal is an adjective that means between persons or among people. Interpersonal skills refer to 
your ability to relate or work with other people. 
(The final definition should be supplied by the learners themselves with the guidance of the teacher.) 
“The term ‘intrapersonal’ is the opposite of ‘interpersonal’  

• root word- ‘person’-  is a human being 
• prefix ‘intra’ - means ‘within’ or ‘inside’  
• the suffix ‘al.’ - used to make a word an adjective 

Therefore, ‘intrapersonal’ is an adjective that means within the person. 
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Standard 4. Planning and Teaching 
This standard refers to the teachers’ ability to translate curriculum content into meaningful learning 
activities to achieve the intended learning outcomes. Teachers demonstrate professional knowledge to 
plan lessons and draw instructional strategies independently or in collaboration with colleagues. 
Teaching-learning plans include a wide range of assessment strategies that improve learning 
outcomes. Teachers access knowledge and expertise from the community for meaningful learning. 

Focus Area 4.1 Learning outcomes aligned with learning competencies  
Indicator 4.1.2 Set achievable and appropriate learning outcomes that are aligned with learning 
competencies. 

Elaboration of the Indicator  

A teacher translates curriculum content into learning activities that will enable learners to integrate and 
demonstrate the knowledge and skills they have acquired during a learning activity. A teacher considers 
learning outcomes as part of the instructional planning because learning outcomes describe how 
the learners utilize the knowledge and skills they have acquired.   

Key concepts  
1. Learning outcome 
2. Achievable learning outcome 
3. Appropriate learning outcome 
4. Alignment with learning competency 
5. Learning competencies 

Learning outcome: It refers to the products and performance targets through which learners 
demonstrate the knowledge, skills and attitudes they have acquired. 

Achievable learning outcome: It refers to a range of abilities of learners. 

Appropriate learning outcome: It is the targeted skills, knowledge, and attitudes that are relevant to 
the learners. 

Alignment with competency: Refer to the knowledge, understanding, skills and attitudes described in 
the competency. 

Learning competencies: Refers to the knowledge, understanding, skills and attitudes learners need 
to demonstrate. 
 

 

Alignment of learning outcomes to learning competency and performance task 

i) Identify the cognitive level of the competency  

To illustrate the features of a narrative essay such as characters, plot, conflict, setting, and point of view 
the teacher analyses the learning competency by looking at its key verbs. The verbs illustrate works at 
the application level of the cognitive domain. 

ii) Think about what the learners should be able to know or demonstrate after the instruction. 

Since the key verb illustrated in the learning competency operates at the application level, Lopen 
Dechen crafts a learning outcome that will enable her learners to use the knowledge in a concrete 
situation. Here, the learning outcomes and the learning competency are aligned since both operate at 
the same cognitive level. 

The learning outcome contains three parts: 
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i. Behaviour: an action verb to describe what learners will be able to do as a result of a learning 
activity.  
 

ii. Condition: an environment or situation in which the learners will perform the behaviour or the 
tools/information they will be given when they demonstrate their learning.  
 

iii. Criteria: are limits or range of successful learning, i.e., addressing the question of how well the 
learner has to perform for one to be able to say that the learning outcome has been achieved. 

  Source: Academic Programmes Quality & Resources Unit, University of Malta (2009) 

 

Setting appropriate and achievable performance targets  

The teacher sets the learning outcome in terms of concrete evidence of learning and performance target 
through which the learners can demonstrate the knowledge and skills they have learned. An example 
is given below: 

Class VI Science  
Chapter 2 

Learning Competency 

Day 1 Day 2 & 3 Day 4 Learning 
outcome 

 
2.3 Hard 
Water and 
Soft Water 

At the end of the 
unit, learners 
recognise that hard 
water contains 
dissolved mineral 
salts, mostly calcium 
and magnesium.  

The learners 
should be able to 
identify the 
elements of hard 
water and soft 
water. 

The learners 
should be able to 
describe 
techniques in 
removing the 
hardness of 
water. 

The learners 
should be 
able to tell the 
advantages 
and 
disadvantages 
of hard water. 

The learners 
should be able to 
write a report on 
the benefits of 
hard water. 
 

Product: Written 
report 
 

Target: Write a 
report 

Key Verb recognise identify describe tell  

Cognitive 
level remembering remembering remembering remembering  

 
While setting the learning outcomes, the teacher considers and answers these key questions. 

Key questions Why 

Is the learning outcome appropriate? It focuses on relevant knowledge and skill. This is evident through the 
right selection of the product and performance target. 

Is the learning outcome achievable? It is within the range of skills of the learners. 

Is the learning outcome aligned with the 
learning competency? It describes knowledge and skill at a similar cognitive level. 

 

To set the learning outcomes for a longer span of instruction, consider the following as cited by Popenic 
and Milla (2015): 

i. Think about what learners should be able to know or do after the unit/chapter. Refer to the class-
level standards in the curriculum guide. 

ii. Indicate the main skills, abilities and knowledge they will acquire. 
iii. Begin with a clear statement. Write, “At the end of the unit/chapter, learners should be able to … 
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• Avoid verbs susceptible to different interpretations of what actions they require. This type of 
verb indicates in general behaviours that cannot be objectively measured (e.g., know, 
understand, become aware of, appreciate, learn, become familiar with, think). 

• Use clear, simple and concise sentences that can be understood by learners, teachers, school 
administrators, and other stakeholders. 

In any instructional activity, the teacher needs to self-evaluate the learning outcomes that are crafted. 
Popenic and Milla (2015) present the features of effective learning outcomes: 

• Learning outcomes are clearly stated, in clear and unambiguous language. 

Use active verbs that specifically describe the expected knowledge, skill, understanding or 
attitudes the learners need to demonstrate.  Avoid using the terms “know” or “understand”. 
Instead, find accurate verbs to describe their learning. 

• They should indicate what the learners should learn. 

Learning outcomes should accurately tell the content the learners should learn or demonstrate. 

• They provide a guide for the development of learning activities, teaching and assessment. 

Learning outcomes should establish systematic instructional planning linking teaching 
methodologies to assessment. 

• They can be assessed effectively – you can envision assessment tasks able to achieve this. 
Learning outcomes should be measurable. 

 
 

Focus Area 4.2 Teaching learning plans and processes  
Indicator 4.2.2 Plan, manage and implement developmentally sequenced teaching and learning 
process to meet curriculum requirements.  

Elaboration of the Indicator 
Regardless of a learner’s background, skills, and abilities, a teacher ought to nurture learners through 
effective teaching and learning processes. The crucial task of a teacher is to develop and implement 
developmentally-sequenced teaching and learning process to meet curriculum requirements. 

Key concepts  
1. Developmentally sequenced teaching and learning process 
2. Curriculum requirements 

Developmentally sequenced teaching and learning process: Refer to the order of activities that 
keep learners engaged in the content and purposely scaffolds learners towards achieving the lesson 
objectives.   
Curriculum requirements: These are subject areas taught and learned in the curriculum and expected 
of learners to fulfil. 
 
 

Planning for developmentally sequenced lessons 

The teacher adheres to the developmental nature of the lesson plan format which starts with reviewing 
previous lessons, introducing the lesson, learning activities meaningfully sequenced, evaluation of 
learning, and provision for additional activities in the form of an assignment or homework.  

Let us look at how planning for developmentally-sequenced lessons can be done in your lesson plan. 
You will notice that the procedures are modified and standardised to encompass a more engaging and 
progressive series of learning activities. We will adhere to the developmental nature of the lesson which 
starts with reviewing previous lessons, going to evaluation of learning and provision for additional 



Illustrations of Practice 
 

32  
 

activities in the form of an assignment or homework. We will track how a lesson is delivered in a regular 
class.  

Lesson objective 

Determine the effect of 
Jigme Namgyel’s role in 
the Duar War as powerful 
Poenlop (BH,10 pp 13) 

Your springboard will be the objective of the lesson which also 
reflects the competency to be mastered. 

Reviewing 
previous lesson 
or presenting 
new lesson 

Have learners share the 
impacts of George Bogle 
and Pamberton missions 
they learned in the lower 
level. 

For a developmentally-sequenced teaching and learning 
processes, we start with the REVIEW of the previous lesson to 
activate learners’ prior knowledge. In this Lesson plan, the review 
taps on the impacts of British mission to Bhutan in early 70’s and 
80’s.  The review will help the learners begin with combining their 
prior knowledge to the new knowledge they will be developing 
from the main lesson. 

Establishing a 
purpose for the 
lesson 

Let learners watch 
documentary clips on 
British colonising Asian 
countries in 1800’s and 
react on its expansion. 

Helping learners establish the purpose of the lesson could be a 
form of MOTIVATION. A motivation may be a creative activity that 
could help engage learners to the new lesson. It gives ideas or 
clues on what to expect with the new lesson, thereby touching on 
its purpose. The use of the clip is a motivation or a way to 
establish the purpose of the text the learners will be dealing with. 
The text relates to the context which centers on British 
domination. 

Discussing new 
concepts and 
practicing new 
skills 

Group the class into five 
(5) and let each group do 
sustained silent reading of 
the text on page 13. 

To make the activities more developmental, it is necessary for the 
teacher to provide learners with prerequisite information about the 
texts they are to explore. This is also a form of establishing their 
mood to ensure a smooth flow of lesson delivery. Hence, for this 
particular lesson, they are to read about the background of the 
author and the genre to which the main text is related. The 
learners will also be accomplishing a pre-reading activity which 
requires them to give their anticipations/expectations about the 
text. 

Developing 
mastery (Leads 
to Formative 
Assessment) 

As a group, let them 
dissect the main text by 
answering relevant 
questions. 

This part of the procedure touches on the accomplishment of the 
learners during reading activities. This is in connection to the pre-
reading activity which will collect learners’ anticipations about the 
text. The teacher could incorporate collaborative activities in the 
process of “actually reading” the text. Sustained silent reading, 
where learners read the text silently together, is highlighted in this 
lesson procedure. On the one hand, after reading the text, the 
next activity could be one that will activate the new knowledge the 
learners have developed out of reading the main text. In this case, 
the teacher may ask a series of questions in relation to the text. 
This underscores the formative assessment that teachers need to 
provide to confirm how well the learners have understood the text. 
It also allows for important instructional decisions like re-teaching 
the concept or moving forward to the next activities. 

Evaluating 
Learning 

Prompt each group to craft 
the provisions of Ashley 
Eden’s proposed treaty. A 
holistic rubric will be used 

Evaluating learning outcomes is the last step towards planning for 
developmentally-sequenced teaching and learning processes. It 
comes with either a paper-and-pencil or a performance-based 
activity that will gauge where learners are in terms of the 
competencies they need to master. This lesson features a 
performance-based evaluation of students’ learning which has to 
be coupled with a rubric. This is because awarding scores or 
grades for performances must be based on criteria or standards 
which should be communicated to the learners prior to the 
accomplishment of the task. 

Additional 
activities for 
application or 
remediation 

Have learners identify the 
consequences of Jigme 
Namgyel’s action on 
Ashley Eden Mission, 1864 
for class sharing 

It is also crucial for the teacher to extend any learning activities 
beyond classroom. Follow-up activities or homework may be 
given to strengthen new knowledge acquired by the learners or to 
remediate or further lead them towards a better understanding of 
the lesson for the day. This will make the concepts taught more 
memorable for the learners. 
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Focus Area 4.3 Teaching learning resources including ICT  
Indicator 4.3.2 Select, develop, organise and use appropriate teaching and learning resources 
including ICT to address learning goals. 

Elaboration of the Indicator  

A teacher is expected to use appropriately selected and developed teaching and  
learning resources to effectively deliver lessons.  Teaching-learning resources including ICT enhance 
and maximize the learning experiences of learners through providing teaching-learning resources that 
can be seen, or heard or touched which provide concrete experiences.  
 
Key concepts  

1. Learning goals 
2. Teaching and learning resources 
3. Inclusion of information and communications technology 

Learning goals: These are broad statements of learning targets that include content and performance 
standards. 

Teaching and learning resources: Refer to resources used in the teaching and learning process such 
as and not limited to curriculum guides, teacher’s manuals, textbooks, worksheets, projectors, charts, 
graphs, science equipment, workbooks. 

Inclusion of Information and Communications Technology: Refers to the integration of ICT in the 
teaching and learning process. This also includes both online and offline digital resources. 
 

 

Selecting Appropriate Teaching and Learning Resources 

We will consider the following scenario to help us fully understand the indicator.  

Types of 
resources Sample Key questions 

Print 

Workbooks, dictionaries, 
encyclopaedia, newspapers, 
magazines, handouts, picture 
books, fliers, reference books, 
maps, laboratory manuals, syllabi, 
brochures, pamphlets 

• Is the material suitable for the learners’ development   
        needs?  
• Does the material cover the content?  
• Does the material promote higher cognitive skills?  
• Is the material free from ideology, cultural and gender  
        biases?  
• Does the material reflect the values and traits of  
       being a Bhutanese? 
• Does the material address the interests of the  
       learners?  
• Is the material free from any kinds of error?  
• Does the material address the learning goal? 
• Is the material free from any toxic substances? 

Posters, Charts, 
Flashcards, 
Manipulative 

Charts, posters, flashcards, 
diorama boxes, finger puppets, 
gardening tools, anatomy tools, 
Blackline Masters (BLM), base ten 
blocks, counters, geometric 
shapes, pattern blocks 

• Are the presented facts accurate?  
• Are visuals clear?  
• Are the materials used age appropriate?  
• Does the material serve its purpose?  
• Is the material durable?  
• Is the material free from any kind of error?  
• Does the material address the learning goal? 
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Non-print 
materials 

PowerPoint presentation, video 
conferencing, TV, audio, videos, 
digital interactive (Smartboard, 
Poll Everywhere, Google apps 
[google classroom, google form, 
google sheet, google photos, 
google drive, google  meet, google 
slide] Socrative, visual tours, 
PhET, GeoGebra, Freemind, 
PosterMyWall, Canva, Storyboard 
That, WeChat, Telegram, 
Messenger, WhatsApp, Zoom, 
Flipgrid … etc) 

• Is the content accurate?  
• Is the material logically developed and organized?  
• Is the material relevant to real-life situations?  
• Is the language appropriate?  
• Is the material free from any kinds of error?  
• Do the materials support values formation? 
• Are the materials used age-appropriate?  
• Does the material serve its purpose?  
• Is the material free from ideology, cultural and gender     
        biases?  

 

 

 

Developing and organizing appropriate teaching and learning materials 

Teacher Dechen is preparing her learners of Class IV for an activity to estimate the rainfall. She uses 
green board to explain the concept of rainfall and she also has charts to show the steps required to 
make a rain gauge. She also has access to a video from YouTube. To consolidate the transfer of skills 
she wants to demonstrate how to make a rain gauge and let students try. To do that she requires a rain 
gauge and enough materials for her students to have a go. She, therefore, develops a rain gauge and 
prepares enough materials for her students to use.  

What things did Teacher Dechen consider in developing the unavailable teaching-learning materials? 

Questions to ponder  Possible responses and remarks  

Is there a need to develop a new 
teaching-learning material? Yes. 

What are my targeted goals? Refer to the content and performance standard as realized through the 
learning competencies 

What type of teaching-learning material 
should I develop? It may be audio, print, non-print, video, or audio-video resources. 

Are there localized and/or indigenized 
materials to be used? 

Yes.  
If none, proceed to the availability of materials to be used in the 
development of teaching-learning materials. 

What materials should I use in the 
development of the material? 

The materials to be used in the development of teaching-learning 
materials depend on their availability. 

Are the materials to be used in the 
development of the teaching-learning 
material available? 

Yes.  
If not available, look for possible or alternative materials to be used. 

When do I start planning and 
developing the new materials? 

Planning to develop new resources starts once the teacher has identified 
the learning goals to be addressed, the necessary and available materials 
to be used, and the learners’ background. 

Should I pre-test the developed 
materials? 

Yes. Look at how the learning materials would contribute to the teaching 
and learning process. 

How should I use developed materials? 
Organize the use of learning in the lesson plan. Consider the simplicity or 
the complexity of the materials to appropriately address the learning 
goals. 

 



Illustrations of Practice 
 

35  
 

 Remember that locally crafted teaching-learning materials substitute expensive ones which are not 
readily available. Our ability to localize or indigenize materials makes us adaptable to our classroom 
situations. It is encouraged that we develop localized and indigenized materials that are aligned with 
the learning goals. 

 

 
 

Organization and utilization of appropriate teaching and learning materials 
A teacher may opt to consider the following ways to appropriately use teaching and learning materials 
for each of the learning areas in the subject. 
The first table presents various learning resources used in teaching Mathematics. *Source: Bunga, et al. (2016) 

While a manipulative is usually very effective, their use does not sufficiently guarantee meaningful 
learning. Teachers must ensure that they are used in the context of the educational tasks to actively 
engage learners’ thinking with the guidance of the teacher. This ensures that the use of a manipulative 
will lead to the ultimate goal of learning math which is to do math without them. To further illustrate, 
consider the given scenario of Teacher Sonam, using manipulatives in her Class IV Math lesson 

Teacher Sonam teaches her class the lesson on fractions. She provides them with a lot of 
manipulatives, such as counting sticks, geoboards, dice, and solid blocks. She explains the activity and 
asks her class 6 learners to use manipulatives to explore and familiarize concepts about fractions. 
Before the end of the lesson, she gives a five-item quiz and, to her surprise, none of the learners 
answered them correctly. 

What could be the problem in the scenario? There is no problem with the use of manipulatives in the 
activity. However, Teacher Sonam did not identify specific learning goals; hence, she was not able to 
identify the objectives for using the manipulatives.  
Manipulatives can be extremely helpful or not helpful at all to learners. Learners must understand the 
mathematical concept being taught rather than simply moving the manipulatives around. The 
manipulatives should be appropriate for the learners and should be chosen to meet the specific goals 
and objectives of the math program. 

Use of manipulative in teaching math concepts 

Manipulative  Uses 

Counters To teach one-on-one correspondence, ordinal numbers, and basic 
addition and subtraction 

Counting cubes To solve simple addition and subtraction equations 

Fraction strips/pieces 
To add and subtract fractions or to show equivalent fractions  
To represent different fractional concepts and relationships 

Pattern blocks, attribute blocks, geometric 
shapes of different colours, sizes, and 
scales 

To assist learners in learning basic algebra  
To assist learners in classifying and patterning tasks 

Base ten blocks To represent and perform operations on multi-digit numbers, such as 
352+ 461 

Geoboards To identify simple geometric shapes 

Geometrical solid models To learn about spatial reasoning 

Standard and non-standard rulers and 
measuring cups To represent length or volume in measurement lessons 

Tiles To calculate the area or perimeter of an object 

Spinners To find the probability of landing on a designated area 

Number of cases or dice To find the probability of rolling a certain number or combination of 
numbers 
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In the next table, we present various instructional materials used in teaching Science. 
 

Various instructional materials and their uses in teaching science 

Medium Uses Advantages Disadvantages 

Charts  
Posters  
Bulletin Boards 

• Attract attention  
• Arouse interest  
• Reinforce and add 

dimension  
• Provide concrete 

meaning to abstract 
ideas  

• Inexpensive  
• No equipment 

needed  
• Easy to use and store  
• Readily available  

• Limited to two 
dimensions  

• No motion  

Overhead 
Transparencies • Graphic Presentations   

• Inexpensive software  
• Availability  
• Size  

• Impermanent  
• Require less common 

equipment  

Handouts 

• For important 
information: as a quiz, 
as a guide and as a 
reminder  

• To emphasize a point  
• For a complete 

explanation  

• Can be prepared in 
advance  

• Can be retained for 
future reference and 
review  

• Some learners do not like 
to read handouts  

Audiotapes  
Compact Disk (CD)-
audio 

• Music fitness  
• Create a mood  

• Ease of production of 
tapes  

• Low cost, accessible  

• A portable player is 
bulkier and heavier than 
other equipment like an 
MP3 player  

Videotapes  
Films  
CD-visual DVDs 

• Evaluation of learner 
performance  

• Self-evaluation of 
learner or teacher  

• Magnify small objects  
• Learners can make their 

videos  
• Stimulate verbal 

communication and 
creativity  

• Present meaning 
involving motion  

• Compel attention  
• Heighten reality  
• Promote understanding 

of abstract concepts  

• Instant replay  
• Can be saved for 

future use  
• Inexpensive  
• Portable  
• Ease of operation  
• Can be interfaced with 

a computer for 
individualized 
instruction  

• They require equipment 
such as portable players 
and other audio-visual 
devices  

• May not guarantee  
• learning; thus, they need 

to be supplemented by 
other teaching methods  

Computers 

• Computer-assisted 
instruction  

• Record keeping  
• Word processing  

• High interest  
• Fast  

• Equipment offer limited to 
the computer lab or 
resource centre  

Illustrated lecture 
with computer or 
slide projector 

• Enhancement of 
concepts  

• Inexpensive software  
• Can be combined with 

audio  
• Requires darkened room  

Magnetic boards • Strategy talks  

• Easy to use  
• Attention-getting  
• Less hazardous 

especially for the 
asthmatic people  

• More expensive than a 
chalkboard  

• Not available in all stores  

Objects and Displays • Exemplifies real-life 
situation  • High reality- 3D  

• Sometimes displays are 
expensive but not very 
engaging for learners.  

*Source: Bunga, et al. (2016) 
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The appropriate choice of learning resources, including ICT, can contribute to the teacher’s 
effectiveness in the instruction.  

The next table presents the instructional materials for language teachers. 

Learning resources Uses 

Audio Books • Improve the learners’ listening comprehension and vocabulary  

Dictionaries 

• Bilingual dictionaries are useful for beginners and intermediate learners.  

• Monolingual dictionaries are useful for advanced learners.  

• Pocket dictionaries are easy to carry and good for quick reference.  

• Electronic dictionaries are portable, easy and quick to search.  

Videotapes 
• Enhance the listening experience of the learners  

• Provide an important visual stimulus for language production as observed in 
the setting, action, emotions and gestures.  

Recording devices (tape 
recorders, video cameras) 

• Record conversations, radio programmes, songs, classes and lectures and 
help the learners improve listening comprehension  

Computer software 
• Some computer programs are designed to accelerate language acquisition.  

• Supplements the core language program used in the classroom  

Flashcards 
• Useful for learning vocabulary and grammar  

• Used to write words, phrases, or sentences on one side and meaning or 
definition or translation on the other side  

Chart • Useful in learning sounds, words, connected speech  

Pictures • Improve the learners understanding of language through pictures of objects, 
people, animals, plants and others  

Newspaper and Magazine 

• Brings real-life situation to learners and used to enhance skills in reading, 
writing, listening and speaking.  

• Used to reflect the culture of a certain community through the language they 
contain  

              *Source: Bunga, et al. (2016) 

Focus Area 4.4 Linking Assessment to Learning  
Indicator 4.4.2 Plan and use a variety of assessment approaches linked to learners’ achievement 
to meet learning outcomes.  

Elaboration of the Indicator  

Assessments must be an integral part of planning a lesson to make it meaningful and effective in 
measuring the learning outcomes. Only after a teacher plans the assessment, the most effective 
instructional activities can be objectively designed.  

Key concepts  
1. Variety of assessment approaches 
2. Learning outcomes 
3. Linked to learners’ achievement 

Variety of assessment approaches refers to the teacher’s use of “assessment of learning”  
“assessment for learning”, and “assessment as learning” to know the learning of learners, to modify 
teaching practices, and to support learners become aware of their learning.   

Assessment of learning:  
• Is summative, occurs at the end of units, month or a key stage 
• For grading and report card 
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Assessment for learning: 
• Ongoing, diagnostic  
• Tells what students need to learn 
• Provides feedback to teacher to re-form, adapt instruction 

Assessment as learning: 
• Supports meta-cognition (knowledge of ones thought process) 
• Active involvement of students in their learning 
• Students self-monitor and self-reflect on their learning 

Learning outcomes refer to the products and performance targets through which learners demonstrate 
the knowledge, skills and attitudes they have acquired. 

Linked to learners’ achievement refers to the assessment approaches that are planned to evaluate 
whether or not the students achieved the intended learning outcomes. 
 

 

Using backward design for lesson planning 

Backward design is a process employed by teachers to design lessons to achieve specific learning 
outcomes. Assessment is integral to backward design as teachers need to know what students are 
learning. Backward design approaches may vary, however, the basic steps involved are: 

Identify learning outcomes 
The teacher identifies/reviews the learning outcomes of the instructional content. 

Design assessment approaches  
Teacher designs assessment approaches that will effectively measure student achievement of the    
intended learning outcome(s). 

Design instructional activities/learning experiences 
With clear assessment approaches to measure the learning outcomes, the teacher tailors the 
instructional activities and strategies to support learner achievement.  
 

 

Teaching, learning and assessment are parallel in a classroom that focuses on the learners’ learning 
progress and achievement. Teachers need to use a variety of strategies to assess learner readiness, 
learning progress and achievement for a particular unit of study and to plan instructional strategies 
accordingly.   

The table below shows a selection of applicable assessment strategies.  

Key 
questions 

Assessment strategies 

Pre-assessment Formative assessment Summative 
assessment 

What is it? 
Assessment is used to collect information 
about learners’ strengths, weaknesses, 
knowledge and skills before instruction. 

Assessment that gathers 
information about student 
learning. 

Assessment that shows 
what students have 
learned. 

When is it 
used? 

Before a lesson or a new unit of study. During a lesson or unit of 
study. 

At the end of a lesson or 
unit of study. 

Why is it 
used? 

To determine the readiness level of learners 
and to inform instruction. 

To track learners’ progress 
and to make changes to 
instruction. 

To provide evidence of 
what learners learned. 

            Source: Regier Educational Resources, 2012 
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The sample below shows how different assessment approaches have been linked with 
learner’s achievement and meeting learning outcomes in a Geography Lesson.  

Lesson Objectives: By the end of the lesson, the student will be able to:  
1. explain remote sensing in their own words using appropriate examples, 
2. identify components of a remote sensing system using a sketch. 

The table given below may guide teachers with different assessment strategies from the lesson on 
Remote Sensing. 

Activities Assessment Strategies 

I The teacher asks students to break into corners based on 
their knowledge of Remote Sensing. 

Pre-
Assessment 

This activity assesses 
students’ prior knowledge of 
the lesson. 

II The teacher asks students to fill out the table. 
Facts I know 
• explain in your 

own words 
• give appropriate 

examples 

Informatio
n I want to 
learn 

My 
questions 
to explore 

Other 
comments 

    

 

Formative 
Assessment 

This activity checks 
students' understanding of 
the concept during the 
lesson. 

III The teacher asks students to sketch a figure that depicts all 
the components of Remote Sensing System. 

Summative 
Assessment 

This activity evaluates 
students’ learning 
outcomes.  

 
 
 

Standard 5: Assessment and Reporting 
This standard focuses on the teachers’ use of various modes and tools of assessment to support the 
improvement of learning. Teachers are expected to monitor and evaluate learner progress, and provide 
feedback to parents/guardians to improve learner performance. Teachers use assessment data to 
reflect on instructional practices, and improve teaching and learning processes. 

Focus Area 5.1 Design and Utilization of Classroom Assessment Strategies  
Indicator 5.1.2 Design, select, organise and use diagnostic, and formative assessment 
strategies consistent with curriculum requirements. 

Elaboration of the Indicator  

A teacher must be able to grasp assessment as an integral part of the teaching and learning process 
that allows him/her to track and measure learner’s progress and adjust instructions accordingly. A 
teacher's ability to use effective diagnostic and formative assessment strategies to inform teaching and 
learning practices that are in alignment with curriculum requirements. 

Key concepts  
1. Assessment strategies 
2. Curriculum requirements 

Assessment strategies refer to approaches or tactical procedures used to reach a goal. Likewise, 
these are the strategies the teacher employs to gauge learner learning. 
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Diagnostic assessment: Assessment used to identify each learner’s strengths, weaknesses, 
knowledge and skills before instruction, which, if undiagnosed, might affect their learning of newer 
concepts.  

Formative assessment: Assessment used by teachers and students during instruction that provides 
feedback to adjust ongoing teaching and learning to improve students’ achievement of intended 
instructional outcomes. 

Summative assessment: Assessment used to check learner achievement, usually at the end of a 
Chapter, Unit, and Term using tests. 

Curriculum requirements are subject areas taught and learned in the curriculum and expected of 
learners to fulfil. 
 
 

1. Pre-assessment Strategies gather evidence of learners’ readiness, interests, or learning profiles 
before beginning a lesson or unit and then using that evidence to plan instruction that will meet learners’ 
needs. The advent of more rigorous standards makes the intentional and thoughtful use of pre-
assessment even more crucial as teachers seek to prioritize, focus, and differentiate instruction for the 
wide variety of student needs represented in increasingly diverse classrooms. 

Suggestive Strategies: 
• Questioning 
• Questionnaires 
• Quick Writes 
• Four Corners 
• Anecdotal Records 
• KWL Charts 
• Journaling 
• Concept Mapping 
• Discussions 
• Response Cards 

2. Formative Assessment Strategies provide immediate feedback to learners, identifies what 
hinders learning and facilitates learning, tracks learner progress, and makes decisions on whether to 
proceed with the next lesson, re-teach or provide corrective measures or reinforcements. 

Formative Assessment Strategies (before the lesson) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: PPST Resource Package, Module 10  

Signal and Action Response 
This individual response technique is 
used to gather informal data in quick 
and engaging format.  
1. Identify a particular signal and its 

corresponding meaning.  

2. Present this to the learners.  

3. Explain that a learner shall choose 
one action to fit his or her 
appropriate knowledge-based level 
on the topic. 

 
 

Examples of signals and responses 
Set A 
 
 
 
 
 
 
 

Set B 

Thumps down I have no 
 

Showing fist I have a 
 

Waving hands I Know it. 

Point to your head I Know it. 

Point to your eyes.  I have seen this before. 

Point to your ears.  I have never heard of it. 
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Formative Assessment Strategies  

Formative Assessment Strategies (during the lesson) 

Show of Hands  
• ask to explain the topic.   
• allow time to think.  
• ask for a quick sshow of hands about the question raised.  

RoundTable 

• provide one paper to each team.  
• ask questions to assess the lesson. 
• provide think time. 
• instruct number 1s to start writing in the paper and take turns.  
• ask one of the members from each team to share what they have written. 

Think-Pair-Share   

• ask a question. 
• think about what they have learned about the topic. 
• write down their answers.  
• discuss their responses.  
• ask a few pairs to share. 

Open-Ended Questions  
• provide a situation based on the lesson taught.  
• communicate their thoughts and ideas.  
• include details, explanations or processes. 

Formative Assessment Strategies (at the end of the lesson) 

3-2-1 Countdown  

Ask students to list the following details in their journals/notebooks: 
• Three things learned from this lesson; 
• Two things not clear about this lesson; 
• One aspect enjoyed in this lesson. 

One-Minute Paper  

Ask students to respond to the following: 
• the main point learned; 
• most surprising concept; 
• questions not answered; 
• most confusing area of the topic 

Exit Ticket  

• provide exit tickets. 
• write the question on the chalkboard. 
• let them write the answers on the ticket provided. 
• deposit as they leave the classroom.  

Graffiti Wall  
• write the most important information in the lesson. 
• join a community group or small circles.  
• share a piece of information with the rest of the class. 

 
Focus Area 5.2 Monitoring and evaluation of learner progress and achievement  
Indicator 5.2.2 Monitor and evaluate learner progress and achievement using learner attainment 
data.  

Elaboration of the Indicator 

A teacher is expected to continuously assess and monitor learner’s performance as part of classroom 
instruction to determine whether the instructional strategies are working well for all learners and to 
identify learners who need instructional interventions. A teacher needs to evaluate how effective the 
learning activities are and what adjustments can be done in the way learners are taught. 

Key concepts 

1. Evaluation 
2. Monitoring  
3. Learner attainment data 
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Evaluation refers to the periodic and systematic use of assessment forms and strategies to judge 
learner achievement; that is, how well the learner has learned the knowledge and/or skills covered in a 
unit. Summative assessment, essays, presentations, group work, standardized tests are used to inform 
the teachers about their teaching.  Learners are marked on formal evaluation tasks and this mark is 
usually part of their report card grade.  

Monitoring refers to the continuous and systematic use of data to track learner progress through a 
variety of forms such as daily learning log, class records, progress charts, checklists, and anecdotal 
records. Formative assessment checking or understanding, providing feedback, and other strategies 
that are not standardized are used to monitor learner progress for teachers to appropriately address 
misconceptions and other learning problems. 

Learner attainment data pertains to evidence and the results of various assessments that are used in 
the monitoring and evaluation of learner progress and achievement.  

 

 

Teachers’ plan of action to monitor and evaluate learners’ progress and achievement 

Teachers monitor and evaluate learners’ progress and achievement both formally and informally using 
various assessment methods. They may not always record the progress and achievement of the 
learners. However, to monitor and evaluate learners’ progress and achievement effectively, a teacher 
needs to carry out assessment religiously, systematically, and accurately. They enable teachers to 
obtain learners’ attainment data systematically to carry out an in-depth evaluation of student’s work. 

The table below is an example of a year-round plan of monitoring and evaluation practices of a teacher:  

Quarter Activity Monitoring and Evaluation documents and strategies 

First 
Quarter  
(Feb-Mar) 
 

Diagnostic Test A diagnostic test with Table of Specification (ToS), Analysis of students 
score, re-reading Assessment Tools 

Profiling of the learners Learner’s profile form  

Formative and 
summative assessment 

Daily Lesson Log, Written Works, Performance Tasks, Rubrics, E-Class 
Record, Progress Chart, Portfolio, Checklist, Anecdotal Record 

Quarterly Assessment 1st Quarter Assessment with TOS, Test Item Analysis 

Culminating Task Final Performance Task, Rubric 

Computation of Grades E-Class Record, Grade Sheets, Consolidation of Grades in All Learning Area 

Second 
Quarter  
(Apr-June) 
 

Formative and 
summative assessment 

Daily Lesson Log, Written Works, Performance Tasks, Rubrics, E-Class 
Record, Progress Chart, Portfolio, Checklist, Anecdotal Record 

Quarterly Assessment 2nd Quarter Assessment with TOS, Test Item Analysis 

Culminating Task Final Performance Task, Rubric 

Computation of Grades E-Class Record, Grade Sheets, Consolidation of Grades in All Learning Area 

Third 
Quarter 
(Aug-Sep) 

Formative and 
summative assessment 

Daily Lesson Log, Written Works, Performance Tasks, Rubrics, E-Class 
Record, Progress Chart, Portfolio, Checklist, Anecdotal Record 

Quarterly Assessment 2nd Quarter Assessment with TOS, Test Item Analysis 

Culminating Task Final Performance Task, Rubric 

Computation of Grades E-Class Record, Grade Sheets, Consolidation of Grades in All Learning Area 
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Fourth 
Quarter 
(Oct-Nov) 

Formative and 
Summative Assessment 

Written Works, Performance Tasks, Rubrics, E-Class Record, Progress 
Chart, Portfolio, Checklist, Anecdotal Record 

Quarterly Assessment 4th Quarter Assessment with TOS, Test Item Analysis 

Culminating Task Final Performance Task, Rubric 
 

Achievement Test 
Achievement test with TOS, Frequency of Scores, Diagnostic test and 
Achievement test Results Form with Mean Percent Increase, Post-reading 
Assessment and Reading Profile Report 

Computation of Grades 
E-Class Record, Grade Sheets, Summary of Quarterly Grades, 
Consolidation of Grades in All Learning Areas, Report on Promotion and 
Learning Progress and Achievement 

Source: PPST resource package Module 11, pg. 10-11 

 
 

Monitoring and evaluating learners’ progress and achievement through portfolio assessment 
and checklist 

According to Tierney, Carter and Desai (1991) portfolios are systematic collections of student work, 
through reflection on it enables teachers and students to work collectively to illuminate students’ 
strengths, needs and progress. They represent activities and processes such as selecting, comparing, 
self-evaluation, sharing, and goal setting more than they do products. Teachers can encourage students 
to customize their portfolios that will encourage students to express their personalities, desires, and 
work styles pursued by their learnings from the class. This not only serves as a self-reflection tool for 
the students but also allows parents, teachers and peers to learn about the child’s progress, effort, 
achievement, strength, passion and weakness.  

Here are some suggestions on how teachers can use students’ portfolios.  

1. In collaboration with teachers, parents, and peers, students can decide on the kind of pieces they 
would like to include in their portfolios. The teacher needs to clearly state the content of the 
portfolio, whether to compile their work, display or assessment. For instance, English teacher and 
students of classes four and above decide on compiling the following items in their portfolios:  

a. Poems, songs, letters, essays, stories 
b. Interesting thoughts to remember with reasons 
c. Visual forms of literature read 
d. Anecdotal records 
e. Records of the books read 
f. Reading logs 
g. Book reviews 
h. Self- evaluation forms 
i. Test papers 

2. After the compilation of the item, students of classes four and above can provide a self-evaluative 
statement following the given template: 

Why I chose this piece? What I have learned? My future goal 

   

 

3. Students of classes IV and above can review their portfolios through peer review or  portfolio 
conferences following the given table: 
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Name of reviewer: ___________________  Date: _____________ 
 

Positive aspects 
of the portfolio 

Are the goals 
accomplished? How? 

Comments about 
the piece 

Future new goals 
to be emphasized 

Cate    

 
Since it is time-consuming for students to review their portfolios, they can have two-three review forms 
filled in a year 

4. If the portfolio is used for assessment purpose, teachers can mention it to students from the 
beginning and provide the assessment guidelines/ rubrics. 

Category/Grade Excellent (4) Good (3) Fair (2) 
 

Documentation 

The student has not only 
followed the instruction but 
compiled more relevant items 
than required.  

The student has followed the 
instruction and compiled items 
accordingly.  

The student has followed 
the instruction but has not 
fulfilled the requirement.  

Originality 
The student has systematically 
presented their original ideas in 
the items compiled. 

The student has systematically 
presented 90% of their original 
ideas in the items compiled.   

The student has compiled 
some of his/her original 
ideas.  

Variety 
The items compiled by the 
student are of a wide range of 
variety.  

The items compiled by 
students vary in nature. 

The items compiled by 
students are mostly 
similar.  

 

 

 

Monitoring and evaluating using rubrics  

Rubrics are one of the assessment tools and are applicable for any form of student work, from written 
to oral to visual. It can be used for marking assignments like class participation or overall grades. While 
developing rubrics, it is always advisable to involve students to decide upon criteria for grading their 
assignments. Involvement of students in the rubric’s development process will enhance their learning 
process and give a greater sense of ownership and inclusion in the decision-making process. The 
development of good rubrics keeps teachers focused on the learning goals rather than the completion 
of the task. 

 Sample rubrics for classwork 

 Excellent (4) Very Good (3) Good (2) Fair (1) 

Neatness 
Incredibly neat, in 
order, no smudges or 
tears. 

Neat, in order, few 
smudges or tears. 

Not in order, several 
smudges or tears. 

Not in order, many 
smudges or tears. 

Completion Completed all 5 
questions. Completed 4 questions. Completed 3 

questions. 
Completed 1 or 2 
questions. 
 

Work  All the work has been 
shown. Most of the work shown. Students showed only 

some of their work. 
Students did not show 
any of their work. 

Clarity 

Student goes above 
and beyond and 
answers are well 
articulated, answer 
the questions 
thoroughly. 

Student answers all 
questions with fairly well 
articulation and 
presentation questions 
are answered fairly 
thoroughly. 
 

Student attempts to 
answer questions but 
with little clarity and 
little articulation. 

The student is 
struggling with 
communicating 
thoughts/answers 
through writing. 
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Rubrics for Homework 

 Excellent (4) Very Good (3) Good (2) Fair (1) 

Neatness 
Incredibly neat, in 
order, no smudges or 
tears. 

Neat, in order, few 
smudges or tears. 

Not in order, 
several smudges or 
tears. 

Not in order, many 
smudges or tears. 

Completion Completed all 5 
questions. Completed 4 questions. 

 
Completed 3 
questions. 

Completed 1 or 2 
questions. 

Deadline Submitted on the due 
date. Submitted one day late. 

 
Submitted two days 
late. 

Submitted more than 
three days late. 

Clarity 

Student goes above 
and beyond and 
answers are well 
articulated, answer 
the questions 
thoroughly. 

Student answers all 
questions with fairly well 
articulation and 
presentation questions 
are answered fairly 
thoroughly. 
 

Student attempts to 
answer questions 
but with little clarity 
and little 
articulation. 

The student is struggling 
with communicating 
thoughts/answers 
through writing. 

 
 

 

Monitoring and evaluating learners’ progress and achievement through performance tasks and 
checklist 

Performance task refers to any learning activity or assessment that yield a tangible product from 
students and serves as evidence of learning. It enables students to demonstrate their knowledge, 
understanding and proficiency in a real-life context or integrate it with two or more subjects. Teachers 
will learn and be able to provide information to students about their weaknesses and strengths. 

Given example is a Mathematical performance task provided to class X Bhutanese students to check 
whether they can apply the concept of matrices and networks. The example of both task and rubrics is 
taken from Teacher’s Guide to Understanding Mathematics: Textbook for class X (p 31-32) DCRD, 
MoE. 

Example 

Unit 1 Performance Task - Travelling in Bhutan 

A. i)   Select four communities (cities,  
          towns, or villages) in Bhutan.  
          Sketch the outline of Bhutan   
           Below and then place the  
           communities in their 
           approximate locations. 
    ii)   Decide on four communities you   
         would like to connect by roads.   
    iii)  Create a network of four roads   
         to connect the communities. The   
          communities do not have to be    
          connected by roads in reality. 
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B.    Build a network to display the roads between those pairs of adjacent communities you chose in  
  part A (ii).  
C.    Create an adjacency matrix to describe your network in part B.  
D.    Which places CANNOT be connected by two-stopover trips? Explain.  
E.     Create two other problems you could solve with your matrix or network. Provide a solution to each  
 problem. 
To evaluate the students’ tasks, the teacher uses the following rubric: 

Performance task assessment rubric 

 Excellent (4) Very Good (3) Good (2) Fair (1) 

Description 
of network 

Completely accurate 
network and adjacency 
matrix to describe the 
4 roads. 

Reasonably accurate 
network and adjacency 
matrix to describe the 4 
roads. 

Reasonably accurate 
network or adjacency 
matrix to describe the 4 
roads. 
 

Major errors in 
either the network 
or the adjacency 
matrix. 

Creation of 
problems 

Original and 
appropriate problems 
created. 

Two appropriate 
problems created 
modelled on ones 
solved in the unit. 
 

Creation of at least one 
appropriate problem. 

No appropriate 
problems created. 

Solution of 
problems 
 

Insightful and correct 
solutions to both 
problems. 

Correct solutions to 
both problems. 

Complete solutions to 
one problem. 
 

Incomplete or 
incorrect solutions.  

 

Focus area 5.3: Feedback to improve teaching and learning 

Indicator 5.3.2: Apply strategies to provide timely, accurate and constructive feedback to 
improve learner performance.  

Elaboration of the Indicator 

A teacher applies strategies to provide timely, accurate and constructive feedback to improve learner 
performance. A teacher provides learners with feedback in suitable forms to improve their learning. The 
feedback is helpful when it is timely, accurate and constructive for the learner to monitor, reflect, 
evaluate and assess their learning. 

To understand the importance of feedback as a process of monitoring, evaluating and reporting on a 
learner’s needs, progress and achievement, it is crucial to understand the key concepts in the Indicator. 

Key concepts 

1. Timely feedback 
2. Accurate feedback 
3. Constructive feedback 
4. Learner performance 

Timely feedback - This is given within a framework where the results of the assessment can still enable 
the learner to take specific steps towards the achievement of the learning objectives. 

Accurate feedback refers to the teacher providing precise, clear, factual and fair feedback to enable 
learners to attain the expected competency, skills or standard. 

Constructive feedback is a form of feedback that is motivating and sensitive to the feelings of the 
learners. It gives the learner the direction to improve in the class. 

Learner performance describes how the learner demonstrates the knowledge, skills and attitudes they 
have learned.  
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Oral feedback strategy 

Oral feedback is a very powerful and effective tool because it is easy, timely and provides the 
opportunity for the teacher to offer an insightful moment to students. In oral feedback, it is important to 
include the key points mentioned in the table below. 

How to do it? 
1. Identify the learning gap immediately. 
2. Provide clear and simple oral feedback. 
3. Scaffold for learners’ better understanding. 
4. Reinforce by positively responding to the learners’ attempt whether successful or not. 

 
The table below represents an example of oral feedback for an Economics lesson. 

Conversation between the teacher and student Types of feedback 

Teacher: Why did you stop drawing the graph? 
Student: Teacher, I’m finding it hard. 

The teacher identifies immediately a challenge in the 
learning process and gives feedback. (timeliness of 
feedback) 

The teacher approaches the child who finds drawing a 
graph to show the equilibrium point, excess demand and 
excess supply challenging. 
Teacher: What’s challenging for you? 
Student: Teacher, I can’t do this 

The learner is encouraged to give specific feedback 
about his learning difficulty. Here, the gap is explicitly 
identified which enabled the teacher to think of an 
appropriate strategy to address such immediate need 
(accuracy of feedback). 

Teacher: You can do it. 
The teacher demonstrates how the graph is drawn to 
show the equilibrium point, excess demand and excess 
supply on the board. But still, the child finds it hard. So, 
the teacher sits near the child and gradually guides until 
the child can draw the equilibrium point. 

 

Teacher: Can you draw the graph by yourself now? 
Student: Yes, Teacher 

At this point, the teacher provides positive comment to 
the learner (constructive feedback) and then 
addresses the learning gap by modelling. The learner 
then is guided to practice the skill. The teacher 
reinforces by giving positive comments to the learner. 

 

 

Peer feedback strategy 

Peer feedback provides learners with the opportunity to give and receive feedback about ongoing work 
with their peers. This strategy especially focuses on improvement rather than grading. It will also help 
learners derive advantages such as a deeper understanding of the lesson, encourage collaborative 
learning and enhance their capacity for judgment. 

The table below represents the process of carrying out peer feedback strategies. 

How to do it? 
1. Model and role-play how to give feedback in a constructive way 
2. Explicitly teach students how to provide effective feedback to each other 
3. Hold students accountable for the comments, suggestions and feedback they give one another 
4. Use scaffolds like peer feedback forms, which can be checked by the teacher to provide more structure  
to peer conferences 
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The given table illustrates an example of a peer feedback form for class four social studies lesson with 
a transcription of peer conversation. 

Peer Feedback Form 

Name of student: Student 1 

Name of Peer Reviewer: Student 2 

I. Three things that you liked about the landscape model created by your friend 

a) His/her landscape model was interesting. 

b) S/He named and showed the landscapes correctly 

c) S/He described the landscapes in short sentences correctly. 

II. Two suggestions about the work. 

a) S/He could describe the landscapes by using the right word. 

b) Do not use informal words like ‘coz (because), wanna, gonna. 

Transcription of the Peer Session 

Student 1: What do you mean by your first suggestion? 

Student 2: Maybe you could use adjectives in describing different kinds of landscape you have in your model. 

Student 1: Yeah, I see. 

Student 2: Instead of saying, this is a plateau, perhaps you could describe how it looked. 

Student 1: Okay, I’ll do it. How about your second suggestion? 

Student 1: I think you use ‘coz’ three times in your sentences. Just write ‘because’. 

Student 2: Okay, I’ll change it. 

 

 

Written feedback strategy 

Written feedback provides students with a written record in areas they excel, areas they need to improve 
and suggested next steps. It is also a powerful tool to help students move forward. However, it is 
important to keep the feedback short and precise for its effectiveness. 

It is important to take note of the following points while using the written feedback strategy. 

How to do it  

1.  Provide written feedback that is understandable and actionable for the learner. 

2. Include where the student has met the learning intentions and/ or success criteria. 

3. Tell where the learner still needs to improve 

4. Encourage the learner to think through the answer for themselves. 

Given below are some samples of written feedback 

The first sample shows a lesson in economics with appropriate rubrics. 

Q. Design a poster in groups to illustrate the importance of paying taxes in Bhutan. You can present 
your work to the class. 
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Criteria Excellent (4) Very Good (3) Good (2) 

Neatness Incredibly neat, in order, no 
smudges or tears 

Neat, in order, few smudges or 
tears 

Not in order, several smudges 
or tears 

Clarity 
Students go above and 
beyond to illustrate the 
importance of paying tax  

Students have illustrated the 
importance of paying tax fairly 
well 

Students attempt to illustrate 
the importance of paying taxes 
with little clarity 

Colours 

Use appropriate colours to the 
subject matter in the poster. 
Blended different colours to 
create a variety of textures and 
values 

Use appropriate colours to the 
subject matter in the poster. 
Attempted to create a small 
variety of textures and values 

Use minimal colours to the 
subject matter in the poster. 
Did not create a variety of 
textures and values. Flat 
coloured the poster 

Creativity Created a unique poster Created a relatively unique 
poster 

Parts of the poster represented 
other’s drawings 

Deadline Submitted on the due date submitted 1 day late Submitted 2 days late 

 

The second sample shows a lesson in Economics for Class X.  

Name 
I do not 
know what it 
is. 

I know what it 
is but need 
help to do it. 

I am working 
hard and 
learning it. 

I can do it 
myself. 

I can teach 
someone 
else how to 
do it. 

I can draw a demand curve 
using the demand schedule 
and interpret it 

     

I can draw a supply curve 
using the supply schedule 
and interpret it 

     

I can draw a graph to show 
the equilibrium wage rate 
and interpret it 

     

I can demonstrate through 
graph how an increase in 
demand for labour affects 
the equilibrium wage rate 
and interpret it 

     

I can demonstrate through 
graph how an increase in 
demand for goods and 
services affects the demand 
for labour and interpret 
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It is also advisable to use editorial symbols as written feedback. Teachers and students need to develop 
editorial abbreviation together and display it in the class. 

The table below shows some of the examples of editorial abbreviations. 

Items Abbreviations 

Spelling sp. 

Grammar gr. 

Capital letter cp. 

Small letter sm. 

Punctuation marks p. 

 

Focus Area 5.4 Design and utilization of a variety of testing strategies  
Indicator 5.4.2 Use testing strategies and participate in moderation, administration and objective 
grading of answer scripts. 

Elaboration of the Indicator 

A teacher designs and utilizes a variety of testing strategies and many question types to evaluate 
learner achievement about an identified learning standard at the end of a unit, term or an academic 
year. Teachers work in collaboration to carry out the moderation of test papers, administration of 
examinations, and evaluation of answer scripts following the examination rules of the school.  To ensure 
that expected standards are met through the evaluation, a test blueprint is developed and used along 
with model answers.   

Key concepts 

1. Testing strategies 
2. Question types 
3. Objective grading 

 
Testing strategies refer to the structure, system, methods, techniques, procedures and processes that 
a teacher uses to evaluate learners.  

Question types refer to the many different types of questions, such as multiple-choice items, short 
answer questions, essay questions, filling the blanks, matching, true and false, yes/no questions, 
ranking, ordering. 

Objective grading refers to the scoring of learners assessment guided by a rubric, criteria, model 
answer etc. 

 

 

Tests and examinations are conducted to measure whether students have learned what they are 
supposed to under the curriculum requirement. The scores of these tests and examinations are believed 
to determine student’s learning competency (both strengths and weaknesses) and keep their record for 
future reference for admission to higher education. These grades/scores could be helpful for teachers 
to rank students in terms of abilities. On the other hand, tests and examinations help students to 
discover their learning gaps and work harder to score better in future.   
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Various forms of the test could be conducted throughout the year for different purposes. For instance, 
at the beginning of the units, the teacher conducts pre-tests or diagnostic tests to discover the student’s 
background knowledge so that the teacher knows the focus of his/her future lessons. After completion 
of teaching the unit, the teacher conducts an achievement test to check whether the objectives are 
being fulfilled and the competency level of the students met. 

A teacher spends a huge amount of time preparing a quality test that would gear towards fulfilling their 
goals of conducting the test. The goals could be to check whether curriculum objectives are fulfilled, 
check students’ learning gap, and learn students’ competencies. After identifying the goals, the teacher 
will attempt to conduct a fair and quality test following proper steps. S/He would firstly develop ToS, 
develop items, moderate them in collaboration with other colleagues to improve the question types, 
prepare model answers which would be used by other colleagues in group evaluation and finally 
evaluate the test papers in a team with other colleagues.  

Sample evidence of procedure that the teacher would follow in conducting fair and quality tests and 
examinations is given below: 

a. Develop Table of Specification (ToS) for tests such as unit tests, term tests and 
examinations 
Most Bhutanese teachers follow Bloom’s Taxonomy in their ToS table. The teachers believe that 
they have to distribute items with the score across the level of thinking that would provide a Bell-
shape graph.  

b. Develop questions evaluating students’ different level of thinking and competency 

A teacher tries to use a variety of questions to check various levels of students’ thinking and 
competency level. In the sample test paper shown below, the teacher uses varied question types 
to check student’s thinking level and competency.   

Class: VI                  Subject: Science 
 
Question 1.          
                                                                                          
Direction: For each question, there are four alternatives: A, B, C and D. Choose the correct alternative and circle it. Do 
not circle more than ONE alternative. If there is more than one choice circled, NO score will be awarded. 
 
