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༄༅། །རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་བོད་ཀྤྱི་གསོ་བ་རྤྱིག་པའྤྱི་བགོ་གླེང་ཚོགས་ཆླེན་ཐླེངས་གསུམ་པ། 

 
ཚོགས་དུས། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༢ ཚེས་༢༥ ནས་ཟླ་༣ ཚེས་༡ བར། 

ཚོགས་ཡུལ། དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང། སཱ་རཱ་ནཱ་ཐ། ཝཱ་རཱ་ཎཱ་སྱི། 

མཉམ་འབེལ་གོ་སྱིག་ཚོགས་པ། 

དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་། ཝཱ་ར་ཎཱ་སྱི། 

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས། དྷ་རམ་སཱ་ལཱ། 

ལྕགས་པོ་རྱི་དྲན་རེན་བོད་སྨན་སོབ་གཉེར་ཁང། རོ་རེ་གྱིང། 

གོ་སྱིག་ཚོགས་མྱི། 

ཚོགས་གཙོ། སོབ་དཔོན་རག་རོ་བོ་བཟང་བསྟན་འཛིན། 

ཚོགས་གཞོན། སྨན་པ་ཨོ་ཤོད་བསོད་ནམས་སོལ་དཀར། 

དྲུང་ཆེ། སྨན་པ་ཚེ་རྱིང་མཚམས་གཅོད། 

ཚོགས་མྱི། སྨན་རམས་པ་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང། 

     ཚོགས་མྱི། སྨན་པ་རབ་དགའ།  
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རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་བགོ་གེང་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གསུམ་པའྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས། 

རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་བགོ་གེང་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གསུམ་པ་འདྱི་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་དང་ 
ལྕགས་པོ་རྱི་དྲན་རེན་བོད་སྨན་སོབ་གཉེར་ཁང། ཝཱ་ཎཱ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་བཅས་མཉམ་འབེལ་གྱི་གོ་སྱིག་ 
འོག་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༢ ཚེས་༢༥ ནས་ཟླ་༣ ཚེས་༡ བར་ཝཱ་ཎཱ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་དུ་བསོང་ཚོགས་གནང་ 
ཡོད། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་རྒྱལ་སྱིའྱི་རང་བཞྱིན་ལྡན་པའྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་བགོ་གེང་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་མ་དེ་བོད་ 
ཀྱི་བཙན་པོ་ཁྱི་སོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་སྐུ་དུས་ཏེ་དུས་རབས་བརྒྱད་པའྱི་ནང་བསམ་ཡས་མྱི་འགྱུར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་གཙུག་ལག་ 
ཁང་དུ་བོད་ཀྱི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་ཚུད་པའྱི་མཐའྱི་རྒྱལ་ཕྲན་མང་པོའ་ིསྨན་པ་མཁས་པ་རྣམས་ལྷན་འཛོམས་ 
ཀྱིས་དུས་ཡུན་རྱིང་པོར་ལག་ལེན་དང་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ཉམས་མོང་བརེ་ལེན་གནང་ཡོད་ཅྱིང་མཁས་པ་དེ་དག་ལས་ 
འགའ་ཞྱིག་ལོ་རབས་དུ་མར་བོད་དུ་བཞུགས་ནས་སོབ་མ་གསོ་སོང་དང་གཞུང་ལུགས་བོད་སད་དུ་ཕབས་སྒྱུར་མཛད་པ་མ་ཟད། 
དེ་དག་གྱིས་བོད་ཀྱི་ལྷ་རེ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་ལག་ལེན་དང་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་དུ་མའང་རང་ཡུལ་དུ་བསྣམས་ནས་གཉུག་མར་
གནས་པའྱི་འགོ་བ་རྣམས་ཀྱི་བདེ་ཐང་གྱི་དཔལ་དུ་འགྱུར་བར་མཛད་ཡོད།  
ཕྱི་ལོ་༢༠༡༠ ལོར་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ནས་དེ་ལྟ་བུའྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་རང་བཞྱིན་ལྡན་པའྱི་ཚོགས་ཆེན་དེ་མུ་མཐུད་ 
བཙན་བོལ་ནང་བསོང་ཚོགས་ཐུབ་པའྱི་གོས་ཆོད་བྱུང་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་སྣེ་འཁྱིད་པའྱི་ཐོག་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ལོར་བོད་ཀྱི་སྨན་ 
རྱིས་ཁང་དང་ལྕགས་པོ་རྱི་དྲན་རེན་བོད་སྨན་སོབ་གཉེར་ཁང་དང། ཝཱ་ཎཱ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་གསོ་རྱིག་ 
སེ་ཚན་བཅས་མཉམ་འབེལ་གྱི་གོ་སྱིག་འོག་རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་བགོ་གེང་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གཉྱིས་པ་དེ་རྒྱ་གར་ 
བང་ཕོགས་བཞུགས་སྒར་ར་རམ་སཱ་ལཱར་བསོང་ཚོགས་གནང་ཡོད། ད་ལན་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གསུམ་པ་འདྱི་བཞྱིན་ 
ཝཱ་ཎཱ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་ཆེད་བཙུགས་གནང་ནས་མྱི་ལོ་ལྔ་བཅུ་འཁོར་བའྱི་དུས་སྟོན་སྲུང་བརྱི་དང་འབེལ་ 
ནས་བསོང་ཚོགས་གནང་ཡོད།  
ཐེངས་འདྱིའྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནྱི་འགོ་བའྱི་བདེ་ཐང་དང་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ཆ་ལག་རོགས་ཤྱིང་། 
ལོ་རྒྱུས་ཡུན་རྱིང་ལྡན་ཞྱིང་ལྟ་གྲུབ་དང་ལག་ལེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སོལ་རྒྱུན་གྱི་སྨན་ལུགས་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱི་ 
རྱིན་ཐང་དང་ཁད་ཆོས་རྣམས་འཛམ་གྱིང་འགོ་བ་རྣམས་ཀྱིས་གསལ་བར་རོགས་ནས་རྱིས་མེད་འགོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་ལུས་སེམས་ 
བདེ་ཐང་གྱི་དཔལ་དུ་ལོངས་སོད་པར་འགྱུར་བ་དང་ལྷག་པར་ཚེ་ཡྱི་རྱིག་བེད་ལ་སོགས་པའྱི་སོལ་རྒྱུན་སྨན་ལུགས་གཞན་ལས་ 
ཕན་ཚུན་ལེགས་ཆ་སེལ་རེས། དེ་བཞྱིན་གསོ་རྱིག་སྨན་པ་བགེས་གཞོན་དབར་འབེལ་འདྲྱིས་དང་སྨན་པ་གཞོན་པ་རྣམས་ལ་ལག་ 
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ལེན་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ལས་དངོས་སུ་ཕྲད་བཞྱིན་པའྱི་དཀའ་ངལ་དང་དོགས་འདྲྱི་ཡོད་པ་རྣམས་སེལ་རྒྱུའྱི་ལྡྱིངས་ཆ་བསྐྲུན་རྒྱུ་བཅས་ 
ལ་དམྱིགས་པ་ཡྱིན། 
ཚོགས་ཆེན་གྱི་དབུ་འབེད་མཛད་སྒོའ་ིཐོག་སྐུ་མགོན་གཙོ་བོ་ Prof. Yamni Bhusan Tripathi, Dean Faculty of 