Sonam was washing utensils and he accidentally broke an earthen pot. The change that 
has taken place is 

A physical change. 
B natural change. 
C chemical change. 
D irreversible change 
 
Question 2. 
 Direction: Fill in the blanks with the appropriate word(s). Write the answers in the spaces provided below. 

i.Bottled mineral water is an example of _________________________ water.  
ii.Frying an egg is _________________________ change.  
ii.Sound requires _________________________ to travel through. 

Question 3.  
Direction: Match each item in Column I against the most appropriate item in Column II.  

Column I Column II 

i Symbol a Repel 
ii Oil and water b iron filings 

iii Pull of the Earth c gravitational for 

iv Bending of light d separating funnel 
v Magnetic substance e Iodine 
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vi Like poles f Bacteria 

vii Curdling of milk g Reflection 

viii Starch test h Element 

ix Muscles i water tap 

x Wheel and axle j Movement 
  

k Refraction 

 
Question 4.  
Direction: Write TRUE or FALSE against each statement in the space provided. 

i.An atom may or may not have free existence. ( __________________ )  
ii.Maize thresher is a modern method of separation. ( ___________________ )  
ii.Mixture of milk and water can be separated by decantation. ( __________________ ) 

Question 5. 
Direction: Answer the following questions as directed and the answers must be written in the space provided. 
Sort the following objects into acids and alkalis in the table given below. Write only the names of the objects. 
Vinegar, soap, lemon, toothpaste, orange, bitter gourd 

Acid Alkali 
i.  

 

ii. 
 

iii. 
 

  

Source: BCSEA, Competency Based Assessment Test, Class VI Science, 2018 

 

c. Moderate test papers in collaboration with other teachers to improve the quality of test 
items. 

After the teacher completes setting the test paper, s/he moderates the paper with other 
colleagues (either in subject groups or class levels) to improve the quality of the paper. They check 
whether the questions align with the curriculum standards, student’s class level and thinking level.  

The moderation process ensures quality and a fair strategy of testing the students. The teacher 
learns the gaps in their question papers. The given checklist could be used as guidelines during 
moderation of the paper and also as evidence to show that teacher has followed proper procedure 
while developing the test papers:  

Class: ______________________ Subject: _________________ Date: ______________ 
Teacher’s name: _____________________________________________ 
 
SN Category Yes No Comments 
1 Questions align with the required 

curriculum standards 
   

2 Questions can be completed in the 
time allotted 

   

3 Questions match with the level of 
thinking in the ToS 

   

4 Marks are allocated correctly    
Questions that need attention with reasons: 
 
 

List of moderators with signature: 
 
 

 
Head of Department’s name and signature: 
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Moderation Checklist 

d. Evaluate student’s test papers in a team using model answer scripts 

 As teachers evaluate test papers in a team, the teacher assures those other markers are aware 
of the model answers and marking schemes through answer scripts. If group evaluation is carried 
out in a systematic and organized manner, it would assure a fair way of assessing students’ 
answers and also the teachers will gain critical insights from each other. The teacher would prepare 
a sample answer script like a design given by BCSEA. The sample given below is designed by 
BCSEA for Class VI Mathematics, 2019 

 

 
After the group evaluation, a teacher would ensure the accountability of the markers. The table below 
can be used as an assurance of the marker’s accountability:  

Evaluation Form 

Subject:                         Class:                                                     Date:  

Name of marker Questions corrected  Signature Comments 
            
 

Other comments and observations: 
 
 
 
Head of Department’s name and signature: 
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Focus area 5.5 Use of assessment data to enhance teaching practice  
Indicator 5.5.2 Utilize assessment data to modify teaching practice as appropriate. 

Elaboration of the Indicator 

A teacher interacts with learners to assess how they learn, grow and adapt. Classroom 
assessments are utilized to make improvements. It is essential that a teacher sees assessment as an 
integral part of the instruction process and very crucial for helping learners learn. When these 
assessment data are used meaningfully, it enhances instructional practice. 

Key concepts 
1. Utilize assessment data 
2. Assessment data 
3. Modification 
4. Teaching practice 

Utilize assessment data refers to the use of data obtained from diagnostic, formative and/or 
summative assessment practices to inform teaching practice.  

Assessment data pertains to the learner data obtained from diagnostic, formative and/or summative 
assessment practices  

Modification refers to adjustments implemented by teachers relative to the teaching-learning process 
based on the assessment data to achieve instructional goals. 

Teaching practice - These practices are customary, habitual, or expected procedures or ways that are 
involved in the teaching-learning process which helps in the holistic development of learners. 
  
 

 

a. Collect students’ assessment data through formative assessment records to modify 
teaching practice 

All kinds of students get benefited from formative assessments despite their different level of thinking 
and competency. Evidence derived from formative assessment could indicate and interpret student’s 
achievement and progress which would enable teachers, students, and other stakeholders to make 
plans to better the student’s learning. Thus, a proficient teacher would use formative assessment in 
different forms following a scheduled timetable or whenever necessary to monitor a child’s progress to 
provide effective feedback and to plan the next lessons effectively. An error analysis form given below 
is one of the samples which a proficient teacher would practice.  

Error Analysis Form 

The table given below is a sample of the Monthly/Weekly Error Analysis form of an English teacher 
teaching class II students to keep track of every student's strengths and weaknesses. This form could 
help the teacher to change his/her teaching practices accordingly.   
 
 
 
 
 
 
 
 



Illustrations of Practice 
 

55  
 

Class: II Subject: English  Teacher: Dechen  Month: March 

SN Name of 
Students 

Errors and Strands 

Teacher’s 
comment  

Teacher’s plan to improve 
the child’s progress 

Listening and 
Speaking Reading Writing 

Act: Students 
share 
information 
about 
themselves and 
their family 
members 

Act: Book 
Walk 

Act: Students 
describe their 
favourite 
animal in two 
sentences 

1 Jigme 
Wangmo 

My name 
Jigme. 
 
My mother live 
home. 

Snow White 
die and 
never 
comeback. 

I likes dog. 
Dog are 
friend. 

Jigme cannot use 
verbs correctly. 
Moreover, she 
has difficulty 
comprehending 
the content of the 
story correctly.  

The teacher provides more 
examples of using simple 
but high-frequency verbs to 
be practised. Also, the 
teacher will provide more 
prompts on the story so that 
the child learns Snow White 
doesn't die forever.  

2 Kuenzang 
Norbu 

     

3       

4       

  

According to the above example, the child needs help in using verbs correctly. The teacher would either 
provide remedial lessons to the child if s/he is the only one with the problem or focus the next lesson 
for the whole class on the usage of verbs.  

b. Create students’ digital portfolio to collect data on students’ learning progress and modify 
teaching practice accordingly 

Digital portfolio serves as evidence of learning and growth. It helps teachers in planning and 
gauging student understanding, communicating students’ progress with families, and allows 
students to reflect on their personal growth for the year. The portfolio is a window into what students 
are learning, showing what they understand and what they are struggling with so that the teacher 
can diagnose the problem and plan in accordance. A Digital portfolio is a platform for students to 
connect with experts and add their voice to the larger community and build confidence and 
excitement around student learning. 

Before creating digital portfolios with students, it is important to consider student’s privacy and be 
aware of legal policies on sharing his/her work in the public domain. Therefore, it is necessary to 
seek consent from students and their parents. Given below is a sample of a class VIII students’ 
digital portfolio for her English lesson: 
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Apart from some of the positive aspects of the student’s work given above, a teacher would look at 
major errors committed by the students to modify his/her teaching. The student seems to have 
difficulties in using punctuation and conjunctions correctly, therefore the teacher would modify his/her 
teaching that would help the child or the rest of the students to use them correctly.  
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c. Collect students’ assessment data through summative assessment records to modify 
teaching practices 
Summative assessments are usually administered at the end of the terms, units and terms to 
determine the student’s competency and assign marks. The marks scored would help teachers to 
learn if the students have mastered certain content and skill and decide whether s/he could move 
on to the next level of learning or unit.  

Also, a teacher would try to learn about whether the required curriculum standards are achieved 
after collecting the marks or examining the test items. One simplest way that the proficient teacher 
would do is analyze the items in their minimal capacity.  The Item Analysis Table given below could 
be one of the simplest ways to study their students’ level of thinking and skills to answer different 
kinds of questions.  

Item Analysis Table: 
Teacher’s name: _________ Subject: _______ Class: _______Date: _____________ 

Level of 
thinking 

No. of 
students who 
answered 
correctly 

No. of 
students who 
answered 
vaguely 

No. of students 
who answered 
incorrectly 

Teacher’s 
explanation of 
the analysis 

Teacher’s plan to 
improve future 
lesson 

Recalling 
     

Understanding 
     

Applying 
     

Analysing 
     

Evaluating 
     

Creating 
     

  
Teacher’s name: _________ Subject: _______ Class: _______  Date: _____________ 

Types of 
Questions 

No. of students 
who answered 
correctly 

No. of students 
who answered 
vaguely 

No. of students 
who answered 
incorrectly 

Teacher’s 
explanation on 
the analysis 

Teacher’s plan 
to improve 
future lesson 

Multiple Choice 
Questions 

     

Short Answer 
Questions 

     

True or False 
Questions 

     

Extended 
Response 
Question 

     

Filling- up gaps 
     

Matching questions 
     

  
A teacher would use the data collected from the tables above to modify his/her teaching that would gear 
towards improving and achieving required curriculum standards and students’ competencies.   
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Utilize assessment data to modify teaching practice that would lead students to engage in 
higher-order thinking 

For instance, if the assessment data collected from different formative and summative assessment tools 
given above have indicated students’ difficulties to answer higher-order questions, the proficient teacher 
would use them in their future lessons. Asking a series of effective higher-order questions to students 
in the lesson demands the deep engagement of students for that particular lesson. For a teacher, 
preparing lessons involving higher-order questions can help separate the essentials from the non-
essential while planning. This type of lesson will provide an opportunity for students to connect their life 
experiences with important texts and ideas. The higher-order question relates to student’s thinking skills 
such as application, analysis, synthesis and evaluation. Incorporating higher-order questions in the 
lesson would help learners to develop their competencies. 

The example below is a lesson from Bhutan History of Class X using higher-order thinking questions.  

1. Why is His Majesty the Fourth King of Bhutan referred to as the most visionary leader?  
2. What inspires you the most about His Majesty? 
3. Is there anything about His Majesty that you want to emulate? 
4. His Majesty has introduced the unique development philosophy ‘Gross National Happiness’. What kind of 

development policies would Bhutan have if ‘Gross National Happiness’ has not been introduced? How would it 
impact the Bhutanese people? 

  
 

Standard 6: Personal Growth and Professional Development 
This standard highlights the importance of teachers’ beliefs and principles in shaping instructional 
practices. It emphasizes on setting professional goals, learning and reflection. Teachers seek 
opportunities to connect with networks of professionals for personal and professional growth. It brings 
out teachers’ high regard for the profession, which upholds the dignity of teaching. 

Focus  Focus Area 6.1 Philosophy of teaching  
Indicator 6.1.2 Apply a personal philosophy of teaching that is learner-centered. 

Elaboration of the Indicator  

A teacher’s professional practice can be influenced by personal beliefs and understanding a teacher 
holds besides the influence of professional knowledge. A teacher’s belief can shape educational 
programmes, activities, instructional planning and execution in the classrooms and school. Therefore, 
a teacher’s belief in learner centeredness can influence teaching practices, choices of teaching-learning 
materials and assessment processes.  

Key concepts 
1. Philosophy of teaching 
2. Learner-centered 

Philosophy of teaching refers to a teacher’s values, beliefs, and the understanding of the principles 
of teaching and learning. 
 
Learner-centered refers to the teaching and learning process where the background, interests, needs, 
and experiences of the learners are taken into account during the planning and implementation of 
lessons. 
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Applying a learner-centered philosophy of teaching 
Teaching philosophies express one’s values and beliefs about teaching. Of the various philosophies of 
teaching and learning, the philosophy of teaching that is learner-centred ensures effective learning. The 
term learner-centred learning refers to teaching and learning such as collaborative learning (Moore & 
Zyomont, 2003 in Singhal, 2017), flexible learning (Taylor, 2000 in Singhal, 2017), experiential learning 
(Burnard, 1999, Singhal, 2017) in which a learner’s interest and voices are considered vital to the 
learning experiences. This mode of learning is collaborative in terms of engaging teachers and learners 
in the content as well as in the process of learning (Moore & Zyomont, 2003 in Singhal, 2017). 
 

The scenario given below describes the context in which Lopen Dorji embeds some of the aspects of 
learner-centred philosophy of teaching. Also, the table that follows contains an elaboration of how each 
element of the learner-centered teaching philosophy has been emanated in his classroom practice. 

Scenario  
Lopen Dorji teaches class nine students. To promote speaking skills in his students, he engages them in a task-based 
learning activity where they are made to collaborate and design their concept of ‘The ideal school’. To begin, he elicits 
some of the common problems that the students face in his school. He lists the problems being elicited on the chart 
and displays them on the wall. This is done to get them to think about aspects in the school they would like to change 
and to prepare them for the task.  
 
Then, he divides the students into teams and provides each team with an activity sheet titled ‘The Ideal School’ 
downloaded from the internet. He tells them to work on the sheet provided or to draw one similar page on the computer 
they wish to work on. Next, he instructs the students to design and create the team’s concept of a perfect school. To 
facilitate their task, he tells the teams to discuss and decide on what aspects of the school they would like to have and 
where to draw them on the page.  He also gives a list of things they should decide while they work such as the name 
of the school, facilities in the school, type of staff they wish to have, and the rules they would like to have in their school. 
He encourages them to include as many details as possible in their drawing.  
 
After they have finished their task, he makes each team make a short presentation to the class. Then, he lets the class 
discuss ‘whose concept of school works the best and why?’ and reach a consensus. 
 
Throughout the activity, Lopen Dorji notes some of the mistakes observed in the students’ conversation and addresses 
them towards the end of the lesson.   
  

The table given below illustrates how Lopen Dorji  (in the above scenario) practices certain aspects of 
the learner-centered philosophy of teaching. 
 
Learner-centered teaching philosophy template 

Aspects of the learner-centered philosophy 
of teaching  

Elaboration 

As a teacher 
a. How do I encourage mastery of content? 
b. How do I transmit information that develops 

critical thinking skill? 
c. How do I encourage life-long learning? 
d. How do I serve as a mentor to the learners?  

In the scenario provided above, Lopen Dorji provides specific 
instructions for the learners to attend the task-based learning 
activity on designing ‘An ideal school’. For instance, he gets 
students to think about real-life school concerns and then to talk 
about and work on the ways to design one perfect school for 
themselves. While the students carry out the task, the teacher 
quietly listens to the learners’ conversation, notes some language 
errors and then addresses them towards the end of the lesson.  

For students 
How do I ensure a high degree of student 
engagement to make learning joyful and 
challenging? 
How do I Incorporate individual and teamwork? 
How do I use ICT for teaching and learning?  
How do I enable learners to take leadership 
roles?  

Lopen Dorji divides the class into teams and each team is made 
to collaborate and attend the learning task. Students have the 
choice to work on the activity sheet provided by the teacher or 
can attend to the assigned task using a computer. Further, the 
instructions and guidelines required for the activity are provided to 
maximize collaboration and self-directed learning. 
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What methods do I use to achieve the 
learning objectives? 
• case studies 
• team-based learning 
• active learning strategies 
• simulations 
• problem-based learning 
• project-based learning  

Students in teams take turns to make a presentation on the 
learning task they have worked on. 
The teacher silently listens and makes notes of the commonly 
made conversation errors for addressing them in the latter part of 
the class.  

(Adapted from teaching philosophy template,cei.umn.edu) 
 
 
 
Using literature Circle 
 
Literature Circle 

SN. Literature circle 
roles Task 

1.  
Summarizers • Prepare a summary of the story.  

• Your summary can cover the key points, main highlights, and general idea. 

2.  Discussion 
Directors 

• Develop a list of questions that your team might want to discuss the story.  
• Talk over the big ideas in the reading and share their reactions. 
• Specify the number and kind of questions to be framed. 

3.  
Connectors 

• Find connections between the story and you, and between the story and the wider  
       world.  
• Consider the list below when you make your connections. 
• Your own past experiences  
• Happenings at school or in the community  
•  Stories in the news 
• Similar events at other times and places 
•  Other people or problems that you are reminded of 

4.  
Illustrators 

• Draw some kind of pictures related to the story. 
•  It can be a sketch, cartoon, diagram, flowchart, or stick-figure scene.  
• You can draw a picture of something that happened in your story, or  
        something that the reading reminded you of, or a picture that conveys any idea or   
       feeling you got from the reading.  
• Any kind of drawing or graphic is okay – you can even label things with words if that  
       helps.   

5.  
Travel Trackers 

• Carefully track where the action takes place in the story. 
•  Describe each setting in detail, either in words or with a map or a diagram.  
• Give the page locations where the scene is described.  

6.  Vocabulary 
Enrichers 

• Look out for a few words that have special meaning in the story. 
• Jot down puzzling or unfamiliar words while you are reading. 
• You may also run across words that stand out somehow in the reading 
• words that are repeated many times 
• words used in unusual way 
• words that are crucial to the meaning of the text.  
• Mark these special words and write their contextual meanings and be ready to share  
       your ideas on their usage to the group. 

  

https://drive.google.com/file/d/0B7v4l7WXr4CgRGxadHBsZUNkRGo4UTdLM3Z6U3oxMHJlUGNN/view?usp=sharing
https://cei.umn.edu/
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Focus Area 6.5 Professional networks with colleagues 
Indicator 6.5.2 Participate in professional networks to share knowledge and enhance.  

Elaboration of the Indicator  

A teacher is expected to value personal growth and professional development and exhibit high personal 
regard for the profession. A teacher actively engages in collaborative learning with the professional 
community and other stakeholders for mutual growth and advancement.  

Key concepts 
1. Participation  
2. Professional network 
3. Sharing of knowledge 

Participation refers to a teacher’s involvement in professional networks that will help them enhance 
their knowledge and improve their teaching skills. 
 
A professional network is a connected community of educators, which may also exist online such 
as Linkedin, WeChat, WhatsApp, FaceBook, MOOCs that provide teachers with opportunities to 
develop professional knowledge and practice.  
 
Sharing of knowledge refers to an activity through which information, skills, or expertise is selflessly 
imparted to colleagues and other stakeholders to enrich the teaching-learning practice. 
 

 

 

Carrying out co-teaching in the school to share knowledge and enhance practice 

One of the ways to enhance practice is through co-Teaching. Co-Teaching is when two or more 
professionals come together and set goals for a subject, prepare lesson plans, teach learners, and 
evaluate the results. They share insights, argue with one another, and perhaps even challenge learners 
to decide which approach is better. 

After co-planning a lesson, teachers in pairs (buddy system) can co-teach. Each pair can adopt a co-
teaching rotation structure in which one will deliver the lesson while the other can observe the students’ 
learning and assist the needy learners. Such a co-teaching system can help learners spend more time 
with the teacher and get more individual attention. The learners can also have the opportunity to learn 
from two teachers who have different teaching styles, ideas, perspectives and experience.   
 

 

Participating in Professional Learning Community to share knowledge and enhance practice.  

Professional Learning Community (PLC) is a group of educators that meet regularly, share expertise 
and work collaboratively to improve teaching skills and the academic performance of the 
students. (Shirley Hord, 2014)                                                              

It’s a group of people sharing and critically interrogating their practice in an on-going, reflective, 
collaborative, inclusive, learning-oriented and growth-promoting way.  
                                              (Mitchell & Sackney, 2000; Toole & Louis, 2002) 

Teacher Dorji believes that knowledge is meant to be shared. So, he takes the opportunity to learn from 
his team of subject members to share the knowledge gained among his colleagues and other 
stakeholders. 
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During the PLC session in his school on differentiated instruction, teacher Dorji joins the subject group 
termed as Time-Tabled Time/3T session. During one of the sessions, the teachers conduct a group 
discussion which is led by a member to learn about opinions on differentiated instruction and to guide 
future action.  

The subject group meets to discuss how they address the needs of learners with varying readiness 
levels in the classroom. The facilitator gives an introduction, then explains the process highlighting the 
need to gather information and to meet some general agreement. Teacher Dorji is the first to share the 
effectiveness of using tiered activities for struggling and advanced learners. Another teacher talks about 
using anchor activities to create groups, while others share about directing the higher-level questions 
to the learners who can handle them and adjusting questions accordingly for learners with greater 
needs. All the while, the teachers observe smooth and respectful turn-taking during the group 
discussion with the guide of the facilitator.  

At the end of the session, Teacher Dorji feels satisfied for imparting the knowledge and learning from 
his colleagues.  

Note: Schools can follow different kinds of PLC practices to share knowledge and enhance practice 
among colleagues. The following are a few examples of PLCs: 

1. Subject groupings (content, pedagogy and assessment) 
2. Interdisciplinary 

a) Humanities 
b) Language 
c) STEM 

3. Class wise grouping (different sections of one level)/Level wise grouping (PP-3,4-6) 
4. Book study groups 
5. Action research group 
6. Sister schools/cluster schools 
7. Virtual PLC 

Another practice can be the TTT/3T where teachers teaching the same subjects can be allotted a 
common teaching period a week. This period can be led by the Head of Department (HoD) or any 
member of the group to engage the members in collaborative learning sessions to solve shared 
challenges encountered in their classrooms. In carrying out any PLC practices, the group can follow the 
six steps given below: 
 
The selected PLC practice must have the following 
characteristics as reflected in Transformative 
Pedagogy 

1. Shared mission, vision, values, goals 
2. Collaborative culture 
3. Collective inquiry 
4. Action orientation/experimentation 
5. Commitment to continuous improvement 
6. Result orientation.  

 (DuFour and Eaker, 1998) 
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Standard 7: Professional Engagement and Bhutanese Values 

This standard underscore the importance of teachers collaborating with parents and community for 
shared responsibility in achieving the goal of providing quality education to learners. It emphasizes the 
high standard of moral and professional conduct expected of teachers. Teachers should know their 
professional rights and responsibilities, abide by codes of conduct and implement school policies. 
Teachers should uphold the unique Bhutanese values of tha dam-tshig ley gju-drey. 

Focus Area 7.1 Engagement of parents and community 

Indicator 7.1.2 Engage parents/guardians and community in the educative process 

Elaboration of the Indicator  

The success of education for learners does not solely come from the school, but it also needs strong 
cooperation from parents/guardians and the community. Education is a shared responsibility. 
Therefore, the relationship of school leaders and teachers with parents/guardians and the community 
is significant to the educative process. A teacher establishes a professional relationship with 
parents/guardians and the school community to ensure that the educational services are delivered to 
the learners.   

Key concepts 
1. Parent/guardian 
2. Community 
3. Educative process 

Parent/guardian refers to a person who the child is under custody by the law and who can be in 
partnership with other stakeholders to share information as well as responsibilities to the best interest 
of the child. S/he is first responsible for the development of values, attitudes, and habits that will be 
needed as their children associate with other children in school. 
 
Community refers to the immediate locality where the school is located. However, it may also be 
expanded to refer to the Village, Chiwog, Gewog, Thromde or Dzongkhag where a significant number 
of learners come from.  
 

Educative process refers to the active involvement of parents/guardians and the community in the 
education of the child. It can be done through participation and coordination between and among 
schools, the School Management Board, School Management Team and Parent-Teacher Association.  
 
 

Engaging Parents and Other Stakeholders in School Parents Education Awareness (SPEA) 
Programme 

SPEA programmes are conducted twice a year in schools (preferably the beginning of each term) where 
parents and other relevant stakeholders meet to discuss and find means to support their children in the 
school. This is an open forum for them to connect with the teachers to learn more about their children 
and to explore new ways to create enabling environment. The areas of discussion can be need-based 
and the following can be some suggestive topics: 

1. Teenage pregnancy 
2. Healthy food habits 
3. Juvenile delinquency (substance abuse) 
4. Study skills 
5. Career counselling 
6. Stages of child development    
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7. Importance of reading   
8. Proper use of media and gadgets   
9. Role of parents/guardians 

 
 
 

Using social networks (WeChat, Telegram, WhatsApp, Instagram) to connect and collaborate 
with Parents/Guardians and stakeholders. 

The various social networking sites can be used to connect with parents/guardians and stakeholders to 
know the child better. The aim is to provide an avenue for a common discussion and elaboration for 
children’s holistic development.  

Class teachers can take the initiative to make all the parents of the students in his/her class join the 
forum.  

The principal, the Academic Head, subject teachers, discipline committee members can also be invited 
to be a member so that issues about administration may be communicated to the floor.  

The class teacher who by default will be the administrator can come up with ground rules in consultation 
with the members to lead only the professional discussions. The concerns raised and tabled in the 
forum can be academic or non-academic both of which should be geared towards grooming of the 
children. Such forums can be used as and when deemed necessary. 
 

Focus Area 7.2 Professional ethics and conduct  
Indicator 7.2.2 Adhere to professional ethics and conduct specified in the code of 
conduct for teachers and other relevant regulations. 
 

Elaboration of the Indicator  

The concept of teaching and a teacher’s role is changing daily. Besides having a sound academic and 
professional knowledge, a teacher should be able to conduct with a sense of professional ethics and 
awareness of the expectations of other relevant regulations.  
When a teacher understands the professional ethics and code of conduct for teachers, the teacher 
knows his/her responsibility towards the learners, parents, colleagues and other stakeholders. 
   
Key concepts 

1. Professional ethics 
2. Professional conduct 
3. Code of conduct for teachers 
4. Other relevant regulations 

 

 Professional ethics refers to the principles, such as honesty, trustworthiness, loyalty, adherence to 
rules and laws, respect for others) and rules that govern the behaviour of a person or group in a certain 
work environment.  
 
Professional conduct refers to the prescribed required standards of behaviour and expectations that 
society has of a person or group in a profession.  
 
Code of conduct for teachers is a set of code of conduct outlined for compliance by all teachers in 
Bhutan. (30th EPGI, 2012) 
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Other relevant regulations include other policies and regulations related to the teaching profession 
and for working with children, such as the Penal Code of Bhutan, Civil Service Code of Conduct, 
National Youth Policy 2011, School Discipline Policy, Child Care and Protection Act of Bhutan 2011. 
 
 
 
Conducting professional reflection and individual planning 
Reflecting on the descriptors in the SAT will help the teacher to look back at his/her teaching practice 
and to understand the desired way of conducting oneself as a teacher. Reflecting does not only mean 
just looking back on past actions in the classroom but also taking a conscious look at possible actions, 
interventions and responses that will help improve one’s level of practice. 
 

SAT can be used at the beginning of the year to guide the teacher for personal as well as professional 
conduct. The SAT form can be used to assess your level of capability and the areas of priority for 
development. 
 

A teacher can rate Very High, High, Moderate or Low (whichever is appropriate) against each descriptor 
with a tick mark. Accordingly, the teacher will be able to identify one’s area of strength or priority for 
improvement. This result can be used to map out an Individual Development Plan (IDP). 
 

 
 
 
A sample rubric for assessing professional ethics 
Professional Ethics are important aspects of the teaching profession. Ethics and Professionalism can 
build a bond between the competence of the teachers and schools. There are times when we come 
across situations that make us question ourselves on what we know about being a professional and a 
learning leader. However, maintaining one’s integrity and honesty makes one respected and valued by 
colleagues, students and stakeholders. 
 
The table given below is a sample rubric teacher can adapt and use to map out one’s professional 
ethics and conduct. 
 

SN Professional 
Ethics Descriptors Rating 

1 
Honesty 

& 
Integrity 

a. sincerity at work 
b. being present in all the activities 
c. refraining from substance abuse 
d. timely reporting for the assigned task 
e. judicious in using of school resources 
f. professional in dealing with students, colleagues and 
stakeholders. 

Fulfills at least 5- 
Outstanding 
Fulfills at least 4- Very Good 
Fulfills at least 3- Good 
Fulfills at least 2- Fair 
Fulfills only 1- Need 
improvement 

2.  Work Ethics 

a. readily takes up whatever task is assigned. 
b. does the work without supervision 
c. shows interest and care to work 
d. upholds the dignity of labour 
e. completes work on time 

Fulfills all- Outstanding 
Fulfills at least 4- Very Good 
Fulfills at least 3- Good 
Fulfills at least 2- Fair 
Fulfills only 1- Need 
improvement 

(Adapted from Character Certificate Rubrics as reflected in Sherig Matters, 30th Education Policy Guidelines and Instructions, 
2012) 
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Focus Area 7.4 Bhutanese culture and values 

Indicator 7.4.2 Exhibit the values of tha damtsig ley gju-drey and Bhutanese etiquette in day-
today interaction with colleagues and learners. 
 

Elaboration of the Indicator   
A teacher puts effort to impact every student with a positive and meaningful experience through formal 
and informal interactions. A teacher ensures that s/he fulfills his/her duties in the capacity of a teacher 
for learners and role model in the community through the mindful practice of Bhutanese culture and 
etiquette in day to day interactions. A teacher demonstrates an understanding of the important role of 
driglam namzha, tha damtsig ley gju-drey in sustaining a harmonious relationship among people and 
communities.  
 

Key concepts 
1. Values 
2. Bhutanese culture 
3. Bhutanese etiquette 
4. Tha dam-tsig ley gju-drey 
5. Ley gju-drey 

 

Values are an integral component of basic education and are needed for an individual “to survive, to 
live and work in dignity, and to continue learning” (Quisumbing, 2001).   Values are “the basic learned 
motivators of human behaviour” (Adams, 2003).  Values are defined as attitudes, beliefs, convictions, 
principles, or virtues. 
 

Bhutanese culture refers to the ways of life of Bhutanese people, their behaviours, beliefs, values, 
dress, architecture, music and dance, food, language, and customs that identify Bhutanese and that 
are passed from one generation to the next through practice and imitation. 
 

Bhutanese etiquette: Driglam namzha is the Bhutan’s code of etiquette. Drig denotes order, norm and 
conformity, lam means the way of having order and conformity and namzha refers to a concept or 
system. Driglam namzha deals with avoiding crude and bad physical, verbal and mental behaviours 
and adopting civil and courteous conducts of the body, speech and mind (Karma Phuntsho, 2015).  
 

Tha dam-tsig refers to the benevolent discipline of mutual trust, obligation and affection  
between people. It is expressed in terms of: 

• respect, love and loyalty to the king, country and people,  
• respect, a sense of gratitude and affection between children and parents, 
• love, respect and gratitude shown by students for their teachers, 
• love, respect, regard and trust between spiritual teacher and the student, 
• love, affection, trust, belief, faith and mutual respect between husband and wife, 
• affection and relational obligation among village-mates, relatives, neighbours, friends, 

colleagues, spiritual mates, and comrades. 
 

Ley gju-drey refers to the cause, condition and effect of an action. Good actions bring good outcome 
and bad actions bring bad outcome. The concept of ley gju-drey states that an individual's present 
actions will determine the future outcome, metaphorically, if one sows a wheat seed, one shall harvest 
wheat when ensuring conditions such as water, temperature, wheat seed, and soil type.  
 

 
 
 

Understanding values 
Have a brief discussion with students on the questions: 

1. What in life is important to you? 
2. How do you know that it is important to you?  
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In groups, ask students to discuss the value of special places (park, gardens, monastery, and spiritual 
sites). [Remind students to practice tolerance, respect, inclusion and care for other group members 
during the group work] 

3. Identify two special places in your community. 
4. Write three values of these places for the wellbeing of your community. 
5. Share your work in the group. 
6. As a group, write down how you can show respect to such places. 

 

 

 
 
Bhutanese culture 
Use concept mapping strategy to teach Bhutanese identity: 

1. In groups, ask students to list down attributes that identify Bhutanese. 
2. Teacher uses a concept mapping strategy and consolidates the attributes reported by students 

meaningfully. 
[Bhutanese Identify: tangible (national flag and anthem, wearing gho and kira, use of kabney and rachu, 
language and dialects, local culture and values, Bhutanese art and craft, local and national cuisine, 
national bird, national, emblem, national animal, songs and dance, music, ceremony and events, Lozey 
and Tsangmo), intangible (love and respect for dress and dress code, communication, uniqueness and 
significance of local cuisine and values)]  

3. Lead a brainstorming and discussion session on the given questions: 
i. How is the Bhutanese identity important for us to know? 
ii. Why should we continue practicing them? 

 

 

 
 
 

Bhutanese etiquette 
In groups, engage students to explore the following questions: 

• Why do you think etiquette is important? Make a list. 
[If we are without etiquette, we would be aggressive, cheats, dishonest, impatient, and 
disrespectful for one another, we would engage in insults and fistfights. Knowing and practicing 
etiquette will help us be respectful, honest, act with mindfulness, empathetic, ensures 
appropriate conduct, we are courteous.]  

• What do you understand by self-discipline?  

• How can you demonstrate understanding of self-discipline with the following cases: 

1. Maintain personal hygiene 
2. When you generate wastes  
3. While walking 
4. While speaking 
5. When you are in a flower garden 
6. When you are in a shop 
7. When communicating with others 
8. While ordering food in a restaurant 
9. While studying 
10. To live in harmony with others 
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National Anthem  
In groups, assign students to prepare a presentation that covers the following: 

• Explain the lyrics of the national anthem in your language. 
• Why do we have the national anthem? 
• Who composed our national anthem? 
• Name some occasions during which we sing the national anthem? 
• Describe your feeling when you sing or hear the national anthem? 

 

 
 
 
National Flag 
In groups, assign students to prepare a presentation that covers the following: 

• Why do we have a national flag? 
• Draw and explain our national flag in your language. 
• How do we accord respect for the national flag? 

Here are some suggestions: 
• The national flag should not be: placed/dropped/dragged on the ground; hoisted upside down; 

used as a wrapper; placed under other objects. 
• Torn flags and flags with defects should not be flown. 
• When the national flag is in sight, we should remove hats, scarves, and coats if we are wearing 

one. 
 
 

 

Tha dam-tsig 
In pairs, students are assigned to: 

• find out from their parents/guardians/elders/ why they pay visits to those people and families 
befallen with misfortune; 

• describe their relationship with their parents/siblings justifying the importance of the relationship 
in their life. 
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གནས་ཚད་ ༡ པ། བོ་ག་་ཚགོས། 

གནས་ཚད་འ་ས་ གཙོ་བོ་ར་ ོབ་དཔོན་ས་ོབ་ཁང་ནང་ ོབ་ག་་ཚོགས་་ ས་ན་འབད་ཐངས་་འགན་ར་་ར་ལས་ོནམ་

ན། ོབ་ག་་ཚོགས་ར་་འ་ ་མ་རང་ང་་བ་ང་་གས་བ་མ་འཝ་དང་། བ་ང་་དས་མ་སོ་སོ་ཡོད་། དགས་

བསལ་ས་ དཔལ་འོར། ད་ག། ལམ་ོལ། ས་གས། ་གགས། ོ་ག། ་། ་ལས་ འ་ས་་བ་ངས་དང་འལ་བ་

ཡོད་་་་བ་ན། ོབ་ག་་་ བ་ང་་དས་མ་་ཚོགས་ཡོད་་་་ གས་ཤོམ་་ ས་ན་འབད་གས་པ་ བ་ང་

་ས་་བཟོ་་དོན་་ ོབ་དཔོན་་མས་གས་བད་བགཔ་ན། གནས་ཚད་འ་ས་ ོབ་དཔོན་་་འལ་བ་ཡོད་པ་ བ་ང་

་་བ་དང་ོབ་ག་་ད་པར་དང་ མན་པ་ཐབས་ས་་ ལག་ན་དས་འཐབ་་ད་ོན་འབད་་་གཙོ་བོར་ོནམ་ན། 

དགས་གཏད་་ག། ༡.༡ ད་ག།  ལམ་ལོ། ས་གས་དང་ ་་དཔལ་འརོ་་་བ་ངས། 

བ་ནོ། ༡.༡.༢ བོ་ག་་་ ད་ག། ལམ་ལོ། ས་གས། ་་དཔལ་འརོ་་བ་ངས་་དང་བན་  

་འོས་འབབ་ཡདོ་པ་ོབ་ནོ་ཐབས་ས་་ལག་ན་འཐབ་གས་ད། 

བ་ནོ་་ས་བཤད།   

ོབ་དཔོན་་ས་ ས་ན་་ོབ་ག་་བ་ངས་མ་འཝ་་ར་ལས་ ཧ་་་་་འངས་དོ་ཡོདཔ་ད་བན་  ོབ་ཚན་ནང་ད་

བཞག་དཔ་་འཐོནམ་ད་ ་་ོབ་ག་་་་དང་འལ་བ་བཟོ་་ོན་་དོན་་ ན་ས་་་ལས་ ོབ་ག་་ ད་ག་ ལམ་ོལ་ 

ས་གས་དང་ ་་དཔལ་འོར་་བ་ངས་་མས་ཁར་བཞག་་འབད་་དཔའ་བཅམ་དོཝ་མས།  འ་ས་འབད་ ོབ་ག་་་ 

བ་མཐོང་དང་ ང་་བ་ངས་་ཡང་ ཆ་གནས་ཡོད་པ་ཚོར་ང་འང་གསཔ་ན། 

གནད་དནོ་གཙ་ོབ།ོ  

༡)  ོབ་ོན་ཐབས་ས། 

༢)  ད་ག་་བ་ངས།   

༣)  ལམ་ོལ་་བ་ངས།     

༤)  ་་དཔལ་འོར་་བ་ངས།    

༥)  ས་གས་་བ་ངས།   

ོབ་ནོ་ཐབས་ས་ ར་་འ་ བ་ང་་དས་མ་དང་དགས་གཏད་་་ག་བཞག་་བཟོ་ཡོད་པ་ བ་ ང་་ོང་་དང་མ་

ཆས་་ཐོག་ལས་ ོབ་ོན་འབད་བ་ཐབས་ས་ག་་ཝ་ན།  

ད་ག་་བ་ངས་ ར་་འ་ ོབ་ག་་ རང་སོ་མ་ནང་ལག་ན་འཐབ་དོ་ཡོད་པ་ཁ་ད་་ཝ་ན།  

ལམ་ལོ་་བ་ངས་  ར་་འ་ ོབ་ག་་ད་་ཡོད་པ་རང་བན་་བ་མཐོང་དང་ ང་ར་གས་་ལས་བན་པ་ར་ོལ་

དང་ འ་གས་ོད་གས། ད་ས་་ས་ད་ལ་འབད་བ་བསམ་ོད་་ཝ་ན།  

་་དཔལ་འོར་་བ་ངས་ར་་འ་ ོབ་ག་་་་དང་དཔལ་འོར་འལ་མ་གནས་ངས་་། ་ཡང་ ཕ་མ་ས་ཚད། ཕ་

མ་་གཡོག། འོང་འབབ་དང་ཟད་འ་གནས་ངས།  བཟའ་ཚང་ནང་་གནས་གས་དང་ ་ོབས་མང་ང་ ་ལས་ ་ོབས། ཕ་



Illustrations of Practice 
 

70  
 

བད་་བད་་ལོ་ས་དང་ ་བ་་་བད་ཐངས། བཟའ་ཚང་དང་གས་་ས་ཡོན་དང་འལ་བ་མན་ན་ལ་སོགས་པ་་བས་་

རག་ལསཔ་ན།                                             

ས་གས་་བ་ངས་ ར་་འ་ ོབ་ག་ང་ར་ད་ས་དང་ མནོ་གས་ ་ལས་ལག་ན་་ས་ས་་འང་པ་ས་གས་་

་ཝ་ན།  

 

 

ོབ་ག་་ར་ལས་ ཧ་་ཐབས།  

ཐ་ོབད།  

ོབ་དཔོན་ས་ ོབ་ས་འ་བགསཔ་དང་འལ་་ ཐོ་བད་་དོན་་ ོབ་ག་་ར་མ་གནས་ལ་ཚངམ་་ཡོད་པ་ གནས་ད་

་འ་ཤོག་་བཀང་བཞག་་དང་ ཡང་ན་ ་ོད་གསལ་བཤད་་འ་ཤོག་་བཟོ་བཞག་ད། ་་བན་་ ོབ་དཔོན་་ས་ ོབ་ག་

་ར་ལས་ས་གཔ་གས་པ་ཕན་ཐོགས་ཡོདཔ་་ད།            
 

 

ོབ་ནོ་ཐབས་ས།  

ོབ་ོན་མཐར་འལ་ཅན་་འ་ཐབས་་ གཤམ་གསལ་་མ་པ་་ ལག་ན་འཐབ་གས་པ་ན་ ཕན་ཐོགས་པ་ཐབས་ས་ག་་ཚོར་

ཡོད།  

• ལ་བགས་་ཐབས་ལམ་ ག་བགས། གནད་དོན་འ་ དོན་ཚན་ག་་ར་འབད་ང་ ་་ ོབ་ག་དང་འལ་བ་ཡོད་གས་་་ 

གཙོ་བོར་བཏོན་་འ་བགས་ད།   དར་ན། ་་དང་ལམ་ོལ་་ཤ་ག་ནང་ ས་བ་ས་ོན་་ཡོད།  ་བམ་མ་ས་

ོན་་བས་ ས་ོན་དང་འལ་བ་ཡོད་པ་་བ་་ཐོག་ལས་ འཆམ་དང་ཞབས་། བཟའ་འང་དང་ན་ཆས་་ར་ལས་ོན་

གས། ལ་བགས་་ཐབས་ལམ་ག་བགས་འབད་བ་བས་ འལ་འལ་ར་ ོབ་ཁང་་་གས་སོར་་ར་་ཚན་བཟོ་ན་ན་ 

ོབ་ག་ག་ར་ས་བཅའ་མར་གཏོགས་བག་་ ་བ་ལན་་ ས་བར་འབད་་ལ་མ་འབད་བ་ན་ ང་ས་མནོ་གས་མ་

འཝ་་ བ་སོར་འབད་གསཔ་ན།  

• བཟང་པོ་བསམ་དོ་ཡར་ག་གཏང་། འ་ས་ ནང་དོན་་ང་བཀལ་ར་ ོབ་ག་་དང་འལ་བ་ཡོདཔ་་བཟོ་་་ དགས་གཏད་

བདཔ་ན། ག་ར་མས་མ་གས་པ་ཐབས་ལམ་གགཔོ་འ་ ང་་ོང་་དང་ད་བ་གས་་ཞར་དང་ཞོར་ལས་ ང་ར་་

སོ་དང་ད་ས་ ་ལས་ ཉམས་ོང་་གསལ་ོན་འབད་གས་པ་ོང་་གདམ་ཁ་་བས་ཡོད་། དར་ན། བ་ང་་དགས་

གཏད་དང་ ད་བ་་ཚད་ག་་ ་ག་འབད་བ་བས་་ ོབ་ག་་ས་ ང་ར་མས་ཁར་ཤར་བ་ཐབས་ས་་ བཏོན་

ཐབས་་མས་གས་ན་་་ན། 

• ་དནོ་་ད་གཏང་། གནད་དོན་འ་ ོབ་ཚན་་ནང་དོན་་ གནས་ངས་་མ་དང་གག་ཁར་འལ་བ་བཟོ་་བ་་དང་ ོབ་ག་

་ད་་ཡོད་པ་ས་ཡོན་དང་ བསམ་འཆར་་ལག་ན་འཐབ་བག་་ཡར་ག་གཏང་གས། དར་ན། གང་ང་་ར་ལས་ོབ་

ོན་འབད་བ་བས་འབད་བ་ན་ མ་་དང་འལ་བ་ ས་མན་གནད་དོན་་ནང་དོན་་་ཐོག་ལས་ོབ་ོན་འབད་ད། ་

དོན་་ གནད་དོན་་ཁ་གསལ་བ་་ ཡང་ན་ ར་བཏང་བ་དོན་ོད་ན་ཡར་ག་གཏང་་དོན་་ འོས་འབབ་དང་བན་་ ོབ་

ག་་ས་ལག་ན་འཐབ་པ་ག་་ ོབ་དཔོན་ས་ལག་ན་འཐབ་་ བཤད་་་ཝ་ན། 
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• ས་ས་འོང་གསཔ་བཟ་ོ། ད་བ་་་མ་་ ་བཝ་དང་ ག་ལ་ོན་་བ་བ་ཐབས་ལམ་་ཤ་ཡོདཔ་་ན་ཐོག་ལས་ 

ག་་ག་ག་འོག་འལ་འཐབ་མ་དཔ་་བཟོ་ད། དར་ན ལན་གདམ་ཁ་ཅན་དང་ ཡང་ན་ ས་ོང་བབ་་་ ཉག་ང་་ཡོད་

པ་ག་བར་་་བ་་བམ་དང་ ་ལས་་བ་ད་ཁག་གཞན་་ལ་ཁར་ ལན་ང་དང་ལན་ངམོ་འབད་་ད་པ་་བ་་ཡང་

ཡོདཔ་་ད། ་ལ་ལས་ ོབ་ག་་ ང་ར་གས་བ་ཧ་་ཐབས་་ ང་ར་་་་ད་དང་ འན་ཐང་་་བག་བ་

འབད་་ས་ཚོད་ན་ད།   

ག་་་འབད་?  

ས་གས་་ཚོགས་་ར་ལས་ས་ཐབས་་ འོག་་ཐབས་ས་དང་ མན་ན་་ལག་ན་འཐབ་་བ་ང་འས།  

ཀ་  ས་བཟང་དང་ས་ན་་ར་ལས་བ་་དང་ ས་མན/ས་ཚོད་དང་བན་པ་བ་མཚོན་་གསལ་ོན་འབད་། 

ཁ་  ཉམས་ོང་མ་འཝ་ཡོད་པ་་མ་་ ་མན་གསལ་བཤདཔ་་་། 

ག་  མཉམ་འལ་དང་བ་ོད་་ཐོག་ལས་ ཕམ་་ཡང་ལ་གཏོགས་འབད་བག་། 

ང་  ོབ་་བ་འས་་ཐོ་ཕོག་ན་་བ་ ོབ་ག་་དཀའ་ངལ་་ལ་ཐབས་འབད་། 

ཅ་  གཞན་ཚོར་་བ་མཐོང་དཔ་དང་ བཟོད་བན་ད་པ་་ོད་ོན་་་དང་གག་ཁར་འལ་བ་ལ་མན་་འཐབ་།  

ཆ་  ད་ག་ང་འལ་་ོང་་ ་ཚོགས་ནང་ལ་གཏོགས་འབད་། 
 

 

དགས་གཏད་་ལ། ༡.༣ བོ་ག་་ ཕ་ོམོ་ད་བ། དས་མ། ་ོབ། འན་ཐངས་། 

བ་ནོ། ༡.༣.༢ ོབ་ག་་ཕོ་མོ་ད་བ། དས་མ། ་ོབ། འན་ཐངས་་་འོས་འབབ་ཡདོ་པ་ ོབ་ོན་ཐབས་ས་མ་འཝ་་ 

ལག་ན་འཐབ་གས་ད། 

བ་ནོ་་ས་བཤད།  

ོབ་དཔོན་་ས་ བ་ངས་མ་འ་བ་ོབ་ག་་བ་ང་དས་མ་དང་གས་བ་་དང་བན་་ ཕན་ས་ཅན་དང་ཡར་འལ་་འོས་

འབབ་་བ་ོབ་ོན་འབད་གས་པ་་བ་བདཔ་ན། ང་ས་ོབ་ག་་ན་བར་་ོབ་ོན་ནང་ལ་གཏོགས་འབད་བག་་དོན་

ལས་ ཐབས་ས་གཞན་དང་ གཞན་ཡང་འཚོལ་་བཝ་ན། 

གནད་དནོ་གཙ་ོབ།ོ  

༡)  ོབ་ོན་ཐབས་ས་་ཚོགས། 

༢)  ཕོ་མོ་ད་བ། 

༣)  དས་མ། 

༤)  ོ་བ་དང་ དང་འདོད། 

༥) ཉམས་ོང་། 

ོབ་ནོ་ཐབས་ས་་ཚོགས་ ར་་འ་ བ་ངས་མ་འ་བ་ོབ་ག་་་ བ་ང་དས་མ་བབ་གས་པ་ག་འསམ། ོང་

། ་མ་དང་ བ་ང་བ་འས་་ཚོགས་ལག་ན་འཐབ་ཡོད་པ་ ོབ་ོན་་མ་ག་་བ་ན། 

ཕོ་མོ་ད་བ་ར་་འ་ ་གས་ཕོ་དང་མོ་ར་ས་ཚར་བ་ལས་བན་་ ་དང་བན་པ་ ཕན་ན་འལ་བ་ ད་ས་དང་ ་བས་ 

་ལས་ དོ་མཉམ་་ད་པར་ཡོད་་་་ཝ་ན། 
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ོབ་ག་་དས་མ་ ར་་འ་ ོབ་ག་་ད་ོ་ས་ཚད་ ཡང་ན་ འན་ཐང་དང་ ་གང་་གནས་ཚད་ནང་བབ་ དཔ་གས་

་བར་ན་ད་པར་འཐོན་་་ ་་ན། 

ོབ་ག་་དང་འདདོ་ ར་་འ་ ོབ་ག་རང་སོ་གདམ་ཁ་དང་ དགའཝ་མ་དགའཝ་་ ོབ་ོན་འབད་བ་བས་ ོབ་དཔོན་་ས་

མས་ཁར་བཞག་དཔ་ག་་ བ་ན། 

ཉམས་ོང་ར་་འ་ ོབ་ག་ས་ ག་་ག་འབད་བ་ལས་བན་་ཐོབ་པ་ག་ལ་ ཡང་ན་ ས་ཡོན་་་།  

 

ོབ་ག་་ཕོ་མོ་ད་བ་དང་འལ་བ་ བོ་ོན་ཐབས་ས་་ཚགོས། 

ོབ་ག་་་ ོབ་ཁང་ནང་དང་ ོབ་དཔོན་རང་དང་གག་ཁར་ ས་ཡོན་་་བས་འ་མཉམ་་ཐོབ་གསཔ་བཟོ་བ་ཁར་ ོབ་དཔོན་

ས་ ོབ་ག་མ་གསམ་་དང་ ཡང་ན་ ་ཚན་་ངམ་ག་་ ་ང་མ་་བར་ ག་ར་་ ཤོ་མས་མས་ང་་གནས་ངས་་

བད་གཏང་གས་ད།  

ོབ་ོན་་་མ་ནང་ ཕོ་མོ་ད་པར་ལས་བན་པ་དཀའ་ངལ་བསལ་གས་པ་ ོབ་ོན་ཐབས་ས་དག་པ་ག་ ཡདོ་་་ཡང་། 

• ོབ་ག་ལ་གཏོགས་་ཐོག་ལས་ ཕོ་མོ་ད་པར་དཔ་བཟོ་་དགས་གཏད་ཅན་་ ོབ་ཁང་ག་ག་ ག་བགས་ འབད་

ན་ན་ལག་ན་འཐབ་། 

• ོབ་ག་་དང་མོ་གས་ཆ་ར་ས་ འ་མཉམ་་བཅའ་མར་གཏོགས་་་བ་ར་ཡོད་པ་ ོབ་ཁང་ནང་ ོད་ཐངས་་ག་

བད་བཟོ་་ དང་ན་འབད་། 

• ོབ་ག་ཕོ་མོ་གག་ན་གག་་ དགས་བསལ་་་གས་འཇམ་ཏོང་ཏོ་མ་བཟོ་བར་ ག་ར་ལས་ས་ཡོན་དང་་ོད་་་བ་ག་

འཐདཔ་་བད་། 

• དགས་བསལ་་ ོབ་ཁང་་གདོང་ཁར་ཁ་བ་་ནང་ འར་ང་བད་་ོད་་་དོན་་ ོབ་ག་་ལ་གཏོགས་ཡར་ང་

དོན་ལས་ འལ་འལ་འབད་ར་ ་དང་མོ་ར་ད་པ་་ཚན་་ོང་་་འ་འན་འཐབ་། 

• ་ཚན་་ར་ལས་བ་་དང་ ཡང་ན་ ོབ་ོན་་་མ་ནང་ ཁ་ད་་ ཕོ་མོ་ད་བ་ད་པར་ལག་ན་འཐབ་། 

 

ོབ་ག་་དས་མ་དང་འལ་བ་ ོབ་ནོ་་ཚགོས།  

ད་མ་ཅན་་ོབ་ོན་ར་་འ་ ོབ་ག་ག་ར་ས་ བ་ང་མཐར་འལ་་བ་འས་བཏོན་་ ་བས་ན་གས་པ་ ོང་་

གནས་ཚད་མ་འཝ་་ཡོད་པ་ཐབས་ལམ་ག་ན།  

ོབ་དཔོན་ས་ ོང་་ད་མ་མ་འཝ་་བཟོ་་ོད་་དང་ ་ལས་ ོབ་ག་་ས་ རང་སོ་ག་པ་ གས་བ་དང་འལ་་ 

གདམ་ཁ་བ་ནམ་ལས་ོང་་འབད་།  
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ོབ་ག་་ོ་བ་དང་ དང་འདདོ་དང་འལ་བ་ོབ་ནོ་་ཚགོས། 

ོབ་ག་་ཚོགས་་ཡོད་པ་ོབ་ཁང་ག་ནང་ ོབ་དཔོན་ས་ བ་ང་གས་བ་ཡར་ག་་དོན་་ ང་་བད་དོན་་བཏོན་ཐོག་