Ayurveda IMS BHU Varanasi, དམྱིགས་བསལ་སྐུ་མགོན་ Prof. Kamlesh Kumar Dwivedi, Prof & Head 

Deptt. of Kayachikitsa & Panchkarma (State Ayurvedic Collage U.P) Member of CCIM, 
དམྱིགས་བསལ་སྐུ་མགོན་ Ravindra Jaiswal, MLA གཞན་ཡང་ཝཱ་ཎཱ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་རྱིགས་ 
བདག་དགེ་བཤེས་ངག་དབང་བསམ་གཏན་མཆོག བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཚོགས་ 
ཆེན་གྱི་གོ་སྱིག་ཚོགས་གཙོ་སོབ་དཔོན་རག་རོ་བོ་བཟང་བསྟན་འཛིན། ལྕགས་པོ་རྱི་དྲན་རེན་བོད་སྨན་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་འགན་ 
འཛིན་འཕྲྱིན་ལས་དཔལ་བཟང་ཁོ་དགའ་བ་མཆོག་བཅས་དབུ་བཞུགས་ཐོག་དབུ་འབེད་མཛད་སྒོ་ཚོགས་གནང་ཡོད།      
དབུ་འབེད་མཛད་སྒོའ་ིཐོག་གསོ་བ་རྱིག་པ་ངོ་སོད་ཀྱི་བརྙན་ཐུང་ཞྱིག་གོ་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཕོགས་བསྱིགས་ཞུས་པའྱི་ནང་དོན་ 
གཤམ་གསལ། 
༡༽ འཛམ་བུ་གླིང་འདླིར་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོ་སླིནྡྷུ་དང་། ཡར་ཀླུང་གཙང་པོ་(བྲཧྨཔུཏྼ)དང་། འབྲླི་ཆུ། གངྒཱ་།རྒྱལ་མོ་རྔུལཆུ་སོགས་ 

ཇླི་སེད་ཅླིག་འབབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀླི་འབྱུང་ཁུངས་མཚོ་མ་དོས་པ་དང་། གངས་ཏླི་སླི། ཇོ་མོ་གང་མ་སོགས་གང་ལ་ལྡན་ 
པའླི་ཡུལ་བོད་གངས་ཅན་ནམ་བོ་ཊའླི་ལོངས་ཞེས་གྲགས་ཤླིང་། དེ་ནླི་ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དང་། ལྷ་མོ་ཨུ་མ་སོགས་ཀླི་ 
ཞླིང་། ལྷ་དང་མླིའླི་དང་སོང་དུ་མས་དཀའ་ཐུབ་བསེན་ཅླིང་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པའླི་ཡུལ་ཀང་ཡླིན།  

༢༽ ཡུལ་དེར་འཁོད་པའླི་མླི་ལ་གངས་ཅན་པའམ་བོད་རླིགས་ཞེས་བྱ་ཞླིང་། འཛམ་བུ་གླིང་འདླིར་སོད་དུ་རུང་བར་ནམ་གྱུར་ 
པའླི་དུས་ནས་མཉམ་ཆགས་ཀླི་དཔལ་ཡོན་རླིམ་པས་དར། དཔུང་སོབས་བཙན་པོས་མངའ་ཐང་རྒྱ་སེད་དང་། བོད་མླི་ 
རླིགས་ཀླི་ཟབ་ཡངས་རྣམ་དཔོད་བོ་གྲོས་ཀླི་ཞླིང་ལས་བྱུང་བའླི་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མླིན་པའླི་རླིག་གནས་རྣམས་ཀླི་ 
ས་བོན་སླིན་པ་ནས་འབྲས་བུ་གཡུར་དུ་ཟ་བ་རོགས་པའླི་བར་གླི་ལོ་རྒྱུས་མང་། 

༣༽ སེ་འགྲོའ་ིབདེ་རྩ་འཛམ་གླིང་སོལ་རྒྱུན་སན་བཅོས་རླིང་ལུགས་བཞླིའླི་ཡ་གལ་བོད་ཀླི་གསོ་བ་རླིག་པ་ནླི་ཡུལ་དེའླི་འགྲོ་ 
བ་རྣམས་ཀླིས་རང་གང་ལ་གནས་པའླི་སོད་ཀླི་ཐུན་མླིན་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་གླི་འགྱུར་འགྲོས་ཀླི་དཀའ་སྡུག་བགྲང་ལས་ 
འདས་པའླི་དུས་དང་བསྐལ་པར་གདོང་ལེན་བྱས་པའླི་ཉམས་མོང་གླི་ཆུ་ཐླིག་རྣམས་བསགས་པས་བདེ་འབྱུང་བོད་ཀླི་གསོ་
བ་རླིག་པའླི་རྒྱ་མཚོ་འདླི་ཉླིད་བྱུང་། 
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༤༽ ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀླི་གནས་ལུགས་ཇླི་ལྟ་བ་དང་ཇླི་སེད་པ་གཟླིགས་པ་ལ་སླིབ་པའླི་མུན་པ་མ་ལུས་པ་གཏན་ནས་བཅོམ་ 
ཞླིང་། བརྩེ་ཆེན་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོས་རང་ཉླིད་གང་ནས་གཤེགས་པའླི་ལམ་བཟང་འགྲོ་ལ་འདོམས་པར་མཛད་པ་སོན་པ་ 
གཤེན་རབ་སླི་ལོའ་ིཡར་སོན་གླི་མླི་ལོ་སོང་ཕྲག་ལྔའླི་གོང་ནས་ཞླིང་དེར་ཕེབས་ཏེ་ཐེག་པ་རླིམ་པ་དགུ་དང་། བོན་སོ་ 
མཐའ་ཡས་པ་འགྲོ་བའླི་ཁམས་མོས་བཞླིན་གསུངས་པའླི་ནང་ནས་ལུས་ནད་གཉེན་པོའ་ིགནས་ལུགས་དེ་བཞླིན་ཉླིད་ཇླི་ 
སེད་ཅླིག་འདོམ་པ་རྣམས་རང་གླི་སས་དཔད་བུ་ཁླི་ཤེས་ཀླིས་འབུམ་བཞླིར་བསྡུས་ནས་གཏན་ལ་ཕབས། 

༥༽ རླིམ་བཞླིན་མངའ་མཛད་བཅུ་དང་། སླིལ་མ་བཞླི་བཅུ། རྒྱལ་ཕྲན་བཅུ་གཉླིས་སོགས་ཀླི་ཆབ་སླིད་དབང་སྒྱུར་རྣམས་འབྱུང་ 
ཞླིང་། དེའང་འོ་དེ་སྤུར་རྒྱལ་གླི་མངའ་ཐང་རྒྱ་སེད་ཀླིས་བོད་ཡུལ་གཅླིག་གྱུར་བྱས་ཏེ་སྤུར་རྒྱལ་བོད་ཀླི་རྒྱལ་རབས་ 
བཙུགས་ཤླིང་། རླིམ་པས་གནམ་གླི་ཁླི་བདུན། སོད་ཀླི་སེང་གཉླིས། ས་ཡླི་ལེགས་དྲུག བར་གླི་སེ་བརྒྱད་དང་བཙན་ལྔ་། 
གཉན་བཞླི། སད་ཀླི་བཙན་བཅུ་སེ་བོད་བཙན་པོའ་ིརྒྱལ་རྒྱུད་ཞེ་གཉླིས་ཀླིས་མླི་ལོ་སོང་ལ་ཉེ་བར་དབང་སྒྱུར་ཅླིང་། དག་ 
པོའ་ིདཔུང་སོབས་ཀླིས་ཤར་རྒྱ་ནག་ཐང་གླི་རྒྱལ་ས་དང་། ནུབ་ཏ་ཟླིག་གླི་ཡུལ་མཐའ་བར་མངའ་ཐང་སེད། དེ་དང་ལྷན་ 
དུ་ཁླིམ་མཚེས་ཡུལ་གྲུ་དེ་དག་གླི་ཆོས་དང་རླིག་གཞུང་གླི་ལེགས་བྱང་། སན་བཅོས། འཕྲོད་བསེན་གླི་ལེགས་ཆ་རྣམས་ 
ནང་འདེན་མཛད།  

༦༽ བཅན་པོ་སོང་བཙན་སམ་པོ་དང་། ཁླི་སོང་སེ་བཙན་སོགས་སད་ཀླི་བཙན་བཅུའླི་སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་གླི་སན་པ་བརདྷྭཛ་དང་། 
ཏ་ཟླིག་གླི་སན་པ་ག་ལེ་ནོད། རྒྱ་ནག་གླི་ཧང་ཝེ་ཧང་ཐེ་རྣམས་གདན་དངས་ནས་ལུགས་བཞླིའླི་སོལ་གཏོད། 

༧༽ བཙན་པོ་ཁླི་སོང་སྐབས་མཐའ་ཡླི་མཁས་པ་མླི་དགུ་སོགས་བསམ་ཡས་སུ་འཛོམས་ནས་འཛམ་གླིང་ན་གྲགས་པའླི་སན་ 
གླི་བགྲོ་གེང་ཆེན་པོ་ཐེངས་དང་པོ་ཚུགས། རྒྱལ་པོའ་ིབཀའ་བཙེགས་བཅུ་སོགས་ཁླིམས་ལུགས་གཏན་ལ་ཕབས། རླིང་ 
ལུགས་སོ་སོའ་ིཡླི་གེར་བཏབ་པ་རྣམས་ཕོགས་བསྡུས་ཀླིས་རྒྱལ་པོའ་ིཕག་སྦལ་དུ་བསྡུས། 

༨༽ དུས་རབས་དེ་དག་ལ་གསེར་གླི་དུས་རབས་སུ་གྲགས་ཤླིང་། གསོ་བ་རླིག་པ་ལ་མཚོན་ན་དེ་ནླི་ཉམས་མོང་གླི་འཕེལ་ 
ཁ་རླིམ་བཞླིན་རོགས་པའླི་གསོ་དཔད་ཀླི་ཟླ་བའླི་རྒྱལ་པོ་འགྲོ་བའླི་ནད་ཀླི་མུན་པའླི་གཉེན་པོར་ནུབ་པ་མེད་པ་ཤར་བའླི་ 
དུས་ཤླིག་ཡླིན། 