ལས་ ོབ་ོན་ཐབས་ས་་ཚོགས་ལག་ན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ།  

 

 

ོབ་ག་་ཉམས་ོང་དང་འལ་བ་ ོབ་ནོ་་ཚགོས། 

ོབ་དཔོན་རང་་ ོབ་ོན་ནང་ ོབ་ག་་ཉམས་ོང་མས་ཁར་བཞག་དོ་ཡོདཔ། དར་ན། ས་ོན་གག་་ར་ལས་ ན་་་་བ་

བས་་ ོབ་དཔོན་ས་ ག་་། ནམ། ག་་། ག་་འབད། ག་་འབད་་ར་་་ ་དོ་ཡོདཔ། 

འ་་བན་་ ོབ་ག་ས་ ཁག་་བ་ཐབས་ས་་ཧ་་ན་ན་ ག་ལ་གལ་ཅན་་ ལག་ན་འཐབ་་ བ་འས་མཐར་ནམ་་ 

བཏོན་གས་་དགས་གཏད་བདཔ་ན།  

ད་བ་་་་བན་་ ོབ་དཔོན་ས་ ོབ་ག་་་ད་ས་གག་ལས་གཔ་ དར་ན། ་ག་ཡོད་ང་། དང་འདོད་དང་ བ་ང་

འབད་ཐངས་་ག་བཞག་་ དོན་ཚན། ་མ། ་ལ་ལ་སོགས་པ་ ས་ཚན་་ཆ་ཤས་་གག་ལས་ག་་ ོབ་ཚན་ནང་ནམ་ར་འབད་

ང་ལག་ན་འཐབ་གས། ན་ང་ ཆ་ཤས་་ག་ར་ ན་་ན་་ད་བ་་དཔ་ད། ས་ཚན་་ཆ་ཤས་་ གཤམ་གསལ་་གནས་

ངས་་འང་པ་བས་་ངམ་ག་ གས་ར་འབད། 

ོབ་ག་་ཁག་ཝ་་མཐོང་པ་ས་། དང་ ད་ར་ས་བཝ་ད་ གས་ར་འབད་་འ་ས་ ོབ་ག་་ཁག་་བ་ཐབས་ས་་

ཧ་་་དང་ག་ལ་གལ་ཅན་་ མཐར་ནམ་་ལག་ན་འཐབ་གས་པ་འོས་འབབ་མཐོང་པ་ན་ གས་ར་འབད།  

༡.  ོབ་ག་་ཁག་ཝ་་མཐོང་པ་ས་། དང་ 

  ༢.   ད་ར་ས་བཝ་ད་ གས་ར་འབད་་འ་ས་ ོབ་ག་ས་ ཁག་་བ་ཐབས་ས་་ཧ་་ན་ན་ ག་  

      ལ་གལ་ཅན་་ལག་ན་འཐབ་་ བ་འས་མཐར་ནམ་་བཏོན་གས་་བམ་་ཚོར་བ་བས་་འབད་ད། 

 

གནས་ཚད་ ༢ པ། བ་ནོ་གནས་ངས། 

གནས་ཚད་འ་ ཕན་ས་ཅན་་བ་ང་་དོན་་ ཕན་ཐབས་འབད་་ནང་མས་དང་ ་ལ་་མ་པ་་ཝ་ན། འ་ས་ ོབ་

དཔོན་་་ གནས་ངས་གས་ཤོམ་བཟོ་་ལམ་ོན་འབད་་ རང་ད་མས་གས། ཕན་ན་མན་པ། ན་ང་ན་པ། བ་ར་ཅན། 

ང་བན་དང་ ཕན་ན་འལ་བ་འཐབ་ཐོག་ལས་ ོབ་ག་་་ོད་་ གས་པ་ོགས་་ ལམ་ོན་འབདཝ་ན། ོབ་དཔོན་་ས་ 

ཕན་ཐོགས་ཅན་་ོབ་ཁང་གནས་ངས་གསར་བཏོད་འབད་་ ོབ་ག་་་ད་་ མཐོ་བ་གནས་ཚད་་ས་ ཡོན། ་ོགས། ་ལས་ 

ག་ལ་་ ཐོབ་ཐབས་་མས་གས་བད་བག་ད། 



Illustrations of Practice 
 

74  
 

དགས་གཏད་་ག། ༢.༡  ན་ང་དང་ང་བ་ན་པ་བ་ང་གནས་ངས།  

བ་ནོ། ༢.༡.༢ བ་ོན་་བད་གཏང་་དནོ་་ འལ་ཡདོ་ད་ས་དང་ག་ག་་་གནས་་ ན་ང་དང་ང་བ་ན་པ་བ་

ང་གནས་ངས་བཟ་ོདཔ། 

བ་ནོ་་ས་བཤད། 

ོབ་དཔོན་ས་ོབ་ཁང་འ་ ོབ་ག་་་གགས་དང་ ནང་མས་་འ་ས་ ཡང་ན་ མས་ཁམས་་ན་ང་ནམ་ག་དང་ ོབ་

ཁང་ང་སངས་ས་་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཅ་ཆས་་ཡང་་བ་བ་་ཡོདཔ་ལས་ ོབ་དཔོན་དང་ོབ་ག་་ ོང་་འབད་བ་བས་ བས་བ་

ཏོག་ཏོ་ཡོདཔ། ་བམ་་ ་ར་གནས་ངས་་བས་་ ན་ངན་་འང་་དོན་་ ལ་དང་མན་པ་བ་གས་་ ས་བན་བཟོ་

ཡོདཔ། 

གནད་དནོ་གཙ་ོབ།ོ 

༡) ན་ང་ན་པ་བ་ང་གནས་ངས། 

༢) ང་བ་ན་པ་བ་ང་གནས་ངས། 

༣) འལ་ཡོད་ད་ས་དང་ག་ག། 

ན་ང་ན་པ་བ་ང་གནས་ངས་་ངས་་ ོབ་ག་་་ ཉམས་ོང་གས་ཤོམ་འཐོབ་ཐབས་་ ད་ས་་དཔ་ན། ས་་

བས་བ་ཏོག་ཏོ་དཔ་འ་ གལ་་བ་ཆ་ཤས་གག་ན་པ་ར་ ོབ་དཔོན་དང་ོབ་ག། ་ལས་ ོབ་་ནང་འད་་མན་འལ་་

ཡང་གལ་ཝ་ན། 

ང་བ་ན་པ་བ་ང་གནས་ངས་་ངས་་ ོབ་ག་་བས་མ་བཝ་དང་ར་ང་ད་པ་ོབ་ཁང་ག་དཔ་ན། ང་བ་

ན་པ་བ་ང་ས་ངས་ནང་་ ོབ་ག་་ས་ང་ར་དང་ ང་ས་འབད་བ་་་ དཔའ་ཉམས་བདཔ་ནམ་ལས་ ང་ཚོད་དཔག་

ས་ག་ག་ན།  

འལ་ཡདོ་ད་ས་དང་ག་ག་ངས་་ ོབ་་ཁ་ག་ལས་ ོབ་དཔོན་དང་ོབ་ག། ་ལས་ ོབ་་ས་་ན་ང་དང་ནམ་བཟོ་

་དོན་་ ག་བགས་འབད་ཡོད་པ་ད་ས་དང་ག་ག་ དར་ན་ ོབ་་ན་ངན་འན་ང་ད་ས། ོབ་་ལམ་གས་དང་

ག་ག། ོབ་་ག་མས་ད་ས་་ཡང་དཔ་ན། 

 

   

བ་ང་ཡར་ད་བཏང་་དོན་་ ན་ང་དང་ ོ་གཏད་གས་པ་བ་ངས་གནས་ངས་བཟོ་་འ་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་་ན་གས་་དོན་

་ ོབ་ཁང་ནང་་ ན་ང་ར་བ་ག་འ་ལག་ན་འཐབ་གས་ད། 

ོབ་ཁང་འ་ང་སངས་ས་དང་ ལ་དང་ནམ་ཡོདཔ་བཟོ་། འལ་གཏོགས་ཅན་་ོབ་ོན་འབད་གསཔ་བཟོ་་དོན་་ ོབ་ཁང་འ་ 

་ཡངས་འོས་འོས་དང་འལ་བ་འཐབ་་བ་ཏོག་ཏོ་ཡོདཔ་བཟོ་ད། ོབ་ཁང་འ་ོབ་ག་་ས་ ང་ར་གས་བ་ག་ཤོས་ོན་་་

ོ་ོབས་བད་བག་་ན། མས་ངས་ས་གནས་ངས་གཞན་དཔ་ས་བན་བཟོ་ད། 
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འལ་བ་་ད་འབད་གས་པ་གནས་ངས་་ནང་ ོབ་ག་་ས ་ཚོམ་ལ་བ་ཐོག་ལས་ བཅའ་མར་གཏོགས་་ཡོདཔ་ས་བན་བཟོ་

ད། ོབ་ཁང་ནང་་ ོབ་ག་་ན་ང་དང་ང་བ་་དོན་་ ོབ་དཔོན་ས་ ་ཚན་བཟོ་་དང་ ོབ་ཁང་ང་ང་བཟོ་་ལས་་་

འ་འན་འཐབ་ད། 

ོབ་དཔོན་ས་ོབ་ག་་་ ལས་་་གས་ཤོམ་་བ་ོག་འབད་གས་་དོན་་ ཐོན་ངས་༼དར་ན་ ད་བ། ས་འལ་དང་

གཞན་ཅ་ཆས་༽ ་ག་ར་ོབ་དཔོན་ས་འཇམ་ཏོང་ཏོ་་འཚོལ་འཐོབ་ས་ ་བ་བ་་བཞག་ད།  

ོབ་ཁང་ནང་་གནས་ད་པ་ད་ས་དང་་། ་ལས་ལམ་ོན་་བས་་ ལས་་གང་ང་འ་མ་བགས་པ་་ང་ལས་ ལས་་་

་དང་འལ་བ་ན་ཁ་བཀག་ཐབས་་་ར་ལས་  

• ོབ་ཁང་ནང་ ོབ་ག་་ས་ ལས་་་མ་འབད་བ་་མར་ ན་ང་་དོན་་ ་་མ་པ་་ ག་ག་དང་འལ་་འབད་

ད་པ་ ལམ་ོན་དང་ན་ལ་ ་ལས་ ཕན་གས་འབད་ད།  ལས་་་ན་ ་ོག་་དོན་་ ཐག་་སར་སོང་ནམ་ལས་ 

ས་གཏན་ོད་ལམ་་ཐོག་ལས་ དགའ་ཚོར་བད་ད། 

• ོབ་ག་་ས་ ོབ་ཁང་་ལས་་་ནང་ ་་་་བཅའ་མར་གཏོགས་་ ་བ་བད་བག་་དོན་་ མས་གས་བད་

བག་ད། ས་ཨ་ག་ར་ ོབ་ག་་་ བ་བར་འབད་ད། ོབ་་ཅ་ཆས་དང་ གཞན་་ས་ཞབས་བད་བག་་དོན་

ལས་ ང་་ ད་རངས་་ག་ད་གས་ཤོམ་ོན་ད།  

• ོབ་ག་་བ་ང་་དོན་ལས་ ོབ་་དང་ོབ་ཁང་ནང་ བ་ར་་ཐོག་ལས་ འལ་མད་དང་ལ་གཏོགས་ ་ལས་ ན་ང་

དང་ནམ་་ཚོརཝ་ད་ངམ་ག་ བ་ང་འབདཝ་ན། ་ས་ བ་ང་པ་ ས་ཡོན་བ་འས་དང་ མཐར་འལ་། ་ལས་ 

ོབ་ཚན་་ས་གས་ནང་ གས་གས་ཤོམ་འཐོབ་་་དང་ ་ལས་ ས་ན་་འཛོམས་ཐོ། ོབ་ག་ནང་ོག་ས་གཏན་མན་

འལ། ན་ལོན་དང་ང་ར་མཉམ་རོགས་དང་ ན་ཁ་ཅན་་་ོད་ངན་པ་ མར་ཕབ་བ་་་ ཕན་ཐབས་འབདཝ་ན། 

     

ོབ་ཁང་ནང་་ན་ང་དང་ང་བ་ཡར་ག་གཏང་།  

ཀ་ ོབ་ཁང་ནང་་ན་ང་དང་ང་བ་་ཐོ་ག།  

ོབ་དཔོན་ས་ོ་པ་ཨ་ག་ར་ ་ ོབ་ོན་འ་མ་བགས་པ་་ང་ལས་ བག་དད་་ཐོ་ག་ལག་ན་འཐབ་་ ོབ་ཁང་འ་བ་དད་

འབད་དོ་ཡོདཔ། 

ོབ་ཁང་ན་ང་ཐོ་ག། 

 

 

 

ར་བཏང་གཙང་། 

✔ ང་ག་་ ཐལཝ་དང་གས་པ་དཔ། ཅ་ལ་་རང་རོང་་བམ་་དཔ། ་ ལ་སོགས་པ་ཡང་འབོ་འབོཝ་དཔ་    

       ས་བན་བཟོ་ད། 

✔ གས་ོད་ནང་གས་གས་དཔ་་བཞག་ད། 

✔ ོབ་ཁང་ནང་ བབ་ཤནམ་ /ོག་ཆགས་འཔ་ ་མཐོང་སར་དཔ་་བཞག་ད། 

✔ ་ངན་ང་ས་་ད་བཏང་ད། 

✔ གནམ་པང་དང་ང་་་ལས་ ་འཛག་ད་ཡོད་ད་བ་དད་འབད་ད། 

 ✔ བལ་ོད་ན་ཐབས་་ ་ག་དང་་་་་དང་ ཡངན་ བལ་ོད་མས་ ཐབས་་ཚ་ོད་འལ་ཆས་ལག་ན་  
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བ་ཉམས་་དོན་་བལ་དོ་་

ཚད། 

       འཐབ་ད།  

✔ ང་འར་དང་ ོད་ཆས་་་འབད་བབ་ཡདོཔ་ས་བན་བཟོ་ད། 

✔ ོབ་ག་་ ཐད་ཀར་་ མ་ཕོག་སར་ོད་་དཔ་ས་བན་བཟོ་ད།  

ང་། ✔ ་ག་་དཔ་ཐལ་ང་བ་ད། 

✔ ང་་འལ་་་བཀག་་དཔ་ས་བན་བཟོ་ད། 

 

ང་་དང་འ་་ ་ལས་ོབ་ཁང་

ནང་་ཅ་ཆས་གཞན་། 

✔ ང་་དང་འ་་་ལ་དང་མནམ་་ལ་ག་་བགས་ཡོདཔ་ས་བན་ བཟོ་ད། 

✔ ང་་དང་འ་་ ་ལས་གས་་ང་་ཡདོ་ད་བག་དད་འབད་ད།  

✔ ན་གས་ཡདོ་པ་མ་ཆས་དང་ ང་འར། གནམ་པང་་བ་དང་མ་་ཅ་ ཆས་་བཟོ་ད་པ་ན་་འབད་ 

       ད།  

✔ ག་་་ཐགཔ་དང་ ག་་ག་ཁ་་གས་ཤོམ་་བགས་ཡོདཔ་ས་བན་  བཟོ་ད། 

✔ མ་ཆས་དང་། ་ག་་་ལས་ གས་གར་དང་གཞན་ོས་ཅན་་གས་ ་ཁར་ཐོན་་ཡདོ་ད་བག་དད་ 

       འབད་ད།  

མས་ཁམས་ན་ང་། ✔ ོབ་ཁང་་ང་་ལས་ཕར་ gambits ར་་བཞག་ད། 

✔ ོབ་ོན་འཆར་ག་ནང་་ ་བར་འག་པ་ད་ག་ལག་ན་འཐབ་་་ བད་་་འོང་། 

 

 ཁ་ ན་ང་ཅན་དང་བཙན་ཏགོ་ཏོ་ཡདོ་པ་ོབ་ཁང་ག་ག། 

ོབ་ག་་་ད་་ ང་ཡང་ ོབ་ཁང་ ཡང་ན་ ་ཚན་འ་ངས་་དཔ་ན་ར་བ་མས་ཚོར་བད་གསཔ་ག་ད། ་བམ་

་མས་་ཚོར་བ་འ་ས་ ོབ་ཁང་འ་ོབ་ག་་ག་ར་གག་ས་གག་་་ས་འས་བས་ཡོད་པ་མས་་ཚོར་བ་ན་

གསཔ་ནམ་ལས་ ་བམ་་མས་ཚོར་་ས་ གག་ས་གག་་ས་ཞབས་བད་་དང་ བ་དོན་་་ཚོམ་ད་པར་བ་གས་

པ་གནས་ངས་ག་འབ་གསཔ་ན། ་་བན་་ ོབ་ཁང་འ་ གགས་ཁམས་དང་ མས་ཁམས་ ་ལས་ལམ་གས་ག་་་ཐད་

་ཡང་ ན་ང་དང་ནམ་ག་་བཟོཝ་ན།  

 

  

ོབ་་ན་ང་དང་་ག་ཐབས་ལམ་་བགས་། 

ོབ་་ན་ངན་འན་ང་་འཆར་ག་ལམ་ོན་ ༢༠༠༨ ཅན་མ་ལག་ན་་ཐོག་ལས་ ོབ་་་ས་རང་སོ་ན་ངན་འན་ང་་འཆར་

ག་་གནས་ན་ན་ ན་ངན་་འང་པ་ན་ ོབ་ག་དང་ོབ་དཔོན། ོབ་་འ་དཔ་དང་ཕམ་་ག་ར་ས་ ན་ང་འཐབ་ས་་

དོན་ལས་ ་ར་ན་ང་དང་ ན་ངན་གདོང་ན་་ག་ ་ལས་ ་ན་ལས་ན་ང་་ང་བ་འ་འན་འཐབ་ད།  

 

ས་ངས་་་ཁར་འ་འན་འཐབ་པ་ལས་་གས་་ན་ང་དང་ང་བས། འལ་བ་འཐབ་ས་ཐོ་བ་དང་གག་ཁར་ གཤམ་་

འད་་ཡོད་པ་ན་ང་དང་ང་བས་་ཐབས་ལམ་་ ོབ་་ག་ར་ས་ རང་སོ་ོབ་་ས་ངས་་་ཁར་ འ་འན་འཐབ་པ་ལས་

་་་དོན་་ལག་ན་འཐབ་ད།  

༡.   མཉམ་རགོས་ལམ་གས། གག་ས་གག་་བ་ར་འབད་་ཡོདཔ་ས་བན་བཟོ་་དང་ ་མ་གག་ཡང་བ་ཁར་ ས་

མ་བག་་དོན་་ ོབ་ག་་མཉམ་རོགས་བོམས་ད། 
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༢   ོབ་ག་་གགས་ཁམས་གནས་ངས། ོབ་དཔོན་་ས་རང་སོ་ོབ་ག་་གགས་ཁམས་གནས་ངས་ར་ལས་ཧ་ ་

ད། གལ་ད་ ་གགས་དང་འལ་བ་ ལས་མ་་ ོབ་་་ཁར་འ་འན་འཐབ་ད་པ་བས་ ང་ རང་ལས་

གགས་ཁམས་གནས་ངས་་གསོ་བ་ལག་ར་ན་ད།  

༣.   ོབ་ག་་་ར་འལ་བ་འཐབ་ས་ཁ་གསལ། ོབ་་་ཁར་འ་འན་འཐབ་པ་ལས་་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་་  ོབ་

ག་་་བན་་་ར་གནས་ངས་ནང་འལ་བ་འཐབ་ས་ཁ་གསལ་་ན་ད། ོབ་དཔོན་་ས་ཡང་ ང་ ར་་ར་

གནས་ངས་ནང་ འལ་བ་འཐབ་ས་ཁ་གསལ་་ོབ་ག་་ཕམ་ ཡང་ན་ བདག་འན་པ་་ན་ད།  

༤ ོབ་ག་་་ན་ང་དང་་ར་ཤགོ་ང་། ོབ་ག་་ས་༼ན་ད་ོང་པར་གནང་ཡོད་པ༽ གཤམ་ འད་ཁ་གསལ་

ན་པ་ རང་སོ་་ར་ཤོག་ང་དང་ ོབ་་་ང་འ་བཏགས་ད། 

  ཀ ོབ་ག་་་ར་འལ་བ་འཐབ་ས་ཁ་གསལ། 

  ཁ འལ་ཡོད་ོབ་དཔོན་་འལ་བ་འཐབ་ས་ཨང་། 

  ག ག་།   

༥   གནམ་གས་གནས་ངས། ོབ་་་ཁར་འ་འན་འཐབ་་ན་པ་ལས་་་ས་ཚོད་མ་རན་པ་ནམ་༢ དང་ ༣ ་་མ་དང་ 

ལས་་ནམ་་ གནས་གས་གནས་ངས་འ་་གས་་ཡོད་པ་ན་ ོབ་་འ་འན་ས་ ་ལས་་བམས་ཡོད་་འ་ ་འོ་

ལས་ཆ་ད་གཏང་ད།  

༦   ་ལས་་་བན་པ་ན་ཁ་དཔ་བཟོ་། ོབ་་་ཁར་འ་འན་འཐབ་་ན་པ་ ལས་་་འ་མ་བགས་པ་ ་ང་

ལས་ ོབ་དཔོན་ས་ ན་ཁ་ཡོད་ད་ད་བ་འབད་ད། 
 

དགས་གཏད་་ག་ ༢་༣ བོ་ཁང་ག་བད་དང་ ངོ་་འན་ང་། 

བ་ནོ་ ༢་༣་༢ རང་ང་ཡངན་ ་ཚན་ནང་འབད་ དནོ་ངས་ཅན་་འཚལོ་བ་ནང་་དང་ གསར་བཏནོ་དང་ ག་མཐངོ་ལག་བང་་

ོང་་་ནང་ ་གགས་བ་ང་གནས་ངས་་ནང་འད་་ ལ་གཏགོས་་དནོ་་ ོབ་ཁང་ག་བད་འན་ང་འབད་། 

བ་ནོ་་ས་བཤད། 

ག་བད་གས་ཤོམ་ད་པ་ོབ་ཁང་ནང་ ོབ་ོན་དང་བ་ང་་ ཕན་ས་ཅན་་འ་་གས། ཕན་ས་ཅན་་ོབ་ོན་འང་ཐབས་

་ ོབ་དཔོན་ས་ ོབ་ཁང་ག་བད་དང་ ོང་་་འན་ང་འཐབ་ཐོག་ལས་ མན་ན་་ གས་ཤོམ་་བགས་་ཡོད་ད། ོབ་

ག་་ོད་ལམ་་་འདོད་་ང་སང་ས་བཟོ་། ་ལས་ གནས་ངས་འ་ ན་ང་ཅན་དང་ ོབ་ག་་ས་ མས་གས་བད་

གསཔ་བཟོ་ད། 

གནད་དནོ་གཙ་ོབ།ོ 

   ༡) ོབ་ཁང་ག་བད། 

   ༢) ོབ་ཁང་ོང་། 

ོབ་ཁང་ག་བད་ར་་འ་ བ་ང་་གནས་ངས་ནང་ ཅ་ཆས་་ག་བད་་་་ན། འ་ནང་་ ར་བཏང་་ བ་ང་ཡར་

ག་་དོན་་བཟོ་བད་འབད་ཡོད་པ་ོབ་ཁང་ནང་ ང་་དང་ འ་་ ་ལས་ མ་ཆས་གཞན་ ་བ་འབད་་་དཔ་ན།  

ོབ་ཁང་ོང་་ར་་འ་ ོབ་ོན་ལས་དོན་་་ག་བཞག་་ ོབ་དཔོན་ས་ལག་ན་འཐབ་པ་ ོང་་་བ་ན། ་་ཡང་  
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 གསར་འཚོལ་བ་ང་ོང་་འ་ གནད་དོན་་ར་ངས་དང་འལ་བ་ ་ལས་ ཡོན་ཏན་གསརཔ་་ འདས་པ་དང་  ད་  

   ོ་ས་ཡོན་ ལག་ན་འཐབ་ན་ན་ས་གས་པ་ོང་་ག་ན། 

 ག་མཐོང་ལག་བང་་བ་ང་ོང་་འ་ གནད་དོན་བབ་། མཉམ་བ་འབད་་ ཡང་ན་ ཁ་གསལ་བ་་ དོན་ 

  ་ དས་་ལ་གཏོགས་འབད་ད་པ་ོང་་ག་ན།  

 དོན་དང་ན་པ་འཚོལ་བ་འ་ ོབ་ག་་ས་ གནད་དོན་་་བ་དང་ ་་གནད་དོན་གཞན་དང་འལ་མད་

 འབད་ཐངས་་ ཁ་གསལ་་འབད་གས་པ་ོང་་ག་ན། 

 

 

ོང་་་་ག་བཞག་་ ོབ་ཁང་ག་བད་འན་ང་།     

   ༡ ོབ་ཚན་་དས་མ་དང་ གནས་ངས་དང་འལ་་ ོབ་ག་་ ག་ས་མཐོང་ས་དང་ བདའ་ན་ས་ལས་ཕར་ བཞག་་

དོན་་ ོབ་དཔོན་ས་ ོད་་ག་བད་འལ་འལ་སོར་དོ་ཡོདཔ། 

   ༢ ོབ་དཔོན་ས་ ོང་་་འཆར་ག་བམ་པ་བང་ལས་ར་ ོབ་ཁང་་ས་་དང་ འོད་མདངས་་ མས་ཁར་བཞག་དོ་ཡོདཔ། 

ོབ་ཁང་ནང་་ ང་་ང་པ་ན་ ོབ་ག་་ ་ོད་ངན་པ་་འབད་་་ན་གག་ན་པ་ཁར་ ཁང་ག་ནང་་ འོད་

མདངས་་ཏོག་ཏོ་ད་པ་ན་ ོབ་ག་་གད་ག་བ་བགཔ་ན། 

   ༣ མ་ག་ས་ ོབ་ཁང་འ་་ཡངས་གས་ག་ན་་འབད་ང་ ོབ་དཔོན་ས་ ཐབས་ས་བཏོན་ཐོག་ལས་ ས་་ཡོད་་འ་

གས་ཤོམ་་ ལག་ན་འཐབ་་ ོབ་ག་ས་ ་ཚན་ོང་་་བ་འས་ཅན་་ འབད་གསཔ་བཟོ་་དོན་ལས་ ོབ་ཁང་

་ས་་དང་ གནས་ངས་་གས་ཤོམ་བཟོ་དོ་ཡོདཔ།  

   ༤ ོབ་དཔོན་ས་ ོབ་ཁང་འ་ ན་ང་ནམ་དང་ ད་ཆ་བ་ད་མནོ་་་་ བཟོ་་དོན་་ ོབ་ཁང་ནང་་མ་ཆས། ་

ཆས། དས་ཆས་་ ོབ་ོན་དང་བ་ང་་ འོས་འབབ་ཡོདཔ་་བཟོ་་དོན་་ ས་ཚོད་བཏོན་དོ་ཡོདཔ། 
 

དགས་གཏད་་ག། ༢.༤ བོ་ག་་ལ་གཏགོས་་བ་ར། 

བ་ནོ། ༢.༤.༢ ོབ་ནོ་དང་བ་ང་་་མ་ནང་ མཉམ་འལ་དང་མན་ལམ་་ཐགོ་ལས་ བ་ང་པ་་ མས་ གསབད་་ 

ལ་གཏོགས་འབད་་དང་ གས་ང་་དནོ་་ བ་ར་ཅན་་བ་ང་ གནས་ ངས་ ན་ང་འབད་ད། 

བ་ནོ་་ས་བཤད། 

བ་ར་ཅན་་བ་ང་གནས་ངས་ ན་ང་་དོན་་ ོབ་དཔོན་ས་ བ་ང་གནས་ངས་དང་ ོབ་ག་་ད་པར་་ ཧ་་ད། 

ས་ན་བ་ང་་་མ་ནང་ ོབ་ག་་གས་ང་དང་ མས་གས་་་ལས་ ལ་གཏོགས་དང་ མཉམ་འལ་ ་ལས་ མཉམ་བ་

འབད་བག་་དོན་་ ོབ་དཔོན་ས་ ོབ་ག་་་ར་ལས་ཧ་་ནམ་ལས་ངམ་གག་ ཕན་ས་ཅན་་ོབ་ོན་དང་ ོབ་ཁང་

འན་ང་འཐབ་གས། བ་ར་ཅན་་བ་ང་གནས་ངས་ར་་འ་ ོབ་ོན་དང་་ཚན་ོང་་འབད་བ་བས་ ོབ་དཔོན་དང་ོབ་

ག་་བར་ན་དང་ ོབ་ག་ནང་ོག་ མཉམ་བ་་ཐོག་ལས་ བོན་གས་བད་་ མན་ལམ་ཅན་་ོབ་ཁང་ག་་བར་་་བ་ན།  

གནད་དནོ་གཙ་ོབ།ོ  

༡) བ་ར་ཅན་་བ་ང་གནས་ངས།  

༢) མཉམ་འལ།   
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བ་ར་ཅན་་བ་ང་གནས་ངས་ར་་འ་ བ་ང་་ས་་ག་་བམ་ནང་ན་ང་ ོབ་ག་ནང་ོག་་ ཚད་མཉམ་ཅན་་མན་

འལ་ཡར་ག་གཏང་་དོན་་ ོབ་ོན་བ་ོད་འབད་བ་བས་ ོབ་དཔོན་ས་ོབ་ག་་་བན་་གས་བ་དང་བན་པ་ོང་

་་ོད་་ བར་དགས་དཔ་དང་མས་ངས་མ་བག་པར་ འ་འན་འཐབ་ད་་ག་་བ་ན།  

མཉམ་འལ་ར་་འ་ ་མན་་དགས་གཏད་འབ་་་དོན་ལས་ མཉམ་རོགས་གག་ ཡང་ན་ དམངས་དང་ གག་ཁར་ ་འབད་

་་བ་ན། 

 

    

་ཚན་མག་འར་་ཐབས་ས་ཐགོ་ལས་ བ་ར་ཡདོ་པ་བ་ང་གནས་ངས་ན་ང་འབད་། 

   ༡. ་ཚན་མག་འར་ར་་འ་ ོབ་ོན་་ཚོགས་ དར་ན། ཆ་བང་བསམ་བཤད་དང་ མཉམ་འལ་བ་ང་་   

      ོང་་ ལ་སོགས་པ་་ན།  

   ༢. ་ཚན་མག་འར་་ཕན་ཐབས་ནང་ ོབ་དཔོན་་ོབ་ོན་དོན་ཚན་འ་ ོབ་ག་་དང་འདོད་དང་ གདམ་ཁ་ དང་      

      འལ་ནམ་ལས་ བན་ས་འབད་་ བ་འག་འབདཝ་ན། 

   ༣. ་ཚན་མག་འར་་་མ་འ་ ོབ་དཔོན་རང་སོ་་ོབ་ཚན་་ ་མ་དང་པ་ནང་འབད་ང་། ་མ་བར་མ་ 

     ནང་འབད་ང་ ཡང་ན་ ་མ་མག་་ནང་འབད་ང་བབ།   

ོབ་ག་་ ཆ་རོགས་གཞན་དང་གག་ཁར་བ་་་ དང་འདོད་ཡོདཔ་ས་བན་བཟོ་ད། ་་དཔ་འཝ་འབད་བ་ན་ བ་ང་་ད་

པར་གས་་ནམ་ལས་ ོབ་ག་ག་ར་ས་ ་ཚན་ནང་་ ་གག་ཁར་འབད་བ་ན་ ་ཕན་ཡོད་པ་ར་ལས་ཧ་་གསཔ་བཟོ་ད། 

 

 

ལམ་ནོ་་ཐགོ་ལས་ བ་ང་གནས་ངས་ ན་ང་དང་བ་ར་འབད་། 

ོབ་དཔོན་་གས་རམ་ཐོག་ལས་ ོབ་ག་་བ་ང་དགས་གཏད་འབ་ཐབས་་ བ་ར་ཅན་་བ་ང་གནས་ངས་འ་ས་ བ་

ར་དང་ཕན་གས་འབད་གས་ད།  

● བད་་་ ད་ང་་ ང་སངས་ས་་ན་ད། 

● ོང་་་ ་མ་་ ད་ོན་འབད་ད། 

● ་་མ་པ་དང་ ་མ་་ ག་་ག་ག་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་་བཞག་ད། 

● ོབ་དཔོན་རང་ས་འབད་་་ ོབ་ག་་ས་ ལོག་་བ་་དང་ ཡང་ན་ ལད་ོལ་བ་་་འབད་བག་ད། 

● ོང་་འབད་བ་བས་་ ་ཚན་ག་ར་་ བ་ར་དང་ ་ོག་འབད་ད། 

● ་ཚན་ནང་ དོགས་པ་དང་ དཀའ་ངལ་ཐོན་པ་བས་ ་འོ་ལས་ བསལ་ཐབས་འབད་ད། 

● ོང་་་ཐོག་ལས་ ོབ་ག་་་བ་ང་འབད་ཐངས་་ལམ་གས་ ཡར་ག་གཏང་་་བས་འན་ད། 
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ས་ན་མས་གས་་ཐགོ་ལས་ བ་ང་གནས་ངས་་ བ་ར་དང་ན་ང་འབད་གས་ད། 

● ོབ་ོན་ ོ་བ་་ཏོག་ཏོ་་ འབད་། 

● ོབ་ག་་ ་་་་བཅའ་མར་གཏོགས་་་ ལ་མ་འབད་།  

● ོབ་ོན་ཐབས་ས་་ ས་མཚམས་དང་འལ་་ ོབ་དཔོན་གཙོ་བཏོན་ལས་ ོབ་ག་གཙོ་བཏོན་་  སོར་་དང་  ཡང་  

  ན་ བཅའ་མར་གཏོགས་བག་་ཐབས་ས་་བཏོན་་ས་ཡང་མ་ཚད་པར་ ག་མཐོང་ལག་གང་དང་ ་ ཉན་། ས་ 

  ལ་དང་ ག་། འ་་ ལ་སོགས་པ་བ་ང་ཐབས་ས་་བཏོན་་ ོབ་ོན་འབད་།  

● འལ་འལ་བས་ བ་ང་འབད་་དོན་ཚན་དང་ས་་་ ོབ་ག་་དང་བན་ས་འབད་་ ཐག་ བཅད་། 

● ོབ་ག་་ོ་བ་དང་གས་བ་་ག་བཞག་་ ོབ་ོན་འབད་། 
 

 

དང་ན་ཅན་་མཉམ་འལ་ཐོག་ལས་ བ་ར་ན་པ་བ་ང་གནས་ངས་ན་ང་འབད་གས་ད།  

དང་ན་ཅན་་མཉམ་འལ་་ཐོག་ལས་ བ་ར་ན་པ་བ་ང་གནས་ངས་ན་ང་འབད་ཐབས་་ གཤམ་འད་་ ལམ་ོན་་ལག་

ན་འཐབ་པ་ན་ བ་ོན་འབད་གས། 

༡. དང་ན་ཅན་་མཉམ་འལ་ར་་འ་ དར་ན་ དགས་གཏད་ཅན་་་ཚན་ས་བར་ག་ནང་ ོབ་དཔོན་འ་  

    བབ་ོན་དང་ད་ོན་ ་ལས་ ས་ོན་འབད་་ལམ་ོན་པ་ག་་འབད་་་ན། 

༢. ོབ་ག་དང་འལ་བ་གནད་དོན་དང་ ཡང་ན་ ཚ་ང་་ལ་ཐབས་འབད་་་ དགས་གཏད་བད་།  

༣.   ོབ་ག་ས་ ་ག་་ར་འབད་ང་ མ་འབད་བ་་མར་ བ་འས་ག་་བམ་་འང་འོང་ག་ བསམ་བ་ འབད་་་   

    བས་ན་ད།  

༤. ོབ་ག་་་ མནོ་གས་ཡར་ས་་དོན་་ ང་ར་མནོ་ཐངས་དང་བན་པ་ོ་ཐག་བཅད་་་གདམ་ཁ་ན་ད། 

 

 

ོབ་ཁང་་གནས་ངས་ང་་བཟ་ོ། 

ོབ་དཔོན་ས་ ོབ་ག་་་བར་ན་མན་ལམ་གས་ཤོམ་བཟོ་། གག་མན་དང་གག་ལ་་ཚོར་ང་འང་་་ བ་ར་འབད་

གས་་དོན་ལས་ གཤམ་འད་་ཐབས་ལམ་་ོན་དཔ་ན།  

• ོབ་ཁང་་ག་ག་་ ས་བན་ཐོག་ལས་གག་ཁར་ོད་་བཟོ་། 

• ཆ་གང་་། 

• ་ཚན་ང་བ་ོང་། 

• ོབ་་ས་ངས་ནང་འད་ བ་བཤལ་འད་། 

• ་མན་གསལ་བཤདཔ་ མན་་འབད་། 

• ོབ་ག་ནང་འད་ ་ར་བ་་ འབད་བག་། 
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ོབ་ག་་ནང་འད་ ན་ང་ན་པ་་ལས་ མཉམ་འལ་ཅན་་བ་ང་གནས་ངས་བཟོ་ཐབས་་ ོབ་དཔོན་ས་གཤམ་གསལ་་

གནད་དོན་་འབད་དཔ་འ་ གལ་་གས་ག་ན། 

• ་ཚན་ནང་ས་བར་་བས་་ ཕན་གས་འབད་། 

• ོབ་ག་་ལ་གཏོགས་་ ངལ་རངས་དང་ས་ན་འབད་། 

• ོབ་ག་་་བན་་ ་ཚན་་་ཚབ་འབད་་དང་ ོ་བ་་་བས་འ་མཉམ་་ན་། 
 

དག་གཏད་་ག། ༢.༦ བོ་ག་་་དོ་འན་ང་། 

བ་ནོ། ༢.༦.༢ བ་ང་གནས་ངས་་དགས་གཏད་བད་ཐབས་་དནོ་་ ན་ས་ཅན་དང་ ག་ཐགོ་ན་པ་ ་བ་ག་

ག་ཐབས་ལམ་་ ལག་ན་འཐབ་ད། 
 

བ་ནོ་་ས་བཤད། 

ོབ་ག་་དོན་་ ན་ང་ཅན་དང་ ང་བཞག་་བ་ བ་ང་གནས་ངས་་དོན་་ ོབ་དཔོན་ས་ ་བ་ག་ག་དང་  ག་

ཐོག་ན་པ་ ན་ས་ཅན་་ཐབས་ལམ་་ ལག་ན་འཐབ་ད། ་བམ་་་བ་ག་ག་ཐབས་ག་ལག་ན་འཐབ་པ་ན་ ོབ་ག་

་ས་ ང་ར་ནང་ོག་་ ་ོད་དང་ རང་སོ་་་བ་འས་ ་དང་འལ་བ་ཕན་གནོད་་ཧ་་གསཔ་ན།  

གནད་དནོ་གཙ་ོབ།ོ 

༡) ོབ་ག་་་ོད། 

༢) ན་ས་ཅན་དང་ ག་ཐོག་ན་པ་ ་བ་ག་ག། 

༣) བ་ང་གཙོ་བཏོན་་གནས་ངས། 

ོབ་ག་་་དོ་ར་་འ་ ོབ་ག་ས་ོན་པ་ ་བ་ོད་ལམ་་ཝ་ན། ོབ་ག་་་ོད་འ་ས་ ང་་བ་ཐངས་དང་ ང་

ར་་་ས་ཡོན་དང་ ་ོད་་བར་ན་གལ་་བ་འལ་བ་ོནམ་ན། 

ན་ས་ཅན་དང་ ག་ཐགོ་ན་པ་ ་བ་ག་ག་ངས་་ ག་ཐོག་ན་པར་ ས་ཞབས་་ ཐབས་ལམ་ཐོག་ལས་ ཕན་ཐོགས་ཅན་

དང་ ན་ས་ཅན་་ག་ག་་ དཔ་ན། ་ཡང་ ཁ་བད་དང་ བབ་ོན་་ཐོག་ལས་ ོབ་ག་་་ོད་འན་ང་འབད་་ 

ཐབས་ལམ་ག་ན། འ་ས་ གག་ས་གག་་ལགཔ་བཀལ་། ཁ་ངན་ག་ངན་བ་་དང་ དམའ་ཕབ་བ་་་ལས་ བཀག་གསཔ་

ན།  

བ་ང་གཙོ་བཏནོ་་གནས་ངས་ར་་འ་ ོབ་ག་་ལ་དང་མ་མན་པ་་ོད་་ས་བར་ཆད་ད་པར་ ོབ་ག་ མང་་ཤོས་ག་

ས་ བཅའ་མར་གཏོགས་གས་པ་ ོབ་ཁང་་གནས་ངས་ག་་ བ་ན།  

 

 
 

ོབ་ག་་་དོ་འན་ང་། 

ོབ་ག་་་བ་ག་ག་བཅའ་་དོན་ལས་ ོབ་དཔོན་རང་་ཡང་ ལ་མན་་ག་ག་་ད། འ་འབདཝ་ལས་འོག་་ཐབས་ས་

་བན་དཔ་གལ་།  

• ནམ་དང་པ་་ལས་རང་ ོབ་དཔོན་དང་ོབ་ག་མཉམ་འལ་་ བཟོ་ཡོད་པ་ོབ་ཁང་་ག་ག་་་ ོབ་ དཔོན་ས་ 

    ཡང་ འར་བ་ད་པར་གནས་། 
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• ོབ་ག་ཆ་བ་་ ས་ན་ན་གསོ་་དོན་ལས་ ག་ག་འ་ ོབ་ཁང་་ང་་ ར་བཞག་། 

• ོབ་ག་་ ག་ལས་་འགལ་་དོན་་ ག་ག་་འ་མཉམ་དང་འར་བ་དཔ་་ ལག་ན་འཐབ་། 

• ོབ་ག་ལ་་ག་ས་ ག་ག་་ས་ད་བས་་་འཐོན་འོང་ར་ ོབ་དཔོན་ས་ཧ་་ནམ་ལས་ ་ག་་ོད་། 

• རང་ས་ འབད་མ་གསཔ་དང་མ་ང་པ་་ག་ན་པ་ན་ ོབ་ག་་ དོན་ད་་འོག་ལ་འཐབ་བག་་ ་འོང་། 

• ོབ་ག་ག་ར་་ ས་ཞབས་་་ལས་ ག་ར་གགཔ་་ང་། 
 

 

 

་ལས་དོ་སར་མ་ཆགས་་དང་ ཙང་ཙ་མ་དོ་་བོ་ག། 

ད་ཐག་ཡངས་གས་པ་གས་ས་ བ་་་འབད་་ོབ་ག་ས་ ོབ་ཁང་ནང་ ཙང་མ་ཆགས་པ་་ོད་ོན་་ ོབ་ོན་་མ་ནང་

བར་ཆད་བ་་ཡང་ཡོདཔ་ན།  

ས་འཆར་་ཐབས་ས། 

• ོབ་ག་་ོ་ལོགས་ཁར་འ་། 

• ་བ་ཐོག་་ོད་་ ོབ་ག་་དང་ག་ཁར་ ག་ཏོ་་འལ་བ་བཞག་། 

• ད་ཐག་ཡངས་པ་ོབ་ག་་ངར་ང་ང་དང་བན་པ་ ོང་་བཟོ་་ོད་།  

• མ་ང་འབད་བག་། 
 

 

ཁ་བ་་བ། 

ོབ་ག་ཁ་བ་་བ་་ས་ ན་ཆད་ད་པར་ོ་བ་་ོད་པ་བང་ལས་ ོབ་ོན་་མ་་ བར་ཆད་བ་ན། ་་ དམའ་ཕབ་་

ཐོག་ལས་་མ་བཅག་པར་་མ་་་བཞག་ཐབས་་ ོབ་དཔོན་ས་ མ་འར་་བ་ོན་་ ལག་ན་འཐབ་ད། 

ས་འཆར་་ཐབས་ས། 

• ད་བ་པ་བང་ཡོད་པ་ོབ་ཁང་་ བར་བཀག་བ་ན་ན་ ་བ་་ལས་ ག་ཏོ་ད་གས་་བ་ 

    ་ོབ་ག་་་་། 

• འ་་་ འས་ས་་བང་ན་ན་ ཁ་བམ་་བ་ོན་འབད་། 

• ོབ་ག་ ་མ་་་ོད་བག་་དོན་་ ང་་ོ་ལོགས་ཁར་ ཨ་་ག་ོད་། 

• འལ་འལ་ར་་་ོད་པ་ན་ ོབ་ག་་ རང་་ག་ས་བདའ་ན་་དོན་་ ོབ་དཔོན་རང་་ གདོང་ཁར་བཞག་ད། 

• གལ་ད་འར་བ་ད་པར་་་ར་ོད་པ་ན་ ོབ་ག་་་ རང་་མ་་་ོད་ན་ན་ གཞན་་ཡང་ 

    ོ་བ་་་བས་ན་ད་པ་ར་ལས་བཤད་་བ་། 

 

 

མ་གང་ཅན་་ོབ་ག 

ོབ་ོན་་བས་ མས་མ་གང་་ངང་་ོད་་་ ོབ་ོན་་་དོན་ན་་་ བར་ཆད་འངམ་ན། 
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ས་འཆར་་ཐབས་ས། 

• ོབ་ག་་་འདོད་་་ར་ལས་ བ་ོད་གས་ཤོམ་་འབད་ད།  

• ན་པ་བག་་ཐབས་ས་ོ་ཏོག་ཏོ་་ལག་ན་འཐབ་ད། 

• ད་་་གདངས་བར་བས་འབད་་བ་ད། 

• ངས་ཁ་གས་ོག་་ བ་ཐམ་ལས་ད་ར་ན་ བང་་བ་ད། 

• ཞབས་་འན་་དང་ དད་་བར་་ ཡངན་ ལད་ོལ་བ་་ལ་སོགས་པ་ དད་ག་ད་པ་་ 

     བཞག་་ཡང་འབད་བ་ད། 

•  མ་ང་འབད་བག་ད། 

 
   

 

ོབ་དཔནོ་་ས་ཞབས་ད་པ་་དོ་ནོ་། 

ོབ་དཔོན་་ས་ཞབས་ད་པ་་ོད་མ་འཝ་ དར་ན། བ་ད་ཉན་ག་དཔ། བད་་་མ་གནས། བལ་་་མ་འབད། ་ལ་

འབད། ཁ་ངན་ག་ངན་འཇལ། བཙོག་ཁ་བ་་ལ་སོགས་པ་ཡང་འང་ད། 

ས་འཆར་ཐབས་ས། 

• ོབ་ག་ས་ མ་ས་པ་་ོད་་འབད་བ་ན། ོབ་དཔོན་ས་ ད་བ་། ཚོགས་བ་གཏང་། ན་བ་ 

    ན་། བབ་ོན་ན་། གསལ་བཤད་དང་ ཐ་ན་ ོབ་ག་དང་ འན་འ་འབད་་ཡང་་འོང་། 

• རང་་ནང་ན་ལས་ དགས་བགམ་་འོང་པ་ ་ང་་མས་འ་ ་་དོན་་ ང་ངམོ་་ན་ད། 

• ོབ་ག་་་ ག་་ཡང་མ་བ་པར་ ག་ཏོ་་འལ་བ་བཞག་ནམ་ལས་ ཉན་་ོད་ད། 

• ོབ་ག་འ་ དགས་བགམ་སངས་ནམ་ལས་ ང་ས་ོན་པ་ོད་ངན་དང་འལ་བ་གས་ས་་ར་ལས་ 

    ོ་བ་ད། 

• ་ས་མ་བ་བ་ ོད་པ་ོན་པ་ན་ འ་ ག་ཐོག་་བད་ནམ་ལས་ གནད་དོན་འ་་ར་ལས་ ཕམ་ དང་  བབ་ 

    ོན་པ་ ་ལས་ོབ་་ད་འན་་ ན་་འབད་ད། 

 

 

ོབ་ཁང་་ས་ཚདོ་ཁར་ ཆབ་གསང་ཡང་ལས་ཡང་་འ་། 

ོབ་ོན་འབད་བ་ས་ཚོད་་ ོབ་ག་་ཆབ་གསང་་འ་དཔ་འཐོན་པ་ན་ འ་ག། ་འབདཝ་ད་ ལ་་ག་ས་ ཆབ་གསང་འ་

་་ ཧད་བཏགས་ལ་་ ཚོང་ཁང་དང་ ད་ཐང་ནང་འཝ་ན་པས། ཚབས་ན་ནད་ག་ཡོད་པ་ོབ་ག་་ན་པ་ན་ གགས་ཁམས་

་གནོད་པ་ོམ་་་འང་་དོན་་ ཆབ་གསང་འ་་ལས་ བཀག་ཆ་མ་འབད་བར་གཏང་ད། 

ས་འཆར་ཐབས་ས། 

• ས་བས་གག་་ ོབ་ག་གག་ལས་བལ་་ཆབ་གསང་ནང་འ་མ་ག་པ་ལམ་གས་བཟོ་། 
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• ོབ་ག་་གགས་ཁམས་དང་འལ་བ་དཀའ་ངལ་་ཡང་འོང་དཔ་ལས་ ཆབ་གསང་ཡང་ལས་ཡང་་ འ་་གནང་བ་་་

་ཐོ་བད་བཞག་། 

• ནད་གགས་་ོབ་ག་་མ་བ་བར་ ོབ་ག་གཞན་་ ནམ་གག་་ ཆབ་གསང་འ་ག་པ་ས་ཚོད་་ཚད་ག་བཟོ་། 

• ཡང་ལས་ཡང་་ཆབ་གསང་འ་་་ོབ་ག་་ ོ་ལོགས་ཁར་སོང་ནམ་ལས་ ོབ་ོན་་ས་ཚོད་ཁར་ན་པར་ ཆབ་གསང་

་བར་མཚམས་བས་་ ཆབ་གསང་གས་ཤོམ་་འབད་་འོང་ད་པ་ར་ལས་ བབ་་ན་། 

 

 

ར་།ོ 

ར་ོ་ར་་འ་ ་ཏོག་ག་་ོ་་མ་ཉན་པར་ ར་ཁ་ལས་་་་་ར་ོ་བ་་ོད་་་ཝ་ན། ར་ཁ་ལས་་་་་ར་ོ་བ་

་ོདཔ་ད་ར་ ོབ་ག་ས་གནད་དོན་ཁག་་ཏོག་ཏོ་་ཧ་མ་་བར་སཔ་ན། 

ས་འཆར་ཐབས་ས།  

• ཁ་བ་གས་་་ ང་ར་བསམ་འཆར་་བ་སོར་ འབད་་འབད་འ་། 

• འས་ས་འབད་ ཁ་བ་གས་་ོ་ལོགས་ཁར་ར་། 

• ང་་ ག་ཏོ་་འལ་བ་བཞག་། 

• ཁ་བ་གས་་ོབ་ག་་་བ་ལས་ ས་བར་གསརཔ་ག་་་བས་གཞན་་ོད་་དོན་ལས་ ཁ་བ་གས་་ོ་

ལོགས་ཁར་ལོང་་ོད་ན་ན་ ོབ་ག་གཞན་གག་་ ་བ་ག་འ་།  

• ཐབས་ས་་མག་ར་ མཚམས་འག་འབད་་བག་ོད་། 

 

གནས་ཚད་༣ ་པ། ནང་དནོ་དང་བོ་ནོ་ཐབས་ས་་ས་ཡནོ། 

གནས་ཚད་འ་ས་ ོབ་དཔོན་་ ས་ཚན་་ནང་དོན་ནང་ས་ཡོན་ཅན་བཟོ་དཔ་ཁག་ཝ་དང་ ་གང་ཧ་ཝ་བཟོ་་ རང་སོ་ས་ཚན་

འ་ ོབ་ག་་་དོན་་ དོན་དང་ནམ་་ བཟོ་གས་པ་གས་བ་ཡོདཔ་བཟོཝ་ན། ོབ་དཔོན་་ས་ ས་ཚན་ནང་དོན་དང་འལ་

བ་གསར་འཐོན་ཐབས་ས་་་ག་བཞག་་ འོས་འབབ་ན་ པ་ོབ་ོན་ཐབས་ས་་ ལག་ན་འཐབ་ན། གནས་ཚད་འ་ས་ ོབ་

དཔོན་་ ོང་ཁ་དང་ཡངན་ ན་ད་ ནང་ མཐར་ན་དཔ་དང་ ཕན་ས་ཅན་་ོབ་ོན་་མ་་ བས་བ་གས་བཟོ་་་ ་འདོད་ 

བདཔ་ན། ང་ས་ བ་ང་ཡར་གས་བ་་དོན་་ བ་དོན་དང་འལ་ག་་ཐབས་ས་་ ལག་ན་འཐབ་་ནང་ འོས་འབབ་

ན་པ་ག་ལ་་ གསལ་ོནམ་འབདཝ་ན། 

དགས་གཏད་་ག་༣.༡ པ། ནང་དནོ་དང་བོ་ནོ་ཐབས་ས་་ས་ཡནོ། 

བ་ནོ ༣.༡.༢ ་གང་ོབ་ནོ་་ག་་ནང་ན་ད་ཡདོ་པ་ འསོ་འབབ་ཅན་་ནང་དནོ་དང་ ོབ་ནོ་ཐབས་ས་་ ས་ཡནོ་ལག་ན་

འཐབ་། 

བ་ནོ་་ས་བཤད། 
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ོབ་དཔོན་ས་ ན་བར་བན་་ ོབ་ོན་་མ་ནང་ /མོ་་ནང་དོན་ས་ཡོན་དང་ ོབ་ོན་ཐབས་ས་ ལག་ན་འཐབ་ན། ོབ་

དཔོན་་ས་ཚན་ས་ཡོན་དང་ ོབ་ོན་ཐབས་ས་གཡོག་བལ་ཐངས་འ་ས་ ོབ་ག་་ བ་ང་དང་བ་འས་་ ད་པར་བཟོཝ་

ན། བ་ང་འབད་ཚད་གཔོ་ དོན་དང་ནམ་་བཟོ་་ཐབས་་ ོབ་དཔོན་་ད་་ འོས་འབབ་ཅན་དང་ ་་གང་ཟབ་་ས་ཡོན་

དང་ ོབ་ོན་ཐབས་ས་་ལག་ན་་ཚང་དཔ་ན། 

ོབ་དཔོན་ས་ ོབ་ོན་་དས་མ་དང་འལ་བ་ ་གང་ནང་དོན་དང་ ོབ་ོན་ཐབས་ས་་ལག་ན་འཐབ་གས་་དོན་་ 

གནད་དོན་ཁག་་ཏོག་ཏོ་་ཧ་་དཔ་གལ་། 

གནད་དནོ་གཙ་ོབ།ོ 

 ༡) ནང་དོན་ས་ཡོན། 

 ༢) ོབ་ོན་ཐབས་ས་་ས་ཡོན། 

  ༣) ་གང་ོབ་ོན་་ག། 

ནང་དནོ་ས་ཡོན་ར་་འ་ ོབ་དཔོན་་ས་ འན་ཐང་ཅན་དང་ཕན་ས་ཅན་་ོབ་ོན་འབད་་དོན་་ ས་ཚན་ནང་ང་བ་གས་

ཤོམ་་ཡོད་ང་་ཝ་ན། 

ོབ་ནོ་ཐབས་ས་་ས་ཡནོ་ར་་འ་ ོབ་དཔོན་ས་ ོབ་ོན་འབད་བ་ས་ཚན་ནང་ ོབ་ཁང་འན་ང་དང་ ོབ་ོན་ཐབས་ས། 

ོབ་ོན་ཐབས་ས། ད་བ་འབད་ཐངས་་ གཡོག་བལ་་གས་བ་་ཝ་ན། 

་གང་ོབ་ནོ་་ག་ར་་འ་ ས་ག་་གང་ནང་་ བ་ང་་ག་ཡང་ན་ ས་ཚན་་ག་ ཁག་མ་འཝ་་ ོབ་ོན་དང་ 

བ་ང་འབད་་་ཝ་ན། 
 

 

 

ོབ་ནོ་འཆར་ག། 

ོབ་ོན་འཆར་ག་ས་ ོབ་ོན་དང་བ་ང་་ ོབ་ག་་ ཕན་ཐོགས་ཝ་དང་བ་འས་ཅན་་བཟོཝ་ན། འཆར་ག་ནང་་ ནང་

དོན་་ ོན་་དོན་ལས་ ོབ་ོན་་་་མ་པ་དང་འལ་་ བད་དོན་་ད་དད་དང་ད་པར་་་་དཔ་ན། ོབ་ོན་འཆར་

ག་་ས་ ོབ་ག་་་ ོ་ལ་དང་ ་ལ་ འ་ས་་ཡར་འལ་གཏང་་་ ་བས་ནམ་ན། ་འབདཝ་ལས་ བ་ང་་

བན་་ ོབ་ག་་ད་་ བཟང་པོ་འར་བ་འངམ་ན། 

ོབ་ོན་འཆར་ག་འ་ས་ ས་ཚན་ག་ར་ནང་་ བ་ང་ག་དོན་དང་ ོབ་ོན་་་་མ་པ་་ དོན་དང་ན་པ་འལ་མད་

འབདཝ་ན།  

 

 

ས་ཚན་འ་ར་ནང་འད་དང་ ས་ཚན་ཕན་ན་གང་ང་བར་ན་གནད་དོན་་ ོབ་ོན་འབད་བ་བས་ལག་ན་འཐབ་་དོན་་ ོབ་

དཔོན་ས་གཤམ་གསལ་་མ་པ་་ བ་འག་འབདཝ་ན། 

༡)   ་གང་བད་ས་ནང་ བད་ཡོད་པ་བ་ང་བ་འས་་་དགས་གཏད་འ་ ད་དད་འབད་། བ་ང་  

    བ་འས་འ་་ བ་ང་ལས་དོན་་བར་བས་ ག་་་འབད་་ན་ན་མནོ་བསམ་གཏང་་བ་།  
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༢)   ོབ་ག་་ ་མ་ལས་བ་་ཡོད་པ་ས་ཡོན་་གས་བ་དང་  འདས་པ་ོབ་ཚན་་བ་འས་ ་ལས་ང་  

        ་ག་པ་་ཚོགས་དང་དས་མ། ོ་བ། འལ་གཏོགས་་གནས་མ་་་ ག་བཞག་ཐོག་ལས་ད་བ་འབད་། 

༣)   ས་་དང་ ས་ཚདོ། མན་ན་་ བག་བ་འབད་་ས་མ་དོ་བར་ བ་ང་གནས་ངས་་བད་་དོན་་  

        ོབ་དཔོན་གཞན་་ཡང་ འལ་གཏོགས་འབད་བག་། 

༤)   དོན་ཚན་ནང་ཡོད་པ་གནད་དོན་་ འལ་བ་ཡོད་ང་དང་འལ་་ ས་གནས་ ཡང་ན་ བས་ཐོབ་དང་བན་་ལག་  

        ན་འཐབ་། 

༥)   ོབ་ོན་འཆར་ག་་ཆ་ཤས་་་་ ོང་་་བམ་། 

    ཀ ོང་་་ ོབ་ོན་ལས་དོན་དང་འལ་མད་འབད་་ ོབ་ོན་འབད་། 

    ཁ ོང་་་་བན་ས་ ་མ་ོབ་ོན་་ ཡང་ན་ ས་ཚན་གཞན་་ལས་ཐོབ་པ་གནས་བས་དང་ ག་ 

       ལ་་ ་བད་བཏང་་ ས་ཚན་་མཉམ་ོམ་འབད་བ་་ཕན་ ོན་གས་ད།  

    ག ོབ་ག་འལ་གཏོགས་་གནས་མ་ཡར་ང་གཏང་་དོན་་ ོང་་མ་འཝ་ན་། 

   ༦)    ོབ་ག་་་ ང་ར་ལན་ ཡང་ན་ བ་འས་་བསམ་བ་འབད་་ ས་ཚོད་ན་། 

   ༧)   ལ་མན་་ ད་བ་ཐབས་ས་་ ཐག་བཅད་།  

   ༨)   ཚད་འཇལ་གས་པ་ོབ་ོན་ལས་དོན་་་ ག་བཞག་་ད་ཚད་བཟ་ོ་དང་ ་ལས་ དགས་གཏད་་བ་  

        འས་་འོས་འབབ་དང་ནམ་་བཤད་གས་པ་ ཚད་ག་་ལག་ན་འཐབ་། 

   ༩)   ོབ་ག་་ལ་གཏོགས་འབད་ཐངས་དང་ ་ལ། འན་ཐང་་་ བསམ་བ་འབད་། 

   ༡༠)   དོན་ཚན་ ཡང་ན་ ད་་འལ་བ་དང་ འོས་འབབ་ཡོད་ད་ བསམ་བ་འབད་། 

   ༡༡)   བ་མཐོང་ཅན་་་བ་་བཟོ་། 

 

  

བ་ོན་་འབ་་དོན་་ ོབ་དཔོན་་ས་ ལག་ན་འཐབ་ད་པ་ག་དོན་་ཡང་་་ 

   ཀ  ོབ་དཔོན་ས་ ས་ཚན་་ར་ལས་གང་ཟབ་དང་ ནང་དོན་་ས་བན་་ོབ་ོན་འཆར་ག་ནང་བད་པ་ས་   

       མ་ཚད་པར་ ོབ་ཁང་ནང་ོབ་ོན་་བས་་ གསལ་ོན་ཡང་ འབད་དོ་ཡོདཔ། 

   ཁ  ོབ་དཔོན་ས་ ོབ་ག་་་་ འཛོལ་བ་་ས་འན་འབད་་ ཕན་ཐོགས་ཅན་་བསམ་ལན་ན་། 

   ག  ོབ་དཔོན་ས་ ས་ཚན་ནང་དོན་་ འོས་འབབ་ན་ཏོག་ཏོ་་ོན་པ་ཁར་ ས་ཚན་དང་ འལ་བ་་བ་་ ནམ་ 

       ར་འབད་ང་ས་ན་འབད་དོ་ཡོདཔ། 

   ང  ོབ་ག་་་ ས་ཚན་ནང་དོན་་ར་ལས་ བ་དད་འབད་་ ་བས་་ོད་དོ་ཡོདཔ། 

   ཅ  ས་ཡོན་་ནང་དོན་འ་ ་་གནས་ངས་ནང་ གཡོག་བལ་། 

   ཆ  ོབ་དཔོན་་ས་ རང་ས་ོན་་ས་ཚན་་ ་གང་བད་ས་འ་ ཧ་་ད། 

   ཇ  འོས་འབབ་ཡོད་པ་ ོབ་ོན་མ་ཆས་ལག་ན་འཐབ་། 

   ཉ  ནང་དོན་་བ་ོད་་དོན་་ འོས་འབབ་ཡོད་པ་ ོབ་ོན་ཐབས་ས་་ཚོགས་ལག་ན་འཐབ་ད།  
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དགས་གཏད་་ག་ ༣་༤ འ་ག་དང་ཨང་ས་ས་ཡནོ་་ཐབས་ས། 

བ་ནོ་ ༣་༤་༢ འ་ག་དང་ཨང་ས་ས་ཡནོ་་ག་ལ་་ ཡར་གས་གཏང་གས་པ་ བོ་ནོ་ཐབས་ས་་ཚགོས་ ལག་ན་

འཐབ་གས་ད 

བ་ནོ་་ས་བཤད། 

འ་ག་དང་ཨང་ས་་ག་ལ་་ ་མ་རང་སོ་ ་་གནས་ངས་མ་འཝ་་ནང་ ལག་ན་འཐབ་དོཝ་ལས་བན་ འ་དང་འལ་

བ་ོབ་ོན་་དོན་ཚན་་ ་གང་ནང་བ་་གས་་བ་་ཡོདཔ་བཟོ་དཔ་འ་ཁག་་ཤོས་ག་ན། ོབ་དཔོན་་ ་འགན་འ་

ོབ་ག་་ད་་ འ་ག་དང་ཨང་ས་ས་ཡོན་་ག་འམ་ང་་བཟོ་་དང་ ོབ་ག་་ས་ཡོན་ བ་ང་ནང་ ལ་གཏོགས་

འབད་་ནང་གས་བ་ཅན་བཟོ་ཐོག་ལས་ ོབ་ག་ ་་ནང་ གག་ད་དཔ་ག་་བཅའ་མར་གཏོགས་གསཔ་བཟོ་་འ་ན། འ་

ག་དང་ཨང་ས་ས་ཡོན་་ ་་གནས་ངས་་ཚོགས་ནང་་ ལག་ན་འཐབ་དཔ་ཡོདཔ་ལས་བན་་ འོས་འབབ་ན་པ་ འ་

ག་དང་ཨང་ས་་ས་ཡོན་ག་ཐོབ་གས་་འབད་བ་ན་ ོབ་ག་་་བ་འས་་ཝ་་ར་ ཡར་གས་བཏང་ཡདོ་པ་གས་མཚན་

ག་ན།  

གནད་དནོ་གཙ་ོབ།ོ 

   ༡) འ་ག་ས་ཡོན། 

   ༢) ཨང་ས་ས་ཡོན། 

   ༣) ོབ་ོན་ཐབས་ས། 

འ་ག་ས་ཡནོ་ར་་འ་ ག་་དང་ ་བ་ན་་ ་ལས་ འ་ག་ལས་བན་པ་ས་ཡོན་་ན་་དོན་་ ཁག་་བ་གས་

བ་་ཝ་ན། གས་བ་འ་ས་ ས་ན་་ོབ་ག་དང་ ོབ་ག་ན་པ་གནས་ངས་ ་ལས་ ོབ་་ནང་འད་དང་ ་

གཡོག་སོ་སོ་གནས་ངས་་ནང་ ཕན་ཐོགསཔ་ན། འ་ག་ས་ཡོན་ར་་འ་ ་་དང་ ག་་བ་ང་ངམ་གག་ན་པར་ ་

དོན་དང་གནད་དོན་་ ཧ་་་གས་བ་བས་་ ག་ལ་མ་འཝ་་ཤ་དཔ་ན། 

ཨང་ས་ས་ཡནོ་ར་་འ་ བ་ད་ཅན་་ས་ད་བཏོན་་དོན་་ ཨང་ས་ག་པ་ས་ཡོན་ཧ་་ཐོག་ལས་ གཡོག་བལ་་ ས་

བ་་དང་ ས་་དཀའ་གས་ལ་་ ་ལས་ བ་དོན་་་་དོན་ འལ་བཤད་བ་གས་པ་གས་བ་་ཝ་ན། ཨང་ས་

ས་ཡོན་འ་ ོབ་ག་ས་ ོབ་་ནང་ོད་ང་་ངམ་ག་ན་པར་ ང་ར་་་ནང་་ ་གཡོག་དང་ ར་བཏང་་་ནང་མ་བ་ 

་ག་་བ་་དོན་་ བ་དཔ་གལ་་བ་ག་ལ་ག་ན། 

ོབ་ནོ་ཐབས་ས་ར་་འ་ ོབ་ོན་་བས་ ོབ་དཔོན་་ས་ ལག་ན་འཐབ་པ་ག་བད། ལམ་གས། ཐབས་ལམ། ཐབས་

ག། ་གས་དང་་མ་་ན།  

 

 

འ་ག་ས་ཡནོ་་ོབ་ནོ་འ་ བ་ང་ག་དནོ་་ནང་ན་བགས་ཡདོཔ། 

ོབ་དཔོན་ག་ས་ ང་ག་ཡར་ག་གཏང་་དོན་་ ོབ་ག་་་ ོབ་ོན་ཁ་གསལ་་འབད་དོ་ཡོདཔ། ང་བམ་ག་འབད་བ་ན་ 

མ་ག་པ་་མར་ དང་པ་ར་ ོབ་དཔོན་ས་མས་འས་ད་པ་ང་ག་གསརཔ་་ གདམ་ཁ་བ་ནམ་ལས་ པར་ས་དང་ གནད་
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དོན་་ར་ཙམ་ག་ོན་་ལ་སོགས་པ་ཐབས་ས་་ཐོག་ལས་ ང་ག་་ ་ོད་འབདཝ་ན། ་ལས་ ོབ་དཔོན་ས་ ང་ག་་་

བན་ ད་ག་ནང་བགས་་ ད་ོན་འབདཝ་ན། ོབ་དཔོན་ས་ ོབ་ག་་་ ལམ་ོན་འབད་་ ང་ག་་ ལག་ན་འཐབ་

བགཔ་མ་ཚད་ ོབ་ག་ང་ར་ རང་དབང་་ཐོག་ལས་ ང་བ་་ོང་་་ཡང་ འབད་བགཔ་ན། ོབ་ག་་ས་ ང་ག་་ དོན་

ན་ཅན་་ ད་ག་ནང་བགས་་མས་གས་ནམ་ན། 

ོབ་དཔོན་ག་ས་ ོབ་ག་་ོད་ང་འ་ོམ་ག་་བག་དོ་ཡོད་པ་བས་་ ོབ་དཔོན་ས་ གསར་ཤོག་ནང་་ བང་བཙོང་་ར་

ལས་ བད་ཡོད་པ་ོམ་ག་ོན་་ ོམ་འ་ནང་་ག་ག་བགས་ཐངས་དང་ ག་བད་་ར་ལས་ས་བར་འབད་བག་དོ་ཡོདཔ་

ན། འ་་ལ་ལས་ ོབ་དཔོན་ས་ ོབ་ག་དང་འལ་བ་གནད་དོན་་མ་ག་ གསལ་ོན་འབད་དོ་ཡོད་་ ་ཡང་ ོབ་ག་་་

་བཞག་ཐངས་་ར་ལས་ ཚད་ག་ག་ས་པར་་དཔ་འག་ག? ར་བ་ཐོག་་ ་འོ་ལས་ ག་པ་མ་འཝ་ོན་གས་་དོན་་ 

ག་བར་་ཐབས་ས་ ལག་ན་འཐབ་ན།  

་ལས་ ོབ་དཔོན་ས་ ོབ་ག་་་ཐབས་ས་་་ ཁག་་ང་དང་འལ་་ ་མ་བག་་ ལམ་ོན་འབད་ནམ་ལས་ ོབ་ག་

་རང་དབང་་ཐོག་་ ོད་ང་འ་ོམ་་་བགཔ་ན། ་ལས་ ང་ར་འ་ོམ་་ ག་་་དང་འདོད་བད་བགཔ་ན།   

 

 
  

འ་ག་དང་ ཨང་ས་ས་ཡནོ་་ག་ལ་་ དནོ་ན་ཅན་་ངོ་་་ཐོག་ལས་བཟོ་ད་ོཡདོ་པ་ོང་།  

   ༡) ོབ་ག་་ང་་ ང་ར་འ་་་བམ། ོབ་ཁང་ནང་་ ཅ་ཆས་ག་ར་་ ཁ་ག་བཏགས། ་ལས་ བ་ང་་གནད་དོན་     

      གཙོ་བོ་་བད་་ཡོད་པ་བ་ང་་ ོབ་ཁང་་ང་་ར། ོབ་ག་ས་ས་་་ ོབ་ ཁང་ནང་ ང་ར་ས་ག་གས་  

      པ་ས་ཁར་ གསལ་ོན་འབད་་བཞག་།  

  ༢) ས་ཚན་ག་ར་ནང་ ོབ་ག་་་་ན་་ བཝ་ནམ་ས་བན་བཟོ། ོབ་དཔོན་ག་ར་ས་ ཚག་ཤད་ལག་ 

      ན་འཐབ་ཐངས་་ གཙོ་བོར་བཏོན་ད།  

  ༣) ག་་མས་གས་ཡར་ག་་དོན་་ ལ་ཡོངས་ག་་བན་ག་བ་ང་དང་ བན་ག་ག་་ན་ཚན་ 

      ས་འན་དང་ ཆ་འག་འབད་་ ག་་མས་གས་ཡར་ག་གཏང་ད།  

  ༤) འ་ག་ས་ཡོན་འ་ དམོ་་གས་ ་དོ་། ་་རོ། ལ་དང་་་དམོ་ལ་སོགས་པ་ཐོག་ལས་ ཡར་ག་  

      གཏང་གསཔ་ན།  

དགས་གཏད་་ག་༣.༥ མཐ་ོབ་མན་ོག་ ག་ལ།  

བ་ནོ་༣.༥.༢ བོ་ག་་་ད་་མཐ་ོབ་མནོ་ག་ཡར་གས་གཏང་གས་པ་ོབ་ནོ་ཐབས་ས་་ཚགོས་ ལག་ན་འཐབ་གས་ད། 

བ་ནོ་་ས་བཤད། 

ོབ་ཁང་ནང་འལཝ་ད་ ོབ་དཔོན་ས་ོབ་ག་་་བན་་ བ་ང་འ་དོན་དང་ནམ་བཟོ་་ ་བ་བདཔ་ན་ང་ མཐོ་བ་མནོ་

ག་་ག་ལ་ཡར་ག་གཏང་གས་པ་ོང་་ནང་ འལ་གཏོགས་འབད་བག་་་ གདོང་ན་འངམ་ན། ོབ་དཔོན་ས་ ོབ་ོན་

ཐབས་ས་་ཚོགས་ ལག་ན་འཐབ་ཐོག་ལས་ ོབ་ག་་ས་ང་ར་ད་་ཡོད་པ་ཡོན་ཏན་་ ལག་ན་འཐབ་་ དཀའ་ངལ་ད་

དད་འབད་་དང་ ཐབས་ལམ་་གདམ་ཁ་ད་བ་འབད་་ ་ལས་ ཐབས་ལམ་བཏོན་གསཔ་བཟོཝ་ན། 
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གནད་དནོ་གཙ་ོབ།ོ 

༡) མཐོ་བ་མནོ་ག་ ག་ལ། 

༢) ོབ་ོན་ཐབས་ས། 

མཐ་ོབ་མནོ་ག་ ག་ལ་ར་་འ་ ད་དད། ད་བ། ་དོན། བསམ་བ་དང་གསར་གཏོད་འབད་་ ལ་སོགས་པ་མནོ་ག་་་

མ་ མ་ག་ག་ག་ན།  

ོབ་ནོ་ཐབས་ས་ར་་འ་ ོབ་ོན་་བས་ ོབ་དཔོན་་ས་ ལག་ན་འཐབ་པ་ག་བད། ལམ་གས། ཐབས་ལམ། ཐབས་

ག། ་གས་དང་་མ་་ན།  

 

 

དཀའ་ངལ་ག་བཞག་བ་ང་་ཐགོ་ལས་ ཡར་ག། 

དཀའ་ངལ་གར་བཞག་་ ོབ་ོན་ཐབས་ལམ་འ་ས་ མ་ག་ཅན་་་་གནས་ངས་་ ག་བཞག་་ ོབ་ག་་བ་ང་་

དོན་དང་ག་། ་ལས་ དད་པ་མནོ་གས། དཀའ་ངལ་ལ་། བ་དོན་ོད་ན་་ག་ལ་ཡར་ག་གཏང་་་ལག་ན་འཐབ་ན།  

ག་་་འབད་། 

   ༡)  ོབ་ོན་འ་མག་བཝ་ད་ ོབ་ག་ས་འབ་གས་པ་ བ་ང་དགས་དོན་ག་ གདམ་ཁ་བ་ད། 

   ༢)  ་་གནས་ངས་ན་ ་མ་་ཡོད་པ་གནད་དོན་ག་་ག་བཞག་་ ོབ་ོན་འབད་་གནད་དོན་འ་ དས་་ ལག་  

      ན་འཐབ་གསཔ་བཟོ་ད།  

   ༣)  ོབ་ོན་གནད་དོན་ས་འན་འབད་་དོན་་ གཤམ་གསལ་་་བ་་ལག་ན་འཐབ། 

  ཀ་   ་ཡངས་་་བ་ ག་་བམ་ག་ འ་གས་་ན་ན། 

  ཁ་   བ་ང་དང་འལ་བ་གནད་དོན་ ག་་བམ་ག་ ས་འན་འབད་་ན་ན། 

  ག་   གནད་དོན་འ་ ག་་་ ག་བད་འབད་། 

  ང་   ོབ་ག་་་ མན་ན་ག་་ར་དཔ་འག་ག། 

  ཅ་   གནད་དོན་འ་ མག་བཝ་ད་ ོབ་ག་ས་ བ་འས་ག་་བཏོན་གས་ག། 

    ༤) ོབ་ག་་་ལ་་ འོས་འབབ་ན་པ་མ་ཆས་ལག་ན་འཐབ་་ ད་བ་འབད་་དང་ བསམ་ན་ན་།  
 

 

  

ཕན་ས་ཅན་་་བ་ཐབས་ས་་ཐགོ་ལས་ ཡར་ག། 

གསར་བཏོད། དད་པ་མནོ་ག་དང་ ད་དད་་ག་པ་ཡར་ས་གཏང་་དོན་་ ོབ་ཁང་ནང་ ཕན་ས་ཅན་་་བ་འ་་འ་ ཁག་

་ཏོག་ཏོ་ག་ན། ོབ་དཔོན་་ས་ བ་ང་ལས་དོན་འ་ གས་ཤོམ་འབད་ཧ་་ད། གཤམ་གསལ་་ག་མ་ནང་་ མནོ་ག་མ་

འ་བ་ག་ལ་ ཡར་ག་་དོན་་ ོབ་དཔོན་་ས་་བ་བཟོ་་དང་ བ་ང་་ོང་་བཟོ་་ ད་ཚད་་བད་་ཡོད། 
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དམའ་བ་མན་ོག་ ག་ལ།                            མཐ་ོབ་མན་ོག་ ག་ལ། 

ན་ས། ་གོས། ལག་ན། ད་དད། ད་བ། གསར་བཏདོ། 

ས་འན་འབད་། 

་་། 

ན་ས། 

ལོག་འཐོབ་། 

 

དོར་ཁ་བར་། 

 ་དནོ་འལ་། 

དོགས་ལ་འབད་། 

ག་འལ་བ་། 

ད་མཚོན་འབད་། 

ད་ར་འབད་། 

ད་བཞག་། 

ས་བཤད་བ་། 

ད་པར་་། 

ད་ཁག་་། 

ད་མ་་། 

ངས་་གཏོགས་། 

བད་བ་། 

བད་དོན་བཏོན་། 

ན་མོང་བཟོ་། 

དོན་ོགས་། 

མག་བ་། 

ཚོད་དཔག་། 

ན་དཔག་། 

ག་བར་འབད་། 

ད་པར་་། 

འཆར་ག་བཟོ་། 

མན་ག་འབད་། 

བཤད་པ་བ་། 

ཕན་ཐོགས་ཅན་་ 

ད་གགས་བཟ་ོ། 

ལག་ན་འཐབ་། 

གཡོག་བལ་། 

 

ད་བ་་། 

ད་པར་་། 

དགས་གཏད་བད་། 

གདམ་ཁ་བ་། 

ས་དག་བཟོ་། 

འལ་བ་འཚོལ་། 

གག་བོམ་བཟོ་། 

བད་ས་བཟོ་། 

ག་བད་བཟ་ོ། 

ད་ས་ནོ་། 

ཁ་གསལ་བ་། 

བ་དད་འབད་། 

འ་འན་འཐབ་། 

འཚོལ་བ་འབད་། 

་ོག་འབད་། 

བག་བ་འབད་ 

དད་བད་འབད་། 

དད་། 

ད་བ་འབད་། 

གསར་ན་

འབད་། 

ག་ཚོད་

དཔག་། 

འཆར་ག་

བཟ་ོ། 

བཟ་ོབད་

འབད་། 

གསར་ན་

འབད་། 

 

 

 

ལས་འལ་ག་བཞག་ཐོག་ལས་ བ་ང་ཡར་ག། 

ལས་འལ་ག་བཞག་ཐོག་ལས་བ་ང་འ་ ་ཡངས་་ཐབས་ལམ་ག་ན་པ་ཁར་ ས་ཚན་ག་ར་་བ་གསཔ་དང་ ར་བོན་བ་

ང་་གཙོ་བོ་བཏོནམ་ན། འ་ས་ ོབ་ག་་་ བ་ང་་དོན་ལས་ ་་གནས་ངས་དང་འལ་བ་བས་དོན་་ཐོག་་བ་་

དང་ དོན་ཚན་་ ་བ་གས་ཤོམ་འབད་ན་གས་་ ་ལས་ ས་ད་མནོ་བ་ཚོར་གས་ བད་བགཔ་ན། 
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ག་་་འབད་། 

༡༽ ས་དཔ། 

ོབ་དཔོན་ས་ ོབ་ག་་ གས་གས་འན་ང་་ར་ལས་ བ་བག་་དོན་་ མཐའ་འར་གནས་ངས་ འ་དཔོན་་་ འག་

་གས་གས་དང་འལ་བ་དཀའ་ངལ་་ར་ལས་གསལ་བཤད་གཏང་བག་དོ་ཡོདཔ། 

༢༽ གས་བ་་་བ། 

གསལ་བཤད་་ལ་ལས་ ོབ་དཔོན་་འ་འན་ཐོག་ལས་ ོབ་ག་་་ གས་གས་འན་ང་་ག་ག་དང་ ལམ་གས་གསརཔ་

བཟོ་། ་ལས་ ་མང་་་བ་བ་ོད་འབད་་ལ་སོགས་པ་ ཐབས་ལམ་ོན་་དོན་་ ག་བར་འབད་དོ་ཡོདཔ། ོབ་ག་་ས་ 

གས་གས་་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ མཐའ་འར་ག་་ ག་བཞག་་ ང་ར་འབད་ོལ་ར་ དགས་གཏད་བད་་དོན་་ གས་

བ་་་བ་བཟོ་དོ་ཡོདཔ།  

༣༽ ོབ་ག་་ བསམ་འཆར་དང་གདམ་ཁ། 

ོབ་དཔོན་ས་ “་་ནང་གས་གས་མར་ཕབ”་ ལས་འལ་དང་འལ་བ་དས་མ་ དར་ན། ོབ་ག་རང་ང་ས་ག་ཐོག་་

་་དང་ན་་འབད་། ་ལས་ ་གས་་་ལ་་ ཁ་གསལ་བ་དོ་ཡོདཔ། ་ར་ ོབ་ག་་ས་ འལ་ཡོད་གང་དང་བཟོ་་

འ་དཔོན་་དང་ ་མང་་་བ་ོད་་དོན་་ བ་བགས། ར་ག། བ་ང་ལ་སོགས་པ་ག་གས་་ ང་ར་གདམ་ཁ་ཐོག་

ལས་བཟོ་དོ་ཡོདཔ། 

༤༽ ས་རབས་༢༡་པ་ག་ལ། 

ོབ་ག་་ ང་་བད་ཡོད་པ་གས་བ་་་བ་ལན་་དད་ག་གཏངམ་ག་ ོང་་འབད་་འ་བགས་་དང་ ང་ར་ གམ་

དང་ ཡང་ན་བ་་་འབད་བ་་གས་བཟོ་་ མཉམ་འལ་་ཐོག་ལས་ ལས་་འཆར་ག་བམ་་་འབད་་འ་བགས་བག་ད། 

ང་ཆ་བ་་འབདཝ་ད་འལ་་ འལ་འལ་ར་ མཉམ་འལ་དང་བ་ོད་་ ག་་་འབད་དོ་ག་ བ་བག་ད།  

༥༽ འ་དད་དང་གསར་བཏདོ། 

ོབ་ག་་ས་ གས་གས། ས་བཙོག། ་བཙོག། གས་གས་་གཏང་། ་ང་དང་ས་མ་ལག་ན་འཐབ་་དང་ ནགས་ཚལ་དཔ་

གཏང་་་ས་ རང་བན་གནས་ངས་དང་ ་གགས་ཁམས་འོད་བན་་གནོད་ན་་་ར་ལས་ ་བ་་འཚོལ་བ་འབད་དོ་

ཡོདཔ། བ་དོན་་བ་ག་འབད་ནམ་ལས་ ་་ ད་དད་དང་བད་བས་་ཐོག་ལས ་རང་ང་་ག་ཐོག་ས་ཡོད་་དང་ ་

གས་་་ལ་་ གས་བས་དང་གསར་བཏོད་་དོན་་ ལག་ན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ། 

༦༽ བསམ་ལན་དང་བར་བ། 

ོབ་ག་་གས་ས་བཟོ་དོ་ཡོད་པ་ ག་ཐོག་་འ་། ན་། བ་བགས། ར་ག། བ་ང་ལ་སོགས་པ་ག་གས་་ར་ 

་གས་གཞན་ས་ བཟང་ངན་་དད་བད་དང་བསམ་ལན་་ ནམ་ན། 

ོབ་དཔོན་ས་ཡང་ ་གས་་དང་ད་་ ང་་ན་ས་དང་འཆར་ག་ ་ལས་ ་འོ་་ཡར་ག་་དོན་་ ་ོག་འབད་་ བསམ་

ལན་དང་བ་ར་ན་དོ་ཡོདཔ། ་་ལ་ལས་ ོབ་ག་་ས་ བསལ་ལན་དང་འལ་བ་ བར་བ་དང་ གས་བས་འབད་དོ་ཡོདཔ། 

༧༽ དམངས་ཁར་བ་འས་ན་། 

ོབ་ག་་གས་་ས་ ད་དད་འབད་་ཧ་་ཡོད་པ་ གས་གས་དང་འལ་བ་དཀའ་ངལ་་ལ་ཐབས་་ གས་གས་འན་

ང་་ས་འཆར་་ན་་འབདཝ་ན། ་མན་ མན་་འབད་དཔ་་ཡང་ ད་འན། ཕམ། གང་འལ་ལས་ཚོགས། ཚོང་འལ་
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དང་ ་་་ཚབ་ ་ལས་ོབ་ག་གཞན་་ན། ོབ་ག་་ས་ ན་་འབད་་་བས་ཐོབ་ལས་བན་ དོགས་ལ་འབད་། ང་

ར་ལས་འལ་་་མ་་ བསམ་བ་འབད་། ལ་མ་ག་་འབད་་ན་ན་དང་ ཡོན་ཏན་དང་ཉམས་ོང་ག་་ར་ཐོབ་་ག་ས་གས་དོ་

ཡོདཔ། 

 

 

ངས་ཡདོ་པ་མན་ོགས།   

• ོབ་དཔོན་ས་ ོབ་ག་་དཀའ་ངལ་ལ་ཐབས་དང་ ས་ཐག་བཅད་་ག་ལ་ ང་འལ་གཏང་གས་པ་ ་བ་་བད་

དོ་ཡོདཔ། 

• ོབ་དཔོན་ས་ ོབ་ག་་་ ོབ་དཔོན་ས་བད་ཡོད་པ་་བ་་ལན་ངམ་གག་བ་་ན་པར་ བད་ཡོད་པ་་བ་་

ཡང་ འ་་དོན་་མས་གས་བད་བག་དོ་ཡོདཔ།  

• ོབ་ག་་ས་ འཆར་ག་གསརཔ་བཟོ་། ་བ་ན་། ས་ཐག་གཅད་། ་བས་ཡོད་ད་ཧ་་། མས་ཐག་གཅད་། 

དཀའ་ངལ་མ་ག་གས་བསལ་་་ འབད་་མནོ་བསམ་གཏང་བག་་དོན་་ ོབ་དཔོན་ས་ ་བས་་ཤ་ན་ད། 

དར་ན། 

ོབ་ག་རང་་མནོ་གས་བད་། ར་ངས་གས་། དཀའ་ངལ་གག་་བ་གདོང་གས་ཆ་ ར་སཔ་འབད་གས་་དོན་་  བསམ་

བ་་ན་ཐོ་་བག་། ོབ་ག་་ས་ ང་ར་ས་  ས་ཡོད་། བ་ད་། བ་ཚར་་ཡོད་་་ བསམ་བ་འབད་་དོན་་ 

ོད་བར་འབད་ ད་པ་གནད་དོན་ག་ ད་དད་འབད་། ཁ་ལས་བ་པ་ག་་་བན་ངས་དད་དང་ དོན་དག་བཤད་། ་

ལས་ བད་དོན་་་ཡངས་་ན་གསཔ་འབད་་ལ་སོགས་པ།  
   

གསར་ལ་ཅན་་མནོ་གས། 

• ོབ་དཔོན་ས་ ོབ་ག་་་ དཀའ་ངལ་ག་བཤད་པ་བ་བག་་དང་ ལ་ཐབས་ག་ོན་ནམ་ལས་ ལ་ཐབས་འ་་

བན་ འང་ད་པ་བས་བ་ག་བཤད་པ་བ་ར་བ་་ ཨ་ག་བ་ ག་པ་མནོ་བསམ་གཏང་སཔ་བཟོ་གས་པ་ མནོ་

གས་་ཐབས་ས་་ཤ་ལག་ན་འཐབ་ད། ོབ་ག་་ས་ གནས་བས་འཝ་མ་འཝ་དང་ མནོ་གས་་ཚོགས་་ཐོག་

ལས་ མནོ་བསམ་བཏང་ནམ་ལས་ གནས་བས་་་ཡར་གས་གཏང་་དོན་་ ་འབད་ད། 

• ོབ་ག་་ས་ ས་ཡོན་དང་འལ་བ་ག་ཆ་ནང་ལས་ ཡོན་ཏན་གསརཔ་འཐོབ་གས་་དང་ ་་་་ནང་ཕན་ཐོགས་ཡོདཔ་

་བཞག་ཐབས་་ ོབ་དཔོན་ས་ ཕན་པ་བད་་་ལག་ན་འཐབ་ད། དར་ན། གང་ཟབ་པ་་བ་དང་ གནད་དོན་

གས་་བར་ན་ ཐད་ཀར་་འལ་བ་ད་ང་ འལ་བ་་བ་་ཡོད་་་ཡང་ ོན་གསཔ་བཟོ་བ་ གདམ་ཁ་ཅན་་་བ་་་

ལན་བ་་་བས་ན་ད། 

• ོབ་དཔོན་ས་ མས་འཆར་་ཐབས་ས་ (visualization strategies) ་ ལག་ན་འཐབ་་ ོབ་ག་་་ ག་

ས་མཐོང་མ་གསཔ་དང་ ཡང་ན་ མ་པ་ལས་རང་ད་པ་ གགས་བན་ ༼images༽་ མས་ས་ བཟོ་བག་། 

• ོབ་དཔོན་ས་ གསར་བཏོད་་་ལས་ ོས་བཏགས་པ་་་ོད་་ དར་ན་ མ་འར་འབ་ོན་དང་ དོན་ཚན་བར་

བད་ ་ལས་ ལད་ོལ་བ་་ལ་སོགས་པ་ོང་་་ཐོག་ལས་ ོབ་ག་ས་ གནས་བས་མ་འཝ་་ འཚོལ་བ་འབད་

གས་དོ་ཡོདཔ།  
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• ོབ་དཔོན་ས་ ཆ་མངས་་ད་ལག་ན་འཐབ་ཐོག་ལས་ ོབ་ག་ས་ ་དང་ཆ་འ་བ་ལ་གཞན་ག་དང་གག་ཁར་ད་

པར་་་བ་་དང་  ཡང་ན་ ་ར་་་མ་་ ང་ར་ཧོངས་ལས་དང་ ཡང་ན་ ་གཞན་་མནོ་གས་བམ་་་

གསཔ་བཟོ་་དོན་་ ད་ོན་འབད་དོ་ཡོདཔ།   

དགས་གཏད་་ག་ ༣.༦ བ་དནོ་ནོ་ན་་ཐབས་ས། 

བ་ནོ་༣.༦.༢ ོབ་ག་་་་བ་ན་ཐངས། ་ག་འབད་། ལ་གཏགོས་འབད་་དང་བ་འས་འང་ཐབས་་ ཕན་ས་ཅན་་ངག་

ཐགོ་དང་ མ་འར་བ་དོ་་ོབ་ོན་ཐབས་ས་་ལག་ན་འཐབ་གས་ད། 

བ་ནོ་་ས་བཤད། 

ོབ་དཔོན་་ས་ ོབ་ག། ཕམ། བདག་ང་པ་དང་ འལ་བ་ཡོད་་་དང་གག་ཁར་ ཨ་་ས་ཡོན་་ གནད་དོན་་ཚོགས་་ར་

ལས་ ས་ན་་བ་ོད་འབདཝ་ན། ོབ་ོན་འ་གཙོ་བོ་ར་ བ་ོད་་ནམ་ལས་ འ་་དོན་་ོབ་དཔོན་ས་ བཤད་། ཉན་། 

འ་། ག་། མ་འར་ོན་། ན་འལ་འབད་་དང་ ད་ོན་་འབད་དཔ་ན།   ོབ་ག་་་བ་འས་འཐོན་་དང་ འལ་

གཏོགས་འབད་། བཅའ་མར་གཏོག་། ོབ་ག་་བ་ང་དང་ོབ་ཁང་འན་ང་་ག་ར་ ོབ་དཔོན་་འན་བས་དང་ཕན་ས་ཅན་་  

བ་དོན་ོད་ན་་ ཐབས་ས་ལག་ན་འཐབ་ཐངས་འ་་རག་ལསཔ་ན། ོབ་དཔོན་ས་ོབ་ོན་འབད་བ་བས་ བ་ཐངས། ་བ་

ོད་ཐངས། བབ་་ན་ཐངས། བད་་ན་ཐངས། མ་འར་ོན་ཐངས། ལགཔ་འདོགས་ཐངས། གདོང་་མ་འར། ས་ན་འབད་

ཐངས། ོད་ལམ། ད་་ང་ཕབ་་་ ལ་མན་་ ལག་ན་འཐབ་པ་ན་ོབ་ག་་ས་ འལ་གཏོགས་འབད་། བཅའ་མར་གཏོགས་

། ོ་ོབས་འཐོབ་་དང་བ་འས་བཏོན་་་ བ་ར་འབད་གསཔ་ན།  

གནད་དནོ་གཙ་ོབ།ོ 

  ༡) ངག་ཐོག་བ་དོན་ོད་ན་་ཐབས་ས། 

  ༢) མ་འར་ཐོག་་བ་དོན་ོད་ན་་ཐབས་ས། 

  ༣) ོབ་ག་་ཧ་་ཐངས། 

  ༤) ོབ་ག་་འལ་གཏོགས། 

  ༥) ོབ་ག་་བ་འས། 

ངག་ཐགོ་བ་དནོ་དོ་ན་་ཐབས་ས་ར་་འ་ ་་་བ་་ན་པར་ གནད་དོན་ར་གཙོ་བོར་བཏོན་་ ང་བན་དང་ གཞན་་

བསམ་འཆར་་ བ་འག་་ཐོག་ལས་ ད་ས་འོངས་པ་བསམ་ན་ན་་་ཝ་ན། 

མ་འར་ཐོག་་བ་དནོ་དོ་ན་་ཐབས་ས་ར་་འ་ ོབ་དཔོན་ས་ ད་ག་ཐོག་ལས་ན་པ་བ་དོན་ོད་ན་ དར་ན་ 

གགས་་མ་འར། ག་ཏོ་འལ་བ། ཐག་་ང་ལ་སོགས་པ་་ཝ་ན།    

ོབ་ག་་ཧ་་ཐངས་ར་་འ་ ོབ་ག་་ས་ ཐབས་ལམ་བཤད་གསཔ། ང་ར་ས་བ་་འ་ གནས་ངས་་མ་ནང་ ལག་ན་

འཐབ་གསཔ། བ་་འ་བཤད་པ་བ་གསཔ། གཞན་་ཚོར་བ་ཧ་་ཡོད་པ་གསལ་ོན་འབད་གསཔ། མཐོང་ལ་ཡར་ས་གཏང་

གསཔ་དང་ རང་་ཡོན་ཏན་ ར་བཏོན་གས་པ་ན་ ོབ་ག་་ས་ མ་བབ་བབ་་ཧ་་བ་གས་མཚན་ན།  
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ོབ་ག་་ལ་གཏོགས་ར་་འ་ མཐར་འལ་ཅན་་བ་ང་ཉམས་ོང་་ཕན་ཐབས་འབད་་དོན་་ ོབ་ག་་ས་ ས་ཡོན་་

ལས་མ། ོབ་ཁང་་ོང་་དང་ བ་ང་་ལས་མ་་ནང་ ཚར་ག་་ག་བཅའ་མར་གཏོགས་དོ་ག་དང་། ག་་ག་གས་ཤོམ་་ བཅའ་

མར་གཏོགས་དོ་ག་་ཝ་ན། 

ོབ་ག་་བ་འས་ར་་འ་ ོབ་ག་ག་་ ས་ཚན་ག་ནང་ ོན་ད་པ་ས་ཡོན། ག་ལ་དང་། ོད་ལམ་་དང་འལ་བ་

བ་ང་་དགས་གཏད་ ཡང་ན་ ོབ་ོན་གནས་ཚད་་བ་འས་ང་ད་་་ཝ་ན། 

 

ཕན་ན་བ་དནོ་དོ་ན།  

ོབ་ཁང་ནང་་བ་དོན་ོད་ན་་ད་ས་བཟོ་ན་ན་ གསལ་ོན་འབད་་བཞག་ཐོག་ལས་ ོབ་ཁང་ནང་ོ་བ་པ་བས་་ ན་གསོ་

འབད་་་བ་ན།  

ངས་གསལ་ག་།  

་བ་ ང་སངས་ས་འབད་ོད་གས་པ་ན་ ོབ་ཚན་་མཐར་འལ་ཅན་འ་་་ཧ་ཅང་ས་ ཕན་པ་འོངམ་ན།  ོ་བ་་དང་ ན་

འལ་འབད་་་ལས་གས་ར་གཏང་པ་བས་ བ་དོན་ངས་གསལ་འོང་་་གཙོ་བོ་ བད་དོན་དང་ ཧ་ཝ་འཇམ་ང་། ་ལས་ ོ་

་ག་དང་ མགས་ོད་ བཔོ་འ་་རག་ལསཔ་ན།  

གཞན་དང་ོ་བ་པ་བས་ རང་་མས་ཁར་བ་སོར་འབད་ད་པ་ོ་་བད་དོན་ག་འོང་། བད་དོན་འ་་དགས་པ་བད་་ོ་

བ་ད་ར་ རང་་མནོ་་བ་དོན་་ས་འན་་ཐོག་ལས་ ངས་བཀལ་གསཔ་ན། བད་དོན་གཙོ་བོ་འ་མས་ཁར་ས་ཚར་བ་བང་

ལས་ བད་དོན་འ་ ་བ་འཇམ་གས་་ཐོག་ལས་ག་་་བཤདཔ་ག་ག་ ར་བ་་བ་བད་ད 

  ༡)   དར་ན་ ་ལ་མ་ཏོག་དཀརཔོ་ཐལཝ་ད། ་་་ལས་ང་། བ་མ་སཔ་ གཡང་མ་ཆགསཔ། གམ་ཏོག་ཁ་་་་ཆགས།  

  ར་དོ་བམ་མ་ོ་དང་ ་བཏགས་པ་གཏམ་ག་་ན་པར་ ང་ག་འཇམ་ཏོག་ཏོ་ལག་ན་འཐབ་།  

  ༢)   ང་ག་ ག་ང་དོན་གསལ་བ་ལག་ན་འཐབ་། 

  ༣)   གནད་དོན་ས་བཤད་བ་་དོན་་ང་ང་ལག་ན་འཐབ་།  

ོ་་ག། གནད་དོན་གཙོ་བོ་དང་ང་ག་་ང་སངས་ས་་མནོ་་ོ་བ་པ་ན་ འཛོལ་བ་་འང་་ནམ་ལས་ རང་ས་བ་་ོ་་

ག་བཟོ་ན་ན་ ས་བན་ ཡང་ན་ ན་་་འབད་ད། མགས་ོད། ོབ་ག་་ད་་དོན་ཚན་དང་འལ་མད་འབད་གས་་དོན་

་ ག་་བར་མཚམས་ལག་ན་འཐབ་ད། 

ད་ག་གདམ་ཁ། རང་དང་རང་་་ཚན་་ར་ལས་ བཤད་པ་བ་་དོན་་ང་ག་གདམ་ཁ་བ་་འ་ས་ར་བཏང་ཉན་་་་ 

ད་ས་གས་པ་ས་པ་འོངམ་ན། ག་མ་ག་་ རང་་ཧོངས་ལས་ གག་མན་དང་མཉམ་བ་འབད་བག་་དཔའ་བཅམ་འཝ་

འབད་བ་ན་ ་ཚན་ ཡང་ན་ ་གས་་ ང་ཚབ་་ག་ དར་ན་ ༼ང་བཅས། ང་བཅས་་༽ར་་་ལག་ན་འཐབ་ད། 

ཁ་མ་ར་བར་དོ་། བ་དོན་ོད་ན་ནང་ དགས་བསལ་ས་ གཞན་གག་་ོ་་ཤ་བ་བག་་མནོ་བསམ་གཏང་པ་ན་ རང་ ཁ་

མ་ར་བར་ོད་་འ་ཕན་ཐོགས་ཅན་་ཐབས་ས་ག་ན། ཕར་ལོགསམ་་ས་ོ་བ་ཚརཝ་ག་ འ་འོ་ལས་ལན་མ་བ་པར་ ་མ་

མ་་ ན་པ་བཏོན་་མ་འར་་ཐོག་ལས་ ས་ན་འབད་་ོད་འཐབ་ད། 
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བ་དནོ་དོ་ན་་ན་ཐོ་ལག་ན།  

ོབ་དཔོན་ས་ོབ་ཁང་ནང་ ཕན་ས་ཅན་་བ་དོན་ོད་ན་ད་བ་འབད་་དོན་་ན་ཐོ་ག་བཟོ་ང་ཡང་གས་ཤོམ་འོང་། ོབ་ག་

་་ བན་ག་ ཡང་ན་ ་མ་བན་་ ན་ཐོ་བཀང་བག་ནམ་ལས་ ་དང་བན་པ་བ་དོན་ོད་ན་་ཐབས་ས་་དས་མ་

དང་འལ་་བཟོ་གས། 

བ་དནོ་དོ་ན་་ན་ཐོ། 

ཨང་ ན་ཐོ། ན་/ན་ 

༡ ང་ས་བོ་ནོ་མག་མ་བ་ན་ཁ་ཧན་ཏོག་ཏོ་བ་ན།  

༢ ང་ོ་བ་པ་བས་ ད་་ང་ཕབ་ ་གདངས་ ད་གས་ ག་མཚམས་བཅད་་ ད་་འ་་འོས་འབབ་་ཏོག་ཏོ་

་ཡོད། 

 

༣ ད་་དང་བ་ཐངས་་གསལ་ཏོག་ཏོ་ཡོད།   

༤ འལ་བཤད་བ་དཔ་་ གསལ་ལ་་དང་ ངས་འོས་འོས་་འབདཝ་ན།  

༥ ང་ས་ས་ཚོད་མང་་ཤོས་ག་་ང་་ར་ ོབ་ག་དང་ག་ཏོག་་འལ་བ་བཞགཔ་ན།  

༦ ང་ས་བོ་ནོ་འབད་བ་བས་ འོས་འབབ་ན་པ་མ་འར་དང་ འ་འལ་་དང་ན་འབདཝ་ན།  

༧ ང་ས་བོ་ག་་་བར་དགས་མ་འབད་བར་ ང་ས་བ་་་ཉནམ་ན།  

༨ ང་ས་བོ་ག་་ ང་བཏོན་་འབོཔ་ན།  
 

དགས་གཏད་་ག། ༣.༧ བོ་ནོ་ཁ་ད།གས་གཏད་་ག། དགས་གཏད་་ག།གས་གཏད་་ག 

བ་ནོ། ༣.༧.༢ ོབ་ནོ་ཁ་ད་འ་ ོང་ཁ་དང་ ཡང་ན་ ང་ད་ནང་ཐོགས་ཆགས་ད་པར་ ལག་ན་འཐབ་གས་ད། 

བ་ནོ་་ས་བཤད།  

ོབ་དཔོན་ས་ ས་ཚན་མ་འཝ་་ནང་ ས་པར་་ལག་ན་འཐབ་ད་པ་ོབ་ོན་ཁ་ད་འ་ ོབ་ོན་བ་ོད་འབད་བ་བས་ ལ་

མན་་ལག་ན་འཐབ་་ ས་ཡོན་དང་ག་ལ་་ གསལ་ོན་འབད་་་འདོད་བདཔ་ན། ཁ་ད་འ་ ོབ་ག་་གནས་ཚད་དང་

འལ་་ དག་ཏོག་ཏོ་དང་འཛོལ་བ་དཔ། ་ལས་ ཐོགས་ཆགས་ད་པ་ཁར་ འོས་འབབ་དང་ནམ་་ད།  

གནད་དནོ་གཙ་ོབ།ོ  

  ༡)  ་དག་ས་དག། 

 ༢)  འཛོལ་བ་དཔ།   

 ༣)  དག་ང།     

 ༤)  ཐོགས་ཆགས་དཔ།    

་དག་ས་དག་ ར་་འ་ ོབ་ོན་དང་བ་ང་་་མ་ནང་་ ོབ་ོན་ཁ་ད་་ འཛོལ་བ་དང་ཐོགས་ཆགས་དཔ་་ལག་ན་འཐབ་

་ ཕན་གས་འབད་བ་ ོབ་དཔོན་་འན་ཐང་་ཝ་ན།  

འཛལོ་བ་དཔ་ ར་་འ་ ོབ་དཔོན་ས་ བ་ོར་་ོར་ལ་་ འཛོལ་བ་དཔ་་བ་གས་པ་ འན་ཐང་་ཝ་ན།  
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དག་ང་ ར་་འ་ དགས་བསལ་་ ོབ་ོན་་ཁ་ད་ནང་ ང་ག་གདམ་ཁ་དང་ འོས་འབབ་དང་ན་པ་བ་ཐངས་་ཝ་ན། ་

་བན་་ ོབ་དཔོན་་ས་ ་བ་ོད་གས་་ནམ་ལས་ ོབ་ག་་ས་ོབ་ོན་གས་ཤོམ་་ཧ་་གས།  

ཐགོས་ཆགས་དཔ་ ར་་འ་ ཁ་ད་འ་ ངས་གསལ་ཅན་དང་ ་དག་ས་དག་་ བ་གས་པ་ ོབ་དཔོན་་འན་ཐང་་ཝ་

ན། 

 