༩༽ དུས་རབས་དེ་དག་ཏུ་གཉའ་དང་། སོང་། མཐའ་བཞླི་སོགས་བོད་ཀླི་མཁས་པ་མླི་དགུའླི་རླིང་ལུགས་སོ་སོ་འཛིན་པ་དུ་ 
མས་རང་ལུགས་ཀླི་ཐུན་མླིན་པའླི་གསོ་བ་རླིག་པ་བོད་ཀླི་མཐའ་དབུས་ཀུན་ཏུ་ཁབ་སེལ་བྱས་ཏེ་རྒྱ་ནག་སོགས་ཁླིམ་ 
མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་དུ་མའླི་སན་བཅོས་བྱ་བཞག་ལའང་གསོ་བ་རླིག་པའླི་ཤུགས་རེན་ཆེན་པོ་ཐེབས་ཡོད། 
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༡༠༽ དུས་རབས་དེའླི་མཇུག་ཏུ་མཁས་གྲུབ་གཉླིས་ལྡན་གླི་ལྷ་རེ་གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོས་བོད་མཐའ་དབུས་ཀུན་ཏུ་ 
འཕེལ་བའླི་གསོ་བ་རླིག་པའླི་གཞུང་ལུགས་དང་། ལག་ལེན་མན་ངག་མཐའ་དག་གླི་སླིང་པོ་གཅླིག་ཏུ་བསྡུས་པ། 
<<བདུད་རྩླི་སླིང་པོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་གསང་བ་མན་ངག་གླི་རྒྱུད།>>ཅེས་བྱ་བ་ས་ཕླིར་མཛད། སུམ་སོན་ཡེ་ཤེས་ 
ཟུང་སོགས་ཀླི་བོད་ཡུལ་མཐའ་དབུས་ཀུན་ཏུ་དར་རྒྱས་སུ་མཛད། 

༡༡༽ དུས་རབས་བཅུ་བཞླིའླི་མགོ་མཇུག་ཏུ་བྱང་ཟུར་གླི་མཁས་པ་རྣམས་ཀླིས་རྒྱུད་བཞླིའླི་དགོངས་པ་སོ་སོར་བཀྲལ་ཏེ་ 
བོད་ཁམས་ཀུན་ཏུ་རླིང་ལུགས་དེ་དག་དར་རྒྱས་སུ་མཛད་པས་སར་གླི་རླིང་ལུགས་རྣམས་ཉླིན་མོའ་ིསྒྱུ་སྐར་ལྟར་མཛད། 

༡༢༽ དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པར་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གླི་སླིད་བོན་སེ་སླིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་གསོ་བ་རླིག་པའླི་ཆེད་སོང་ 
སོབ་གྲྭ་ལྕགས་པོ་རླི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་འགྲོ་ཕན་རླིག་བྱེད་གླིང་བཙུགས་ཏེ་དེའླི་སོབ་གཞླིར་རྒྱུད་འགྲེལ་བཌཱཻུརྻ་ 
སོན་པོ་སོགས་རྨད་དུ་བྱུང་བའླི་གསོ་བ་རླིག་པའླི་བསན་བཅོས་དུ་མ་མཛད་དེ་གཞན་དླིང་མླི་འཇོག་པའླི་མཁས་པ་དུ་མ་ 
བསྐྲུན། 

༡༣༽ གཞན་ཡང་སླི་ཏུ་ཆོས་ཀླི་འབྱུང་གནས་ཀླིས་བོད་ཡུལ་ཀུན་དང་། བལ་ཡུལ། རྒྱ་ནག་སོགས་སུ་ཕེབས་ནས་རླིག་གནས་ 
སླི་དང་ཁད་པར་གསོ་རླིག་གཞུང་དུ་མ་སྒྱུར་རྩོམ་མཛད་ཅླིང་དཔལ་སྤུངས་སན་གྲྭ་བཏབ་སེ་འཆད་ཉན་དང་། ལག་ལེན་ 
གླི་རྒྱུན་སེལ་བེ་ལོ་དང་། མཁེན་ཀོང་གཉླིས་སོགས་བསན་པའླི་གསལ་བྱེད་དུ་མ་བྱོན་ཏེ་བོད་ཁམས་ཀུན་ཏུ་བསན་པ་ཉླིན་ 
མ་ཤར་བ་བཞླིན་མཛད།  

༡༤༽ དུས་ཕླིས་རྒྱལ་དབང་སྐུ་འཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པའླི་སྐུ་དུས་ལྷ་ས་སན་རྩླིས་ཁང་ཕག་བཏབ་གནང་ཞླིང་བ་སན་མཁེན་རབ་ 
ནོར་བུ་ལ་སོགས་པ་མཁས་པ་དུ་མ་བྱོན་ཞླིང་། ལྷག་པར་ལྕགས་རླི་འགྲོ་ཕན་རླིག་བྱེད་གླིང་གླི་མཁས་པ་དེ་དག་གླིས་མདོ་ 
ཁམས་ཕོགས་སུ་གསོ་བ་རླིག་པ་དར་རྒྱས་སུ་མཛད་དེ་སྐུ་འབུམ་དང་། བཀྲ་ཤླིས་འཁླིལ། དགོན་ལུང་སོགས་ཆོས་གྲྭ་ 
ཆེན་པོ་དུ་མར་སན་པ་གྲྭ་ཚང་ཆེད་འཛུགས་མཛད་པ་མ་ཟད་སོག་ཡུལ་དང་། ཨུརུསུ། རྒྱ་ནག་སོགས་ཕླི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ 
མང་པོར་གསོ་རླིག་སོབ་གཉེར་གླི་སླི་གནས་སན་པ་གྲྭ་ཚང་མང་པོ་ཆེད་འཛུགས་མཛད་དེ་རྒྱུད་བཞླིས་མཚོན་པའླི་གཞུང་ 
ལུགས་དུ་མ་རང་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བ་སོགས་ཕོགས་མཐར་ཁབ་བརྡལ་བྱུང་། 