 

གནད་དནོ་་མ་ད་ ལག་ན་འཐབ་། 

གནད་དོན་་མ་ད་འ་ ོམ་པ་པོ་ས་ འལ་བཤད་བ་་དང་ ང་ག་་ཁག་ ཡང་ན་ ཨ་ག་དང་མ་འ་བ་ང་ག་་ ཧ་་

ཐབས་་དོན་་ གས་རམ་འབད་་ར་བ་་ན། མ་ད་འ་ས་ ་དོན་ན་་་་ཁག་ཡོད་པ་ག་གས་་ཆ་ཤས་་ ཐད་

ཀར་་ ཡང་ན་ ར་བ་་ལས་ ས་ོགས་འང་གས་པ་ར་བ་ོདཔ་ན། བས་དོན་དང་བན་པ་གནད་དོན་་མ་ད་ད་བ་

་འོག་་བད་་ཡོད། 

༡) ང་་མ་ངས་་ གནད་དོན་་མ་ད་་་ལག་ན།  

གནད་དོན་་མ་ད་་བཏོན་་ནང་ འཇམ་ཤོས་དང་ཕན་ཐོགས་ཤོས་འ་ར་ མ་ངས་ལག་ན་འཐབ་་འ་ན། གལ་ད་ ་དོན་

འལ་བཤད་བ་མ་གས་པ་ན་ མ་ངས་དག་པ་ག་དང་ ཡང་ན་ དོན་དག་ག་འཐདཔ་ཡོད་པ་ང་ག་་ཁ་ང་བཀལ་བ་ན་ ང་

ག་་་དོན་་ ཧ་ལམ་ག་ཆ་ཚོད་དཔག་གས་པ་ཐབས་ལམ་ག་ན།  

དར་ན། 

• ཀ་་ད་ངན་་ོད་ག། ་ ཐ་ན་ཉལ་་་ལས་འབབ་་་་ར་ད་པར་ོད་ག།  

• ལས་མ་་་མ་ག་་བཟོ་ག། ང་ས་ ་མ་་འ་བགས་་ མཐའ་མག་་ལས་མ་་ས་ མག་བ་།  

• ང་འཚོ་་་་་ ་ལས་ར་གསལ་ཏོག་ཏོ་ན་འག།  རག་རོག་་ས་་་  ག་ས་ཡང་ག་མ་གས། 

• ་ས་་ར་་་འ་བན་ཏོག་ཏོ་དཔ་ལས་ ཐབས་ཆག་་་ག་་འར་འོང་ར་ས་ག། 

༢)་ འགལ་ང་་ གནད་དོན་་མ་ད་་ ལག་ན། 

འལ་འལ་བས་ གནད་དོན་གག་་ར་ལས་ གས་ཤོམ་་ཧ་་ད་པ་ན་ གནད་དོན་འ་་འགལ་ང་འ་ ལག་ན་འཐབ་པ་ན་ 

དོན་དག་ཧ་་གསཔ་ན། འལ་འལ་ད་པར་་་བཝ་ད་་ཡང་ གནད་དོན་་་ཆ་ཤས་་་བན་་ར་ལས་ གས་ཤོམ་་ཧ་་

གས། 

དར་ན། 

• བ་ད་འ་ ོ་ོབས་་གས་ན། མོ་ར་་གང་བམ་་ ཁ་ང་གས་དང་་ཚ་ཅན་ན། 

• བས་ས་འ་་བཟོ་བད་ མས་ཏོག་ཏོ་འག་ ན་ང་འ་ནང་་མ་ང་ཤོས་གགཔ་འ་ བཟོ་ས་ག་ན་པས། 

• ཚ་ོད་་བ་ནམ་འ་  དཔ་ངས་ག་ར་ ཆརཔ་འ་བ་ག་བལ་ཏོང་ཏོ་ ཡར་སོ་།  

• མོ་ར་འ་ ོད་པ་བཟང་གས་ཡོད། མོ་ར་་གང་བམ་་ ངན་པ་དང་ གནོད་ན་ཅན་ན།  

༣) བཤད་པ་་ གནད་དོན་་མ་ད་་ ལག་ན། 
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བཤད་པ་འ་ས་ ང་ག་མ་ས་་་ འལ་བཤད་བ་་དང་ ཡང་ན་ ་དོན་ཁ་གསལ་་ོདཔ་ན། ོབ་ག་་ས་ འལ་འལ་

བས་ ་དོན་འཚོལ་་ོ་འདོད་་འོང་་ནམ་ལས་ ་བང་ ོབ་དཔོན་ས་ད་དོན་་་གས་་ོན་་ གནད་དོན་་ཁ་གསལ་བ་

པ་ན་ ོབ་ག་ས་ ང་ག་མ་གས་གས་་དོན་དག་་ཧ་་གས། 

དར་ན། 

• ད་ས་ནངས་པ་ན་གཞོན་་ས་ འལ་ཆས་་གས་་ དག་ང་གནམ་ད་ས་ད་ཡོདཔ་ན་ ང་ས་འལ་ཆས་གསརཔ་

་གས་་ དགའ་རང་དགའ།  

• རོ་་འ་བ་བཟང་གས་ག་ཡོད་ འ་ས་ག་་ཡང་ སོ་བཏབ་ས་དང་ན་མོ་བཞར་ས་མཐོང་ར་མ་མཐོང་། 

• ་ ་ག་ོང་་་ག་ན། ག་་འབད་ར་བ་ན་ ་་ོགས་་ད་པ་་བ་་ས་ ང་ག་ག་ལང་བག་།  

• འག་མ་ནང་ག་་ག་ གནམ་ད་ས་ད་ལ་སོངམ་མས། འག་མ་ཁ་ཝ་ག་ མ་ཨ་ཁ་གག་ཁ་ག་ཐོན་། 

• ་ ན་ག་་ལ་ད་མ་ཤོར་བར་ ་ཤོར་་ར་ན་པས་ ཨམ་མ་བོང་ར་ཐོཝ་ག་་ག།  

 

  

ག་འལ་བ་། 

ག་འལ་བ་་ར་་འ་ ག་སམ་ ཡང་ན་ ག་གས་་་དོན་་ ང་ག་གཞན་ལག་ན་འཐབ་ཐོག་ལས་ བར་བད་འབད་་

བཤད་་ག་་བ་ན། འ་ནང་་ བཤད་པ་བ་་ར་་འ་ ོབ་དཔོན་ས་་བ་ ཡང་ན་ ངག་བད་་བར་བཟོ་འབད་་ ོབ་

ག་་ས་ གས་ཤོམ་་ཧ་་ཐབས་་དོན་་ དཔའ་བཅམ་་འ་ན་ར་ ཧ་་དཔ་ན། ོབ་ག་་ལས་ལན་གསལ་འཛོལ་བ་དཔ་

་ འཐོབ་ཐབས་་དོན་་ ་བ་ ཡང་ན་ ངག་བད་ ག་་་ར་འལ་བཤད་བ་དཔ་ན་ན་ ་་མ་་ན་ལས་མར་བད་་ཡོད། 

   ༡. མ་ངས་ལག་ན་འཐབ: ང་ག་་ཁག་ཡོད་་་ ོབ་ག་་ས་ཧ་་ཐབས་་དོན་་ མས་འས་ཡོད་པ་ཐ་ད་ 

      ་བར་བས་འབད། 

   ༢.  གཙོ་ག་་བཞག: ང་ག་་ ་བ་་དོན་ན་ང་འཐབ་་དོན་་ གལ་ཝ་ལས་བན་ བར་བས་མ་འབད། 

   ༣.  ང་ག་་་བོ་འར་བས་འབད།: ང་ག་ག་འཐདཔ་ ་འབདཝ་ད་་བོ་མ་འཝ་་ ལག་ན་འཐབ། 

   ༤. ད་ག་་ག་བད་སོར། ད་ག་་་དོན་་འར་བ་དཔ་་བཞག་ན་ན་ ད་ག་་ཆ་ཤས་གཙོ་བོ་ག་་སོར་ 

       ་བ། 

  

 

ངག་ཐགོ་བ་ག་ལག་ན།  

ོབ་དཔོན་ས་ ཉན་་དང་བ་་ོང་་ (དར་ན། བད་་ན་་) ་ནང་  ལག་ན་འཐབ་བབ་པ་ངག་ཐོག་་བ་ག་་ འོག་

་བད་་ཡོད། 

 



Illustrations of Practice 
 

98  
 

ངག་ཐགོ་་བ་ག་ ར་་འ་  གསལ་བཤད་འབད་་་བ་ལན་དང་ོ་འདོད་་  ཉན་་ས་ཧ་་གས་་་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པ་ ར་ཆ་་ག་ 

ཡང་ན་ ད་ག་་་ བ་ན། 

གཙ་ོབཏནོ་བ་ག་ ་ ཁག་་བ་བ་དོན་་ དགས་གཏད་དང་གཙོ་བོར་བཏོན་་དོན་་ནམ་ན།  

དར་ན།  

ད་མནོ་བསམ་གཏང་དཔ་འག། འ་་འ་ཁག་་གས་ན། འ་གཙོ་བོ་ན། འ་ག་ན་ན། གས་ཤོམ་་ཉན། ང་ས་གཙོ་བོར་བཏོན་།  ང་

ས་ལོག་བ་། ང་ས་བཤད་པ་བ་། ང་ས་ཁ་གསལ་་བ་། ད་ས་ས་དཔ་འག། ད་ས་ཐོ་བད་འབད་ད། ད་ས༌ཧ༌༌ད། 

ད་ས་མས་ཁར་ན་ད། ད་ས་འོག་ག་འན་ད། ད་ས་འ་་ར་ལས་མནོ་བསམ་གཏང་ད། ག་་་ན་ན? 

མ་ག་ཅན་་བ་ག་་ ཉན་་ས་ ་མ། མ་པ་ ཡང་ན་ དོན་ཚན་དང་བ་དོན་་འལ་བ་་ ཧ་་་ཕན་ཐབས་་ནམ་ན། 

དར་ན།  

དོན་ཚན་འ།  ད་ས་ང་བཅས་ས་བར་འབད་། ་ོད་འབད་བ་ན། དང་པ་ར། གས་པ། གམ་པ། ལ་སོགས་པ། ་ལས། ལ་མམ། ་འབདཝ་

ལས། ས་བར་འབད་ད་པ་དོན་ཚན་གཙོ་བོ་། གནད་དོན་མང་རབས་ག་བད་། ་མ་འ་ནང་། མག་ར། བད་བ་བ་ན། བར་བ་

འབད་བ་ན། ན་ཚོར་འབད་བ་ན། ལོག་མ་ལས་ཚར་གག། གས་ཤོམ་་ཉན། ང་ས་གཙོ་བོར་བཏོན་།  ང་ས་ལོག་བ་། ང་ས་བཤད་པ་

བ་། ང་ས་ཁ་གསལ་་བ་། 

ན་དཔག་བ་ག་་ ་མ་ལས་མས་གས་ཡོད་པ་་གས་ནང་ ཁག་་ཤོས་ ཡང་ན་ ཡོངས་གས་ཅན་ག་འོང་ད་ོར་ བ་ོན་འབད་་དོན་

་ ལག་ན་འཐབ་ན།  

དར་ན། 

ང་ག་དང་ད་ག་་གཙོར་བཏོན་་དནོ་་བར་བད་འབད་། ང་ག་ཁག་་གས་་་ག་བ་བ་། ང་་ཐོ་བད་འབད་། ཡང་ན་ ཐོ་

ག་ག་། ཐོ་བད་་དོན་་ས་ཚོད་ོད་། མང་ཤོས་ར་་་་བ་།  མང་ཤོས་ར་ད་གས་་བ་། ང་ག་ལ་་ག་་གས་བཏོན་། 

ད་་་གདངས་མ་འཝ་ལག་ན་འཐབ་། ན་ག་ཅན་་་བ་་འ་།  

 

 

 

བཟ་ོབད་ད་དད་ལག་ན། 

བཟོ་བད་ད་དད་ལག་ན་འ་ས་ ོབ་ག་ང་ར་་མས་འས་ད་པ་ང་ག་་ སོ་སོར་ཁ་་་ ང་ག་ར་བཏང་་་དོན་

་ཧ་་་དང་ ང་ག་ཡར་འཕར་གཏང་ཐབས་་ ཕན་ཐོགས་དང་ལམ་ོན་འབདཝ་ན། བཟོ་བད་ད་དད་འ་ ད་ག་ན་པ་་

ལ་་ས་ཚན་་ནང་ཡང་ ལག་ན་འཐབ་བབ་ན། འོག་་འ་་ བཟོ་བད་ད་དད་ ལག་ན་འབད་ཐངས་་མ་པ་ན།  

༡.  ང་ག་ག་བད་ནམ་ལས་ ཆ་ཤས་སོ་སོ་་། ༼ན་འག། ང་ག། ས་འག།༽ 

 ༢. ོབ་ག་་་ ན་འག། ང་ག་དང་ ས་འག་་་དོན་་ བད་བ་་བར་བ་འབད།  

 ༣. མས་འས་ད་པ་ང་ག་་ཆ་ཤས་་ འཇམ་སམ་་བཤད་པ་བ།  

 ༤. ོབ་ག་་་ མས་འས་ད་པ་ང་ག་་ ཆ་ཤས་་་བན་་་དོན་་ག་བཞག་་ འལ་  

      བཤད་བ་་ལམ་ོན་འབད། 

 ༥. བཟོ་བད་ད་དད་འ་ བཤད་པ་ཁ་གསལ་་་་ནང་་ཡང་ ལག་ན་འཐབ།  

 

 



Illustrations of Practice 
 

99  
 

 

 

ག་བད་ན་པ་ད་དད་ལག་ན་འཐབ་།  

ག་བད་ན་པ་ད་དད་ས་ ོབ་ག་་་ ང་ག་གསརཔ་་ སོ་སོ་་ ས་ནམ་ལས་ ར་བཏང་ག་་་དོན་ཧ་་་དང་ 

ང་ར་་ ང་ག་་ཤ་སཔ་བཟོ་་་ བ་ར་འབདཝ་ན། འ་ ད་ག་་ ས་ཚན་ངམ་ག་ན་པར་ གཞན་ས་ཚན་་ནང་

ཡང་ ལག་ན་འཐབ་བབ། འོག་་བད་་ཡོད་་་ ག་བད་ད་དད་ལག་ན་་ཐབས་ལམ་ན། 

   ༡)   ང་ག་ོབ་ོན་འབད་ནམ་ལས་  ད་བ་ སོ་སོར་འབད་ ་། (ན་འག། ང་ག། ས་འག།) 

   ༢)   ོབ་ག་་་ ན་འག། ང་ག། ས་འག་་་་དོན་ཧ་་གས་ བར་བ་མ་་ག་འབད་། 

   ༣)   ཧ་མ་་་་་ ང་ག་འཇམ་ཏོང་ཏོ་་བགས་་ བཤད་པ་བ་། 

   ༤)   ་་སོ་སོ་་བ་་ག་བཞག་ཐོག་ལས་ང་ག་གསརཔ་་་་དོན་ འལ་བཤད་བ་་ལམ་ོན་འབད་། 

   ༥)   བཤད་པ་ང་སངས་ས་་ ་གས་་དོན་་ཡང་ ག་བད་ན་པ་ད་དད་འབད་། 

དར་ན། 

ང་ག་་ཐ་ད་ ‘ཕན་ན་ དང་ ‘རང་ད་་ད་པར། 

ཕན་ན་ར་བ་ཐ་ད་’ནང་་  

● ་བ་ག་ ཕན་ ར་་འ་ ཕར་ལོགསམ་་་་དང་ 

● ན་ -ར་་འ་ རང་ ཡང་ན་ ར་ལོགས་་་་་།  

་འབད་་འ་ས་ ཕན་ན་ར་བ་ཐ་ད་་ས་ ་ངས་ཁ་མ་ག་རཝ་ད་པ་ཐོག་ལས་ རང་དང་གཞན་་འལ་བ་བཏོན་གས་པ་ད་ག་ག་ན། 

༼ོབ་དཔོན་་ལམ་ོན་ལས་བན་ མཐའ་དད་་དནོ་དག་འ་ ོབ་ག་ང་ར་ས་བཤད་དཔ་ན།༽  

‘རང་ད་ར་བ་’ ཐ་ད་འ་ ‘ཕན་ན་་’ འགལ་ང་ན། 

● ་ག་- ‘རང་’- ར་་འ་ ་རང་་་་དང་ 

● ད་ ར་བ་བང་ལས་ རང་ོགས་་་གཞན་་ཡང་་་ན་པར་ ཐད་ཀར་་རང་ད་ོག་གག་་་གསཔ་ན། 

་འབད་་འ་ས་ ‘རང་ད་’ ར་་འ་ ་རང་ང་་ ད་ག་ན། 

 

གནས་ཚད་ ༤ པ། འཆར་ག་དང་བོ་ནོ། 

གནས་ཚད་འ་ ་བ་དང་འལ་་ བ་ང་བ་འས་འབ་ཐབས་་ ་གང་་ནང་དོན་་ དས་མ་ཅན་་བ་ང་ོང་་་ 

བར་གས་པ་ ོབ་དཔོན་་གས་བ་ག་་ཝ་ན། ོབ་དཔོན་་ས་ རང་དབང་ ཡང་ན་ མཉམ་རོགས་་དང་གག་ཁར་ ད་

ག་ས་ཡོན་་ཐོག་ལས་ ོབ་ོན་འཆར་ག་དང་ཐབས་ས་་བཟོ་་ ད་ོན་འབད་གས་ད། ོབ་ོན་འཆར་ག་ནང་་ བ་ང་

བ་འས་ཡར་ས་གཏང་ཐབས་་ ་་བ་ད་བ་་ཐབས་ས་་ད་ད། ོབ་དཔོན་་ས་ དས་མ་ཅན་་བ་ང་་ས་ཡོན་

དང་ཉམས་ོང་་ ་་ལས་ཡང་འཐོབ་གསཔ་ན། 

དགས་གཏད་་ག་༤.༡ བ་ང་གས་བ་དང་ འལ་མད་འབད་ཡདོ་པ་ བ་ང་བ་འས། 

བ་ནོ་༤.༡.༢ བ་གསཔ་དང་འསོ་འབབ་ཡདོ་པ་ བ་ང་བ་འས་་ བ་ང་གས་བ་དང་ འལ་མད་ཡདོཔ་་བཟ་ོགས་

ད། 
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བ་ནོ་་ས་བཤད།  

ོབ་ག་་ས་ བ་ང་ོང་་་བས་་ཐོབ་་ ས་ཡོན་དང་ག་ལ་་ འལ་མད་འབད་་གསལ་ོན་འབད་གས་་དོན་་ 

ོབ་དཔོན་ས་ ་གང་་ནང་དོན་་ བ་ང་་ོང་་་བཟོ་ད། ོབ་དཔོན་ས་ བ་ང་བ་འས་་  ོབ་ོན་འཆར་ག་་

ཆ་ཤས་ག་་ བ་འག་འབད་དཔ་ན། ག་་་ར་བ་ན་ བ་ང་བ་འས་འ་ས་ ོབ་ག་ས་ཐོབ་ཡོད་པ་ས་ཡོན་དང་ག་

ལ་་ ག་་་ལག་ན་འཐབ་ན་ན་ ོནམ་ན།  

གནད་དནོ་གཙ་ོབ།ོ 

  ༡) བ་ང་བ་འས། 

  ༢) བ་གས་པ་བ་ང་བ་འས། 

  ༣) འོས་འབབ་ན་པ་བ་ང་བ་འས། 

  ༤) བ་ང་གས་བ་དང་འལ་མད། 

  ༥) བ་ང་གས་བ། 

བ་ང་བ་འས་ར་་འ་ ོབ་ག་་ས་ཐོབ་་ས་ཡོན་དང་ག་ལ་ ་ལས་བསམ་ོད་་ གསལ་ོན་འབད་་ བ་འས་དང་

དགས་གཏད་་ ་ལ་་བ་ན།  

བ་གས་པ་བ་ང་བ་འས་ར་་འ་ ོབ་ག་་འན་ཐང་་ཚོགས་་ཝ་ན། 

འསོ་འབབ་ན་པ་བ་ང་བ་འས་ར་་འ་ ོབ་ག་་འལ་བ་ཡོད་པ་ དགས་གཏད་་ག་ལ་དང་ ས་ཡོན་ ་ལས་བསམ་

ོད་་་ཝ་ན།  

བ་ང་གས་བ་དང་འལ་མད་ར་་འ་ བ་ང་གས་བ་ནང་བད་ཡོད་་དང་འལ་་ ས་ཡོན། ཧ་་ཐངས། ག་ལ་དང་

བསམ་ོད་་་ཝ་ན། 

བ་ང་གས་བ་ར་་འ་ ོབ་ག་་ས་གསལ་ོན་འབད་ད་པ་ ས་ཡོན། ཧ་་ཐངས། ག་ལ་དང་བསམ་ོད་ ་ཝ་ན།  

 

 

བ་ང་བ་འས་་ བ་ང་གས་བ་དང་ ་ལ་་དང་འལ་མད། 

༡) གས་བ་་ ག་ོབས་གནས་ཚད་ ས་འན་འབད། 

ལོ་ས་འ་ོམ་་ད་མ་ དར་ན་ འབ་དཔ། ས་གནས། གས་ག། བཟོ་བད་དང་བསམ་འཆར་་བཤད་་དོན་ལས་ ོབ་དཔོན་

ས་་ག་གཙོ་བོ་་་བ་་ བ་ང་གས་བ་ག་་་དཔ་ན་ན་ ད་དད་འབད་ད། ་ག་་ས་ ག་ོབས་ད་མ་ནང་ 

གནས་ཚད་དང་བན་པ་ ལག་ན་་ོང་་་བདཔ་ན།  

༢) ོབ་ག་་ས་ བད་་་ལ་མ་ ག་་ར་ས་གས་དཔ་ན་ན་དང་ ཡང་ན་ གསལ་ོན་འབད་གས་དཔ་ན་ན་ མནོ་བསམ་

གཏང་། 
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བ་ང་གས་བ་ནང་་ བད་་ཡོད་་་ག་གཙོ་བོ་འ་ ལག་ན་་གནས་ཚད་ནང་་ གཡོག་བལ་བབ་་འ་ས་ ོབ་དཔོན་

བ་ན་ས་ མོ་ར་ོབ་ག་་ས་ གནས་ངས་་མ་ནང་་ ས་ཡོན་ལག་ན་འཐབ་བག་་དོན་་ བ་ང་བ་འས་་བཟོཝ་

ན་པས། འ་ནང་་ བ་ང་བ་འས་དང་བ་ང་གས་བ་གས་འལ་མད་འབད་་ཡོད་་་ཡང་ འ་གས་ས་ ག་ོབས་

་གནས་ཚད་ ག་འཐདཔ་ནང་་ གཡོག་བལ་བབ་་འ་ས་ན།  

བ་ང་བ་འས་ནང་་ ཆ་ཤས་གམ་ཡོད། 

  ཀ) ་ོད།- ར་་འ་ ོབ་ག་་ས་ བ་ང་ོང་་ནང་་ ག་་ར་འབད་གས་ག་ ་ར་ལས་བཤད་པ་བ་་་   

      ད་འལ་་ག་རཝ་ན།  

   ཁ) གནས་ངས།- ར་་འ་ ོབ་ག་་ས་ བ་ང་གསལ་ོན་འབད་བ་བས་་ ང་ས་ལག་ན་འཐབ་་་ 

      ོད་ ཡང་ན་ མ་ཆས/བ་དོན་ོད་་ཡོད་་་་ མཐའ་འར་དང་གནས་ངས་ན།   

   ག) ཚད་ག།- ར་་འ་ མཚམས་ཚོད་ ཡང་ན་ མཐར་འལ་ཅན་་བ་ང་་ཚོགས། ་ཡང་ བ་ང་བ་འས་ 

      འཐོན་གས་་ར་ བ་གས་་དོན་་ ོབ་ག་ས་ག་་ག་ ཚགས་ཁར་དཔ་་འབད་དཔ་ན་ན་་ ་བ་ 

      བད་་འ་ན།  

 

 

འསོ་འབབ་ཅན་དང་བབ་གས་པ་་ལ་་དགས་གཏད་བཟ་ོབད། 

ོབ་དཔོན་ས་ བ་ང་བ་ད་་བན་་དོན་་དང་ ་ལ་དགས་གཏད་་ཐོག་ལས་ ོབ་ག་་ས་བ་ཡོད་པ་ས་ཡོན་དང་

ག་ལ་་ གསལ་ོན་འབད་ཐབས་་ བ་ང་བ་འས་་བཟོ་ཡོདཔ། ད་འོག་་བད་་ཡོད།  

བོ་མ་ག་པ་ ཚན་ག།  

་ཚན་ ༢ པ། 

བ་ང་གས་བ། 

ནམ་དང་པ།  ནམ་ ༢ པ་དང་ ༣ པ། ནམ་ ༤ པ། བ་ང་བ་འས། 

༢.༣ ་་དང་ 

འཇམ་། 

་ཚན་འ་མག་

བཝ་ད་ ོབ་ག་་

ས་ ་་ནང་་ 

བ་འ་་གར་ས་

། མང་ཤོས་ག་ར་

ོ་ན་དང་ གས་

དཀར་་ཡོད་ར་ 

ས་འན་འབད་

གས། 

ོབ་ག་་ས་ ་

་དང་འཇམ་་་ཆ་

ཤས་་ས་འན་

འབད་གས་ད།  

ོབ་ག་་ས་ ་ནང་

ལས་་གས་་གས་

བཏོན་གཏང་་ཐབས་

ས་་བཤད་པ་བ་

གས་ད། 

ོབ་ག་་ས་ 

་་་ཕན་པ་དང་

གནོད་པ་་བ་

གས་ད། 

ོབ་ག་་ས་ ་་་་

ཕན་་་ར་ལས་ན་་་

གས་ད། 

བ་འས།- ན་་ས་

ཡོད་། 

དགས་གཏད།-ན་་ག་

ས།  

་ག་གཙོ་བོ། ་ས་། ས་འན་འབད། བཤད་པ་བ། བ།  

ག་ོབས་

གནས་ཚད། 

ན་ཚོར། ན་ཚོར། ན་ཚོར། ན་ཚོར།  
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བ་ང་བ་འས་བཟོ་བ་བས་་ ོབ་དཔོན་ས་ གཙོ་ཅན་་་བ་་མས་ཁར་བཞག་་ ་་ལན་ཡང་བད་་ནམ་ན། 

གཙ་ོཅན་་་བ།   ག་་? 

བ་ང་བ་འས་འ་ འོས་འབབ་འག་ག? འ་ས་ འལ་བ་ཡོད་པ་ས་ཡོན་དང་ག་ལ་་ གཙོ་བོར་བཏོནམ་ན། འ་ བ་

འས་དང་་ལ་་དགས་གཏད་ས་བན་གདམ་འ་འབད་་་བ་ད་ན། 

བ་ང་བ་འས་འ་ བབ་གསཔ་འག་ག? 

 

འ་ ོབ་ག་་་ག་ལ་་ཚོགས་་ནང་འད་ནང་ན། 

བ་ང་བ་འས་འ་ བ་ང་གས་བ་དང་གག་

ཁར་ འལ་མད་/ ག་ཏོག་ཏོ་འག་ག?  

འ་ས་ ས་ཡོན་དང་ག་ལ་་ ག་ོབས་་གནས་ཚད་དང་ ག་འཐདཔ་་བཤད་

པ་བ་ན། 

བ་ང་བ་འས་་ ོབ་ོན་ནང་ གནས་ན་ངམོ་་གནས་ད་པ་ན་ འོག་་ད་་མས་ཁར་བཞག་ད། 

   ཀ) བམ་ཚན་/་ཚན་མག་བ་ནམ་ལས་ ོབ་ག་་ས་ ག་་ར་ས་དཔ་དང་འབད་གས་ དཔ་ན་ན་ མནོ་  

            བསམ་གཏང་། 

  ཁ) ང་ས་འཐོབ་གས་པ་ ག་ལ་་མ། འན་ཐང་དང་ས་ཡོན་་ བ་ོན་འབད། 

  ག) ད་པ་ཁ་གསལ་ས་འ་བགས་་ས།  “བམ་ཚན་/་ཚན་འ་མག་བཝ་ད་ ོབ་ག་་ ས་་་་་་་་་་  

• ང་ས་ག་་མ་འདོད་བད་་་ བཤད་པ་མ་འཝ་་ནང་ གནོད་གན་་བ་་ག་་ང་། 

• ད་ག་་ཁ་གསལ། འཇམ་སམ་དང་བད་བས་/ཐད་ཀར་་ ོབ་ག། ོབ་དཔོན། ོབ་་བདག་ང་དང་  

   གཞན་་ད་ཡོད་་ག་ར་ས་ ཧ་་གསཔ་་ལག་ན་འཐབ། 

ོབ་ོན་་ོང་་ག་་ནང་ར་འབད་ང་ ོབ་དཔོན་ས་བ་ང་བ་འས་བཟོ་་ཡོད་་འ་ རང་ད་ད་བ་འབད་ད། ཕན་ས་ཡོད་

པ་ བ་ང་བ་འས་་ད་མ་་ོན། 

བ་ང་བ་འས་་ ད་ག་ཁ་གསལ་དང་ ངས་འསོ་འོས་་བད་་ཡདོ།  

ད་ག་་ལག་ན་འཐབ་ཐོག་ལས་ འལ་བཤད་བ་གས་པ་ དགས་བསལ་་་འདོད་བད་་ ས་ཡོན། ག་ལ། ཧ་་ཐངས་ 

ཡང་ན་ བསམ་ོད་་ ོབ་ག་་ས་གསལ་ོན་འབད་གས་ད། ང་ག་་ཐ་ད་ “ས་” ཡང་ན་ “ཧ་་” ར་་་ང་་ ་

ག་ས་བན་་འཚལོ་ནམ་ལས་ ང་ར་བ་ང་་འལ་བཤད་བ། 

ོབ་ག་་ས་ག་་ར་བ་དཔ་ན་ན་ བ་ང་བ་འས་ ས་བ་ོན་འབད་ད། 

ོབ་ག་་ས་བ་དཔ་ ཡང་ན་ གསལ་ོན་འབད་དཔ་ན་ན་ བ་ང་བ་འས་འ་ས་ ནང་དོན་ནང་་ས་བན་་བཤད་ད། 
 

བ་ང་བ་འས་ ས་ བ་ང་ོང་། ོབ་ནོ་དང་ད་བ་་ ཡར་གས་གཏང་ཐབས་་དནོ་་ ལམ་ོན་་ནམ་ན། 

བ་ང་་འས་་ས་ ད་བ་གར་བཞག་་ ོབ་ོན་ཐབས་ས་་ འལ་མད་འབད་་ ལམ་གས་དང་འལ་བ་ོབ་ོན་

འཆར་ག་བཟོ་ད། 
 

བ་ང་བ་འས་ ་ན་ན་ཅན་་ད་བ་འབད་གས། ད་ས་ འ་བབ་གས་པ་ད་བ་ོང་་་ མནོ་བསམ་གཏང་།  
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དགས་གཏད་་ག་༤.༢   བོ་ནོ་འཆར་ག་དང་་མ། 

བ་ནོ་༤.༢.༢ ནང་ ་གང་་དས་མ་་འབ་་དནོ་་ བོ་ནོ་དང་ བ་ང་་་མ་་ འཆར་ ག་དང་འན་ང་ ་ལས་ 

ག་བགས་འབད་་་ ཡར་ས་་མ་པ་དང་འལ་་ འངོ་དཔ་ན། 

བ་ནོ་་ས་བཤད།  

ོབ་ག་་བ་ངས། ག་ལ།  ་ལས་གས་བ་་ག་་་ཡོད་ང་ ོབ་དཔོན་ས་ ོབ་ག་་་ ཕན་ས་ཅན་་ོབ་ོན་དང་ 

བ་ང་་མ་་ཐོག་ལས་ གས་ང་འབད་ད། ོབ་དཔོན་་ག་་གལ་་ཤོས་འ་ར་ ་གང་་དས་མ་་ འབ་གས་་

དོན་་ འལ་མ་དང་འལ་བ་ ོབ་ོན་དང་བ་ང་་་མ་་ བཅའ་ག་བ་་དང་ལག་ན་འཐབ་་འ་ན། 

གནད་དནོ་གཙ་ོབ།ོ 

  ༡) འལ་མ་ཅན་་ོབ་ོན་དང་ བ་ང་་་མ། 

  ༢) ་གང་་དས་མ། 
 

འལ་མ་ཅན་་ོབ་ནོ་དང་ བ་ང་་མ་ར་་འ་ བ་ང་་ལས་དོན་འབ་གས་་དོན་་ ོབ་ག་་ ལ་གཏོགས་འབད་

་བཞག་་དང་ བ་ར་འབད་བ་ ོང་་མ་པ་ག་་བ་ན། 

་གང་དས་མ་འ་ ་གང་ནང་་ཡོད་་བ་ོན་འབད་ད་པ་ས་ཚན་་ ོབ་ག་་ས་བ་ང་འབད་་ས་ད་་འ་ན། 

 

 

འལ་མ་ཅན་་ ོབ་ནོ་་འཆར་ག་བཟོ་། 

ོབ་དཔོན་ས་ ོབ་ོན་་འ་ཐངས་་ འདས་པ་ོབ་ཚན་་བར་བ་འབད་་ལས་འ་བགས་ན་ན་ ད་ས་་ོབ་ཚན་་ོད་

འབད་་ཡོད་པ་ཁར་ བ་ང་་ོང་་་ འོས་འབབ་་ཏོག་ཏོ་་་མ་ག་་ཡོད་པ་ས་མ་ཚད་ བ་ང་་ད་བ་འབད་། ་ལས་ 

་བད་ོང་་་ཡང་མ་་དང་ལས་འལ་་ཐོག་ལས་ོད་་འབད་ོལ་ཡོད་པ་འལ་མ་ཅན་་ལམ་གས་་གནས་དོ་ཡོདཔ། 

དགས་གཏད་་ག་ ༤.༣.  བ་དནོ་བད་འལ་དང་ འལ་ག་བས་པ་བོ་ནོ་མ་ཆས།  

བ་ནོ་ ༤.༣.༢ བ་ང་་དགས་ལ་བ་ཐབས་་ བ་དནོ་བད་འལ་དང་འལ་ག་བས་་ འོས་འབབ་ན་པ་ ོབ་ནོ་མ་

ཆས་་ གདམ་ཁ་བ་། ཡར་གས་གཏང་། མ་ག་འབད་། ལག་ན་འཐབ་། 

བ་ནོ་་ས་བཤད། 

ོབ་ོན་འ་ ཕན་ས་ཅན་་འ་་དོན་་ ོབ་དཔོན་ས་ འོས་འབབ་དང་བན་པ་ ོབ་ོན་དང་བ་ང་་མན་ན་ གདམ་ཁ་

བ་་དང་ བཟོ་ཡོད་་་ ལག་ན་འཐབ་གས་དཔ་ན། ོབ་ག་་་ བ་ང་་ཉམས་ོང་་ད་དང་ ཡར་ག་བཟོ་་དོན་་ 

བ་དོན་འལ་ག་བས་པ་ ོབ་ོན་དང་བ་ང་་མན་ན་ ག་ས་མཐོང་། ་བ་ས་། ཡང་ན་ ལགཔ་ས་འདོགས་གས་་

་བན་་ ག་མཐོང་ལག་བང་་ཉམས་ོང་་ནམ་ན། 

གནད་དནོ་གཙ་ོབ།ོ 

གནད་དོན་གཙོ་བོ་་ཧ་་བ་ན་ ོབ་ོན་འ་ཕན་ས་ཅན་་འ་་དོན་་ ོབ་དཔོན་་་ འོས་འབབ་ཡོད་པ་ོབ་ོན་དང་ བ་ང་

་མན་ན་་ ལག་ན་འཐབ་་ནང་ ལམ་ོན་འབདཝ་ན། 
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  ༡) བ་ང་་དགས་ལ། 

  ༢) ོབ་ོན་དང་ བ་ང་་མན་ན། 

  ༣) བ་དོན་འལ་ག་ལག་ན། 

བ་ང་་དགས་ལ་ར་་འ་ ནང་དོན་དང་བ་འས་་གནས་ཚད་་བས་་ ་་བ་བ་ང་་ དགས་གཏད་་ན། 

ོབ་ནོ་དང་ བ་ང་་མན་ན་ར་་འ་ ོབ་ོན་དང་བ་ང་་་མ་ནང་་ ལག་ན་འཐབ་ཡོད་པ་ ་གང་ལམ་ོན། ོབ་

དཔོན་་ལམ་ོན། ོབ་བ། ་ཤོག། འཕར་གགས་ོན་འལ། ཤོག་ང་། ག་མ། ཚན་ག་་ཅ་ཆས། ོང་བ། ལ་སོགས་པ་མན་

ན་་་བ་ན།  

བ་དནོ་འལ་ག་ལག་ན་ར་་འ་ ོབ་ོན་་་མ་ནང་་ ཡོངས་འལ་དང་ཡོངས་འལ་ན་པ་ཐོག་ལས་ ཨང་གནས་ཅན་་

ཐབས་ག་བས་པ་ བ་དོན་འལ་ག་ལག་ན་འཐབ་་་ཝ་ན།  
 

 
 

འསོ་འབབ་ཡདོ་པ་ོབ་ནོ་དང་བ་ང་་མན་ན།  

བ་ོན་་གས་ཤོམ་་ ཧ་་་་བ་ར་འབད་་དོན་་ འོག་་གནས་ངས་་་ ཆ་བཞག་དཔ་ན།  

མན་ན་་ད་བ། ད་ཚད། གལ་་བ་་བ། 

པར་མ། ོང་བ། ག་མཛོད། གསར་ཤོག། 

ས་བ། ལག་ོད་ག་ཆ། པར་བ། 

གནས་ཤོག། བ་ན་ད་ཆ། ་གང་།   

མ་ཆས་འ་ ོབ་ག་ཡར་ག་་དས་མ་དང་ མན་པས་ག? 

མ་ཆས་འ་ས་ ནང་དནོ་ག་ར་འགབ་གས་པས་ག? 

  

• མ་ཆས་འ་ས་ མནོ་ག་ཡར་ག་གཏང་་་ ཕན་པས་ག? 

• མ་ཆས་འ་ ་ང་་འདོད་པ། ལམ་ོལ་དང་ ཕོ་མོ་ད་བ་ ོགས་

གག་་གང་་ནམ་ག་ཡོད་ག? 

• མ་ཆས་འ་ས་ འགཔ་ག་ན་པ་བ་མཐོང་དང་ རང་གས་་ 

གསལ་ོན་འབདཝ་མས་ག? 

• མ་ཆས་འ་ ོབ་ག་་ོ་བ་དང་ དང་འདོད་་ བ་འག་འབད་་

ཡོད་ག?  

• མ་ཆས་འ་ནང་ འཛོལཝ་བཅའཝ་ ག་་ཡང་ན་འག་ག?  

• མ་ཆས་འ་ས་ བ་ང་དགས་གཏད་འབ་གས་་ན་པས་ག? 

• མ་ཆས་འ་ན་ ག་ཅན་་ས་ོར་་ ན་འག་ག? 
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ཤོག་ང་། ཤོག་ང་།  

ར་ག།  

ོག་ོན་ཤོག་ང་། 

• འ་ནང་ད་ཡོད་པ་ནང་དོན་་ ས་བན་ན་ན? 

• གསལ་་་་ མཐོང་གས་པས་ག? 

• མ་ཆས་་ ན་ཚོད་དང་མན་པས་ག? 

• མ་ཆས་་ས་ དགས་དོན་འབ་གས་པས་ག?  

• མ་ཆས་འ་ ་འག་ག་? 

• མ་ཆས་འ་ན་ འཛོལཝ་བཅའཝ་ན་འག་ག? 

• མ་ཆས་འ་ས་ བ་ང་དགས་ལ་་ འབ་གས་པས་ག? 

པར་མ་ན་པ་མ་

ཆས། 

བད་བན།  

་ལ་ ོབ་ཁང་། 

• ནང་དོན་འ་ ས་བན་ན་ན?  

• མ་ཆས་འ་ ངས་ན་་་ལས་ བཟ་ོབད་དང་ ་མ་བགས་་ 

འག་ག? 

• མ་ཆས་འ་ ་་གནས་ངས་་མ་དང་ གས་མན་པས་ག? 

• ད་ག་འ་ འོས་འབབ་ན་པས་ག་? 

• མ་ཆས་འ་ འཛོལཝ་བཅའཝ་ ག་་ཡང་ན་འག་ག? 

• མ་ཆས་འ་ས་ བ་མཐོང་་ བ་འག་འབདཝ་མས་ག? 

• མ་ཆས་་ ན་ཚོད་དང་མན་པས་ག? 

• མ་ཆས་་ས་ དགས་དོན་འབ་གས་པས་ག?  

• མ་ཆས་འ་ ་ང་་འདོད་པ། ལམ་ོལ་དང་ ཕོ་མོ་ད་བ་ ོགས་

གག་་གང་་ནམ་ག་ཡོད་ག? 

 

 

འསོ་འབབ་དང་ན་པ་ ོབ་ནོ་མ་ཆས་བཟ་ོབད་དང་ ག་བད་འབད་། 

མཐའ་འར་ལས་ འཐོབ་མ་གས་པ་ ོབ་ོན་མ་ཆས་་བཟོ་བད་འབད་བ་བས་ ག་་མས་ཁར་བཞག་དཔ་ོ? 

མན་ོབསམ་གཏང་ད་པ་་བ། འངོ་ད་པ་ ལན་དང་ན་གས།ོ 

ོབ་ོན་མ་ཆས་གསརཔ་བཟོ་དཔ་འག་ག? འག། 

་་ དགས་གཏད་་ག་་ར་?ོ བ་ང་གས་བ་ལས་ང་ཡོད་པ་ ནང་དོན་དང་ བ་ང་གནས་ཚད་་ནང་ བ། 

ོབ་ོན་མ་ཆས་ ག་་བམ་ག་ བཟོ་བད་འབདཝ་ 

ག་ག? 

་གང་ཐོག། ག་ཐོག། ག་ཐགོ་ན་པ། ག་བན་ང་་ ཡང་ན་ མཐོང་ཐོས་་

མན་ན་་ཡང་འོང་། 

ལག་ན་འཐབ་་དོན་་ མཐའ་འར་དང་ ས་གནས་

ནང་འད་ལས་ འཐོབ་པ་མ་ཆས་་འག་ག? 

འག། 

དཔ་འཝ་ག་འབད་བ་ན་ ོབ་ོན་མ་ཆས་བཟོ་་དོན་་ རང་སོ་མཐའ་འར་

ལས་ འཐབོ་གས་པ་ཅ་ཆས་་ལག་ན་འཐབ་ད། 
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ོབ་ོན་མ་ཆས་བཟ་ོབད་འབདཝ་ད་ ཅ་ཆས་ག་་ར་ 

ལག་ན་འཐབ་ག་ག? 

ོབ་ོན་མ་ཆས་བཟཝོ་ད་ ལག་ན་འཐབ་་ཅ་ཆས་་ འཐོབ་་འཐོབ་་ རག་

ལསཔ་ན། 

ོབ་ོན་མ་ཆས་བཟ་ོབད་འབདཝ་ད་ ལག་ན་འཐབ་་

ན་པ་ཅ་ཆས་་ འཐོབ་གས་པས་ག? 

འག། 

འཐོབ་མ་གསཔ་འཝ་ག་འབད་བ་ན་ འཐོབ་གས་་ཅ་ཆས་དང་ ཡང་ན་ སརོ་

ཚབ་་ཅ་ཆས་་འཚལོ་་བ།  

མ་ཆས་གསརཔ་བཟོ་བད་འབད་་འཆར་ག་དང་ བཟོ་

བད་ནམ་འབདཝ་ག་ག? 

ོབ་དཔོན་ས་ བབ་ད་པ་བ་ང་་ དགས་ལ། ལག་ན་་གལ་ཅན་དང་ 

འཐོབ་གས་པ་མ་ཆས། ོབ་ག་་བ་ངས་་ ས་འན་འབད་ཚརཝ་ད་ ོབ་

ོན་མ་ཆས་གསར་བཟོ་འཆར་ག་བམས་ན།  

བཟ་ོཡོད་པ་ོབ་ོན་མ་ཆས་གསརཔ་འ་ མོ་བཏབ་ 

འབད་ད་ག? 

འབད་་བ་ད། ོབ་ོན་དང་བ་ང་་་མ་ནང་ མ་ཆས་འ་་ས་ ཕན་

ཐོགས་ ག་་་ འག་ག་བ་ད། 

བཟ་ོཡོད་པ་ོབ་ོན་མ་ཆས་འ་ ག་་་ ལག་ན་

འཐབ་ག་ག? 

ོབ་ོན་འཆར་ག་ནང་ བ་ང་་་མ་བགས། བ་ང་་དགས་ལ་ འསོ་

འབབ་དང་འལ་་ འབ་ཐབས་་ མ་ཆས་་ལག་ན་འཐབ་འཇམ་ང་དང་ ་

ཁག་ང་ མས་ཁར་བཞག་ད། 

 

 

འོག་་ཤོག་མ་འ་ནང་ ད་ག་་ོབ་དཔོན་་ས་ལག་ན་འཐབ་་ ོབ་ོན་མ་ཆས་་ཡོད། 

བ་ང་མན་ན། ཕན་པ། 

ཐོས་བ། • ོབ་ག་་ ཉན་་ག་ལ་དང་ ང་ག་ཡར་ག་འཝ་ན།  

ག་མཛོད། 

• ོང་ཁ་དང་ང་་་ ད་ག་ཤན་ར་ག་མཛོད་་ས་ ག་མ་དང་ འང་མ་་བོ་

ག་་་ ཕན་ཐོགསཔ་ན། 

• ད་ག་ང་པ་ག་མཛོད་་ས་ ད་ག་ན་པ་ོབ་ག་་་ ཕན་ཐོགས་ཡོདཔ་ན། 

• ག་མཛོད་ང་་་ འབག་་འཇམ་མ་ཚད་ འལ་མགས་ ང་ག་འཚོལ་བ་འབད་་ནང་ 

ཕན་ཐོགས་ཡོདཔ་ན།  

• ག་འལ་ག་མཛོད་་ འབག་་བཝ་མ་ཚད་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་་ ང་ག་་ འཚལོ་ཐོབ། 

བན་འར། 

• ོབ་ག་་ ཉན་་ག་ལ་ཡར་ག་གཏངམ་ན།  

• ང་་བཟོ་བད། ད་ལས། ཚོར་གས་དང་ མ་འར་་ལས་བན་ མཐོང་་ཡར་ག་

གཏངམ་ན། 

་པར་གང་ཆས། ༼་གང་འལ་ཆས། 

པར་ཆས།༽ 

• ོ་་་གང་འབད། ་མ་ (་འོ་) ་ལས་མ། ཞབས་། ོབ་ོན་་ས་ ོབ་ག་་ 

ཉན་་ག་ལ་ཡར་ག་གཏང་་་ ཆ་རོགས་འབདཝ་ན། 



Illustrations of Practice 
 

107  
 

ག་ག་མན་ཆས། 

• ག་ག་མན་ཆས་ལ་་ག་ ད་ག་་ག་ལ་ཡར་ག་གཏང་་་ ཕན་ཐོགསཔ་་ བཟོ་

་ཡོདཔ་ན། 

• ོབ་ཁང་ནང་ལག་ན་འཐབ་པ་ ད་ག་གཙོ་བོ་་ལས་མ་་ ན་ཐབས་འབདཝ་ན། 

ོག་ོན་ཤོག་ང་། 

• ང་ག་དང་ བ་ོར་བ་ང་་དོན་་ ཕན་ཐོགས་ཡོད། 

• ང་ག། ག་ཚོགས་དང་ ད་ག་་ ལོགས་གག་ཧོངས་་་་དང་ ལོགས་གག་ལས་ ་

་་དོན་དང་ ཡང་ན་ ད་ར་་་་་ བ་ན། 

ཤོག་ང་། • ། ང་ག་དང་ འལ་ག་ བ་ང་འབད་་་ ཕན་ཐོགས་ཡོད། 

པར། 
• ཅ་ལ། ། མས་ཅན། ་ང་ལ་སོགས་པ་པར་་ལས་ ོབ་ག་་ ད་ག་་་ོགས་

ཡར་ག་གཏངམ་ན། 

གསར་ཤོག་དང་ ས་བ། 

• ་་གནས་ངས་་མ་་ ོན་་ ོབ་ག་་ ག་། ་་དང་ ཉན་བ་་ག་ལ་ཡར་

ག་་དནོ་་ཕན་ཐོགསཔ་ན།   

• གསར་ཤོག་དང་ས་བ་་ནང་ ལག་ན་འཐབ་ཡོད་པ་ད་ག་ལས་བན་ ོབ་ག་ས་ ་

་ཧ་ལམ་ག་་ལམ་ལོ་ཐོག་་ བསམ་བ་འབད་་དོན་ལས་ ལག་ན་འཐབ་ན། 

         

དགས་གཏད་་ག་ ༤.༤ ད་བ་འ་ བ་ང་དང་འལ་བ། 

བ་ནོ་ ༤.༤.༢ ོབ་ག་་བ་འས་དང་ འལ་བ་ཡདོ་པ་བ་ང་བ་འས་བ་ཐབས་་ འཆར་ག་དང་ད་བ་ཐབས་ལམ་་

ཚགོས་་ བཟོ་་ལག་ན་འཐབ་གས་ད། 

བ་ནོ་་ས་བཤད། 

བ་ང་བ་འས་ངས་དང་ནམ་་བཟོ་་དོན་་ ད་བ་འ་ ོབ་ོན་འཆར་ག་བཟོ་བ་བས་་ ཆ་ཤས་གཙོ་བོ་ག་་ བ་

དཔ་ན། ོབ་དཔོན་ས་ ད་བ་་འཆར་ག་བམས་ནམ་ལས་ངམ་གག་ དགས་གཏད་བད་པ་ཕན་ས་ཅན་་ོབ་ོན་་

ོང་་ བཟོ་བད་འབད་གས།  

གནད་དནོ་གཙ་ོབ།ོ 

གནད་དོན་གཙོ་བོ་འ་ཧ་་ནམ་ལས་ ད་བ་ལམ་གས་་ཚོགས་དང་ བ་ད་་ཚོགས་བ་ན་འབད་་་ས་ ོབ་དཔོན་་ ོབ་

ག་་བ་ང་དང་བ་འས་ཧ་་ཐབས་་ ཕན་ཐོགསཔ་ན། 

  ༡) ད་བ་་ཐབས་ལམ་་ཚོགས། 

  ༢) བ་ང་བ་འས། 

  ༣) ོབ་ག་་བ་འས་དང་འལ་མད། 

ད་བ་་ཐབས་ལམ་་ཚགོས་ར་་འ་ ོབ་དཔོན་ས་ལག་ན་འཐབ་པ་ བ་ང་་ད་བ། བ་ང་་དོན་་ད་བ། བ་ང་

དང་འལ་བ་ད་བ་་ ོབ་ག་་བ་ང་ཧ་་་དང ོབ་ོན་འབད་ཐངས་གས་བས་འབད་་ ་ལས་ ོབ་ག་ང་ར་བ་ང་ 

ཧ་་གསཔ་བཟོ་་་ བ་ར་འབདཝ་ན། 
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བ་ང་་ད་བ། 

• ་མ་དང་ ོན་ཚན་ དོན་ཚན་་མག་བཝ་ད་ ལག་ན་འཐབ་་ ང་གས་ད་བ་འ་ན།  

• ་མ་ཡར་ང་དང་ ན་་་དོན་། 

བ་ང་་དནོ་་ད་བ། 

• ས་ན་དང་ བ་གས་ས་འན་། 

• ོབ་ག་་ས་བ་དཔ་ག་་ན་ན་ོན་་། 

• ོབ་དཔོན་་ ོབ་ོན་ ར་བས་དང་ གས་བས་་ན་ཚོར་ ན་ཐབས་། 

བ་ང་དང་འལ་བ་ད་བ།  

• མནོ་ཐངས་་དད་པ་ཕན་པ། (meta-cognition) (རང་སོ་ག་པ་མནོ་ཐངས་་དད་པ་( 

• ོབ་ག་་ང་ར་བ་ང་ནང་ ་ལ་་འབད་ བཅའ་མར་གཏོགས་་། 

• ོབ་ག་་ ང་ར་བ་ང་་དོན་་ རང་ད་་ོག་དང་ ན་ཚོར་འབད་་། 

བ་ང་བ་འས་ར་་འ་ ོབ་ག་་ས་ཐོབ་་ས་ཡོན་དང་ག་ལ་ ་ལས་བསམ་ོད་་ གསལ་ོན་འབད་་ བ་འས་དང་

དགས་གཏད་་ ་ལ་་བ་ན།  

ོབ་ག་་བ་འས་དང་འལ་མད་ར་་འ་ འཆར་ག་བམས་ཡོད་་དང་འལ་ ོབ་ག་་བ་ང་བ་འས་ འབ་ཡོད་ད་ 

ད་དད་འབད་བ་ད་བ་ཐབས་ལམ་་བ་ན།  

 