༡༥༽ ཧླི་མ་ལ་ཡའླི་ལྷོ་ཕོགས་ཀླི་ཡུལ་ལོངས་མལ་ཡུལ་སོགས་སུ་དུས་རབས་དུ་མའླི་ས་རོལ་ནས་ཆོས་དང་རླིག་གཞུང་གླི་ 
དར་ཡུག་གཅླིག་གླིས་དཀར་འབྱམས་སུ་ཁབ་པས་དེ་དག་ནས་ཆོས་དང་རླིག་གནས་དོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་བུང་བ་ཁླིམ་ 
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ལ་འགྲོ་བ་བཞླིན་ཡུལ་དབུས་སུ་བགྲོད་དེ་གསོ་བ་རླིག་པས་མཚོན་པའླི་ཤེས་བྱ་རྣམས་སོབ་སོང་མཛད་པས་བསན་པ་དང་
འགྲོ་བ་ལ་ཕན་ཐོགས་རྒྱ་ཆེར་མཛད་པའླི་ལྷ་རེ་དང་། བསན་འཛིན་གླི་སེས་བུ་དུ་མ་བྱོན། 

༡༦༽ དུས་རབས་ཉླི་ཤུ་པའླི་དཀླིལ་དུ་བོད་ཀླི་བསན་སླིད་ཉམས་ཆག་ཆེན་པོ་བྱུང་བར་༸གོང་ས་ཆེན་པོ་སོན་འཁོར་དུ་མ་ 
སབས་བཅོལ་དུ་འབྱོར་ནས་རྒྱ་གར་དུ་དབུས་བོད་མླིའླི་སླིག་འཛུགས་མ་ལག་དང་། སབས་བཅོལ་བའླི་འཚོ་གནས་ 
གཞླིས་ཆགས་ཁག་དང་། ཆོས་དང་རླིག་གཞུང་གླི་སླི་གནས་སོབ་གྲྭ་དང་།དགོན་སེ་དུ་མ་གསར་བསྐྲུན་མཛད་པ་ལས་གསོ་ 
བ་རླིག་པའླི་རྒྱུན་འཛིན་གོང་སེལ་སད་ཕླི་ལོ་༡༩༦༡ ཟླ་༦ ཚེས་༢ ཉླིན་བོད་ཀླི་སན་རྩླིས་མཐོ་སོབ་ཁང་གསར་འཛུགས་ 
བསངས་ནས་ད་བར་ཁོན་སན་སོབ་སྐབས་༡༩ ཏེ་སན་པ་གྲངས་༣༧༣ ཙམ་སོབ་ཐོན་བྱུང་ཡོད་པ་དང་།རླིམ་པས་ཕླི་ལོ་ 
༡༩༨༩ ལོར་ལ་དྭགས་དབུས་གཞུང་ནང་པའླི་མཐོ་རླིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་དུ་གསོ་བ་རླིག་པའླི་སེ་ཚན་གསར་འཛུགས་ཀླིས་ 
ཁོན་སན་པ་གྲངས་༣༤ སོབ་ཐོན་བྱུང་བ་དང་དེ་བཞླིན་ཕླི་ལོ་༡༩༩༢ ལོར་སབས་རེ་ཁོ་དགའ་བ་རླིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གླིས་ 
གསོ་བ་རླིག་པའླི་བསན་པ་འདླི་ཉླིད་མླི་ཉམས་གོང་སེལ་སད་ལྕགས་པོ་རླི་དན་རེན་བོད་སན་སོབ་གཉེར་ཁང་གསར་འཛུགས་
ཀླིས་ད་ཕན་སན་སོབ་སྐབས་དྲུག་ཏེ་སན་པ་གྲངས་༥༨ སོབ་ཐོན་ཟླིན། དེ་བཞླིན་ཕླི་ལོ་༡༩༩༣ ལོར་ཝཱ་ཎ་དབུས་བོད་ཀླི་ 
གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་དུ་གསོ་བ་རླིག་པའླི་སེ་ཚན་ཟུར་འཛུགས་ཀླིས་སན་སོབ་གྲངས་༤༥ ཙམ་སེས་སླིང་དང་ 
ཕླི་ལོ་༢༠༡༦ ལོར་སབས་རེ་སླིན་རླི་ཁླི་འཛིན་༣༣ མཆོག་ནས་གསོ་རླིག་འབུམ་བཞླིའླི་རྒྱུད་འཛིན་མླི་ཉམས་གོང་སེལ་ 
སད་གསོ་རླིག་འབུམ་བཞླིའླི་མཐོ་སོབ་སན་རླི་གླིང་གསར་འཛུགས་གནང་བ་བརྒྱུད་གསོ་བ་རླིག་པའླི་བསན་པ་འདླི་ཉླིད་ 
རྒྱ་དཀར་ནག་གཙོས་འཛམ་གླིང་ཁོན་ཡོངས་སུ་དར་ཁབ་བྱུང་ཏེ་སན་གྲགས་ཅན་གླི་གཙུག་ལག་སོབ་ཁང་དང་ཚན་རླིག་ 
མཁས་པ་དུ་ མས་ཤེས་རོགས་དང་ཉམས་ཞླིབ་བྱ་ཡུལ་ཞླིག་ཏུ་འགྱུར། 