 

ོབ་ནོ་འཆར་ག་་དནོ་་ ་ང་་བཟོ་བད་ལག་ན། 

་ང་བཟོ་བད་ར་་འ་ དགས་བསལ་བ་ང་བ་འས་ འབ་་དོན་་ ོབ་དཔོན་ས་ ་མ་ལག་ན་/ག་བགས་་བ་

ན། ོབ་ག་་ ག་་བ་ང་འབད་དོ་ག་ ཧ་་དཔ་ལས་ ད་བ་ཡང་ ས་ས་/་ང་བཟོ་བད་འ་ ཆ་ཤས་གཙོ་བོ་ག་ན། 

ས་ས་/་ང་བཟོ་བད་འ་ཡང་ མ་འཝ་/ད་པར་ཡོད། ག་་་ན་ང་ ག་ན་མ་པ་་ཡང་: 

ཀ༽   བ་ང་བ་འས་ས་འན། 

          ོབ་དཔོན་ས་ ོབ་ོན་ནང་དོན་་བ་ང་བ་འས་ ས་འན་འབད་ཡོདཔ། 

     ཁ༽   ད་བ་ཐབས་ལམ་བཟོ་བད། 

           ོབ་དཔོན་ས་ ད་བ་ཐབས་ལམ་བཟོ་བད་འབད་་ ོབ་ག་་བ་ང་བ་འས་འ་ ོབ་ག་་བ་འས་   

           དནོ་ན་ཅན་འབད་ཚད་འཇལ་།  

ག༽   ོབ་ོན་ོང་/བ་ང་ཉམས་ོང་བཟོ་བད། 

 ད་བ་ཐབས་ལམ་གསལ་ཏོག་ཏོ་་ཐོག་ལས་ བ་ང་བ་འས་ཕོ་ཚད་དཔག་་དང་ ོབ་དཔོན་ས་ བ་ ང་བ་འས་་བ་ར་

འབད་་དོན་་ ོབ་ོན་ོང་་དང་ཐབས་ས་མནམ་འབད་བཟོ་། 
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ོབ་ཁང་ནང་་ ོབ་ོན་དང་བ་ང་ ་ལས་ ད་བ་་ འ་མཉམ་་ཐོག་ལས་ ོབ་ག་་བ་ང་ཡར་ག་དང་ བ་འས་་དོན་

་ དགས་གཏད་བད་དཔ་ན། ོབ་ག་ཆ་བ་་ ་ག་ཡོད་ང་། བ་ང་་འལ་མ་ དང་ བ་འས་་ཧ་་་དོན་ལས་ 

དགས་བསལ་་ ོབ་ཚན་གག་་ང་་ཐབས་ས་་ཚོགས་་ལག་ན་འཐབ་་བ་ན་ན་ ་ལས་འབདན་ གནས་ངས་དང་འལ་

བ་ོབ་ོན་ཐབས་ས་་འཆར་ག་བཟོ་ད། 

འོག་་ག་མ་ནང་ ལག་ན་འཐབ་བབ་པ་ད་བ་ཐབས་ས་་ གདམ་ཁ་དོན་ལས་ གསལ་ོན་འབད་་ཡོད། 

་བ་གཙ་ོབ།ོ 
ད་བ་ཐབས་ས། 

་ང་ད་བ། ག་བཟ་ོད་བ། ང་གས་ད་བ། 

ག་་?ོ 

ོབ་ོན་་་མ་ བོ་ག་་གས་བ་/འབད་གསཔ་དང་མ་

གསཔ། ཡོན་ཏན་དང་ག་ལ་་ར་ལས་ གནས་ལ་བ་ན་

འབད་་དོན་་ ལག་ན་འཐབ་པ་ད་བ་་བ་ན། 

ོབ་ག་་བ་ང་ར་ལས་ 

གནས་ལ་བ་ན་འབད་བ་

ད་བ་་བ་ན། 

ོབ་ག་་ས་ ག་་ས་

་ཡོད་ག་ གསལ་ོན་

འབད་་་བ་ན། 

ནམ་ལག་ན་

འཐབ་?ོ 

ོབ་ོན་དང་ ཡང་ན་ ོབ་ཚན་གསརཔ་གག་འ་མ་བགས་པ་

་མར། 

ོབ་ོན་ ཡང་ན་ ོབ་ཚན་

གག་་ོབ་ོན་བས་། 

ོབ་ོན་ ཡང་ན་ ོབ་ཚན་

གག་མག་བཝ་ད་། 

ག་་་ ལག་

ན་འཐབ་?ོ  

ོབ་ག་་་ བ་ང་་ག་་གནས་མ་ཧ་་་ དང་ ོབ་

ོན་ས་མན་བཟོ་་དོན་། 

 

ོབ་ག་ཡར་ས་་ས་ལ་

བ་་དང་ ོབ་ོན་གས་

བས་་དོན་་། 

ོབ་ག་ས་ ག་་ར་ས་

་ཡོདཔ་ན་ན་་ བ་

ད་བཏོན་ཐབས་། 

   

གནས་ཚད་ ༥ པ། ད་བ་དང་ན་། 

གནས་ཚད་འ་ནང་ ོབ་དཔོན་་ས་ བ་ང་བ་འས་ཡར་ས་གཏང་་་ ཕན་པ་ཐབས་ལམ་དང་ད་བ་་མ་ཆས་་

ཚོགས་ ལག་ན་འཐབ་་་་ར་ལས་ གཙོ་བོ་བཏོན་་ཡོད། ོབ་དཔོན་་ས་ ོབ་ག་་འན་ཐངས་ཡར་ས་་དོན་་ 

་ོག་དང་ད་བ་འབད་ན་ན་ ་དང་བན་པ་བསམ་ན་་ ཕམ་ ཡང་ན་ བདག་འན་པ་་་ ན་གས་ད་པ་་བ་

བདཔ་ན། ོབ་དཔོན་་ས་ ད་བ་གནས་ད་་ ོབ་ོན་་འ་ངས་ དད་བ་་དོན་་ལག་ན་འཐབ་་ ོབ་

ོན་་་ མ་ཡར་ས་གཏངམ་ན། 

དགས་གཏད་་ག་ ༥.༡ བོ་ཁང་ད་བ་ཐབས་ས་་བཟ་ོབད་དང་ ད་དོ། 

བ་ནོ་ ༥.༡.༢ ་གང་དས་མ་དང་འལ་བ་ས་བང་དང་ ག་བཟ་ོད་བ་་ཐབས་ས་་ བཟ་ོ། གདམ་འ་འབད་། མ་

ག་འབད་། ལག་ན་འཐབ་་་ འབད་གས་ད། 
 

བ་ནོ་་ས་བཤད། 

ོབ་དཔོན་ས་ ོབ་ོན་དང་བ་ང་་མ་་དོན་་ ད་བ་འ་ གལ་་བ་ཆ་ཤས་ག་་ ཧ་་ནམ་ལས་ ོབ་ག་་བ་འས་

བ་་དང་ ོབ་ོན་དང་འལ་་ ལག་ན་འཐབ་གས་ད། ་གང་དས་མ་དང་བན་པ་ོབ་ོན་དང་བ་ང་་དོན་་ ས་

བང་ད་བ་དང་ ག་བཟོ་ད་བ་་ཐབས་ས་་ཕན་ས་ཅན་་ལག་ན་འཐབ་གས་པ་ོབ་དཔོན་་གས་བ་འན་ཐང་། 
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གནད་དནོ་གཙ་ོབ།ོ 

  ༡) ད་བ་ཐབས་ས། 

  ༢) ་གང་དས་མ། 

ད་བ་ཐབས་ས་ར་་འ་ དགས་དོན་བ་་དོན་་ ཐབས་ལམ་ཡང་ན་ ་་མ་པ་་བ་ན། ་བམ་་ ོབ་དཔོན་ས་ 

ོབ་ག་་བ་ང་བ་་དོན་་ གཤམ་འད་་ཐབས་ས་་ ལག་ན་འཐབ་ན།  

• ས་གང་ད་བ་ར་་འ་ ོབ་ོན་མ་འབད་བ་་མར་ ོབ་ག་་་བན་་ཡོད་པ་ ན་དང་ཡོན་ཏན། ས་ཡོན་དང་

ག་ལ་་ས་འན་འབད་་ད་བ་ལམ་གས་ག་་བ་ན། གལ་ད་ འ་་ ས་འན་མ་འབདབ་ན་བད་དོན་

གསརཔ་བ་་་ཐོ་ཕོག་འོང་། 

• ག་བཟོ་ད་བ་ར་་འ་ དགས་གཏད་བད་ཡོད་པ་ོབ་ག་་བ་ང་བ་འས་འ་ ཡར་ག་གཏང་་དོན་ལས་ ོབ་

དཔོན་དང་ོབ་ག་་ས་ ས་ན་ོབ་ོན་དང་བ་ང་གས་ཤོམ་འ་ཐབས་་ ཕན་པ་བསམ་ལན་ན་་དོན་་ ལག་ན་

འཐབ་པ་ད་བ་ག་ན། 

• ང་གས་ད་བ་ར་་འ་ བམ་ཚན་དང་ ོབ་ཚན། ོན་ཚན་ ་ལས་ ོབ་ས་་་མག་་ ོབ་ག་་་བ་ང་བ་

འས་ད་བ་འབད་་དོན་་ ས་གས་ན་་་ཝ་ན། 

• ་གང་དས་མ་འ་ ་གང་ནང་་ཡོད་་བ་ོན་འབད་ད་པ་ས་ཚན་་ ོབ་ག་་ས་བ་ང་འབད་་ས་ད་་

འ་ན། 

 

 

་ང་ད་བ་ཐབས་ས་ས་ ོབ་ོན་/ོབ་ཚན་འ་མ་བགས་པ་་མ་ ོབ་ག་་ག་ཡོད་ད་དང་ ོ་བ་དང་ དང་འདོད་ ཡང་ན་ 

བ་ང་་ལོ་ས་མདོར་བས་་བ་ད་ཧ་་ནམ་ལས་ ་ལག་ན་འཐབ་་ ོབ་ག་་དས་མ་འབ་་ འཆར་ག་བམ་་་

བ་ན། ོབ་དཔོན་ས་ ་མ་ལས་ མནོ་བསམ་གས་ཤོམ་་བཏང་་ བཟོ་ཡོད་པ་ད་བ་ཐབས་ལམ་འ་ བ་ངས་མ་འ་བ་ོབ་

ག་་་བན་་དས་མ་་ ཕནམ་་ གཙོ་མ་་། དགས་གཏད་བད་་དང་ ོབ་ོན་ཐབས་ས་་ཚོགས་་ ལག་ན་འཐབ་

་འ་ ཧ་ང་ས་ ཁག་ཝ་་ཡར་སོང་། 

ཐབས་ས་་ད།  

• ་བ་འ་ལན་་ཐོག་ལས། 

• ་ཤོག་་ཐོག་ལས། 

• མགས་པ་འ་ཐོག་ལས། 

• ར་གནས་་ར་ལས། 

• རགས་ཙམ་་ན་ཐོ་ཐོག་ལས། 

• ག་་ས། ག་་ས་འདོད་ཡོད། ག་་ས་་ག་་ཤོག་མ།  

• ན་ཐོ་བཞག་ཐོག་ལས། 

• ན་འཆར་ཐབས་ལམ་ཐོག་ལས། 

• ས་བར་ཐོག་ལས། 

• ས་ན་ཤོག་ང་ཐོག་ལས། 
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ག་བཟོ་ད་བ་ཐབས་ས་ས་ ོབ་ག་་བསམ་ལན་་མ་ཐོབ་གས་། བ་ང་་བར་ཆད་དང་ ཕན་ཐབས་ས་འན།  ོབ་ག་་

བ་འས་་ོག་འབད་། ་ལས་ ལ་མ་དོན་ཚན་ོབ་ོན་འབདན་ན། ོབ་ོན་བར་ལོག་འབད་ད་ག། ཡང་ན་ གས་བས་་ཐབས་

ལམ་བཏོན་ན་ ཡང་ག་འབདན་ མས་གས་བད་བག་་་ལས་ ག་་འབདཝ་ག་ག་ ཐག་བཅད་གསཔན། 

ོབ་ནོ་་་མ་འབད་་ ག་བཟོ་ད་བ་ཐབས་ས།  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ོབ་ནོ་བས་་ ག་བཟོ་ད་བ་ཐབས་ས།  

 ལག་བ་ནོ་། 

  དོན་ཚན་བཤད་པ་བ་བག་། 

  མནོ་ན་ན་། 

  ་བ་བད་ཡོད་པ་ར་ལས་ ལག་བ་མགས་པ་ོན་བག་། 

 

ར་རམ་བསམ་བད། 

༡. ོབ་དཔོན་ས་ ་བ་བད་། 

༢. མནོ་ན་ན་།  

༣. ོབ་ག་་ ར་བ་འབད་ ལན་ཤོག་གག་་ ་བ་ལན་་ས་་ར་ ་ཚན་ཆ་རོགས་བད་་  ག་ར་ས་ བཅའ་མར་གཏོགས་།  

༤. ་ཚན་་འས་་གག་ས་ ས་ཡོད་་འ་ ོབ་ཁང་་བཤད་། 

 

བ་ོན་དང་་ལན་/མ་འར་ས་ན། 

ས་ན་ཐབས་ས་མ་འཝ་འ་ གས་ཡངས་་གནས་ད་མགས་ག་བ་

ན་འབད་་དང་ མས་ཁར་བབས་པ་ག་བད་ལག་ན་་དོན་་ན། 

༡. དགས་བསལ་་བ་ོན་ས་འན་དང་ འ་་དོན་དང་མནམ་་ ཧ་་

/ ས་འན་འབད་། 

༢. ོབ་ག་་ ་ོད་འབད་། 

༣. ོབ་ག་ས་ དོན་ཚན་དང་འལ་ རང་་འོས་འབབ་ན་པ་ཡོན་ཏན་

གནས་ཚད་དང་མན་པ་ མ་འར་གདམ་ཁ་དོན་་ ཁ་གསལ་བ་། 

 

 

བ་ོན་དང་ ས་ན་་་ད། (ཀ) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(ཁ ཚན་ ཁ་པ།) 
 

ལགཔ་གག་། ང་ས་ཧ་་། 

མཛོག་བཅམ་བཏནོ་། 

 
བསམ་འཆར/ དོགསཔ་ཡོདཔ། 

ཚག་ཁར་མ་ད་པ་གས། ང་ས་ཧ་མ་། 

མ་ཏོ་་ལག་བ་འབད་། ང་ས་ས་། 

ག་ཏོ་་ ལག་བ་འབད་།  

 

ང་ས་་མ་ལས་ མཐོང་། 

 

་ར་མ་་བས། 

 
མ་་་ ལག་བ་འབད་།  
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་་ཆ་གང་བ་སརོ།  

༡. ོབ་ཁང་ནང་་་་ར་འ་། 

༢. ོབ་དཔོན་ས་ ཆ་གང་ ར་བ་ བད་་གཏང་་་ཉན།  

༣. རང་་ ོ་ལོགས་ཁར་ཡོད་་དང་གག་ཁར་ ཆ་གང་། ཆ་མ་འཐོབ་པ་ན་ ལགཔ་ཡར་འ།  

༤. ོབ་དཔོན་ས་་བ་བད་ནམ་ལས་ མནོ་ན་ན་།  

༥. ར་བ་སོར་་ར་ བ་སོར་འབད། 

 

ོབ་ནོ་་ལ་མ་ ག་བཟ་ོད་བ་ཐབས་ས།  

༣-༢-༡ ་ཤགོ་། 

•  ད་ས་བ་་དོན་ཚན་ལས་ གནད་དོན་ཁག་་ཤོས་༣། 

•  ད་ར་བོ་ཚན་ནང་ ལག་ན་འཐབ་་གནད་དོན་༢། 

•  ད་ལོག་་ བོ་་ནང་འཝ་ད་ ལག་ན་འཐབ་པ་བས་ གདོང་ན་འང་་བམ་ཡོད་་༡། 

 

ར་མ་གག་་འ་ཤགོ། 

• ད་ས་ནམ་གག་་བོ་ཚན་ནང་ལས་ ག་་ར་བ་་ག་ ར་མ་གག་ནང་ས། 

 

 

འཐནོ་་/མག་བ་ཤགོ་འན། 

•  འཐནོ་་ཤོག་འན་ན་། 

•  ང་ང་ར་་བ་་། 

•  ཤོག་འན་ར་ལན་་བག་། 

• ོབ་ཁང་ལས་འཐནོ་འཝ་ད་ ཤོག་འན་ན་བཞག་། 

 

་ཡངས་་་བ། 

•  ོབ་ོན་འབད་ཡོད་་་ག་བཞག་ཐོག་་གནས་ངས་བཟོ་ན་། 

•  ང་་མནོ་གས་་ར་ལས་ བསམ་འཆར་བ་བག་། 

• འལ་བཤད་དང་ ་མ་་ ཁ་གསལ་ཡོདཔ་བཟོ་། 

 

ང་་པར་དང་་་ ག་དོ་ས་ཡདོཔ། 

•  ོབ་ོན་ནང་ལས་ བ་དོན་/གནས་ལ་ གནམ་ད་ས་ད་ཁག་་ཏོག་ཏོ་འ་ ཐོ་བད་། 

•  ་ཚན་ང་་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་། 

•  ོབ་ག་གཞན་དང་གག་ཁར་ བ་སརོ་འབད་། 
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དགས་གཏད་་ག་༥.༢ བོ་ག་་བ་ང་མ་གས་ ་གོ་དང་ད་བ།  

བ་ནོ་༥.༢.༢ ོབ་ག་མཐར་ན་་གནས་ད་ ལག་ན་འཐབ་ཐགོ་ལས་ ོབ་ག་་ བ་ང་མ་གས་དང་བ་འས་ ་ོག་དང་

ད་བ་འབད་། 

བ་ནོ་་ས་བཤད། 

ོབ་དཔོན་ས་ ོབ་ོན་ཐབས་ས་་ ོབ་ག་ག་ར་་ ཕན་ཐོག་ཡོད་ད་བ་་དང་ ོབ་ོན་བར་འལ་འབད་ད་པ་ ོབ་ག་་

ས་འན་འབད་གས་་དོན་་ ོབ་ོན་འབད་བ་བས་ ས་ན་་ ོབ་ག་་བ་ང་ ་ོག་དང་ད་བ་འབད་དཔ་ན། ོབ་

དཔོན་ས་ ོབ་ོན་ོང་་་ ཕན་ཐོག་ག་་་འག་ག་དང་ ད་ཆ་ོན་ཐངས་་ བ་བ་ག་་་ར་ འབད་དཔ་འག་ག་་ཡང་ ད་

བ་འབད་དཔ་ན། 

གནད་དནོ་གཙ་ོབ།ོ 

  ༡)  ད་བ། 

   ༢)  ་ོག། 

  ༣)  ོབ་ག་མཐར་ན་་གནས་ད། 

ད་བ་ར་་འ་ ོབ་ཚན་གག་ནང་ད་ཡོད་པ་ ཡོན་ཏན་དང་ཡང་ན་ ག་ལ་་ ོབ་ག་་ས་  ག་་ག་གས་ཤོམ་འབད་

ང་གས་་ག་ བ་་དོན་་ ས་མཚམས་དང་ ་མ་ན་པ་་ལས་ ལག་ན་འཐབ་པ་ ད་བ་འ་ཤོག་དང་ཐབས་ས་་་ 

བ་ན། ོབ་དཔོན་འ་ས་ རང་་ོབ་ོན་་གནས་ཚད་ ས་་དོན་་ ང་གས་ད་བ། འ་ོམ། ན་། ་ཚན་་་དང་ 

གནས་ཚད་ས་གས་་གས་་ ལག་ན་འཐབ་ན། ོབ་ག་་ ར་བཏང་ད་བ་་ཐོག་ལས་ གས་ན་་ཡོད་་འ་ ང་་

བ་འས་ལག་ར་་ཆ་ཤས་ག་ན། 

་གོ་ར་་འ་ ས་ན་བ་ང་་ཐོ་ག། ོབ་ཁང་་ན་ཐོ། འལ་མ་་ཤོག་མ། ད་དད་ཐོ་དང་ ན་ཐོ་ ་ཐོག་ལས་ ོབ་

ག་་ འལ་མ་ཧ་་་དོན་་ ས་ན་་ མ་གས་དང་འལ་་ གནས་ད་ལག་ན་འཐབ་་འ་་བ་ན། ོབ་དཔོན་ས་ 

དོན་དག་ཧ་མ་ཝ་དང་ གཞན་བ་ང་་དཀའ་ངལ་་ ལ་མན་་་ལས་ལ་གས་་དོན་་ ས་ན་ག་བཟོ་ད་བ་་ོག། 

བསམ་ལན་ོད་་དང་ ས་གས་ན་པ་ གཞན་ད་བ་་ཐབས་ས་་ལག་ན་འཐབ་་ ོབ་ག་་ འལ་མ་་ོག་འབདཝ་ན། 

ོབ་ག་མཐར་ན་་གནས་ད་ར་་འ་ ོབ་ག་་བ་ང་གནས་ཚད་དང་བ་འས་་ ་ོག་དང་ད་བ་་དོན་་ལག་ན་

འཐབ་ཡོད་པ་ ད་བ་་ བ་ད་དང་བ་འས་་་བ་ན།  

 

 

ོབ་ག་་ བ་ང་ཡར་ས་དང་བ་འས་ ་ོག་དང་ད་བ་འབད་་དནོ་་ བཟོ་ཡདོ་པ་ བོ་དཔནོ་་འཆར་ག། 

ོབ་དཔོན་ས་ ས་ན་ོབ་ཁང་ནང་འབད་ང་ ས་ཚོད་གཞན་་བས་་འབད་ང་ ད་བ་་ཐབས་ལམ་མ་པ་་ཚོགས་་ཐོག་ལས་ 

ོབ་ག་་བ་ང་ཡར་ས་དང་བ་འས་ ་ོག་དང་ད་བ་འབད་། ོབ་དཔོན་ས་ ཨ་ག་ར་འ་ ོབ་ག་་བ་ང་ཡར་ས་

དང་བ་འས་་ ཐོ་བཞག་་གས་དོ་འོང་། ན་ང་ ོབ་ག་་བ་ང་ཡར་ས་དང་བ་འས་ ་ོག་དང་ད་བ་ཕན་ས་ཅན་་

འབད་གས་་དོན་་ ོབ་དཔོན་ས་ ས་མས་་ཐོག་ལས། མ་གས་ནམ་དང་ ས་བན་ན་པ་ད་བ་འབད་དཔ་ན། ་



Illustrations of Practice 
 

114  
 

་ས་ ོབ་དཔོན་་་ ོབ་ག་་ོང་་ ད་བ་ཡང་དག་་ འབད་གས་་དོན་་ ོབ་ག་མཐར་སོན་་གནས་ད་ལ་མན་

འབད་ འཐོབ་གསཔ་ན།  

འོག་་བད་ཡོད་པ་ག་མ་འ་ ོབ་དཔོན་་ ་ོག་དང་ད་བ་ལག་ན་འཐབ་ཐངས་་ལོ་འར་འཆར་ག་ ད་གག་ན། 

བ་ད་གག། ངོ་། ་གོ་དང་ ད་བ་་ག་ཆ་དང་ཐབས་ས། 

བ་ད་དང་པ། 

༼དན་་༢ 

ལས་ ༣ ༽ 

 

ས་གང་བ་དད། གནད་དོན་ཁ་གསལ་ག་མ་དང་ ོབ་ག་་གས་མ་ ་ལས་ བར་ག་ད་བ་མ་

ཆས་་ཐོག་ལས་ ས་གང་བ་དད་འབད་། 

ོབ་ག་་གནས་ལ་བད་

བས། 

ོབ་ག་་གནས་ལ་བད་བས་འ་ཤོག། 

ས་ན་དང་ ང་གས་ད་

བ། 

ས་ན་ོབ་ོན་་ཐོ། ག་ཆས་་། ་ལ། ཚད་ག། ཡོངས་འལ་ོབ་ོན་་ཐོ། ཡར་

ས་་ཐོ། ད་ོད། ད་དད་ཐོ། ས་ཐོ། 

བ་ད་གནས་ན་་ད་

བ། 

གནད་དོན་ཁ་གསལ་ག་མ་དང་ ས་གས་་དོན་ཚན་ད་དད་དང་བཅས་པ་ བ་ད་

དང་པ་ད་བ། 

་མག་བ་།  ་མག། ཚད་ག། 

གས་་ག་ག་་ཐོག་་ཐོ་

བཞག་། 

ཡོངས་འལ་ོབ་ོན་་ཐོ། གས་་ཐོ། གས་ག་ར་མཉམ་བ་འབད་།  

བ་ད་གས་

པ། 

༼དན་་༤ 

ལས་ -༦༽ 

 

ས་ན་དང་ ང་གས་ད་

བ། 

ས་ན་ོབ་ོན་་ཐོ། ག་ཆས་་། ་ལ། ཚད་ག། ཡོངས་འལ་ོབ་ོན་་ཐོ། ཡར་

ས་་ཐོ། ད་ོད། ད་དད་ཐོ། ས་ཐོ། 

བ་ད་གནས་ན་་ད་

བ། 

གནད་དོན་ཁ་གསལ་ག་མ་དང་ ས་གས་་དོན་ཚན་ད་དད་དང་བཅས་པ་ བ་ད་

གས་པ་ད་བ། 

་མག་བ་། ་མག། ཚད་ག། 

གས་་ག་ག་་ཐོག་་ཐོ་

བཞག་། 

ཡོངས་འལ་ོབ་ོན་་ཐོ། གས་་ཐོ། གས་ག་ར་མཉམ་བ་འབད་།  

བ་ད་གམ་

པ། 

༼དན་་༨ 

ལས་ ༩༽ 

 

ས་ན་དང་ ང་གས་ད་

བ། 

ས་ན་ོབ་ོན་་ཐོ། ག་ཆས་་། ་ལ། ཚད་ག། ཡོངས་འལ་ོབ་ོན་་ཐོ། ཡར་

ས་་ཐོ། ད་ོད། ད་དད་ཐོ། ས་ཐོ། 

བ་ད་གནས་ན་་ད་

བ། 

གནད་དོན་ཁ་གསལ་ག་མ་དང་ ས་གས་་དོན་ཚན་ད་དད་དང་བཅས་པ་ བ་ད་

གམ་པ་ད་བ། 

་མག་བ་། ་མག། ཚད་ག། 

གས་་ག་ག་་ཐོག་་ཐོ་

བཞག་། 

ཡོངས་འལ་ོབ་ོན་་ཐོ། གས་་ཐོ། གས་ག་ར་མཉམ་བ་འབད་།  

བ་ད་བ་པ། 

༼དན་་༡༠ 

ལས་ ༡༡༽ 

 

ས་ན་དང་ ང་གས་ད་

བ། 

ས་ན་ོབ་ོན་་ཐོ། ག་ཆས་་། ་ལ། ཚད་ག། ཡོངས་འལ་ོབ་ོན་་ཐོ། ཡར་

ས་་ཐོ། ད་ོད། ད་དད་ཐོ། ས་ཐོ། 

་གམ་ད་བ། གནད་དོན་ཁ་གསལ་ག་མ་དང་ ས་གས་་དོན་ཚན་ད་དད་དང་བཅས་པ་ བ་ད་

བ་པ་ད་བ། 

་མག་བ་། ་མག། ཚད་ག། 
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་ལ་བག་དད། གས་ཡར་ང་འ་ཡོདཔ། ག་་ད་བ་འབད་ཡོདཔ་དང་ ག་་གནས་བ་ན་་་

ཡོད་པ་  གནད་དོན་ཁ་གསལ་ག་མ་དང་བཅས་པ་ ་ལ་བག་དད། གས་་འང་

ངས། དད་བ་དང་ ་ལ་བག་དད་་འ་ཤོག། 

གས་་ག་ག་་ཐོག་་ཐོ་

བཞག་། 

ཡོངས་འལ་ོབ་ོན་་ཐོ། གས་་ཐོ། 

བ་ད་བ་གས་ཚད་་བད་དོན། བ་ང་་ས་ངས་ག་ར་གས་མཉམ་བ་འབད་

ཡོདཔ། གནས་མ་ཡར་ང་དང་ བ་ང་ཡར་ས་ ་ལས་ བ་འས་་ན་། 

 

 

 
 

གནད་བ་ད་བ་དང་ ད་དད་ཐོ་ཐོག་ལས་ བོ་ག་་ འལ་མ་དང་བ་འས་ ་གོ་དང་ད་བ་འབད་། 

གནད་བ་་ ོབ་དཔོན་དང་ོབ་ག་མཉམ་འལ་་ཐོག་ལས་ ོབ་ག་་ གས་བ། དས་མ་དང་ འལ་མ་བསམ་བ་འབད་བ་ 

མ་གས་ཅན་་ོབ་ག་་ོང་་ཐོ་ག་་བ་ན། འ་ས་ གདམ་ཁ་བ་། ག་བར་བ་། རང་ད་ད་བ། བསམ་འཆར་

བ་སོར་འབད་་དང་ དགས་གཏད་བད་་ལ་སོགས་པ་ ོང་་དང་ ་མ་་ད་མཚོན་ན། ོབ་དཔོན་ས་ ོབ་ག་་ ོབ་ཁང་

ནང་ལས་བ་ང་འབད་ཡོད་་་ག་བཞག་་ ང་ར་ད་ས་དང་་འདོད་ ་ལས་་འབད་ཐངས་་་ར་ལས་ོན་གས་པ་ གནད་

བ་ རང་བཟོ་འབད་་མས་གས་ན་ད། འ་ས་ ོབ་ག་་ ང་ར་བསམ་བ་འབད་་ས་མ་ཚད་པར་ ཕམ་དང་ོབ་དཔོན་ 

་ལས་མཉམ་རོགས་་ས་ ཨ་་་ འལ་མ། བོན་འས། ་ལ། གས་བ། ོ་བ་དང་ ཞན་པ་ཆ་་ར་ལས་ གས་ཤོམ་

འབད་ས་གས་པ་་ཕན་ཡོད། 

ོབ་དཔནོ་ས་ ཨ་་གནད་བ་ ལག་ན་འཐབ་ཐངས་་ ཐབས་ས་ག་འགོ་་བད་་ཡདོ།   

ོབ་ག་་ས་ ོབ་དཔོན་དང་ཕམ་ ་ལས་ མཉམ་རོགས་་དང་མཉམ་འལ་་ཐོག་ལས་ ང་་གནད་བ་ནང་ ག་་ར་བགས་་ན་

ན་ ས་ཐག་བཅད་ང་བབ་ན། 

ོབ་དཔོན་ས་ གནད་བ་ནང་་ ང་ག་་བ་ག་འབད་་ན་ན། གསལ་ོན་འབད་་ན་ན་དང་ ཡང་ན་ ད་བ་འབད་་ན་ཁ་

གསལ་འབད་བད་ད། དར་ན་ ོབ་མ་བ་པ་ཡན་ཆད་་ དན་ད་་ོབ་དཔོན་ས་ འོག་་བད་ཡོད་པ་ དོན་ཚན་་་ཐོག་་ 

ང་་གནད་བ་་ནང་དོན་བ་ག་འབད་ང་བབ། 

• ོམ། ཞབས་། ག་འལ། འ་མོ་དང་ ང་། 

• མས་ཁར་ན་་ གནད་དོན་ོ་བ་་ཏོག་ཏོ་ དོན་དག་དང་བཅས། 

• ག་་ད་ ག་བན་་ཐོག། 

• ན་ཐོ། 

• ག་ཡོད་པ་ག་བ་་ཐོ། 

• ག་བ་ཐོ། 

• ག་བ་བར་བ། 

• རང་ད་ད་བ་་འ་ཤོག། 

• ་ཤོག། 
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ང་་དོན་ཚན་་ བ་ག་འབད་ཚརཝ་ད་ ོབ་མ་བ་པ་ཡན་ཆད་་ོབ་ག་་ས་ འོག་་ད་ནང་བམ་འབད་ རང་ད་ད་བ་

འབད་། 

ང་ས་ འ་ག་་འབད་ གདམ་ཁ་བ་? ང་ས་ག་་ར་ས་? ་་མ་འོངས་པ་དགས་གཏད། 
   

 
 

ོབ་མ་བ་པ་ཡན་ཆད་་ོབ་ག་་ས་ རང་སོ་གནད་བ་་ རང་་མཉམ་རོགས་་ས་ འོག་་བད་ཡོད་པ་ད་ནང་བམ་འབད་ 

བར་བ་འབད་་དང་ ཡང་ན་ གནད་བ་ས་བན་འབད་བབ། 
 

 བར་བ་པ་ང་་་་་་་ དན་ས་་་་་་་ 

གནད་བ་་གས་པ་

ཆ། 

 དགས་གཏད་་བ་གས་ག་ག? ག་

་? 

དོན་ཚན་འ་ཐོག་་བསམ་

འཆར། 

མ་འོངས་པ་དགས་གཏད་་གཙོ་བོར་

བཏོན་ཡོདཔ། 

   

 

 

 

 ོབ་ག་ས་ ང་ར་གནད་བ་བར་བ་འབདཝ་ད་ ས་ཚོད་འརཝ་ལས་ ལོ་གག་ནང་ འ་ཤོག་ཚར་༢-༣ ་ག་བཀང་པ་ན་བབ། 

གནད་བ་་ ད་བ་་དོན་་ ན་པ་ན་ ོབ་དཔོན་ས་ འ་བགསཔ་ད་གངས་དཔ་མ་ཚད་ གས་་ཚད་ག་་ཡང་གངས་

དཔ་ན། 

ད་ཁག/གས། རབ ༼༤༽ འང ༼༣༽ མཐའ ༼༢༽ 

ག་ཐགོ་བད་

ཡདོཔ། 

 

ོབ་ག་འ་ས་ བད་་དང་འལ་

ཡོད་པ་ས་མ་ཚད་ དས་མ་ལས་ག་

པ་ འལ་ཡདོ་་གནད་དོན་ བ་ག་

འབད་ཡདོཔ། 

ོབ་ག་འད་ས་ བད་་དང་འལ་

ཡོདཔ་དང་ ད་པ་གནད་དོན་ བ་ག་

འབད་ཡདོཔ། 

ོབ་ག་འ་ས་ བད་་དང་འལ་ཡདོ་

ང་དས་མ་དང་འལ་བ་གནད་དནོ་ 

བ་ག་འབད་མ་གས་པས། 

གསར་ཐནོ། ོབ་ག་ས་ བ་ག་འབད་ཡོད་པ་ 

དོན་ཚན་་ཐོག་་ ང་ར་གནས་བས་

གསརཔ་ གསལ་ོན་འབད་ཡདོཔ།  

ོབ་ག་ས་ བ་ག་འབད་ཡོད་པ་ དོན་

ཚན་་ཐོག་་ བ་ཆ་༩༠ ་ག་ གནས་

བས་གསརཔ་བད་ཡོདཔ། 

ོབ་ག་ས་ བ་ག་འབད་ཡོད་་ནང་ 

གནས་བས་གསརཔ་ དག་པ་་བད་ཡོདཔ།  

་མང་། ོབ་ག་ས་ བ་ག་འབད་ཡོད་པ་ 

གནད་དོན་་ མ་པ་་ཚོགས་འབད་

ཡོདཔ། 

ོབ་ག་ས་ བ་ག་འབད་ཡོད་པ་ 

གནད་དོན་ མ་པ་མ་འཝ་ཨ་་་འག། 

 ོབ་ག་ས་ བ་ག་འབད་ཡོད་པ་

གནད་དོན་་ མང་ཤོས་ར་ཆ་འ་བས། 

 

 

ཚད་ག་ལག་ན་འཐབ་་ ་ོག་དང་ད་བ་འབད་། 

ཚད་ག་འ་ ོབ་ག་་ ་། བ་་དང་ ག་ས་བ་་ོང་་ག་་བམ་འབད་ང་ ལག་ན་འཐབ་བབ་པ་ ད་བ་ཐབས་

ལམ་ག་ན། འ་ ོབ་ཁང་་་ནང་ འལ་གཏོགས་འབད་་དང་ གཞན་གས་ན་ད་པ་ ོང་་ག་་ན་ཡང་ ལག་ན་འཐབ་བབ། 

ཚད་ག་འ་བཟོཝ་ད་ ོབ་ག་་ོང་་གས་་དོན་་ ག་ག་་་བཞག་་བཟོ་བ་ན་ག་ག་ ོབ་ག་ང་ར་དང་ བན་ས་

བས་་བཟོ་བ་ན་གས་ཤོམ་ན། ོབ་ག་་་་ ཚད་ག་བཟོཝ་ད་བཅའ་མར་གཏོགས་བག་པ་ན་ ང་་བ་ང་་་མ་་
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བད་གཏངམ་མ་ཚད་ རང་་བདག་དབང་དང་ ས་ཐག་བཅད་་ན་ ལ་གཏོགས་ཡོད་པ་མས་ཚོར་ནམ་ན། ཚད་ག་གས་ཤོམ་

འབད་བཟོ་ཡོད་པ་ན་ ོབ་དཔོན་འ་ ས་ཚོད་ཁར་་མག་བ་་་ན་པར་ དགས་གཏད་བབ་་་ གཙོ་བོར་བཏོན་གསཔ་ན། 

ོབ་ཁང་ོང་་ཚད་ག་ད། 

 ༤ ༣ ༢ ༡ 

གཙང་། གནམ་ད་ས་ད་ང་སངས་ས། 

་མ་གས་ག། བཙོགས་པ་

བཟོ་བཟོཝ་དང་ རལཝ་དཔ། 

ང་སངས་ས། ་མ་གས་ག། 

བཙོག་པ་དང་རལཝ་ཨ་་་འག། 

་མ་མ་གས་པས། བཙོག་

པ་དང་རལཝ་ཧ་ལམ་ག་

འག། 

་མ་མ་གས་པས། བཙོག་པ་

དང་རལཝ་གནམ་ད་ས་ད་

འག། 

ཡངོས་བ། ་བ་༥ ཆ་ར་ས་ཚར་ག། ་བ་༤ ས་ཚར་ག། ་བ་༣ ས་ཚར་ག། ་བ་༡ ཡང་ན་༢ ས་ཚར་ག། 

/ངོ་། ོང་་ག་ར་ ད་བ་་དོན་་

བཀལ་ག། 

ོང་་མང་ཤོས་ག་ ད་བ་་

དོན་་ བཀལ་ག། 

ོང་་ དག་པ་ག་ད་བ་

་དོན་་བཀལ་ག། 

ོང་་གག་ཡང་ ད་བ་་

དོན་་ མ་བཀལ་བས། 

གསལ་

ང་། 

 

ོབ་ག་ས་ ལན་་ གནམ་

ད་ས་ད་ གས་ཤོམ་འབད་

ས་ཡདོ་པ་ཁར་ ་བ་ག་ར་་

ལན་ གས་ཤོམ་འབད་ས་ག། 

ོབ་ག་ས་ ལན་་ ཧ་ལམ་ག་

གས་ཤོམ་ས་ཡོད་པ་ཁར་ ་བ་

་ལན་ཡང་ ཧ་ལམ་ག་གསལ་

ཏོག་ཏོ་འབད་ས་ག། 

ོབ་ག་ས་ ལན་ས་ཡོད་

ང་ ངས་ཏོག་ཏོ་ག་དང་ 

གསལ་ཏོག་ཏོ་ག་ན་འག། 

ོབ་ག་འ་ ་ར་ས་མནོ་

་་ ག་ཐོག་་་དཀའ་

ངལ་ག་འག། 

 

མ་་ཚད་ག། 

 ༤ ༣ ༢ ༡ 

གཙང་། གནམ་ད་ས་ད་ང་སངས་ས། 

་མ་གས་ག། བཙོགས་པ་

བཟ་ོབཟོཝ་དང་ རལཝ་དཔ། 

ང་སངས་ས། ་མ་གས་ག། 

བཙོག་པ་དང་རལཝ་ཨ་་་འག། 

་མ་མ་གས་པས། 

བཙོག་པ་དང་རལཝ་ཧ་

ལམ་ག་འག། 

་མ་མ་གས་པས། བཙོག་

པ་དང་རལཝ་གནམ་ད་ས་

ད་འག། 

ཡངོས་བ། ་བ་༥ ཆ་ར་ས་ཚར་ག། ་བ་༤ ས་ཚར་ག། ་བ་༣ ས་ཚར་ག། ་བ་༡ ཡང་ན་༢ ས་ཚར་

ག། 

དོ་ས། ས་ཚོད་ཁར་ ོད་། ོད་ས་ལས་ ནམ་༡ ས་་

སོ་། 

ོད་ས་ལས་ ནམ་༢ 

ས་ ་སོ་། 

ོད་ས་ལས་ ནམ་༣ ལས་

མངམ་ས་ ་སོ་། 

གསལ་ང་། 

 

ོབ་ག་ས་ ལན་་ གནམ་

ད་ས་ད་ གས་ཤོམ་འབད་

ས་ཡོད་པ་ཁར་ ་བ་ག་ར་་

ལན་ གས་ཤོམ་འབད་ས་ག། 

ོབ་ག་ས་ ལན་་ ཧ་ལམ་

ག་གས་ཤོམ་ས་ཡོད་པ་ཁར་ 

་བ་་ལན་ཡང་ ཧ་ལམ་ག་

གསལ་ཏོག་ཏོ་འབད་ས་ག། 

ོབ་ག་ས་ ལན་ས་

ཡོད་ང་ ངས་ཏོག་ཏོ་

ག་དང་ གསལ་ཏོག་ཏོ་

ག་ན་འག། 

ོབ་ག་འ་ ་ར་ས་མནོ་

་་ ག་ཐོག་་་དཀའ་

ངལ་ག་འག། 

 

 

ལས་་་ལ་དང་ད་དད་ཐ་ོ ལག་ན་འཐབ་་ོབ་ག་་ཡར་ས་དང་བ་འས་ ་གོ་དང་ད་བ་འབད་། 

ལས་་་ལ་ར་་འ་ ོབ་ག་་ བ་ང་འབད་ཡོད་པ་བ་ད་དང་འཝ་འབད་ ག་མཐོང་ལག་གང་་འས་་ོན་གས་

པ་བ་ང་ོང་་དང་ཡང་ན་ ད་བ་ག་་ཝ་ན། ་ས་ ོབ་ག་་ས་ བ་ཡོད་པ་ས་ཡོན་དང་་ོགས་ ་ལས་ གས་
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བ་་ ་་ནང་དང་ ས་ཚན་༢ ལས་མངམ་ནང་ གག་ལ་འབད་གས་པ་གསལ་ོན་འང་ཡོདཔ། ོབ་དཔོན་་ས་ ོབ་ག་་

གས་བ་དང་བ་ཁ་བ་དཔ་ཡོད་་་ སཔ་བཟོ་ན་ན་ བསམ་ན་ན་གསཔ་འ་འོང་། 

དགས་གཏད་་ག་ ༥.༣ བོ་ནོ་དང་ བ་ང་ཡར་གས་་དནོ་་ བསམ་ན། 

བ་ནོ་ ༥.༣.༢ བ་ང་ཡར་གས་་དནོ་་ ས་མན། ས་བན། ཕན་ས་ཅན་་བསམ་ན་་ ན་གས་པ་ཐབས་ས་་ ལག་

ན་འཐབ་ད། 

བ་དནོ་་ས་བཤད།  

ོབ་དཔོན་ས་ ོབ་ོན་ཐབས་ས་་ ོབ་ག་ག་ར་་ ཕན་ཐོག་ཡོད་ད་བ་་དང་ ོབ་ོན་བར་འལ་འབད་ད་པ་ ོབ་ག་་

ས་འན་འབད་གས་་དོན་་ ོབ་ོན་འབད་བ་བས་ ས་ན་་ ོབ་ག་་བ་ང་ ་ོག་དང་ད་བ་འབད་དཔ་ན། ོབ་

དཔོན་ས་ ོབ་ོན་ོང་་་ ཕན་ཐོག་ག་་་འག་ག་དང་ ད་ཆ་ོན་ཐངས་་ བ་བ་ག་་་ར་ འབད་དཔ་འག་ག་ ་ཡང་ 

ད་བ་འབད་དཔ་ན། 

གནད་དནོ་གཙ་ོབ།ོ 

  ༡) ས་མན་བསམ་ན། 

  ༢) ས་བན་བསམ་ན། 

  ༣) ཕན་ས་ཅན་་བསམ་ན། 

  ༤) ོབ་ག་་་ལ། 

ས་མན་བསམ་ན་ར་་འ་ བས་ཐོབ་ག་་ནང་འད་ ད་བ་་བ་འས་ལས་བན་་ བ་ང་་ལས་དོན་་འབ་གས་

པ་ དགས་བསལ་་ཐབས་ལམ་ཡོད་པ་ན་ ་བང་ན་པ་བསམ་ན་འ་་ བ་ན། 

ས་བན་བསམ་ན་ར་་འ་ ོབ་ག་་ས་ དོན་ཚན་དང་འལ་བ་ གས་བ། ག་ལ་ ཡང་ན་ གནས་ཚད་་ འབ་ཐབས་

་ ོབ་དཔོན་ས་ ཐད་ཀར། ང་སངས་ས། ས་ག་དང་ ང་བན་་ བསམ་ན་ན་་་ བ་ན། 

ཕན་ས་ཅན་་བསམ་ན་ར་་འ་ ོབ་ག་་མས་གས་བད་གསཔ་བཟོ་་དང་ ང་་མས་ཁར་མ་ཕོག་པ་ བསམ་ན་ག་

ན། ་ས་ ོབ་ཁང་ནང་་ ོབ་ག་ཡར་ག་་དོན་་ ལམ་ོན་འབདཝ་ན། 

ོབ་ག་་་ལ་ར་་འ་ ོབ་ག་ས་ང་ཡོད་པ་ཡོན་ཏན་དང་ག་ལ་ ་ལས་ བསམ་ོད་ གསལ་ོན་འབད་ཐངས་ག་་ བ་

ན། 

 
 

ངག་ཐགོ་བསམ་ན་་ཐབས་ས།  

ངག་ཐོག་བསམ་ན་འ་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་དང་ ས་དང་མནམ་མ་ཚད་ ོབ་དཔོན་ས་ ོབ་ག་་་ མས་ས་ཚོར་གས་པ་ ས་

བས་ག་ན་གསཔ་ལས་ གནམ་ད་ས་ད་ས་གས་དང་ ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཐབས་ལམ་ག་ན། ངག་ཐོག་བསམ་ན་ནམ་ད་ འོག་

་ག་མ་ནང་ད་ཡོད་པ་ གནད་དོན་ཁག་་ཏོག་ཏོ་་ ད་དཔ་ན། 
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ག་་་ འབད་་?ོ 

༡༽ ་འོ་ལས་ བ་ང་དས་མ་ ས་འན་འབད། 

༢༽ ང་སངས་ས་དང་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་ན་པ་ ངག་ཐགོ་བསམ་ན་བད། 

༣༽ ོབ་ག་་ ་ོགས་་དོན་་ བ་ར་ག་ན། 

༤༽ ོབ་ག་ས་ ་འངས་ཡོད་་་ ཚགས་ཁར་ད་ང་མ་ད་ང་ གས་ཤོམ་འབད་བ་་ མས་གས་ན་ད། 

 

 
 

 

མཉམ་རགོས་་བསམ་ན་ཐབས་ས། 

མཉམ་རོགས་་བསམ་ན་ཐབས་ས་འ་ས་ ང་ར་ནང་ོག་ བ་ང་་་དང་འལ་བ་ བསམ་ན་ན་་དང་ན་་་བས་

ནམ་ན། ཐབས་ས་འ་ས་ གས་ན་་འབད་ན་པར་ ཡར་གས་གཏང་་་ དགས་གཏད་བདཔ་ན། འ་ས་ ོབ་ག་་ 

དོན་ཚན་་་ོགས་གས་ཤོམ་འོང་་དང་ མཉམ་འལ་་ཐོག་ལས་ བ་་མས་གས་ན་་ ད་བ་འབད་་གས་བ་ཡར་

གས་གཏངམ་ན། 

འོག་་ག་མ་འ་ མཉམ་རོགས་་བསམ་ན་ཐབས་ས་ ལག་ན་འཐབ་ཐངས་་ད་ན། 

ག་་་འབད་་?ོ 

༡༽ ཕན་ཐགོས་ཅན་་བསམ་ན་ན་ཐངས་ ཚབ་ད་་ཐོག་ལས་ ོན་ད། 

༢༽ གག་ས་གག་་ ཕན་ས་ཅན་་བསམ་ན་ན་ཐངས་ གསལ་ཏོག་ཏོ་འབད་ོན་ན་ད། 

༣༽ གག་ས་གག་་ བསམ་འཆར་དང་བསམ་ན་ན་་འ་ ོབ་ག་རང་ར་སོ་སོ་འགན་ར་ནམ་བཤད་ན་ད། 

༤༽ ོབ་ག་་་ མཉམ་རོགས་་བསམ་ན་འ་ཤོག་ག་ན་་འབད་བ་ན་ ོབ་དཔོན་་ས་ ལོག་ མཉམ་རོགས་་ས་ཚོགས་་ར་ལས་ ཁ་

གསལ་འབད་ོན་ན་་་ཕན་ཐོགས། 
 

འོག་་ག་མ་འ་ ོབ་མ་༤ པ་ ་་ས་ཚན་་དོན་་ མཉམ་རོགས་ནང་ོག་ བ་་ོའོ་ག་དང་བཅས་ མཉམ་རོགས་་བསམ་

ན་འ་ཤོག་ན། 

མཉམ་རགོས་་བསམ་ན་འ་ཤགོ། 

ོབ་ག་་ང་། བོ་ག་དང་པ། 

མཉམ་རོགས་བར་བ་པ་ང་། ོབ་ག་གས་པ། 

༡༽ ད་་ཆ་རགོས་ས་བཟ་ོཡདོ་པ་ ས་ཆ་་མོ་ད་གགས་འ་ནང་ལས་ དགའ་ཤསོ་གམ་ས། 

    ཀ༽ /མོ་ ས་ཆ་་མོ་ད་གགས་འ་ ོ་བ་་ཏོག་ཏོ་འག། 

    ཁ༽ ་/མོ་ས་ ས་ཆ་ང་དང་ས་ངས་་ ས་བན་འབད་ོན་ག། 

    ག༽ /མོ་ས་ ས་ཆ་ར་ལས་ ད་ག་ང་འབད་ བཤད་པ་བས་ག། 

༢༽ ངོ་་་ར་ལས་ བསམ་འཆར། 

    ཀ༽ /མོ་ས་ འལ་ཡོད་་ང་ག་ལག་ན་འཐབ་་ བཤད་པ་བ་དཔ་འག། 

    ཁ༽ ལ་སགོས་པ་ གས་ཡངས་་ག་་ ལག་ན་འཐབ་་ ་འོང་། 

མཉམ་རགོས་ཚགོས་ས་་ག་ཕབ། 

ོབ་ག་དང་པ། ད་་བསམ་འཆར་དང་པ་འ་་ དོན་དག་ག་་ན་?ོ 
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ོབ་ག་གས་པ། ད་་ད་གགས་ནང་ཡོད་པ་ ས་ཆ་མ་འ་བ་བཤད་པ་བ་ད་ ད་ག་ལག་ན་འཐབ་པ་ན་ གས་ཤོམ་འོང་་ན་པས། 

ོབ་ག་དང་པ། ཡ་ཡ། བབ། 

ོབ་ག་གས་པ། འ་ plateau ན། ར་ན་པར་ plateau ར་་འ་ ག་་བམ་ག་ཡོད་ག་ བ་པ་ན་ ག་་མས། 

ོབ་ག་དང་པ། ཡ་ཡ་ ང་ས་་་ འབད་། ད་་བསམ་འཆར་གས་པ་འ? 