༡༧༽ ༸གོང་ས་སབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིདབུ་འཁླིད་ལམ་སོན་དང་བཙན་བྱོལ་བོད་མླིའླི་བཅའ་ཁླིམས་དགོངས་དོན་ཕླི་ལོ་༢༠༠༤ 
ཟླ་༡ ཚེས་༥ ཉླིན་དབུས་བོད་མླིའླི་སླིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་བོད་ཀླི་གསོ་བ་རླིག་པའླི་ 
སན་པའླི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དང་པོ་བསྐོང་ཚོགས་གནང་ཐོག་བོད་ཀླི་གསོ་བ་རླིག་པའླི་ལྷན་ཚོགས་ཀླི་ཁླིམས་ཡླིག་གསལ་
བསགས་དང་བཅས་ལྷན་ཚོགས་གསར་འཛུགས་བསངས། ལྷན་ཚོགས་འདླིའླི་ཁླིམས་སླིག་དགོངས་དོན་ད་བར་གསོ་བ་ 
རླིག་པའླི་སོབ་གཉེར་ཁང་གྲངས་༥ དང་གསོ་རླིག་སན་པ་གྲངས་༤༩༡ སན་སོར་ཁང་གྲངས་༥ བཅས་ཚད་འཛིན་ངོས་ 
ལེན་དེབ་སེལ་ཞུས་སོད་གནང་ཞླིང་གསོ་རླིག་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་ཁག་གླི་སོབ་གཞླི་དང་རྩ་འཛིན་དང་། སན་པའླི་ 
ཤེས་ཚད་གནས་རླིམ། དེ་བཞླིན་སན་དང་སན་སོར་ཚད་འཛིན་གླི་རྩ་འཛིན་སླིག་གཞླི་ཁག་གཏན་འབེབས་ལག་བསར་ 
གནང་བ་སོགས་ཁོན་ཡོངས་ནས་རླིག་པའླི་གཞུང་ལུགས་དང་ལག་ལེན་རྣམས་ཁླིམས་མཐུན་དུ་འགྱུར་སད་དེ་དག་གླི་ 
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ཤེས་ཡོན་གོང་སེལ་གླི་ཟབ་འཁླིད་དང་། རྒྱལ་སླིའླི་རང་བཞླིན་ལྡན་པའླི་མཁས་པའླི་བགྲོ་གེང་གླི་ཚོགས་ཆེན་དུ་མ་གོ་ 
སླིག་བྱེད་མུས་ལགས། 

༡༨།  ཕླི་ལོ་༢༠༠༧ ལོར་རྒྱ་གར་གཞུང་གླིས་བོད་ཀླི་གསོ་བ་རླིག་པར་བརག་ཞླིབ་ལྷན་ཚོགས་ཆེད་འཛུག་གླིས་སོབ་གྲྭ་དང་ཞླིབ་ 
འཇུག་གླི་སླི་གནས་སན་ཁང་དེ་བཞླིན་ཧླི་མ་ལ་ཡར་རླིག་གནས་འདླིས་འཚོ་བའླི་ས་གནས་སུ་དངོས་བསོད་ཀླིས་རླིག་པའླི་
གཞུང་ལུགས་དང་ལག་ལེན་རྣམས་ལ་ཞླིབ་འཇུག་མཐླིལ་ཕླིན་གླིས་སན་ཐོ་ཕུལ་བ་ལ་ཕླི་ལོ་༢༠༡༠ ལོར་རྒྱ་གར་གྲོས་ 
ཚོགས་ཀླིས་ཆེད་འཛུག་ཚོགས་ཆུང་གླིས་ཞླིབ་འཇུག་མཛད་དེ་སན་ཞུ་ཕུལ་བ་བཞླིན་གྲོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉླིས་ཀས་ 
མོས་མཐུན་གྲོས་ཆོད་ཀླིས་ཕླི་ལོ་༢༠༡༠ ཟླ་༩ ཚེས་༢༧ ཉླིན་གཞུང་འབྲེལ་བཀའ་རྒྱ་གསལ་བསགས་གཏན་འབེབས་ 
ཀླིས་ཁླིམས་མཐུན་ངོས་ལེན་གནང་ཡོད། ཁླིམས་མཐུན་ངོས་བཞེས་ཀླི་རེས་འདླི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༡ ཚེས་༢༦ རྒྱ་གར་མང་ 
གཙོའླི་དུས་ཆེན་ཁད་པར་ཅན་གླི་མཛད་སོའ་ིཐོག་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་༸རྒྱལ་བའླི་བ་སན་ཟུར་པ་རོག་རླིགས་དགེ་
སོང་ཡེ་ཤེས་དོན་ལྡན་མཆོག་ལ་རྒྱ་གར་གླི་ཆེས་མཐོའ་ིཔདྨ་ཤླིའླི་གཟེངས་རགས་འབུལ་གནང་གླིས་གསོ་བ་རླིག་པའླི་ལོ་ 
རྒྱུས་ཐོག་ཆེས་གཟླི་བརླིད་ཅན་ཞླིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། 

༡༩།  ཕླི་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་བརྒྱད་པའླི་ནང་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞླིན་ལྡན་པའླི་གསོ་བ་རླིག་པའླི་བགྲོ་གེང་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དང་པོ་བསྐོང་ 
ཚོགས་གནང་བ་དེ་རྒྱུན་མཐུད་ནས་རླིག་གཞུང་འདླི་མླི་ཉམས་གོང་སེལ་སད་ཕླི་ལོ་༢༠༡༢ ལོར་གསོ་རླིག་རླིག་གཞུང་ 
སླི་གནས་ཁག་ནས་མཉམ་འབྲེལ་གླི་གོ་སླིག་འོག་རྒྱ་གར་བྱང་ཕོགས་རྡ་རམ་སཱ་ལཱར་རྒྱལ་སླིའླི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གཉླིས་
པ་དེ་བསྐོང་ཚོགས་གནང་ཡོད་པ་དང་ད་ལན་སར་ཡང་གསོ་རླིག་སོབ་གཉེར་ཁང་གསུམ་མཉམ་འབྲེལ་གླི་གོ་སླིག་འོག་ 
རྒྱལ་སླིའླི་བོད་ཀླི་གསོ་བ་རླིག་པའླི་བགྲོ་གེང་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གསུམ་པ་འདླི་གནས་མཆོག་ཝཱ་རཱ་ཎ་སླིའླི་དང་སོང་ལྷུང་ 
བའླི་ནགས་སོན་པ་གང་གླིས་ཆོས་ཀླི་འཁོར་ལོ་དང་པོ་སྐོར་བའླི་གནས་ཁད་པར་ཅན་འདླིར་བསྐོང་ཚོགས་ཐུབ་པར་དགའ་
སོབ་དང་ཚོགས་བཅར་གཙོས་རྒྱལ་ཕླི་རྒྱལ་ནང་དུ་ཡོད་པའླི་གསོ་བ་རླིག་པའླི་སན་པ་ཡོངས་ལ་འཚམས་འདླི་བཀྲ་ཤླིས་ 
བདེ་ལེགས་ཞུ།། ཅེས་ཀྱི་ནང་དོན་འཁོད་པའྱི་བརྙན་ཐུང་སར་མ་༡༡ ཅན་ཞྱིག་བཟོས་སྱིག་གྱིས་མཛད་སྒོའ་ིཐོག་ 
གཟྱིགས་འབུལ་ཞུས་གནང་ཡོད། 

  དབུ་འབེད་མཛད་སྒོའ་ིལས་རྱིམ་ཆ་ཚང་གཤམ་གྱི་དྲ་ཐག་བརྒྱུད་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡོད། 
 https://www.youtube.com/watch?v=sqIYCTNKPMI&feature=youtu.be 
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ཚོགས་འདུའྱི་བརོད་གཞྱི་དང་གསུང་བཤད་གནང་མཁན། 

ཐུན་མོང་ཚོགས་དུས། Plenary Lectures 

ཚོགས་ཐུན་དང་པོ། གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ལས་འཕྲོས་པའྱི་སྨན་གྱི་ལུགས་ཆེན་གསུམ་ངོ་སོད། 
ཀ ཚེ་ཡྱི་རྱིག་བེད་ཀྱི་སྨན་ལུགས།་་་་ ཊོག་ཊར་ཤཤྱི་བ་ ྱིི་པཔ་ཱ། / Dr. Shiv ji Gupta 
 https://www.youtube.com/watch?v=3KBkeGxFb60&t=23s 
ཁ། རྒྱ་ནག་གྱི་སོལ་རྒྱུན་སྨན་ལུགས།་་་་ ཊོག་ཊར་ཨྱིཌ་ཝཱཌ་ཡཱ་བ། /Dr. Edward Yab 
 https://www.youtube.com/watch?v=4rPuQXT-PGE&t=60s 
ག བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་ལུགས།་་་་་སྨན་པ་རག་རོ་བོ་བཟང་བསྟན་འཛིན།/Dr. Lobsang Tenzin Rakdho 
 https://www.youtube.com/watch?v=NtvoFa3DwT4&t=43s 
ཚོགས་ཐུན་གཉྱིས་པ།  
བརོད་གཞྱི། ཚེ་ཡྱི་རྱིག་བེད་ཀྱི་སྨན་ལུགས། སོབ་འཁྱིད། ལག་ལེན། གདོང་ལེན། ཉམས་ཞྱིབ་དང་མ་འོངས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་གནད། 
གསུང་བཤད་གནང་མཁན། ཊོག་ཊར་སན་ིྱི་བ་ར་ས་ཏོ་གྱི། /Dr. Sanjeev Rastogi 
https://www.youtube.com/watch?v=280DkopoS1I&t=67s  

ཚོགས་ཐུན་གསུམ་པ།  
བརོད་གཞྱི། རྒྱ་ནག་གྱི་སོལ་རྒྱུན་སྨན་ལུགས། སོབ་འཁྱིད། ལག་ལེན། གདོང་ལེན། ཉམས་ཞྱིབ་དང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་གནད།  
 གསུང་བཤད་གནང་མཁན། ཊོག་ཊར་ཨྱིཌ་ཝཱཌ་ཡཱ་བ། /Dr. Edward Yab 

https://www.youtube.com/watch?v=f_dWIdPp8p4 
 

ཚོགས་ཐུན་བཞྱི་པ། 
བརོད་གཞྱི། ཡུ་ནཱ་ནྱིའྱི་སྨན་ལུགས། སོབ་འཁྱིད། ལག་ལེན། གདོང་ལེན། ཉམས་ཞྱིབ་དང་མ་འོངས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་གནད། 
གསུང་བཤད་གནང་མཁན། ཌོག་ཊར་རཻས་ཨུར་རེ་ཧ་མཱ་ན། /Dr. Rais Ur Rahman           
https://www.youtube.com/watch?v=4c8WYSq-Hfs 

ཚོགས་ཐུན་ལྔ་པ།  
བརོད་གཞྱི། འབས་ནད་ལ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་གྱིས་ཕན་བསེད།  
གསུང་བཤད་གནང་མཁན། སྨན་རམས་པ་རོ་རེ་རབ་བརན། /Dr. Dorjee Rapten Neshar 
https://www.youtube.com/watch?v=IryybdbTDOw&t=7s 
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ཁ་བགོས་ཚོགས་དུས། Parallel Sessions 

བརོད་གཞྱི། རྒྱ་གར་གྱི་སྨན་རས་དང་མཛེས་རས་ཁྱིམས་ཡྱིག་ངོ་སོད། 

གསུང་བཤད་གནང་མཁན། ཌོག་ཊར་ཌྱི་སྱི་ཀཱ་ཊོ་ཆ། /Dr. D.C.Katoch 

https://www.youtube.com/watch?v=YpDnboLbngY&t=111s 

 བརོད་གཞྱི། འབྲུག་ནང་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཐོག་ཉམས་ཞྱིབ་འཕེལ་རྱིམ། 

 གསུང་བཤད་གནང་མཁན། ཤེས་རབ་བསྟན་འཛིན།/Mr. Sherab Tenzin 

 https://www.youtube.com/watch?v=x72QTs0KjTA 

བརོད་གཞྱི། ཨུ་རུ་སུའྱི་ནང་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་གནས་བབ་དང་སྨན་པ་བཱད་མཱ་ཡེ་ཝས་གསོ་བ་རྱིག་པ་སེལ་ཚུལ། 

གསུང་བཤད་གནང་མཁན། ཨོ་ཡུ་ན་རྱིན་ཅྱི་ནོ་ཝ།/Ms. Rinchinova Ooyuna 

https://www.youtube.com/watch?v=5ze7PaN214o 

 བརོད་གཞྱི། 
 སོལ་རྒྱུན་སྨན་ལུགས་ཀྱི་སྨན་རྒྱུའྱི་སྤུད་ཚད་བཏང་འཛིན་དང་དེ་ཐོག་དངོས་ཐོག་དཀང་ངལ་དང་གདོང་ལེན་བེད་ཕོགས། 