ོབ་ག་དང་པ། ང་ས་བ་བ་ན་ ད་ས་ ‘coz’ ར་་འ་ ཚར་གམ་ལག་ན་འཐབ་། ‘coz’ ར་ན་པར་ ‘because’ ར་ལག་ན་

འཐབ་པ་ན་གས་ཤོམ་འོང་་མས། 

ོབ་ག་གས་པ། ཡ་ཡ། ང་ས་ བས་ཁ་བ་། 

 

 
 

ག་ཐགོ་བསམ་ན་་ཐབས་ས།  

ག་ཐོག་བསམ་ན་་ཐབས་ས་འ་ས་ ོབ་ག་་གས་པ་ཆ། བ་ཁ་བ་དཔ་ཡོད་པ་ས་ངས་དང་ ལ་མ་དོན་་བསམ་

འཆར་་ ག་ཐོག་་བད་་འོངམ་ན། ོབ་ག་་ ཡར་གས་འ་་་ ཆ་རོགས་འབད་བ་ ཐབས་ལམ་ས་གས་ཅན་ག་ན། 

ན་ང་ བསམ་ན་འ་ ཕན་ཐོགས་ཅན་འོང་་དོན་་ ང་་ག་དང་ ཐད་ཀར་་འོང་ད། 

ག་ཐོག་བསམ་ན་་ཐབས་ས་འ་ལག་ན་འཐབ་ད་ འོག་་གནད་དོན་་ ད་དཔ་འ་གལ་། 

ག་་་ འབད་་?ོ 

༡༽ ག་ཐོག་བསམ་ན་ནམ་ད་ ལག་ན་དས་འཐབ་འབད་བབ་དང་ ཧ་ཝ་འབད་ན་དཔ་ན། 

༢༽ ོབ་ག་ས་ ག་་་བ་ང་དས་མ་མན་ག་ག་དང་ ཡང་ན་ མཐར་འལ་ཚད་ག་་ཡང་ ད་ད། 

༣༽ ོབ་ག་འ་་ བས་ཁ་བ་དཔ་/ཡར་གས་གཏང་དཔ་ག་་འག་ག་ བ་ད། 

༤༽ ོབ་ག་འ་་་ ལན་ང་ར་ས་ འཚོལ་་མས་གས་ན་ད། 

 

འགོ་་ཡདོ་་་ ག་ཐགོ་བསམ་ན་་ད་ན།  

ད་དང་པ་འ་ དཔལ་འོར་ག་པ་ས་ཚན་་དོན་་ འོས་ན་་ཚད་ག་དང་བཅསཔ་་ན། 

་བ། ་ཚན་ནང་་འབད་ འག་་འོང་འབབ་་ད་བཏབ་ད་པ་ར་ལས་ ར་ག་ག་བཟོ། ་་ལ་ས་ ོབ་ཁང་ན་ ན་་

འབད། 

ཚད་ག། ༤ ༣ ༢ 

གཙང་། གནམ་ད་ས་ད་ང་སངས་ས། ་མ་

གས་ག། བཙོགས་པ་བཟོ་བཟོཝ་དང་ 

རལཝ་དཔ། 

ང་སངས་ས། ་མ་གས་ག། 

བཙོག་པ་དང་རལཝ་ཨ་་་འག། 

་མ་མ་གས་པས། བཙོག་པ་དང་རལཝ་ཧ་ལམ་ག་

འག། 

 

གསལ་ང་། 

ོབ་ག་ས་ འོང་འབབ་་ད་བཏབ་

་འ་ ཁག་་བ་ར་ལས་ བཤད་

་དནོ་་ གནམ་ད་ས་ད་ ་

འངས་ག། 

ོབ་ག་ས་ འོང་འབབ་་ད་བཏབ་

་འ་ ཁག་་བ་ར་ལས་ ཧ་ལམ་

ག་ བཤད་ག། 

ོབ་ག་ས་ འོང་འབབ་་ད་བཏབ་་འ་ ཁག་་

བ་ར་ལས་ ངས་གསལ་ནམོ་ག་ ད་པ་་

ལས་ བཤད་་ ་འངས་ག། 
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ཚནོ་ག། ར་ག་ནང་་ དནོ་ཚན་སོ་སོ་་ འོས་

འབབ་ཡོད་པ་ཚོན་ག་ལག་ན་འཐབ་

ག། 

ཚོན་ག་མ་འཝ་་ ་བས་་  ཁ་

མདོག་དང་ཐབས་ས་གསརཔ་མ་འཝ་

བཏོན་ག།  

ར་ག་ནང་་ དནོ་ཚན་སོ་སོ་་ འོས་

འབབ་ཡོད་པ་ཚོན་ག་ལག་ན་འཐབ་

ག། 

ཚོན་ག་མ་འཝ་་ ་བས་་ ཁ་

མདོག་དང་ཐབས་ས་གསརཔ་ཨ་་་

བཏོན་ག།  

ར་ག་ནང་་ དོན་ཚན་སོ་སོ་་ འོས་འབབ་ཡོད་པ་

ཚོན་ག་ཨ་་་ ལག་ན་འཐབ་ག། 

ཚོན་ག་མ་འཝ་་ ་བས་་ ཁ་མདོག་དང་ཐབས་

ས་གསརཔ་མ་བཏོན་པས། 

གསར་གཏདོ། ར་ག་ མ་འཝ་འབད་བཟོ་ག། ར་ག་ཨ་་མ་འཝ་འབད་བཟོ་ག། ར་ག་་ཆ་ཤས་ལ་་ག་ གཞན་་དང་འ་བས། 

དོ་ས། ས་ཚོད་ཁར་དོ་། ོད་ས་ལས་ ནམ་༡ ས་་སོ་། ོད་ས་ལས་ ནམ་༢ ས་་སོ་། 

 

ག་ཐོག་བསམ་ན་འཝ་ད་ བ་ཁ་བ་ཡོད་པ་གས་༼བས་གས༽ ལག་ན་འཐབ་པ་ན་གས་ཤོམ་ན། ོབ་དཔོན་དང་ོབ་ག་

་ མཉམ་བ་་ཐོག་ལས་ བས་གས་་བཟོ་ན་ན་ ོབ་ཁང་ནང་ གསལ་ོན་འབད་བཞག་ད།  

འོག་་ག་མ་ནང་ དོན་ཚན་དང་འལ་བ་འཛོལ་བ་་ བ་ཁ་བ་ད་པ་དོན་་ གས་་ད་བ་་ད་དག་པ་ག་བད་་ཡོད། 

དནོ་ཚན། བ་ག། 

ག་བ་མ་བབ་པ་ན་   

ག་རོ་མ་བབ་པ་ན་  

ག་གས་བཀལ་ད་པ་ན་  

བཅད་མཚམས་མ་བབ་པ་ན་  

ལ་ཕབ་མ་བབ་པ་ན་  

ས་ངོ་མ་བབ་པ་ན་  

 

དགས་གཏད་་ག་༥.༤ བག་བ་་ཐབས་ས་་ཚགོས་ བཟ་ོབད་ དང་ད་དོ། 

དགས་གཏད་་ག་༥.༤.༢ ལན་ཤགོ་་ བན་ངས་དང་བཅསཔ་་ གནས་མ་་་དནོ་་ ་བ་ན་དག་དང་འལ་བ་་་ ་

ནང་ བཅའ་མར་གཏགོས་་ བག་བ་་ཐབས་ས་་ ལག་ན་འཐབ༌གས་ད། 

བ་ནོ་་ས་བཤད། 

ོབ་དཔོན་ས་ ོབ་ག་་་བ་ང་གནས་ཚད་དང་ བ་འས་ས་འན་འབད་ཐབས་་ ོབ་ཚན། ོབ་ས་ ཡང་ན་ ལོ་འར་ོབ་

ག་་མག་་ བག་བ་་ཐབས་ས་་ཚོགས་དང་ ་བ་་མང་་ ཐོག་ལས་ བཟོ་བད་འབད་་ལག་ན་འཐབ་། ོབ་དཔོན་་ས་ 

ོབ་་ས་གས་་ལམ་གས་དང་འལ་་ མཉམ་བ་་ཐོག་ལས་ ་ཤོག་བག་དད་འབད་། ས་གས་ འ་འན་འཐབ་་དང་ 

ལན་ཤོག་ད་བ་འབད་། ་ལས་ ་འདོད་དང་མན་པ་གནས་ཚད་་འབ་ཡོདཔ་ས་བན་བཟོ་་དོན་་ ད་ོན་ ལན་ཤོག་དང་

གག་ཁར་ ་བད་འཆར་ག་་ག་བཟོ་ཡོད་་འ་ ལག་ན་འཐབ་ད།  
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གནད་དནོ་གཙ་ོབ།ོ  

  ༡) བག་བ་ཐབས་ས། 

  ༢) ་བ་མ་པ། 

  ༣) ོགས་ས་ད་པ་ད་བ། 

བག་བ་ཐབས་ས་ར་་འ་ ོབ་ག་་ད་བ་འབད་་དོན་་ ོབ་དཔོན་་ས་ ལག་ན་འཐབ་པ་ག་བད། ལམ་གས། 

ཐབས་ལམ། ཐབས་ག། ་གས་དང་་མ་་་བ་ན།  

་བ་མ་པ་ར་་འ་ ་བ་གས་་ཚོགས། ལན་གདམ་ཁ་ཅན་་་བ། ལན་ང་་་བ། ལན་ང་་་བ། ས་ོང་བབ་། མན་

ག་འབད་། ན་ན་གས་བཀལ་། གནས་མ་དང་ ་མ་བག་་་་ འལ་གག་འབདཝ་ན།  

ོགས་ས་ད་པ་ད་བ་ར་་འ་ ད་ཚད། ཚད་ག་དང་ ད་ོན་ལན་ཤོག་ལ་སོགས་པ་ས་ ལམ་ོན་འབད་བ་ ད་བ་་ཐོག་

ལས་ གས་ན་ཐངས་་ལམ་གས་ག་་བ་ན།  

 
 

བག་བ་དང་ས་གས་་ ོབ་ག་་ས་ ་གང་་ དས་མ་དང་འལ་་ བ་ང་འབད་མ་འབད་་ཕོ་ཚོད་བ་་དོན་ལས་ 

འ་འན་འཐབ་ན། བག་བ་དང་ས་གས་ལས་ཐོབ་ཡོད་པ་གས་་ས་ ོབ་ག་་བ་ང་གས་བ་ ག་ཞན་་ད་པར་ 

དང་ ལ་ལས་མཐོ་མ་ས་ཡོན་འལ་གས་་དོན་་ ག་ཆ་ག་་གཏན་འབས་འབདཝ་ན། ་མ་/གས་ཐོབ་་ས་ ོབ་ག་་

་གས་བ་དང་ ས་ཚད་་ད་མ་་་་ཕན་ཐོགཔ་ན། ལོགས་ག་ལས་འབད་ བག་བ་དང་ ས་གས་འ་ས་ ོབ་ག་

ང་ར་བ་ཐངས་་ད་པར་དང་ ལ་ལས་གས་་ གས་ཤོམ་་འཐོབ་གས་་་ཕན་ཐོགཔ་ན།   

ལོ་གག་་ན་ གནད་དོན་མ་འཝ་་་ཐོག་་ བག་བ་་ཚོགས་་ འ་འན་འཐབ་གསཔ་ན། ད་འབད་བ་ན་ ོབ་ཚན་་་

ང་་ ན་འ་དང་ ཡང་ན་ ས་བང་བག་བ་་འ་འན་འཐབ་ཐོག་ལས་ ོབ་ག་་ས་ཡོན་བ་ངས་ཧ་་་ ལ་ལས་ོབ་

ོན་་དགས་གཏད་་ ག་་་བད་དཔ་ན་ན་ས་གས་།  ོབ་ཚན་མག་བ་བ་ལ་་ ོབ་ག་་ གས་བ་་གནས་

མ་དང་ ལས་དོན་་འབ་གས་མ་གས་བག་བ་འབད་་དོན་་ ་ལ་བག་བ་ ཡང་ན་ བ་འས་བག་བ་འབདཝ་ན། 

ད་ན་ོབ་དཔོན་ས་ ས་ན་མང་ཤོས་ར་  ས་ཚད་ན་པ་བག་བ་འ་འན་འཐབ་་དགས་ལ་འབ་ཐབས་་་ག་

འབདཝ་ན།  

དགས་ལ་རཝ་ད་་ ་གང་་ལས་དོན་་བ་མ་འབ། ོབ་ག་་བ་ང་ད་པར་དང་ ོབ་ག་་འན་ཐངས་་ཧ་་་

བག་དད་འབད་་་ཝ་ན། དགས་ལ་་ས་འན་འབད་ཚར་བ་ལ་་ ོབ་དཔོན་ས་ང་བན་དང་ ས་ཚད་ན་པ་བག་

བ་ལ་མན་ཐོག་་ འ་འན་འཐབ་་་དཔའ་བཅམ་འོང་། ོབ་དཔོན་ས་ དང་པ་ར་ ་བད་འཆར་ག་་ག་ (་་ེས་) 

བཟོ། ་ལས་ ་བ་་བཟོ་ན་ན་ མཉམ་རོགས་གག་ཁར་ ་བ་ད་ཁག་གས་བས་དོན་་ མཉམ་འལ་འབད་་ཚད་ན་བཟོ་ད། 

་ཚན་ད་བ་བས་་ མཉམ་རོགས་གཞན་ས་ ལག་ན་འཐབ་་ད་ོན་ལན་ཤོག་་ བཟོ་ན་ན་ ལན་ཤོག་་་གས་ནང་་ ད་

བ་འབད་ད། 

ོབ་དཔོན་ས་ང་བན་དང་ ས་ཚད་ན་པ་ས་གས་་ འ་འན་འཐབ་་དོན་་ ་མཚན་ན་པ་་མ་་ད་ཚད་་ གཤམ་

་འད་་ཡོད།  
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ཀ༽ ོབ་ཚན་བག་བ། བོ་ས་བག་བ་དང་ ས་གས་་དནོ་་ ་བད་འཆར་ག་་ག་བཟ།ོ (་་ེས)  

འག་་ོབ་དཔོན་མང་ཤོས་ག་ས་ར་ ང་ར་་བད་འཆར་ག་་ག་འ་ ་མ་་ག་ོབས་ད་མ་དང་ 

འལ་་ བཟོཝ་ན། ་བ་ག་བད་འ་ས་ གས་་དོན་ཚན་་ག་ོབས་ད་མ་དང་འལ་་ གསལ་་་འབད་བ་བམ་འབད་

གསཔ་ན།   

ཁ༽ བོ་ག་་མན་ོག་གནས་མ་དང་ གས་བ་་ད་བ་འབད་གས་པ་་བ་བཟ།ོ 

ད་ན་ོབ་དཔོན་ས་ ོབ་ག་་མནོ་ག་དང་ གས་བ་་གནས་མ་བག་བ་་དོན་་ ་བ་་ཚོགས་་ལག་ན་འཐབ་ན།  
 

ག༽ ་བ་ས་ཚད་ཡར་ག་གཏང་་དནོ་་ ོབ་དཔནོ་་དང་ མཉམ་འལ་འབད་་ ཚད་ན་བཟོ་ད།  

ོབ་དཔོན་ས་་ཤོག་བཟོ་ཚར་ནམ་ལས་ ས་ཚད་ན་པ་་ཤོག་ཡར་ག་་དོན་་ མཉམ་རོགས་་དང་ གག་ཁར་་ཤོག་བག་དད་

འབད་ད། ་བ་འ་་ ་གང་གནས་ཚད་དང་ ོབ་ག་་མནོ་ག་གནས་མ་གག་ཁར་ མན་ མ་མན་བ་འོང་། 

ས་གས་བག་དད་གནས་ཚད་་མ་འ་ ོབ་ག་་བག་བ་འབད་་ ང་བན་དང་ ས་ཚད་ན་པ་ཐབས་ས་ག་ན། ོབ་

དཔོན་ས་ ང་ར་་ཤོག་ད་པར་ར་ལས་ཧ་་གས། འོག་་ན་ཐོ་འ་ ་ཤོག་བག་དད་བས་་ ལམ་ོན་་ལག་ན་འཐབ་

བབ་པ་ཁར་ ོབ་དཔོན་ས་ ་ཤོག་་བཟོཝ་ད་ ལ་མན་་་མ་་དང་འལ་མ་འལ་་ བ་ད་འབད་ཡང་བབ་ན།  

དགས་གཏད་་ག། ༥.༥ བོ་ནོ་་གས་ཡར་ག་་དནོ་་ ད་བ་ གནས་ད་ལག་ན། 

བ་ནོ། ༥.༥.༢ འསོ་འབབ་དང་བན་་ ད་བ་གནས་ད་་ ོབ་ནོ་་གས་གས་བས་་དནོ་་ ད་དོ་འབད་གས་ད། 

བ་ནོ་་ས་བཤད།  

ོབ་ག་་ ོབ་ོང་འབད་ཐངས་དང་ ཡར་འལ་ ་ལས་ མས་གས་ད་ང་་ ད་བ་འབད་་དོན་་ ོབ་དཔོན་ས་ ོབ༌ག་

དང་གག་ཁར་འལ་བ་འཐབ་ན། ོབ་ཁང་་ད་བ་་ ོབ་ག་ ཡར་ག་་དོན་་ལག་ན་འཐབ་ན། ོབ་དཔོན་ས་ ོབ་ག་

་བ་ང་ནང་་ བ་ར་འབད་་དོན་ལས་ ད་བ་འ་ ོབ་ོན་་མ་ནང་ དས་མ་་བ་ཆ་ཤས་གཙོ་བོ་ག་་བས་དཔ་

ན། ད་བ་་གནས་ད་་་ དོན་ན་ཅན་ག་་ལག་ན་འཐབ་པ་ན་ ོབ་ོན་་གས་ ཡར་བད་གཏང་གསཔ་ན། 

གནད་དནོ་གཙ་ོབ།ོ 

  ༡)  ད་བ་གནས་ད་ལག་ན་འཐབ་།  

  ༢)  ད་བ་གནས་ད། 

  ༣)  གས་ར། 

  ༤)  ོབ་ོན་་གས། 

ད་བ་གནས་ད་ལག་ན་འཐབ་་ར་་འ་ ོབ་ོན་་གས་ན་ ས་བང་དང་ག་བཟོ་ ་ལས་ ང་གས་ད་བ་ལས་ཐོབ་པ་ 

གནས་ད་་ལག་ན་འཐབ་་འ་་བ་ན། 

ད་བ་གནས་ད་ར་་འ་ ས་བང་དང་ག་བཟོ་ ་ལས་ ང་གས་ད་བ་་ལས་ཐོབ་པ་ོབ་ག་་ གནས་ད་་་བ་ན། 

གས་ར་ར་་འ་ ོབ་ོན་་དགས་གཏད་འབ་་དོན་་ ོབ་དཔོན་ས་བ་ང་་མ་་ ད་བ་གནས་ད་་ ག་བཞག་

་ བ་བ་འབད་་་བ་ན། 

ོབ་ནོ་་གས་ར་་འ་ ནམ་ན་གས་ོལ། མས་གས། བ་ང་་་་མ་པ་ ཡང་ན་ ོབ་ག་་ས་ཡོན་དང་ག་ལ་

་ཚངམ་་ཡར་ག་གཏང་་དོན་་ བ་ར་འབད་གས་པ་ལམ་ག་་བ་ན། 
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ཀ) ོབ་ནོ་་གས་གས་བས་འབད་་དནོ་་ ག་བཟ་ོད་བ་་ཐོ་ཐགོ་ལས་ ོབ་ག་་ད་བ་གནས་ད་བ་ན་འབད་།  

ོབ་ག་ག་ར་་ ང་ར་མནོ་གས་དང་ གས་བ་མ་འཝ་ཡོད་ང་ ག་བཟོ་ད་བ་ལས་བན་་ ་ཕན་འཐོབ་དོ་ཡོདཔ་ན། ག་

བཟོ་ད་བ་ལས་ང་་ ོབ་ག་་བ་འས་དང་ ཡར་ས་་མ་པ་་བ་ད་་བན་་ ོབ་དཔོན། ོབ་ག་དང་ གཞན་འལ་

ཡོད་་ས་  བ་ང་གས་ར་་འཆར་ག་བམ་་་ཕན་ཐོགསཔ་ན། ་འབདཝ་ལས་ ལ་མ་ོབ་ོན་་ ཕན་ས་ཅན་་འང་

ཐབས་་ ོབ་ག་་ཡར་ས་་ོག་་དོན་ལས་ ད་ན་ོབ་དཔོན་ས་ ག་བཟོ་ད་བ་ ་ཚོགས་་ཐོག་ལས་ ས་ཚོད་་ག་

དང་འལ་་ ོབ་ག་་ཡར་ས་་དོན་་ནམ་ཁག་ཝ་ག་ ཕན་ས་་བ་བསམ་ན་་ནམ་ན།  

ོབ་ག་་ བ་ང་བ་འས་་གནས་ད་བ་ན་འབད་་དང་ ོབ་ོན་་གས་གས་བས་་དནོ་་ ོབ་ག་་ཨང་གནས་ཅན་

་ད་དོ་གསར་བཏདོ་འབད། 

ཨང་གནས་ཅན་་ད་ོད་འ་ བ་ང་ཡར་ག་་བ་ད་་བཞག་བབ་ན། ་ས་ ོབ་དཔོན་་ འཆར་ག་དང་  ོབ་ག་་་

བ་ན་ཐངས་ས་། ོབ་ག་་ བཟའ་ཚང་དང་གག་ཁར་ བ་འས་་ར་ལས་བ་དོན་ོད་་དང་ ོབ་ག་ང་ར་ ལོ་གག་་

ང་ རང་ད་ཡར་ག་་ར་ལས་བསམ་བ་འབད་་་ཕན་ཐོགཔ་ན། ད་ོད་འ་ ོབ་ག་་ག་་བ་ང་འབད་དོ་ག། ག་་ཧ་་་

ག་དང་ ག་་ནང་དཀའ་ངལ་འང་དོ་ག་ བ་གས་པ་ལམ་ག་ན། ་་བན་་ ོབ་དཔོན་་ས་ དཀའ་ངལ་ས་འན་འབད་ནམ་

ལས་ ་དང་འལ་་འཆར་ག་བཟ་ོགསཔ་ན། ཨང་གནས་ཅན་་ད་ོད་འ་ ོབ་ག་་ མཁས་མག་་དང་གག་ཁར་འལ་བ་

འཐབ་། ་་་ནང་བསམ་འཆར་བཤད་་དང་ བ་ང་འབད་་་ོ་ོབས་དང་ ོ་ཉམས་་ང་ང་བཟོ་གས་པ་ས་་ག་ན། 

ོབ་ག་་་ ཨང་གནས་ཅན་་ད་ོད་འ་ མ་བཟོ་བ་་མ་ ང་ར་གསང་བ་གནད་དོན་་ ་མང་་མཐོང་ཐོས་་ བ་སོར་འབད་

ག་དང་མ་ག་་ མས་གས་དང་ད་ས་་ ཧ་་དཔ་འ་ གལ་་ཤོས་ག་་བཝ་ན།  ་འབདཝ་ལས་ ོབ་ག་དང་ ང་

ར་ཕམ་་ལས་ གནང་བ་ས་པར་་ན་ད།  

ཁ) ོབ་ནོ་་གས་གས་བས་་དནོ་་ ང་གས་ད་བ་་ཐོ་ཐགོ་ལས་ ོབ་ག་་ད་བ་གནས་ད་་བ་ན་འབད། 

ང་གས་ད་བ་འ་ས་ ོབ་ས་དང་ ོན་ཚན་མག་བཝ་ད་ ོབ་ག་་གས་བ་དང་ གས་་གཏན་འབ་འབད་་་ ལག་

ན་འཐབ་ན། ོབ་ག་ས་ཐོབ་ཡོད་པ་གས་་བན་ ནང་དོན་་ག་་་ས་གས་་ག་བ་ན་ན་ གནས་མ་གཞན་དང་ ཡང་ན་ 

ོན་ཚན་གཞན་ནང་ོ་གས་་གས་་ཐག་གཅད་འབད་གས། 

་ས་ཡང་མ་ཚད་ གས་བ་ག་འབད་་དང་ ང་གས་ན་་་ས་ ་གང་་དས་མ་་བ་གནས་ཚད་་ བ་མ་འབ་བ་

་་ཕན་ཐོགཔ་ན།  ད་ན་ོབ་དཔོན་ས་ འབད་ད་པ་་འཇམ་ཤོས་གཔ་འ་ དོན་ཚན་་ ང་ར་གས་བ་དང་བན་པ་

ད་དད་འབད་་འ་ན།  

འོག་་བད་་ཡོད་་ ་བ་ད་དད་་ག་མ་འ་ ོབ་ག་་མནོ་གས་ད་མ་དང་ ་བ་་ཚོགས་་ལན་འ་་ག་ལ་་

ས་་ ཐབས་ལམ་འཇམ་ཤོས་གག་ན། 
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་བ་ད་དད་་ག་མ། 

ོབ་དཔནོ་་ང་། …………………… ས་ཚན། ………………………… བོ་མ། …………… ་ས། ………………………… 

མནོ་གས་་

ད་མ། 
ལན་ཐད་ཀར་་ཕོག་་ཡོད་

པ་ོབ་ག་་ངས་ཁ། 
ལན་ གསལ་ཏོག་ཏོ་ད་

པ་ོབ་ག་་ངས་ཁ། 
ལན་ཕོག་མ་གས་་

ོབ་ག་་ངས་ཁ། 
ོབ་དཔོན་ས་ ད་དད་

་ར་ལས་བཤད་པ། 
ལ་མ་ོབ་ོན་ཡར་

ག་་འཆར་ག། 

ན་ས།      

་ོགས།      

ལག་ན།      

ད་དད།      

ད་བ།      

གསར་ན།།      
 

 

ོབ་དཔནོ་་ང་།…………………………ཚསོ་ཚན།………………………བོ་མ།……………་ས། ………………………………… 

 

་བ་ད་མ། 

ལན་ཐད་ཀར་་ཕོག་

་ཡོད་པ་ོབ་

ག་་ངས་ཁ། 

ལན་གསལ་ཏོག་ཏོ་ད་

པ་ོབ་ག་་ངས་

ཁ། 

ལན་ཕོག་མ་གས་་

ོབ་ག་་ངས་ཁ། 

ད་དད་་ཐོག་་ ོབ་

དཔོན་ས་ བཤད་པ། 

ལ་མ་ོབ་ོན་ཡར་

ག་་འཆར་ག། 

ལན་གདམ་ཁ་ཅན་་་བ།      

ལན་ང་་་བ།      

གས་བཀལ་་་་བ།      

ལན་ང་་་བ།      

ས་ོང་བབ་      

མན་ག་་་བ།      

ོབ་དཔོན་ས་ ག་་ག་མ་ནང་ལས་བ་ག་འབད་ཡོད་པ་གནས་ད་་ ལག་ན་འཐབ་་ དས་མ་བ ་གང་གནས་ཚད་

འབ་ཐབས་དང་ ོབ་ག་་གས་བ་ཡར་ག་གཏང་་དོན་་ ོབ་ོན་གས་བས་འབདཝ་ན། 
 

 

ོབ་ག་་ མཐ་ོབ་མནོ་ག་ནང་འལ་གཏོགས་འབད་བག་་དནོ་་ ད་བ་གནས་ད་ལག་ན་འཐབ་་ ོབ་ནོ་་གས་གས་

བས་འབད། 

དར་ན། ག་མ་ག་འབད་ ང་་བད་་ཡོད་པ་ ག་བཟོ་ད་བ་དང་ ང་གས་ད་བ་མ་ཆས་་ལས་ བ་ག་འབད་ཡོད་

པ་ད་བ་གནས་ད་་་བཝ་ད་ ོབ་ག་ས་ མཐོ་བ་མནོ་ག་་་བ་ལན་འ་་་ དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ན་ གནས་ད་འ་ 
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ོབ་དཔོན་ས་ལ་མ་ོབ་ཚན་ན་ ལག་ན་འཐབ་འོང་། ོབ་ཚན་ནང་ ོབ་ག་་འལ་གཏོགས་གས་ཤོམ་་བཞག་གས་་དོན་་ 

ཕན་ས་ཅན་་ མཐོ་བ་མནོ་ག་་་བ་་བད་ད། ོབ་དཔོན་ས་ མཐོ་བ་མནོ་ག་ཡར་ག་དང་འལ་བ་ འཆར་ག་བཟོ་བ་

བས་་ དས་མ་དང་བན་པ་་བ་་ ་ལ་བ་་་བ་ར་འབདཝ་ན། འ་བམ་མ་ོབ་ོན་ས་ ོབ་ག་་ ་་

ཉམས་ོང་་ ཁག་་བ་ས་ཡོན་དང་ ཐབས་ག་དང་འལ་བ་བཟོ་་་ ་བས་ནམ་ན། མཐོ་བ་མནོ་ག་་་བ་་ ོབ་ག་་

མནོ་བ་ག་ལ་ དར་ན། ལག་ན་འཐབ་། ད་དད་འབད་། ད་བ་འབད་་་དང་གག་ཁར་འལ་བ་བཟོཝ་ན། ོབ་ཚན་ནང་ 

མཐོ་བ་མནོ་ག་་་བ་ངས་་བགས་་འ་ས་ ོབ་ག་་གས་བ་ཡར་ག་གཏང་་་ བ་ར་འབདཝ་ན། 
 

གནས་ཚད་༦ པ། རང་ད་ཡར་བད་དང་ད་ག་ང་འལ། 

གནས་ཚད་འ་ས་ ོབ་ོན་་་གས་་ གས་ཤོམ་བཟོ་་དོན་་ ོབ་དཔོན་་་ད་ས་དང་ག་་་ གལ་་བ་ར་ ལས་

གཙོ་བོར་བཏོནམ་ན། འ་ས་ ོབ་དཔོན་་་ ད་ག་་དགས་ལ་བཟོ་་དང་ ་གང་་བ་ང་ནང་ བསམ་བ་་ ཐོག་་

གནས་ད་པ་ར་ལས་ོནམ་ན། རང་ད་ཡར་བད་དང་ ད་ག་ང་འལ་་དོན་་ ོབ་དཔོན་་ས་ ད་ག་ཅན་ ་་མ་་

དང་ འལ་མད་འབད་་་བས་འཚོལ་འོང། འ་ས་ ོབ་དཔོན་་་ོད་དང་ ལག་ན་་ ག་ཤོས་ག་་ བ་ངས་ོན་་ 

ོབ་ོན་་འགན་་་ོནམ་ན། 

དགས་གཏད་་ག་༦.༡ བོ་ནོ་་་བ།  

བ་ནོ་༦.༡.༢ བོ་ག་གཙ་ོབརོ་བཏནོ་པ་ རང་སོ་བོ་ོན་་ ་བ་ལག་ན་འཐབ་གས་ད། 

བ་ནོ་་ས་བཤད། 

ོབ་དཔོན་་ད་ག་་གས་་ ང་ར་ད་ག་ས་ཡོན་ས་མ་དོ་བར་ རང་་ད་ས་དང་ ཧ་་ཐངས་ས་ཡང་ ཤན་གསཔ་ན། 

ོབ་དཔོན་་ད་ས་ས་ ོབ་ཁང་དང་  ོབ་་ནང་ ས་ཡོན་དང་འལ་བ་ལས་མ། ལས་། ོབ་ོན་འཆར་ག་བཟོ་་དང་ ལག་

ན་འཐབ་་་་ ད་པར་བཟོཝ་ན། ་འབདཝ་ལས་བན་་ ོབ་དཔོན་ས་ོབ་ག་གཙོ་བཏོན་ནང་ ད་ས་ཡོད་་འ་ས་ ོབ་

ོན་་གས། ོབ་ོན་མ་ཆས་་གདམ་ཁ་དང་ ད་བ་་་མ་་ན་ ཕན་ཐོགས་གསཔ་ན། 

གནད་དནོ་གཙ་ོབ།ོ 

  ༡) ོབ་ོན་་་བ། 

  ༢) ོབ་ག་གཙོ་བཏོན། 

ོབ་ནོ་་་བ་ར་་འ་ ོབ་དཔོན་རང་སོ་ོབ་ོན་དང་བ་ང་་ བ་མཐོང་དང་ད་ས་བད་ཐངས་ ་ལས་ བ་ོན་་ག་་

ཧ་་ཐངས་ག་་ཝ་ན། 

ོབ་ག་གཙོ་བཏནོ་ར་་འ་ འཆར་ག་བཟོཝ་ད་དང་ ོབ་ོན་འབདཝ་ད་ ོབ་ག་་བ་ངས། དང་འདོད། དས་མ་དང་ཉམས་

ོང་་ བ་འག་འབད་་ ོབ་ོན་འབད་བ་་མ་ག་་ བ་ན།  

 
 

ོབ་ག་གཙོ་བཏནོ་་ ོབ་ནོ་་བ་ལག་ན་འཐབ་། 

ོབ་ོན་་བ་ས་ རང་སོ་ ོབ་ོན་་བ་མཐོང་དང་ད་ས་་ བ་ོན་འབདཝ་ན། ོབ་ོན་་་བ་་ཚོགས་་ལས་ ོབ་ག་

གཙོ་བཏོན་་ོབ་ོན་་བ་་ས་ ཕན་ས་ཅན་་བ་ང་ས་བན་་ཡོདཔ་བཟོཝ་ན། ོབ་ག་གཙོ་བཏོན་་བ་ང་ར་བ་ཐ་ད་
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འ་ ོབ་ོན་དང་བ་ང་་གནས་ངས་ དར་ན་ མཉམ་འལ་བ་ང་། ་བས་བ་བ་བ་ང་། མས་འས་ཐོག་་བ་ང་། 

་ནང་་ ོབ་ག་་དང་འདོད་དང་ བསམ་འཆར་བཤད་་་ བ་ང་་ཉམས་ོང་ཐོབ་ཐབས་་ ཁག་ཝ་་བ་ངས་ཡོད་་་ཝ་

ན། ་བམ་མ་བ་ང་་ལམ་གས་འ་ས་ ོབ་དཔོན་དང་ོབ་ག་་ ོབ་ོན་་་དོན་ོད་པ་བས་ས་མ་དོ་བར་ བ་ང་

་མ་ནང་་ཡང་ ལ་གཏོགས་འབད་་བཞག་གསཔ་ན། 

འོག་་ གནས་ངས་འ་ས་ བས་དོན་ག་ནང་ ོབ་དཔོན་ོ་་ས་ ོབ་ག་གཙོ་བོ་བཏོན་་ོབ་ོན་་བ་ད་ས་་ད་ཡདོ་པ་

གསལ་ོན་འབདཝ་ན། འ་ས་ཡང་མ་ཚད་པར་ ག་མ་འ་ནང་ ་་ ོབ་ཁང་་གས་ནང་ ོབ་ག་གཙོ་བོ་བཏོན་་ ོབ་ོན་་

བ་ག་་་་་བན་་ ཁ་གསལ་་བཤདཔ་ན།  

གནས་ངས། 

ོབ་དཔོན་ོ་་་ ོབ་མ་ད་པ་་ོབ་ོན་འབད་་ག་ན། ་ས་ ་ར་ོབ་ག་་་བ་་ག་ལ་ཡར་ས་གཏང་་དོན་་ ང་ཆ་བ་མཉམ་

འལ་་ཐོག་ལས་ ོབ་་མག་ར་ ར་བ་བད་དོན་་ཐོག་་ བཟོ་བད་་བཟོ་་དནོ་་ ལས་་ག་བཞག་་བ་ང་ོང་་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་

བག་དོ་ཡོདཔ་མས།  དང་པ་ར་ ་ས་ ོབ་་ནང་བ་་བ་དཀའ་ངལ་དག་པ་ག་་ར་ལས་འ་ན་ན་ ་ལས་དཀའ་ངལ་་ཤོག་མ་་ས་་ ང་་

གསལ་ོན་འབད་་བཞག་དོ་ཡོདཔ་མས། ་་འབད་ད་་་ཡང་ ང་ཆ་བ་ས་ ོབ་་་ད་མ་་་འར་བས་ག་་འབད་དཔ་འག་ག་ མནོ་བསམ་

གཏང་་དང་ ལས་་་དོན་་ ་ག་འབད་་དནོ་་ཡང་ན་པས།  

་ལས་ ་ས་ོབ་ག་་ ་ཚན་/་གས་ནང་བ་ནམ་ལས་ ་ཚན་་་ ོབ་་མག་ར་ར་བ་དནོ་ཚན་་ ཡོངས་འལ་ནང་ལས་ཕབ་ན་འབད་

ཡོད་པ་ ོང་་ཤོག་བ་་ོད་་ ོབ་ག་་་ ཤོག་བ་འ་་ར་ ོང་་འབད་ང་ ཡང་ན་ ང་ར་ོ་འདདོ་ར་་ ག་ག་ནང་་ འ་དང་ག་

འཐད་པ་ཤོག་བ་་ བཟོ་་འབད་ང་བབ་ར་བ་ན་མས།  

་་ལ་མ་ ོབ་ག་་་ ང་ར་་ཚན་་ཧོངས་ལས་ ོབ་་མག་ར་ར་བ་་དོན་་ བཟོ་བད་་བཟོ་ད་པ་བད་་ནམ་ན་མས། ང་་

ལས་་་ ཕན་གས་འབད་་དོན་ལས་ ་ས་ ་ཚན་་ས་བར་་ཐོག་ལས་ ང་ར་་འདོད་དང་འལ་་ ོབ་་ད་མ་་ག་་་ར་ད་་ན་

ན་དང་ ཤོག་བ་་ོགས་ག་་ཧོངས་་ཝ་ག་ག་ ་ར་ལས་ས་འཆམ་འང་ད་ར་བ་མས། ་ས་ཡང་མ་ཚད་པར་ ་ས་ ལས་་འ་དོན་་ 

དར་ན་ ོབ་་ང་། ོབ་་ནང་་མན་ན། ང་ར་་བ་དང་འལ་བ་ ལས་ད་པ་ད་བ། དང་ ་ལས་ ོབ་་ནང་་ དཔ་་ཚོར་བ་ག་

མས། ་ར་ལས་ཡང་ས་འཆམ་འང་ད་པ་ཐོ་ག་དོཔ་ན་མས། ་ས་ པར་ས་་ལས་་འ་ནང་ གནད་དོན་་ཁ་གསལ་ག་མ་ག་བགས་

གས་གས་བགས་ད་པ་ལ་མ་འབདཝ་ན་མས། 

ལས་་མག་བ་ནམ་ལས་ ོབ་ཁང་ནང་ ་ཚན་་་བན་་ས་ ན་འལ་ང་་་འབད་བག་་ ་ལས་ ོབ་་་དནོ་ག་ཤོས་ ག་་་ན་ན? 

ག་་་གཔ་ན་ན? ་ས་བར་འབད་བག་་ མག་ར་ མོས་མན་ཐོག་ ས་འཆམ་འབདཝ་ན་མས། 

ོང་་་ མག་མ་བ་ན་ཚོད་ར་ ོབ་དཔོན་ོ་་ས་ ོབ་ག་་ཁ་བ་པ་བས་འཛོལ་བ་ཡདོ་་་ ཐོ་བད་འབད་་བཞག་ནམ་ལས་ ོབ་ཚན་མག་

བ་རནམ་ག་ཁར་ འཛོལ་བ་་་བ་ཁ་བ་་ནམ་ན་པས།  

འོག་་ག་མ་འ་ནང་ ང་འད་་གནས་ངས་ནང་་ ོབ་དཔོན་ོ་་ས་ ོབ་ག་གཙོ་བཏོན་་ོབ་ོན་་བ་ཆ་ཤས་ཧ་ལམ་ག་ 

ག་་་ལག་ན་འཐབ་ག་ག་་བཤད་པ་བ་ན།  

ོབ་ག་གཙོ་བཏོན་་ོབ་ོན་་བ་ད། 

བོ་ག་གཙ་ོབཏནོ་་བོ་ནོ་་བ་ད་ས། ས་བཤད། 

བོ་དཔནོ་ག་ན་པ་ཆ་ལས་  

ཀ. ང་ས་ ནང་དནོ་མཐར་ན་་དོན་་ མས་

གས་ག་་་ན་ན? 

ང་་གནས་ངས་་ནང་ ོབ་དཔོན་ོ་་ས་ ོབ་ག་་་ ོབ་་མག་ར་གག་་བད་ས་

བཟོ་་ ལས་་ག་བཞག་་བ་ང་ོང་་དོན་་ བད་་ཁ་གསལ་་ན་དོ་ཡོདཔ་ན། ད་

འབད་བ་ན་ ་ས་ོབ་ག་་་ ད་ོ་ཡོད་པ་ོབ་་གནས་ངས་་དཀའ་ངལ་དང་ཚ་ང་་མནོ་
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ཁ. ང་ས་ མཐོ་བ་མནོ་ག་ང་འལ་གཏང་

གས་པ་ བ་དོན་་ ག་་་ོདན་ན? 

ག. ང་ས་ ་་ང་་བ་ང་འབད་ད་པ་

མས་གས་ག་་་ན་ན? 

ང་. ང་ས་ོབ་ག་་་ བབ་ོན་པ་ག་་ 

ག་་་འབདན་ན? 

བསམ་གཏང་བག་ན་ན་ ས་བར་འབད་་དང་ ང་ར་་འདདོ་ར་་་ ོབ་་ག་ཤོས་ ག་

བམ་ག་ད་་ན་ན་ ་བད་ས་བཟོ་བགཔ་ན་མས།  

ོབ་ག་་ལས་་འབད་བ་བས་་ ོབ་དཔོན་ས་ ་མ་་་ང་་ོ་་ཉན་ན་ན་ ཁ་ད་་

འཛོལ་བ་འང་དོ་ཡདོ་་་ ཐོ་བད་འབད་་བཞག་་ ོབ་ཚན་མག་བ་རནམ་ད་ འཛོལ་བ་་བ་ཁ་

བ་་ནམ་ན་མས། 
 

བོ་ག་་ 

ང་ས་ ོབ་ག་ལ་གཏོགས་་གནས་ཚད་་

ཝ་་ཡོདཔ་བཟོ་་ བ་ང་་ ོ་བ་་ཏོག་ཏོ་

དང་ དོ་འན་ཅན་་ ག་་་བཟོ་གས་ག? 

ང་ས་ ་ང་་་དང་ ་ཚན་་་་མཉམ་

བ་ག་་་འབད་གས་ག? 

ང་ས་ ོབ་ོན་་དོན་་ བ་དནོ་འལ་ག་ 

ག་་་ལག་ན་འཐབ་ན?  

ོབ་ག་་ས་ འ་ད་པ་འགན་ར་འབག་

གསཔ་ ག་་་བཟོ་ན? 

ོབ་དཔོན་ོ་་ས་ ོབ་་འ་ ་ཚན་/་གས་ནང་བ་བཏང་ན་ན་ ་ཚན་་་བན་་ས་ 

མཉམ་འལ་་ཐོག་ལས་ བ་ང་ལས་་ངས་་གཏོགས་བགཔ་ན་མས། ོབ་ག་་ ོབ་དཔོན་

ས་ོད་ཡོད་པ་ོང་་ཤོག་བ་་འབད་ང་ ཡང་ན་ ག་ག་ལག་ན་་ཐོག་ལས་ ལས་་་འབད་

་གདམ་ཁ་ཡོདཔ་་ན་མས། ་ས་ཡང་མ་དོ་བར་ མཉམ་འལ་དང་རང་ང་་བ་་གནས་ངས་

་བད་་དནོ་་ ོང་་བད་་དང་ལམ་ོན་་ན་་འག། 
 

ང་ས་ བ་ང་ལས་དནོ་་འབ་ཐབས་་ 

ཐབས་ལམ་ག་་ལག་ན་འཐབ་ག་ག? 

• གནད་དོན་བ་འག།  

• ་ཚན་ག་བཞག་བ་ང་། 

• ར་བོན་བ་ང་ཐབས་ས། 

• ་མ་བམ་་འབད་། ཚབ་ད་

འབད་།  

• དཀའ་ངལ་ག་བཞག་བ་ང་། 

• ལས་འལ་ག་བཞག་བ་ང་། 
 

་ཚན་་ལས་ ོབ་ག་ར་བ་སོར་་ར་ ང་ས་་འབད་་ཡོད་པ་བ་ང་ལས་་ཐོག་་ ན་

་འབདཝ་ན་མས།  

ོབ་དཔོན་ས་ ་མ་་་ཉན་་ོད་ཐགོ་ལས་ ཁ་བ་ཐངས་ནང་ འཛོལ་བ་བ་་གས་་འང་དོ་

ཡོད་་་ ོབ་ཚན་མག་བ་རན་ཁར་ གས་བས་འབད་་དོན་་ ཐོ་བད་་བཞགཔ་ན་པས། 
 

 

 

མོ་ག་་འར་མ། 

ཨང་ མོ་ག་འར་མ་་་

འགན།  

ལས་།  

༡ བད་དོན་བཤད་།  • ང་་བད་དོན་་ ་ག་འབད།  

• བད་དོན་ནང་་ གནད་དོན་གཙོ་བོ་དང་ ་ོཤོས། ་ལས་ ར་བཏང་་མནོ་གས་་ གབ་གས་་འོང་། 

༢  ས་བར་ལམ་ོན་འབད་།  • རང་སོ་་ཚན་ས་ ང་་ར་ལས་ས་བར་འབད་གས་་ན་པ་ ་བ་་ཐོ་ ག་བཟོ། 

• ག་་ཡོད་པ་ང་་་དོན་ ་་གས་་ར་ལས་ོ་བ་་ ང་་ས་ ན་  ་བ་སོར་འབད་

བག་། 

• བཟོ་་ན་པ་་བ་་ངས་ཁ་དང་ ད་བ་་གསལ་བད་འབད། 
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༣ འལ་བ་བཟོ་།  • རང་དང་ང་་བར་ན་དང་ ང་དང་་་བ་་་གནས་ངས་་བར་ན་་འལ་བ་ ་འཚོལ་་བ། 

• འལ་བ་་བཟོ་་བཝ་ད་་ འོག་་ཐོ་ནང་ཡོད་་་ མས་ཁར་བཞག་་འབད། 

 རང་་འདས་པ་ ཉམས་ོང་། 

 ོབ་་དང་་་ནང་་ ང་ན་། 

 ང་བགས་གནས་ལ་དང་གསར་ཤོག་ནང་་ ང་། 

 ས་ཚོད་སོ་སོ་ནང་ ས་གནས་གཞན་ཁར་ང་ཡོད་་ ཆ་འ་བ་ང་མ་། 

 དཀའ་ངལ་འབད་ང་ ཡང་ན་ ་གཞན་འབད་ང་ ་་བན་་ རང་་ན་གསོ་འང་དོ་ཡོད་། 

༤ བཤད་པ་བ་།  • ང་དང་འལ་བ་ཡོད་པ་ པར་ས་དག་པ་ག་ས། 

• པར་ས་་  རགས་ས་(sketch) ོས་ས་(cartoon) ད་མ་(diagram) ན་མ་

(flowchart)དང་ ཡང་ན་ འཁརཝ་་གགས་བན་ཅན་་མཐོང་ང་འབད་ ང་བབ།   

• པར་ས་་ རང་་་་ནང་ང་ཡདོ་པ་གནས་ངས་ག་་ར་ལས་འབད་ང་། ཡང་ན་ ག་ཡདོ་པ་

ང་འ་ས་ རང་་དད་ག་ག་གཏང་ཡོད་པ་གནས་ངས་ག་་ར་ལས་དང་ ཡང་ན་ ་དོན་ག་་

ར་འབད་ང་བཏོན་གས་པ་པར་ས་ག། ཡང་ན་ ང་གཔ་ད་ ང་ཡོད་པ་ཚོར་ང་་ར་ལས་་

ང་བབ། 

• པར་ས་དང་ག་མ་ ག་་བམ་འབད་ང་བབ་པ་ཁར་ ཕན་ཐོགས་འོང་་མས་ མན་ོབ་ན་ ཐ་ན་ བ་ 

ོན་་ཁ་ག་བཏགས་ང་བབ། 

༥ འལ་བད་བག་བ་འབད་

།  

• ང་་ནང་་ ད་ལས་་མ་འ་ ག་་ལས་འང་ས་ག་ ན་འཐན་་བ། 

• ང་ག་དང་ ཡང་ན་ པར་མ་འབད་ང་ ཡང་ན་ ག་མ་འབད་ང་ གང་ང་ ག་་ཐོག་ལས་ བཟ་ོ

བད་་འལ་བཤད་ཁ་གསལ་་བད། 

• མཐོང་ང་་འལ་བཤད་་ ཤོག་བ་ག་་ནང་ཡོདཔ་ན་ན་་ བ་ོགས་བཏོན། 

༦ ང་ག་་བད་གཏང་།  • ང་ནང་ལས་ དགས་བསལ་་་དནོ་ཡོད་་ ང་ག་དག་པ་ག་འཚོལ། 

• ང་ག་པ་བས་་ ཧ་མ་ཝ་དང་ ཡང་ན་ ང་ག་གསརཔ་་མཐོང་པ་ན་ ཐོ་ བད་འབད་་བཞག། 

• ང་ག་པ་བས་ ང་ག་ས་གནད་དོན་་ཝ་་མ་བཏོན་་་ཡང་མཐངོ་འོང་ག་ ་ས། 

• ང་ག་བར་བ་ ཡང་ལས་ཡང་འབད་་ཡང་འོང་། 

• ར་བཏང་་ལམ་གས་དང་མ་འཝ་་ལག་ན་འཐབ་ཡོད་པ་ང་ག་ཡང་འོང་། 

• ག་གས་་་དོན་དོ་ཐབས་་ ཁག་་བ་ང་ག། 

• ་བམ་མ་དགས་བསལ་་ང་ག་་ གས་བཀལ་ན་ན་ ་་་དོན་ས། ་ལས་ ང་་་་ 

ལག་ན་འཐབ་ཐངས་་ར་ལས་ ་ཚན་་ རང་་བསམ་ འཆར་བ་སོར་འབད་གཔ་་ོད། 
 

དགས་གཏད་་ག་༦.༥ མཉམ་རགོས་་དངགག་ཁར་ད་ག་་འལ་མད། 

བ་ནོ་༦.༥.༢ ས་ཡནོ་ལ་་དང་ ལག་ན་ཡར་གས་གཏང་ཐབས་་ ད་ག་འལ་མད་ནང་འལ་གཏགོས་འབད་གས་ད། 

བ་ནོ་་ས་བཤད། 

ོབ་དཔོན་ས་ རང་ད་ཡར་བད་དང་ ད་ག་ང་འལ་གཏང་་་ བ་མཐོང་བད་་དང་ རང་་་འགན་ ་ ས་བར་ཡོད་

པ་གསལ་ོན་འབད་དཔ་ན། ོབ་དཔོན་ས་ ཕན་ན་ཡར་ག་་དོན་་ ད་ག་ན་པ་་་དང་ གཞན་འལ་ཡོད་་དང་གག་

ཁར་ མཉམ་འལ་བ་ང་ནང་ ངར་ང་་་འལ་གཏོགས་འབད་དོ་ཡོདཔ། 

གནད་དནོ་གཙ་ོབ།ོ 
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  ༡) ལ་གཏོགས། 

  ༢) ད་ག་འལ་མད། 

  ༣) ས་ཡོན་བ་སོར། 

ལ་གཏོགས་ར་་འ་ ད་ག་འལ་མད་ནང་་ ོབ་དཔོན་ང་ར་ས་ཡོན་་བད་དང་ ོབ་ོན་་ག་ལ་གས་བས་འབད་

་དོན་ལས་ ལ་ཁར་གཏོགས་་ག་་བ་ན། 

ད་ག་འལ་མད་ར་་འ་ འལ་མད་ཅན་་ོབ་ོན་པ་་། དར་ན་ ་་བ་བད་་ཐོག་་ཡོད་པ་ ངཌ་ན། ་ེཊ། 

ཝཊ་ེཔ། ་ག། ཀ། ་ས་ཡང་ོབ་དཔོན་་ ད་ག་་ས་ཡོན་དང་ ་གས་ང་འལ་གཏང་་་ ་བས་ནམ་ན། 

ས་ཡནོ་བ་སོར་ར་་འ་ ོབ་ོན་བ་ང་་་གས་ ཡར་ག་གཏང་་དོན་་ མཉམ་རོགས་དང་ འལ་ཡོད་་་ བ་དོན། ག་

ལ། ཡང་ན་ མཁས་ག་་ གཞན་དོན་གཙོ་བོར་བཏོན་་བ་སོར་འབད་་ལས་་་བ་ན། 
 

 

   

ཡནོ་ཏན་བ་སོར་དང་ ལམ་གས་་བད་་དནོ་་ བོ་་ནང་་མཉམ་འལ་བོ་ནོ་འ་འན་འཐབ་། 

ལམ་གས་་བད་གཏང་་ཐབས་ལམ་ག་འ་ མཉམ་འལ་ོབ་ོན་འབད་་འ་ན། མཉམ་འལ་ོབ་ོན་ར་་འ་ ད་ག་ཅན་

་་གས་ལས་གཔ་་ གག་ཁར་འཛོམས་ནམ་ལས་ ས་ཚན་་དགས་དོན་བཟོ། ོབ་ོན་འཆར་ག་བཟོ། བ་ང་པ་་་ོབ་

ོན་འབད་ ་ལས་བ་འས་ད་དད་འབད་་འ་ན། ང་ས་ང་ར་ས་ཡོན་་བ་སོར་འབད་དོ་ཡོད་པ་ཁར་ ང་ར་ནང་ོག་ོད་

འན་་ཐོག་ལས་བན་ངས་གཟང་་་འ་ལོས་ང་ ཐ་ན་ ོབ་ག་་ ང་་ཐབས་ལམ་་ལས་ ག་་་ག་པས་ག་ ཐག་བཅད་

བག་་ན་ཚོད་་ དོ་འན་འབད་འོང་། 

མཉམ་འལ་འབད་ ོབ་ཚན་འཆར་ག་བཟོ་ནམ་ལས་ ོབ་དཔོན་་ ཆ་འབད་མཉམ་འལ་ོབ་ོན་འབད་གས་ད། ཆ་་ས་ མཉམ་

འལ་ོབ་ོན་་ར་བ་ བཟོ་ནམ་ལས་ གག་ས་ོབ་ོན་འབད་བ་བས་ གག་ས་ ོབ་ག་་བ་ང་་ོག་དང་ གས་

རམ་འབ་ད་་་་ བ་ར་འབད་ད། ་བམ་མ་ མཉམ་འལ་ོབ་ོན་་ལམ་གས་འ་ས་ ོབ་ག་་ ོབ་དཔོན་དང་འལ་

བ་འཐབ་་ས་ཚོད་མང་་ འཐོབ་གས་པ་ཁར་ ཨ་ལོ་་་བན་་་ཐད་ཀར་་འལ་བ་ཡང་མང་་འཐོབ་གསཔ་ན། ོབ་ག་་

ས་ ོབ་དཔོན་མ་འཝ་གས་དང་ག་ཁར་འལ་བ་འཐབ་ད་་ ོབ་ོན་འབད་ཐངས་དང་ ཐབས་ས། མནོ་གས་བསམ་གས་དང་ 

ཉམས་ོང་་ མ་འཝ་ཁག་གས་་ཐོག་ལས་ བ་ང་འབད་་ ་བས་འཐོབ་གསཔ་ན།  

 

  

ཡནོ་ཏན་བ་སོར་དང་ ལག་ན་་བད་་དནོ་་ ད་ག་བ་ང་་གས་ནང་བཅའ་མར་གཏགོས་། 

ད་ག་བ་ང་་གས་ར་་འ་ ོབ་ོན་པ་་ཚན་འབད་ ས་ན་་ག་ཁར་འཛོམས་ན་ན་ ད་ག་བ་སོར་འབད་ཐོག་ལས་ 

ོབ་ོན་ག་ལ་དང་ོབ་ག་་་ས་ཡོན་བ་ང་ཡར་ས་གཏང་ཐབས་་ མཉམ་བ་་འབད་བ་་ག་་བ་ན།  

འ་ནང་་ འབད་བན་་ཡོད་པ་ ང་ར་ད་ག་ལག་ན་་ར་ལས་ བསམ་བ་འབད་ཡོདཔ། འལ་མན་བཟོ་ཡོདཔ། ལ་

བགས་འབད་ཡོདཔ། དང་  བ་ང་གཙོ་བཏོན་དང་ང་འལ་་ཐབས་ལམ་་བ་སོར་དང་ ་དད་་འ་བ་འབད་་ ་ཚན་ག་

ན།   
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ོབ་དཔོན་ེ་ས་ ཡོན་ཏན་ར་་འ་བ་སོར་འབད་དཔ་་ ད་ས་བདཔ་ན་པས། ་འབདཝ་ལས་ ་ར་མཉམ་རོགས་དང་གཞན་

འལ་བ་ཡོད་་་་ བ་སོར་འབད་་དོན་ལས་ ་ས་་ར་ས་ཚན་་གས་་འས་་་ལས་བ་ང་འབད་་ ་བས་ནམ་

ན་པས། 

་་ོབ་་ནང་ དགས་བསལ་ོབ་ོན་་ཐོག་་ ད་ག་བ་ང་་གས་་ོབ་ཚན་ནང་ ོབ་དཔོན་ེ་ས་ ས་ཚན་་་ཚན་ ་

time-tabled time ར་་ངས་་འལཝ་ན་མས། ོབ་ཚན་གག་ནང་་ ོབ་དཔོན་་ལས་གག་ས་་ད་འབད་་ ས་

བན་འབད་ཐོག་ལས་ དགས་བསལ་ོབ་ོན་་ར་ལས་དང་ མ་འོངས་པ་ལག་ན་་་ལམ་ོན་་དོན་་ བསམ་འཆར་་ནམ་ན་

མས། 

ས་ཚན་་་ཚན་་ས་ ོབ་ཁང་ནང་ོབ་ག་་གས་བ་་ད་བ་་མང་་ཡོད་་དང་བན་་ འ་མཉམ་བཟོ་ཐབས་་དས་མ་

་ར་ལས་ས་བན་འབདཝ་ན་མས། ས་བར་་ད་འབད་་་ས་ དང་པ་ར་་ོད་འབད་ ་ལས་གནས་ད་བ་ག་འབད་ད་

པ་དས་པ་དང་ ར་བཏང་ས་མོས་མན་འང་དཔ་ལ་སོགས་པ་་མ་་བཤད་པ་བ་ན་མས། ོབ་དཔོན་ེ་་ བ་ང་ནང་ལ་

ཁག་གཏང་དོ་ཡོད་་དང་ མགས་པར་ས་གས་་ོབ་ག་་ ཤོ་མས་འལ་གཏོགས་་དོན་་ བང་མ་ཅན་་ོང་་ཕན་ས་་

ར་ལས་བཤད་་དང་པ་ན་པས། ོབ་དཔོན་གཞན་ག་ས་ ་ཚན་བཟོ་་དོན་་ བ་ངས་ན་པ་ོང་་་ར་ལས་བཤད་ཡོདཔ་

དང་ གཞན་་་ས་འབད་བ་ན་ ོབ་ག་ག་ལ་ག་ཤོས་་་ གནས་ཚད་མཐོ་བ་་བ་བད་་དང་ ག་པ་ཞན་་འབད་་ོབ་

ག་་ཡང་ ་བས་འ་མཉམ་བཟོ་་དོན་ལས་ ང་་གས་བ་དང་བན་པ་་བ་་བད་པ་ན་རཝ་མས། ་་ས་བར་ང་

པ་བང་་ ས་བན་་དཔ་་ལམ་ོན་དང་འལ་་ ོ་བ་་་བས་་ ་མ་་ན་ཐོག་ལས་ ཕན་ན་ས་ཞབས་་་

ལས་ ས་བར་གས་ཤོམ་་འབད་སར་མཐོང་མས། 

ོབ་ཚན་འ་མག་བཝ་ད་ ོབ་དཔོན་ེ་་ ་ར་ཉམས་ོང་་བ་སོར་འབད་གས་པ་ཁར་ མཉམ་རོགས་་ལས་ཡང་ག་པ་འབ་ཐོབ་

ཡོད་་་ བསམ་པ་ོགས་་ོདཔ་ན་པས། 

ན་གསོ: ོབ་་ནང་་ མཉམ་རོགས་ནང་ོག་ཡོན་ཏན་བ་སོར་དང་ལག་ན་་བད་་དོན་་ ད་ག་བ་ང་་གས་ ད་བ་མ་

འཝ་་ལག་ན་འཐབ་བབ་ན། ད་ག་བ་ང་་གས་་ད་དག་པ་ག་ འོག་་བད་་ཡོད། 

༡) ས་ཚན་་་ཚན་བཟོ་། ༼ནང་དོན། ོབ་ོན་ཐབས་ས། ད་བ་་ཐོག་༽ 

༢) ས་ཚན་ཕན་ན་་འལ་བ། 

  ཀ་: ་བོ་ག་པ། 

  ཁ་: ད་ག། 

  ག་: ཚན་ག། འལ་ག། བཟོ་ག། ཨང་ས། 

༣) ོབ་་དང་འལ་་ དར་ན་ ོ་གསར་ལས་ གམ་པ། བོ་མ་ བ་པ་ལས་ ག་པ། བམ་་གནས་མ་་་ཚན་ 

  བཟོ་། 

༤) ག་བ་བ་འག་་་ཚན། 

༥) ལག་ན་བ་འཚོལ་་་ཚན། 

༦) བོ་་ོགས་བ། 

༧) ཡོངས་འལ་ཐོག་་ ད་ག་བ་ང་་གས། 

ལམ་གས་གཞན་གཔ་འ་ Time-tabled time ་ག་བཟོ་ཡོད་པ་ས་ཚོད་འ་ན། ་བས་ ས་ཚན་གག་ོན་་ོབ་

དཔོན་་ བན་ག་གག་ནང་ ་བ་་ན་ཚན་གག་ན་་བ་དཔ་ན། ན་ཚན་་་བས་་ ོབ་ཁང་ནང་ གདོང་ན་འང་དོ་
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ཡོད་་་ ལ་ཐབས་་ས་ཚན་འ་འདཔ་ ཡང་ན་ ་ཚན་འས་་ག་ས་འ་འན་འཐབ་་ མཉམ་འལ་བ་ང་ོབ་ཚན་ནང་

འལ་གཏོགས་འབད་དཔ་ན། ད་ག་བ་ང་་གས་་་མ་ལག་ན་འཐབ་་དོན་་ ་ཚན་་ས་གཤམ་གསལ་ མ་པ་གཔ་

འ་དང་ན་འབད་ད། 

ན་ལོ།  

                      འ་ད་པ་་འགན། 

 

གས་བ་ཡར་ག་གཏང་།     ་ོག་དང་བར་བ་འབད་། 

                       ་འདདོ་་ཁ་གསལ་་བཤད་། 

གདམ་འ་འབད་ཡོད་པ་ ད་ག་བ་ང་་གས་་ལག་ན་ནང་་ ་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོ་ོབ་ོན་གས་ར་ཐབས་ས་ནང་ཡོད་པ་ 

གཤམ་འད་་ད་མ་་ ཚང་དཔ་ན། 

༡) དགས་གཏད། དགས་དོན། བ་མཐོང་། དགས་ལ། 

༢) མཉམ་འལ་ན་ོལ། 

༣) གག་མན་བག་བ། 

༤) ལག་ན་མས་འས།/ཉམས་ོང་ཚོད་བག། 

༥) ས་ན་ཡར་ག་་ཁས་ན། 

༦) བ་འས་གཙོ་བཏོན། 

གནས་ཚད་ ༧ པ། ད་ག་་་ནང་ལ་གཏགོས་དང་ འག་པ་བ་མཐངོ་། 

གནས་ཚད་འ་ས་ ོབ་ག་་་ ས་ཚད་ཅན་་ས་ཡོན་ན་ཐབས་་དགས་གཏད་བབ་་དོན་ལས་ ོབ་དཔོན་་ས་ ཕམ་དང་

་་དང་ག་ཁར་ མཉམ་འལ་འབད་་ ་མན་་འགན་ར་འབག་་་ གཙོ་བོར་བཏོནམ་ན། འ་ས་ ོབ་དཔོན་་་ གནས་ཚད་

མཐོ་བ་བསམ་ོད་དང་ད་ག་ཡོད་ད་པ་ ངས་བཀལཝ་ན། ོབ་དཔོན་་ས་ ན་ོད་མ་གཞག་དང་ ོབ་་ད་ས་་ས་

མ་དོ་བར་ ང་ར་ད་ག་དང་འལ་བ་ དལ་དབང་དང་འགན་ར་་་ར་ལས་ས་ད། ོབ་དཔོན་ ་ས་ ང་བཅས་ར་འག་པ་

ན་མོང་མ་ན་པ་བ་མཐོང་། ཐ་དམ་ག། ལས་་འས་་བ་ས་ད། 

ད་ག་བ་
ང་་གས།

བ་འག་
འབད་།

གདམ་ཁ་
བ་།

འཆར་ག་
བཟ་ོ།

ལག་ན་
འཐབ་།

ད་དད ་
འབད་།

མས་མན་
བཟ་ོ།
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དགས་གཏད་་ག། ༧.༡ ཕམ་དང་་་ ལ་གཏགོས། 

བ་ནོ་༧.༡ . .༢ཕམ་ ཡངན་ བདག་འན་པ་དང་་་་ ལ་གཏགོས་འབད་བག་ད། 

བ་ནོ་་ས་བཤད། 

ོབ་ག་་ས་ཡོན་མཐར་འལ་ཅན་འ་་འ་ ོབ་་ནང་ལས་ངམ་གག་ན་པར་ ཕམ་/བདག་འན་པ་དང་ ་་ལས་ཡང་བ་ར་

ང་་དཔ་ན། ས་ཡོན་ན་་འ་འ་མཉམ་་འབག་ད་པ་འགན་ར་ག་ན། ་འབད་་འ་ས་ ས་ཡོན་་་མ་ནང་ ོབ་

་བདག་ང་དང་ོབ་དཔོན། ་ལས་ ཕམ་དང་་་བར་ན་་མན་ལམ་འ་ གཙོ་་ཤོས་ག་ན། ོབ་དཔོན་ས་ ོབ་ག་་་ 

ས་ཡོན་དང་འལ་བ་ཞབས་ཏོག་ན་གས་་དོན་་ ཕམ་/བདག་འན་པ་དང་ ་་དང་གག་ཁར་ ད་ག་དང་འལ་བ་མན་ལམ་

བཟོ་དོ་ཡོདཔ། 

གནད་དནོ་གཙ་ོབ།ོ 

  ༡) ཕམ/བདག་འན་པ། 

  ༢) ་། 

  ༣) ས་ཡོན་་མ། 

ཕམ་དང་བདག་འན་པ་ར་་འ་ མས་དང་འལ་ ཨ་་འ་བདག་འན་འབད་་དང་ ཨ་་མཐའ་དོན་་བ་དོན་ོད་་དང་ འགན་

ར་འབག་་ཆ་རོགས་འབད་གས་པ་ ་མ་འ་་ བ་ན། ཨ་་འ་ ོབ་་ནང་ ཨ་་གཞན་དང་འལ་བ་འཐབ་པ་བས་་

ད་པ་ བ་མཐོང་། བསམ་ོད་དང་ མས་གས་ད་བག་་འགན་ར་འ་ ང་་ཕོགཔ་ན། 

་་ར་་འ་ ོབ་་ཆགས་ས་ ས་ངས་འ་་བ་ན། ན་ང་ ོབ་ག་མང་ཤོས་ོད་ས་ གས་། ་འོག། ད་འོག། མ་

་ ཡང་ན་ ོང་ཁག་་ཡང་་བབ། 

ས་ཡནོ་་མ་ར་་འ་ ོབ་ག་་བ་ང་ནང་ ཕམ/བདག་འན་པ་དང་ ་་ས་ ངར་ང་་་ ལ་གཏོགས་འབད་་་བ་

ན། ་ཡང་ ོབ་། ོབ་་འན་ང་བད་ཚོགས། ོབ་་འན་ང་་ཚན་དང་ ཕམ་དང་ོབ་དཔོན་་ཚོགས་པ་ནང་འད ལ་

གཏོགས་དང་ འལ་མན་་ཐོག་ལས་ འབད་བབ་ན།  

 

 

ཕམ་དང་གཞན་འལ་བ་ཡདོ་་་ས་ཡནོ་ལས་མ་་བ་དོ་་་དནོ་་ལ་གཏོགས་འབད་བག་།  

ས་བར་འབད་་གནད་དོན་འ་་ ོབ་ག་་ད་མ་དང་འལ་ད་པ་ཁར་ གཤམ་གསལ་བད་ཡོད་་་ ས་བར་འབད་་

དོན་ཚན་་ད་ག་ན། 

༡༽ ན་ང་ཨ་་ཆགས་། 

༢༽ བས་་བད་ཅན་ཟ་ཐངས།  

༣༽ ོ་ས་ལོག་ོད། 

༤༽ ད་ཆ་བ་་ག་ལ། 

༥༽ གཡོག་་མན་ལམ་་བབ་ོན། 

༦༽ ཨ་་ཡར་ས་་མ་པ། 
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༧༽ ག་་གལ་་བ་ར།  

༨༽ བ་བད་དང་འལ་བ་འལ་ཆས་་ ལ་མན་་ལག་ན་འཐབ་། 

༩༽ ཕམ་དང་ བདག་འན་པ་་འགན་ར། 

 

 

་་བ་བད་ དར་ན། ་ཊ། ་་གརམ། ཝཊས་པེ། ལག་ན་འཐབ་ཐགོ་ལས་ ཨ་་ཕམ་ ཡང་ན་ བདག་འན་པ་དང་ གཞན་

འལ་ཡདོ་་དང་མཉམ་འལ་འབདཝ་ན།  

ོབ་་ོབ་དཔོན་་འ་འན་ཐོག་་ རང་སོ་ོབ་་ོབ་ག་་ཕམ་ག་ར་་་  

• ་་བ་བད་་ད་ལམ་ན་ བཅའ་མར་གཏོགས་བག་།  

• ོབ་ག་དང་འལ་བ་ བ་དོན་ོད་ན་་དོན་་ ཕན་ཐོགས་ཡོདཔ་་ལག་ན་འཐབ་། 

• ད་འན། ས་ཚན་ོབ་དཔོན། ས་ཡོན་འ་དཔོན། ག་ལམ་ཚོགས་པ་འས་་་ཡང་ ས་བར་་ འས་་་

བགས་་ བདག་ང་དང་འལ་བ་ དཀའ་ངལ་་ དམངས་་བ་ོད་འབད་།  

• ོབ་དཔོན་ནང་འད་ གང་འལ་དང་ད་ག་འལ་བ་ ས་བར་་དོན་་ ་་བ་བད་་་ ཚན་བཟོ་ །  

དགས་གཏད་་ག་ ༧.༢ ད་ག་་ག་་དང་ ན་དོ། 

བ་ནོ་ ༧.༢.༢ བོ་དཔོན་་ན་དོ་མ་གཞག་་  དངས་དནོ་དང་འལ་་  བོ་ནོ་ད་ག་་ན་དོ་དང་མ་གཞག་་་  

གནས་ད་པ་ཁར་ གཞན་ཡང་  འལ་ཡདོ་ག་ག་་དང་འལ་་གནས་གས་ད། 

བ་ནོ་་ས་བཤད། 

ོབ་ོན་འབད་ཐངས་དང་ ོབ་དཔོན་་་འགན་གནས་ངས་འ་ ན་བར་བན་་འར་བས་འ་དོ་ཡོདཔ་ན།   ོབ་དཔོན་་་ 

ོབ་ག་དང་ད་ག་་ས་ཡོན་ གས་ཤོམ་ཡོད་་་མ་བ་བར་ ད་ག་་ག་་དང་ གཞན་འལ་ཡོད་ག་ག་་དང་ འལ་་

གནས་གས་ད། ོབ་དཔོན་་ས་ ད་ག་་ག་་དང་ ན་ོད་མ་གཞག་་ ཧ་་བ་བང་ལས་ ོབ་ག། ཕམ། མཉམ་རོགས་

དང་ གཞན་འལ་ཡོད་་དང་མན་པ་ འགན་ར་་ས་གསཔ་ན། 

གནད་དནོ་གཙ་ོབ།ོ 

  ༡) ད་ག་ག་། 

  ༢) ད་ག་ན་ོད། 

  ༣) ོབ་དཔོན་་ན་ོད་མ་གཞག། 

  ༤) གཞན་འལ་ཡོད་ག་ག། 

ད་ག་ག་་ར་་འ་ རང་ང་ཡང་ན་ ་ཚན་་་ོད་་ ་་གནས་ངས་ག་ནང་ ང་གས་པ་མ་གཞག་ དར་ན། ང་

བན། ོ་གཏད་འོས་པ། དམ་ག་ཡོདཔ། ལམ་གས་དང་མས་གས་་གནས་པ། གཞན་་ས་ཞབས་ཡོད་པ་ ལམ་གས་་་ཝ་

ན། 

ད་ག་ན་དོ་ར་་འ་ ད་ག་་་ནང་ ་་ས་་བ་བད་་ རང་ང་ ཡང་ན་ ་ཚན་་  ་ོད་དང་་འདོད་་ དས་

མ་གནས་ཚད་དང་འལ་་ གསལ་བད་འབད་ཡོད་་་བ་ན། 
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ོབ་དཔནོ་་ན་དོ་མ་གཞག་ར་་འ་ འག་་ོབ་དཔོན་ཆ་མཉམ་ས་ གནས་ད་པ་དོན་་བཟོ་་ཡོད་པ་ན་ོད་མ་གཞག་

ཆ་ཚང་ག་ན། ༼ར་གས་༦ པ་ ས་ག་ད་ས་ལམ་ོན་བད་་༣༠ པ་ ་ལོ་༢༠༡༢༽ 

གཞན་འལ་ཡདོ་ག་ག་འ་ནང་ ོབ་ོན་ད་ག་དང་ ོབ་ག་དང་འལ་བ་ འལ་ཡོད་ད་ས་དང་ལམ་གས་ དར་ན། འག་

་ས་འལ་མས་བ། ་གཡོགཔ་་ན་ོད་མ་གཞག། ལ་ཡོངས་ན་གཞོན་་ད་ས་༢༠༡༡ ཅན་མ། ོབ་་་ག་མས་ད་ས། 

འག་་ཨ་་གས་ང་དང་ན་བ་བཅའ་མས་ ༢༠༡༡ ཅན་མ་་དཔ་ན། 

 

 

རང་ད་ད་བ་མ་ཆས་ལག་ན་འཐབ་་ ད་ག་བསམ་བ་འབད་། 

རང་ད་ད་བ་མ་ཆས་་འལ་བཤད་་ བསམ་བ་འབད་་འ་ས་ ོབ་དཔོན་་ རང་སོ་ོབ་ོན་བར་བ་འབད་་་ བ་

ར་འབདཝ་མ་ཚད་ ང་ར་་ོད་ལ་དང་ནམ་་ོན་དཔ་་ ཧ་་གསཔ་ན། བསམ་བ་ར་་འ་ ོབ་ཁང་ནང་ ་མ་ལས་

འབད་ཚར་ཚརཝ་་་་ བར་བ་འབད་་ངམ་ག་ས་མ་དོ་བར་ རང་་་ོད་་གནས་མ་ གས་བས་་དོན་་ ན་ས་་

ཐོག་ལས་ཐབས་ལམ་ དར་ན། བར་འལ་དང་ ས་ན་འབད་ཐངས་་་ བ་ར་འབདཝ་ན།  

རང་ད་ད་བ་མ་ཆས་འ་ ལོ་འ་བགསཔ་ད་ ོབ་དཔོན་རང་དང་ ད་ག་་ོད་ལམ་ོན་་དོན་་ ལག་ན་འཐབ་དཔ་ན། 

རང་་གས་བ་གནས་མ་དང་ ཡར་ག་་གཙོ་མ་་ ད་བ་འབད་་དོན་་   རང་ད་ད་བ་་མ་ཆས་་ཤོག་མ་འ་ 

ལག་ན་འཐབ་ད།  

ོབ་དཔནོ་ས་ འ་ཤོག་འ་ནང་བ་ོན་་དང་འལ་བ་འལ་བཤད་་་་ བཅད་ག་ (ཀ་ དང་ ཁ་) འབད་གས་གས་

ཡོད།  བཅད་ག་ ་་བན་་ ད་ར་གས་བ་དང་ གས་བ་ཡར་གས་གཏང་་ོ་འདོད་དང་བན་པ་གས་ཚད་མཐོ་དམན་

་ད་པར་ དང་འལ་་ (√ ) གས་བཀལ། འ་ས་འབད་ ོབ་དཔོན་ས་ ང་ར་གས་བ་དང་ ཡང་ན་ གས་བས་་གཙོ་

མ་་ ས་འན་འབད་གས། བ་འས་འ་ རང་ད་ཡར་ག་་འཆར་ག་བག་་དོན་་ ལག་ན་འཐབ་བབ་ན། 

 

 

ད་ག་ན་དོ་ད་བ་དནོ་་ ད་ཚད་་ད་གག། 

ད་ག་ན་ོད་་ ོབ་ོན་ལས་འགན་་དོན་་་ད་ས་གཙོ་ཅན་ག་ན། ན་ོད་དང་ ད་ག་་བན་་ ོབ་དཔོན་་གས་

བ་དང་ ོབ་་འོས་འབབ་གས་་བར་ན་ འལ་བ་བཟོཝ་ན། ་་བས་་ ང་བཅས་ར་ཆ་བ་ ད་ག་ཅན་ག་དང་ ོབ་ོན་

འབད་་ན་རཝ་ད་ རང་ས་ག་་ར་ས་ག? ར་མནོ་ད་པ་གནས་ངས་་ཡང་ཤར་་འོང་་ཡོད། ་་ན་་ར་འབད་ང་ རང་

ས་ང་བན་་ཐོག་ལས་རང་ཚོད་གང་་ོད་པ་ན་ མཉམ་རོགས་དང་ོབ་ག། ་ལས་ འལ་ཡོད་་ས་ ས་བར་དང་ བ་མཐོང་

འབད་འོང་། 

ོབ་དཔོན་ས་གནས་ངས་དང་འལ་་ རང་་ད་ག་ན་ོད་དང་ ོད་ལམ་གས་བས་འབད་ཐབས་་ལག་ན་འཐབ་་དོན་ལས་ 

ད་ཚད་་ད་ག་འོག་་བད་་ཡོད། 
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ཨང་། ད་ག་ན་དོ། བཤད་པ། གས་ཚད། 

 

༡ 

ང་བན་དང་ ཚོད་

གང། 

ཀ)  ་ནང་་ ག་བསམ་ན་པ། 

ཁ)  ལས་་ག་ར་ནང་་ ོད་། 

ག)  ོ་ས་ལོག་ོད་ལས་ འམ་། 

ང)   རང་་ཕགོ་པ་འགན་ར་་དོན་་ ས་ཚོད་ཁར་ོད་། 

ཅ)  ོབ་་མན་ན་་ ང་བན་འབད་ལག་ན་ འཐབ་། 

ཆ)  ོབ་ག། མཉམ་རོགས་དང་ འལ་ཡོད་་དང་ 

   གག་ཁར་ལ་ དང་མནམ་་འལ་བ་འཐབ་། 

ང་ཐ་ད་འཕགས་ ༥ ཐོབ་་ཡོདཔ། 

ང་ཐ་རབ་ ༤ ཐོབ་་ཡོདཔ། 

ང་ཐ་འང་ ༣ ཐོབ་་ཡོདཔ། 

ང་ཐ་ཐ་མ་ ༢ ཐོབ་་ཡོདཔ། 

གས་ཚད་གཞན་ད་པར་ གས་བས་

འབད་དཔ་ ༡ ངམ་ག་ཐོབ་་ཡོདཔ། 

༢ ་་ན་ོད། ཀ) ་ག་་བམ་ག་ོད་ང་ དང་འདདོ་ ་ཐོག་ལས་འབད་དོ་

ཡོདཔ། 

ཁ) ་ོག་འབད་་ད་ང་ ་་འབད་དོ་ ཡོདཔ། 

ག) ་་ོ་བ་དང་ བདག་དབང་གང་དོ་ཡོདཔ། 

ང) ་་བ་མཐོང་བད་དོ་ཡོདཔ། 

ཅ) ་་ ས་ཚོད་ཁར་མག་བ་དོ་ཡོདཔ། 

ག་ར་ད་འཕགས་་གནས་ཚད་ཁར་ཡོདཔ། 

ང་ཐ་རབ་ ༤ ཐོབ་་ཡོདཔ 

ང་ཐ་འང་ ༣ ཐོབ་་ཡོདཔ། 

ང་ཐ་ཐ་མ ༢ ཐོབ་་ཡོདཔ། 

གས་ཚད་གཞན་ད་པར་ གས་བས་

འབད་དཔ་ ༡ ངམ་ག་ཐོབ་་ཡོདཔ། 
   

དགས་གཏད་་ག། ༧.༤ འག་པ་ལམ་ལོ་དང་བ་མཐངོ་། 

བ་ནོ་༧.༤.༢   ས་ན་་མཉམ་རོགས་དང་ ོབ་ག་་དང་ གག་ཁར་ འག་པ་ག་ ལམ་མ་གཞག་དང་ ཐ་དམ་ ག་ལས་་

འས་་ཐགོ་ལས་ འལ་བ་འཐབ་ས་ད།  

བ་ནོ་་ས་བཤད།  

ོབ་དཔོན་ས་ ོབ་ག་་་བན་དང་གག་ཁར་ གས་མན་དང་ གས་ཡངས་་ཐོག་ལས་ འལ་བ་འཐབ་་ ང་་ཕན་ཐོགས་

གས་པ་ དོན་ན་ཅན་་ཉམས་ོང་་ན་་་ བོན་གས་བདཔ་ན། ོབ་དཔོན་ས་ ན་བར་བན་་ རང་གས་འག་པ་

ག་ལམ་དང་ ལམ་ོལ་་ ན་ས་་་ལས་ ལག་ན་འཐབ་་ ོབ་ག་དང་་་ས་ད་་ས་ག་འབད་་ ོབ་དཔོན་རང་་འགན་

ར་དང་ བན་པ་ ་འགན་་ འབ་་་ས་བན་བཟོཝ་ན། 

ོབ་དཔོན་ས་ ་མ་དང་ ་་ནང་འད་དམ་ག་གཙང་མ་མན་ལམ་ ན་བན་བཞག་ཐབས་་ ག་ལམ་མ་གཞག་དང་བན་

པ་ ན་མོང་མ་ན་པ་ད་ས་ ཐ་དམ་ག་དང་ ལས་་འས་་བ་མཐོང་་ གལ་ཝ་་ཧ་་ཡོད་པ་ གསལ་ོན་འབདཝ་ན།  

གནད་དནོ་དཙོ་བོ། 

  ༡) བ་མཐོང་། 

  ༢) འག་པ་ལམ་ོལ། 

  ༣) འག་ལ་ཁབ་་ ག་ལམ་མ་གཞག། 

  ༤) ག། 

  ༥) ལམ། 

  ༦) མ་གཞག། 

  ༧) ཐ་དམ་ག། 

  ༨) ལས་་འས། 
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བ་མཐོང་འ་ ས་ཡོན་་ག་འམ་་ གལ་་བ་ཆ་ཤས་ག་ནམ་ལས་ ་་་་བན་་ འཚོ་བ་ང་ཐབས་དང་ དཔའ་ཉམས་་

་ལས་་འབད་་ོད་། ་ལས་ བ་ང་འོ་མད་་ འབད་་དོན་་དཔ་ན། བ་མཐོང་འ་་་ོད་་ མས་གས་བད་

བག་་ ག་འམ་ན། བ་མཐོང་ར་་འ་ བསམ་ོད། ད་ས། ོ་གཏད། མ་གཞག་དང་ ོད་བཟང་་ནམ་་བཤདཔ་ན། 

འག་པ་ལམ་ལོ་ར་་འ་ ་རབས་ལས་་རབས་བད་་ ལག་ན་དང་ལད་ོལ་ཐོག་ལས་ འགཔ་ནམ་་ས་འན་འབད་གས་

པ་ ད་ས་ན་མོང་མ་ན་པ་ ་་ང་ཐངས། ོད་ལམ། ད་ས། བ་མཐོང་། ན་ཆས། བཟོ་བད་ག་པ། ན་ཆ་དང་ཞབས་། 

བས་། ད་ག་དང་ འ་གས་་་བ་ན།  

འག་ལ་ཁབ་་ ག་ལམ་མ་གཞག་ར་་འ་ ས་དང་འག་ན་་་ ག་་ར་འབད་ང་ ས་ ངག་ ད་གམ་་ ་ོད་་ 

ལ་དང་མནམ་་ འབད་་ག་་བ་ན།  

ག་ར་་འ་ ས་ ངག་ ག་གམ་་ལས་་ོད་བཟང་པོ་ ག་་རང་འབད་ང་ གག་མངས་་ཐོག་ལས་ ག་ཏོག་ཏོ་འབད་་་

ཝ་ན། 

ལམ་ར་་འ་ ན་ོན་ལ་བ་ངམ་་་ མཛད་་ཡོད་པ་ལམ་ོལ་བཟང་པོ་་ ཉམས་མ་བག་པར་ ་རབས་ལས་་རབས་བད་་ 

ག་ར་འཐདཔ་་ལག་ན་འཐབ་་་ཝ་ན། 

མ་གཞག་ར་་འ་ ལམ་ོལ་་ ཉམས་ཆག་འང་མ་བག་པར་ མ་འོངས་་བད་་ས་ལག་ན་འཐབ་གསཔ་འབད་བཞག་་་ཝ་

ན། 

ག་ལམ་མ་གཞག་་བན་ ས་ ངག་ ད་གམ་་་ོད་ངན་པ་་ངས་་ ་བ་དང་ས་བར་ ་བ་ོད་ལམ་ ཉམས་་ངས་

་་ཝ་ན།  

ཐ་དམ་ག་ར་་འ་ གཞན་་བན་བསམ་སཔ་དང་ མས་བ་བད་ས་པ་ཁར་ འ་བ་་ནང་འད་ཕན་ན་ོ་གཏད་་ཐོག་

ལས་ རང་ས་ཁས་ངས་པ་ ཐ་ག་འར་བ་ད་པར་གནས་་ག་་ཝ་ན།    ་་ཡང་།  

• ལཔོ། ལ་ཁབ་དང་ ་ར་་ས་ཞབས་དང་ དགའ་བ། ཤ་ན་བད་།  

• ཕམ་དང་ ་ག་་བར་ན་ དགའ་ཚོར་དང་མས་བ་ ་ལས་ ས་ཞབས་བད་།  

• ོབ་དཔོན་དང་ ོབ་ག་་བར་ན་ བ་བ། ས་ཞབས་དང་ དགའ་ཚོར་བད་། 

• ་མ་དང་ ོབ་མ་བར་ན་བ་བ་འ་ས། དད་པ་དང་དམ་ག། ོ་གཏད་དང་ད་ས་བད་། 

• གན་དང་གས་་ བར་ན་བ་གང་། མས་བ། ོ་གཏད་དང་ད་ས། ཕན་ན་ས་ཞབས་ལ་ སོགས་པ་བད་

། 

• ་ོ་རོགས། གན་་འར། མ་ཚང་གདང་རས། ་ོ་ཚང་དང་མོ་རོགས་ལ་སོགས་པ་བར་ན་ གག་ས་གག་ ་ 

བ་མཐོང་དང་ཆ་བཞག་བད་་་བ་ན། 

ལས་་འས་ར་་འ་ ་ ་བཟང་ངན་་བན་་འང་བ་ འས་་གས་ས་་ད་པར་་ཝ་ན། ་ཟོགཔ་འབདཝ་ལས་བན་ 

འས་་དཀའ་ངལ་དང་ ་གས་ཤོམ་འབདཝ་ལས་བན་ འས་་དགའ་བ་འངམ་ན། ་དང་་བ་ ག་་འབད་ང་ ་ག་སོང་་འས་

་ ར་དོ་བམ་་ ་དང་གནམ་གས་་ཚ་ོད་དང་བན་ སོན་ག་་བཏབ་་ འས་་ཡང་འ་ར་འངམ་ན་ དར་ན།  ་ ཀར་

་སོན་བཏབ་ཡོད་་་ ན་ འང་བ་བ་ན་མ་ཚོགསཔ་ལས་བན་  འས་་ཡང་ ཀར་རང་འཚོ་དོ་བམ་ན། 
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བ་མཐོང་ཧ་་ཐབས། 

འོག་་་བ་་ཐོག་་ ོབ་ག་་དང་ག་ཁར་ ས་བར་མ་ག་ག་འབད། 

༡) ་་ནང་ ད་་ཁག་་ཤོས་ར་ ག་་ོ? 

༢) གནད་དོན་་ ད་་ཁག་་ར་ ག་་་སཔ་ོ? 

ོབ་ག་་ ་ཚན་ནང་འབད་ ་་བ་ས་གནས་ དར་ན་ (ད་ཚལ། མ་ར། དན་་དང་ གནས་)་ར་ལས་ ས་བར་འབད་

བག། ་བས་་ོབ་ག་་ས་ ་ཚན་གཞན་་ བཟོད་བན། ས་ཞབས། ཚ་ང་དང་ ་སོ་བཞག་་བར་ཆད་་བ་པ་ན་ལ་

འབད་ད། 

༡) ད་ར་ས་གནས་ནང་ལས་ ་་ཤོས་་ས་གནས་གས་ ས་འན་འབད། 

༢) ད་ར་་་་ཕན་བ་དོན་་ ས་གནས་འ་་་ཕན་གམ་ས། 

༣) ད་ར་རང་ང་་བསམ་འཆར་་ ་ཚན་ནང་བ་སོར་འབད། 

༤) ་ཚན་ནང་་འབད་ འ་བམ་མ་ས་གནས་་་ ད་ས་བ་མཐོང་དང་ས་ཞབས་ག་་་བད་གས་་ མས་ག་ས། 

འག་པ་ལམ་ལོ། 

ར་བཏང་་མནོ་གས་བསམ་གས་་ད་པར་་ཐོག་ལས་ འག་པ་་གས་་ོན་ད། 

༡༽ ོབ་ག་་་ཚན་ནང་་ འག་་ན་པ་ད་ས་་ ཐོ་བད་འབད་བག་། 

༢༽ ོབ་དཔོན་ས་ ར་བཏང་་མནོ་གས་བསམ་གས་དང་ ོབ་ག་ས་ ཐོ་བད་འབད་ཡོད་་ད་ས་་ འཐད་ཏོག་ 

   ཏོ་་མཉམ་བ་འབད་དོ་ཡོད་ཡོདཔ། 

འག་པ་་གས་་ཡང་། ༡ དས་ཅན་་གས:  (ལ་ཡོངས་་ལ་དར་དང་ ལ་པོ་བན་བགས། ་དང་ ད་ར་ན་། བཀབ་

་དང་ རགས་་ལག་ན་འཐབ་།  ཁ་ད་དང་  གས་ད། ས་གནས་་ལམ་ོལ་དང་ བ་མཐོང་། འག་པ་་ལ་དང་  ལག་

བཟོ། ས་གནས་དང་ ལ་ཡོངས་་ བས་་བཟོ་ཐངས། ལ་ཡོངས་་། ལ་ཡོངས་གང་གས། ལ་ཡོངས་་མས་ཅན། འཆམ་དང་ 

ོས་གར། ན་ཆ། ན་འལ་བ་ང་དང་ ལས་མ། ོ་་དང་ ང་མོ) དས་ད་་གས: ་ལ་དང་་ལ་ག་ག་་ དགའ་བ་དང་

ས་ཞབས། བ་དོན་ོད་ན། ན་མོང་མ་ན་པ་ ས་གནས་་བས་་དང་་་ ་་ང་་བ་མཐོང་། 

༣༽ ག་བར་འབད་ན་ན་ འོག་་་བ་་ཐོག་་ ས་བར་འ་འན་འཐབ། 

• ང་བཅས་ས་ འག་པ་་གས་་ས་དཔ་འ་ ག་་་ཁག་ཝ་ོ?

• ང་བཅས་ས་ ་གས་་འང་མ་བག་པར་ འོ་མད་་ག་་་ལག་ན་དཔ་ོ?



Illustrations of Practice 
 

139  
 

 

འག་པ་ ག་ལམ་མ་གཞག། 

ོབ་ག་་་ཚན་ནང་་ འོག་་་བ་་ཐོག་་ འཚོལ་བ་་་ནང་ འལ་གཏོགས་འབད་བག་། 

• ག་ལམ་མ་གཞག་འ་ ག་་་ ཁག་ཝ་་ཚོརཝ་ོ? ཐོ་བད་ག་འབད། 

 གལ་ད་ང་བཅས་་ ག་ལམ་མ་གཞག་དཔ་འཝ་འབད་བ་ན་ ང་བཅས་ཆ་བ་ རང་མཐོང་ཅན།  ཤོབ་དང་གཡོ་་་གས།  བཟོད་

བན་དཔ། དང་  ཕན་ན་གག་ས་གག་་ས་ཞབས་དང་དག་ང་ད་པར་  དམའ་ཕབ་འབད་་དང་ འཐབ་འང་འབད་་་

ཡགང་ག་འོང་།  

ག་ལམ་མ་གཞག་ས་པ་་ ལག་ན་འཐབ་གས་པ་ན་ ང་བཅས་ར་རང་བན་འ་ ས་ཞབས་ཅན།  ང་བན།  ན་ས་ཅན།  

གཞན་ཚོར་ཅན།  འོས་འབབ་ན་པ་ ན་ོད་འཆང་་་འར་གསཔ་ལས་བན་  ང་བཅས་་ ས་བར་་བ་ཐོག་ལས་ག་འཇམ་

གས་་གནས་གསཔ་ན། 

• ད་ས་འབད་བ་ན་ རང་ག་ར་་འ་ ག་་བམ་ག་་ཝ་ོ? 

• གཤམ་འད་་གནད་དོན་་ཐོག་་ རང་ག་ར་་འ་ ཧ་་ཡོད་པ་ར་ལས་ ད་ས་ག་་་ད་ོན་འབད་། 

    ༡) རང་་གཙང་་འོད་བན་ན་ང་འཐབ་། 

    ༢) གས་གས་་འཐོན་པ་བས་། 

    ༣) ལམ་འ་བ་བང་། 

    ༤) ོ་བ་པ་བང་། 

    ༥) ་ཏོག་་མ་ར་ནང་ོད་པ་བང་་འབད་བ་ན། 

    ༦) ཚོང་ཁང་ག་ནང་་ོད་་ཡོད་པ་ན།  

    ༧) གཞན་དང་གག་ཁར་ ོ་བ་པ་བང་། 

    ༨) ཟ་ཁང་ནང་་བས་་མངག་པ་བང་། 

    ༩) ད་ཆ་བ་་ོད་པ་བང་། 

   ༡༠) གཞན་དང་གག་ཁར་མན་ཏོག་ཏོ་་ོད་ཐབས་། 

 

 

ལ་པོ་བན་བགས/ ལ་ཡངོས་བན་བགས། 

་ཚན་ནང་་ ོབ་ག་་ས་ གཤམ་འད་གནད་དོན་་ཐོག་་ ན་་་ག་འབད་བག་། 

• ལ་པོ་བན་བགས་་ག་་ ད་ར་གནས་ཚད་་ཁ་ད་ནང་་ བཤད་པ་བ། 

• ང་བཅས་་ ལ་པོ་བན་བགས་ར་་འ་ ག་་་ཡོདཔ་ན་ན? 

• ང་བཅས་ར་ལ་པོ་བན་བགས་འ་ ག་ས་བམས་གནང་གནངམ་ན་ན? 

• ང་བཅས་ས་ ལ་པོ་བན་བགས་ལ་ད་པ་ ས་ོན་དག་པ་ག་ ཐོ་བད་འབད། 

• ལ་པོ་བན་བགས་འ་ ད་ར་ས་འན་པ་བས་དང་ ཡང་ན་ ་བར་་བ་བས་་ ཚོར་ང་ག་་་ར་ ང་

དོ་ག?  བཤད་པ་བ། 
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ལ་དར། 

་ཚན་ནང་་ ོབ་ག་་ས་ གཤམ་འད་གནད་དོན་་ཐོག་་ ན་་་ག་འབད་བག་། 

• ང་བཅས་་ལ་དར་འ་ ག་་་ཡོདཔ་ན་ན? 

• ལ་དར་་པར་ས་་ ད་ར་གནས་ཚད་་ཁ་ད་ནང་་བཤད་པ་བ། 

• ང་བཅས་ས་ མས་་གང་ལས་ར་ལ་དར་་ མོས་ས་ག་་་བད་དཔ་ོ? 

བསམ་འཆར་དག་པ་ག་བད་པ་ན། 

• ལ་དར་འ་ ས་ཁར་བཞག་/ས་ཁར་བ་་དང་ཤོར་་/ས་ཁ་ལས་འད་། མ་མག་འཛོལ་་འར་། ར་རས་འབད་ལག་

ན་འཐབ་། ཅ་ལ་གཞན་་འོག་ལས་བགས་་་ ་ལས་ར་མ་བབ་ན། 

• ལ་དར་རལ་རལཝ་དང་ ན་གས་་ཡོད་་་ ་ལས་ར་འར་་བབ། 

• ལ་དར་འར་་ཡོད་པ་ས་ངས་ནང་ ང་བཅས་ར་མ་ཏོ་ཁར་མོ། གགས་ཁར་ཊ་དང་ ལ་ན་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པ་ན་ ་

་ད་ད།  

 

  

ཐ་དམ་ག། 

ོབ་ག་་ཆ་གང་ཐོག་ལས་་་་། 

• བཟའ་ཚང་འབད་ང་ ་་ནང་འབད་ང་ན་ངན་་འངམ་ད་ ག་་་བ་བར་འ་དཔ་ན་ན་ར་ལས་ ང་ར་

ཕམ། བདག་འན་པ་དང་ ན་ཤོས་་་འ་བག། 

• ང་ར་་་ནང་་ ཕམ་དང་ན་ཆ་ར་ གས་ད་ལས་བན་པ་མན་འལ་་འ་ས་འ་ ག་མ་ག་ཁག་ཝ་་

བ་དོ་ག? བཤད་པ་བ་བག་། 
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	 གོ་དོན་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི། གནད་དོན་འདི་ སློབ་ཚན་གྱི་ནང་དོན་ཚུ་ གནས་སྟངས་ངོ་མ་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་བཟོ་སྟེ་བལྟ་ནི་དང་ སློབ་ཕྲུག་གི་རྒྱུད་ལུ་ཡོད་པའི་ཤེས་ཡོན་དང་ བསམ་འཆར་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་སྟེ་ཡར་དྲག་གཏང་ཚུགས། དཔེར་ན། གཞུང་སྐྱོང་གི་སྐོར་ལས་སློབ་སྟོན་འབད་བའ...
	 ངེས་ཤེས་འདྲོང་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི། དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་ གོ་བདེཝ་དང་ རིག་རྩལ་སྟོན་ངོ་བདེ་བའི་ཐབས་ལམ་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་སྦེ་བྱིན་ཐོག་ལས་ ག་དེ་དྲག་དྲག་འདྲོག་འབྱེལ་འཐབ་མ་དགོཔ་སྦེ་བཟོ་དགོ། དཔེར་ན ལན་གདམ་ཁ་ཅན་དང་ ཡང་ན་ ས་སྟོང་བསུབ་ནི་ཚུ་ ཉག་རྐྱང་སྦེ་ཡོད་པའི་རིག་བསྡུར་...
	དམིགས་གཏད་ཀྱི་ཡུལ། ༡.༣ སློབ་ཕྲུག་གི་ ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ། དགོས་མཁོ། སྤྲོ་བ། འཇོན་ཐངས་།

	 སློབ་ཕྲུག་གྲལ་གཏོགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཕོ་མོའི་ཁྱད་པར་མེདཔ་བཟོ་ནིའི་དམིགས་གཏད་ཅན་གྱི་ སློབ་ཁང་སྒྲིག་གཞི་ གཞི་བཙུགས་ འབད་ཞིན་ན་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།
	 སློབ་ཕྲུག་བུཚུ་དང་བུམོ་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ འདྲ་མཉམ་སྦེ་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པའི་ སློབ་ཁང་ནང་ སྡོད་ཐངས་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད་བཟོ་སྟེ་ དང་ལེན་འབད་ནི།
	 སློབ་ཕྲུག་ཕོ་མོ་གཅིག་མིན་གཅིག་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ལཱ་རིགས་འཇམ་ཏོང་ཏོ་མ་བཟོ་བར་ ག་ར་ལས་ཤེས་ཡོན་དང་བྱ་སྤྱོད་ཀྱི་རེ་བ་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་བསྐྱེད་ནི།
	 དམིགས་བསལ་དུ་ སློབ་ཁང་གི་གདོང་ཁར་ཁ་སླབ་ནི་ནང་ འཚེར་སྣང་བསྐྱེད་དེ་སྡོད་མི་ཚུའི་དོན་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་གི་གྲལ་གཏོགས་ཡར་སེང་དོན་ལས་ འཕྲལ་འཕྲལ་འབད་ར་ བུཚུ་དང་བུམོ་ཟེར་མེད་པའི་སྡེ་ཚན་གྱི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི།
	 སྡེ་ཚན་གྱི་སྐོར་ལས་སླབ་ནི་དང་ ཡང་ན་ སློབ་སྟོན་གྱི་བྱ་རིམ་ནང་ ཁ་སྐད་ཚུ་ ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ་མེད་པར་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།
	གནས་ཚད་ ༢ པ། ལྷབ་སྟོན་གནས་སྟངས།
	དམིགས་གཏད་ཀྱི་གཞི། ༢.༡  ཉེན་སྲུང་དང་སྲུང་སྐྱོབ་ལྡན་པའི་ལྷབ་སྦྱང་གནས་སྟངས།

	• སློབ་ཁང་ནང་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ལས་སྣ་ཚུ་མ་འབད་བའི་ཧེ་མར་ ཉེན་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་ཚུ་ སྒྲིག་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་དགོ་པའི་ ལམ་སྟོན་དང་དྲན་སྐུལ་ དེ་ལས་ ཕན་གྲོགས་འབད་དགོ།  ལས་སྣ་གྱི་རྒྱུན་ ལྟ་རྟོག་གི་དོན་ལུ་ ཐག་ཉེ་སར་སོང་ཞིནམ་ལས་ ངེས་གཏན་སྤྱོད་...
	• སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ སློབ་ཁང་གི་ལས་སྣ་ཚུ་ནང་ ཧུ་རི་རི་སྦེ་བཅའ་མར་གཏོགས་ཏེ་ དྲི་བ་བཀོད་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་དགོ། དུས་ཨ་རྟག་ར་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ བརྩི་བཀུར་འབད་དགོ། སློབ་གྲྭའི་ཅ་ཆས་དང་ གཞན་ལུ་གུས་ཞབས་བསྐྱེད་བཅུག་ནིའི་དོན་ལས་ ཁོང་ལུ་ ཡིད་...
	• སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལྷབ་སྦྱང་གི་དོན་ལས་ སློབ་གྲྭ་དང་སློབ་ཁང་ནང་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཐོག་ལས་ འབྲེལ་མཐུད་དང་གྲལ་གཏོགས་ དེ་ལས་ ཉེན་སྲུང་དང་ལྡནམ་སྦེ་ཚོརཝ་ད་རྐྱངམ་ཅིག་ ལྷབ་སྦྱང་འབདཝ་ཨིན། དེ་གིས་ ལྷབ་སྦྱང་པའི་ ཤེས་ཡོན་གྲུབ་འབྲས་དང་ མཐར་འཁྱོལ་ནི། དེ་ལས་ སློབ་ཚན་གྱི་ཆོ...
	དམིགས་གཏད་ཀྱི་གཞི་ ༢་༣ སློབ་ཁང་སྒྲིག་བཀོད་དང་ སྦྱོང་ལཱ་འཛིན་སྐྱོང་།
	དམིགས་གཏད་ཀྱི་གཞི། ༢.༤ སློབ་ཕྲུག་གི་གྲལ་གཏོགས་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར།

	 དུས་སྟབས་གཅིག་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་གཅིག་ལས་བརྒལ་ཏེ་ཆབ་གསང་ནང་འགྱོ་མ་ཆོག་པའི་ལམ་ལུགས་བཟོ་ནི།
	 སློབ་ཕྲུག་ལུ་གཟུགས་ཁམས་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་རེ་ཡང་འོང་སྲིདཔ་ལས་ ཆབ་གསང་ཡང་ལས་ཡང་དུ་ འགྱོ་ནིའི་གནང་བ་ཞུ་མི་ཚུའི་ཐོ་བཀོད་བཞག་ནི།
	 ནད་གཟུགས་ཀྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་མ་བརྩི་བར་ སློབ་ཕྲུག་གཞན་ཚུ་ ཉིནམ་གཅིག་ལུ་ ཆབ་གསང་འགྱོ་ཆོག་པའི་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཚད་གཞི་བཟོ་ནི།
	 ཡང་ལས་ཡང་དུ་ཆབ་གསང་འགྱོ་མི་གི་སློབ་ཕྲུག་ཚུའི་ སྦོ་ལོགས་ཁར་སོང་ཞིནམ་ལས་ སློབ་སྟོན་གྱི་དུས་ཚོད་ཁར་མེན་པར་ ཆབ་གསང་གི་བར་མཚམས་སྐབས་ལུ་ ཆབ་གསང་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འབད་དེ་འོང་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ བསླབ་བྱ་བྱིན་ནི།
	 ཁ་བདེ་དྲགས་ཚུ་ལུ་ ཁོང་རའི་བསམ་འཆར་རེ་བརྗེ་སོར་ འབད་མི་འབད་འདྲི་ནི།
	 འགྲོས་ཀྱིས་འབད་ ཁ་བདེ་དྲགས་ཚུའི་སྦོ་ལོགས་ཁར་སྦྱར་ནི།
	 ཁོང་ལུ་ མིག་ཏོ་གི་འབྲེལ་བ་བཞག་ནི།
	 ཁ་བདེ་དྲགས་ཀྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚུའི་རྩ་བ་ལས་ གྲོས་བསྡུར་གསརཔ་ཅིག་གི་གོ་སྐབས་གཞན་ལུ་སྤྲོད་ནིའི་དོན་ལས་ ཁ་བདེ་དྲགས་དེའི་སྦོ་ལོགས་ཁར་ལོང་སྟེ་སྡོད་ཞིན་ན་ སློབ་ཕྲུག་གཞན་གཅིག་ལུ་ དྲི་བ་ཅིག་འདྲི་ནི།
	 ཐབས་ཤེས་ཀྱི་མཇུག་ར་ མཚམས་འཇོག་འབད་དེ་བསྒུག་སྡོད་ནི།
	གནས་ཚད་༣ ་པ། ནང་དོན་དང་སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན།
	དམིགས་གཏད་ཀྱི་གཞི་༣.༡ པ། ནང་དོན་དང་སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན།
	དམིགས་གཏད་ཀྱི་གཞི་ ༣་༤ འབྲི་ལྷག་དང་ཨང་རྩིས་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐབས་བྱུས།
	དམིགས་གཏད་ཀྱི་གཞི་༣.༥ མཐོ་བའི་མནོ་རིག་ རིག་རྩལ།
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