 གསུང་བཤད་གནང་མཁན། ཌོག་ཊར་ཌྱི་སྱི་ཀཱ་ཊོ་ཆ།/Dr. D.C. Katoch 

 https://www.youtube.com/watch?v=Ics2BzsscOU 

བརོད་གཞྱི། གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་རས་ཉམས་ཞྱིབ་ཐོག་གདོང་ལེན་དང་མདུན་ལམ།  

གསུང་བཤད་གནང་མཁན། བསྟན་འཛིན་ཆོས་སོན། /Ms. Tenzin Choedon 
https://www.youtube.com/watch?v=0hqWw5Fe7bM&t=376s 
 

བརོད་གཞྱི། བོད་ཕྱི་ནང་དུ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཐོག་རྒྱལ་ཁབ་རྱིམ་པའྱི་སྱིད་བྱུས། 

གསུང་བཤད་གནང་མཁན། སྱི་ཕྱིན་ཀལོ་ས།/Mr Stephan Kloos 

https://www.youtube.com/watch?v=fgFQ4xTvVxA 
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བརོད་གཞྱི། གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཐུན་མྱིན་ཁད་ཆོས་སྨན་འགྲུབ་དང་དེའྱི་གལ་གནད། 

གསུང་བཤད་གནང་མཁན། དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་བ་དོ་སྤྲུལ་སྐུ་རྱིན་པོ་ཆེ།/Geshe Lharampa Jadho Rinpoche 

https://www.youtube.com/watch?v=c3TcJ5jx-CM 

 བརོད་གཞྱི། ནང་པའྱི་གཞུང་ནས་འཆྱི་ལ་ངེས་པའྱི་ནད་པར་ལྟ་སོང་བ་ཚུལ། 

 གསུང་བཤད་གནང་མཁན། དོལ་པོ་སྤྲུལ་སྐུ་རྱིན་པོ་ཆེ།/Ven. Dolpo Tulku Rinpoche 

 https://www.youtube.com/watch?v=uq6uCqwghuI 

བརོད་གཞྱི། སེམས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་གལ་གནད།  

གསུང་བཤད་གནང་མཁན། དོལ་པོ་སྤྲུལ་སྐུ་རྱིན་པོ་ཆེ།/Ven Dolpo Tulku Rinpoche  

https://www.youtube.com/watch?v=9NMKpb9UUho 

 བརོད་གཞྱི། གསོ་བ་རྱིག་པ་ལས་འདུ་བ་ཤེད་དུ་བབ་པའྱི་ནད་བཅོས་ཚུལ། 

 གསུང་བཤད་གནང་མཁན། སྨན་རམས་པ་རོ་རེ་རབ་བརན།/Dr. Dorjee Rapten Neshar 

 https://www.youtube.com/watch?v=FHIGIjdYjTM 

བརོད་གཞྱི། གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་སོར་གཡུ་ཁྱུང་དཀར་བསྣན་ཐོག་སྨན་རས་རྱིག་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གྲུབ་འབས། 

གསུང་བཤད་གནང་མཁན། བསྟན་འཛིན་ཆོས་སོན། 

Video corrupted 

 བརོད་གཞྱི། གསོ་བ་རྱིག་པ་དེང་དུས་སྨན་སོར་དང་མཐུན་པའྱི་འཕེལ་རྒྱས། 

 གསུང་བཤད་གནང་མཁན། ཧར་བར་ཊ་ཤོ་སེལ།/Mr Herbert Schwabl 

 https://www.youtube.com/watch?v=CmFpceztXlA 

བརོད་གཞྱི། བསྟན་བསྒྱུར་ལས་གསོ་བ་རྱིག་པ། 

གསུང་བཤད་གནང་མཁན། སྨན་དགེ་རོ་རེ་དག་འདུལ།/Dr. Dorjee Damdul 
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https://www.youtube.com/watch?v=J1DH3k7pqXw 

 བརོད་གཞྱི། སོབ་དཔོན་དཔའ་བོས་རྒྱ་གར་ཚེ་ཡྱི་རྱིག་བེད་སེལ་ཚུལ། 

 གསུང་བཤད་གནང་མཁན། ཊོག་ཊར་ཨ་ཁྱི་ལེ་ཤ་ཀུ་མཱར་སྱིངྒ།/Dr. Akhilesh Kumar Singh 

 https://www.youtube.com/watch?v=U2phtDZZHZw 

བརོད་གཞྱི། གསོ་བ་རྱིག་པ་ལས་སེམས་ངལ་གྱི་ནད་བཅོས་ཐབས། 

གསུང་བཤད་གནང་མཁན། སྨན་རམས་པ་འཕྲྱིན་ལས་གཡང་འབོར།/Dr. Thinles Yangjor 

https://www.youtube.com/watch?v=MHuL27VIo2k 

 བརོད་གཞྱི། དངུལ་ཆུ་སྨན་དུ་གཏོང་ཚུལ་དང་དེ་ཁྱིམས་ཐོག་ནས་གདོང་ལེན། 

 གསུང་བཤད་གནང་མཁན། ཌོག་ཊར་ཨཱ་ནན་ད་ཅཽ་དཱ་རྱི།/Dr. Anand Kumar Chaudhary 

 https://www.youtube.com/watch?v=qju3wTyJPHY 

བརོད་གཞྱི། ལ་དྭགས་བང་ཐང་ཁུལ་གྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སོ་སྨན་ངོ་སོད་དང་དེ་སྲུང་སོབ། 

གསུང་བཤད་གནང་མཁན། སྨན་རམས་པ་བདྨ་འགྱུར་མེད།/Dr. Padma Gurmet 

https://www.youtube.com/watch?v=gGfP5Ur_SGE 

 བརོད་གཞྱི། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སོ་སྨན་ངོ་སོད། 

 གསུང་བཤད་གནང་མཁན། སྨན་རམས་པ་ཚུལ་ཁྱིམས་སལ་བཟང།/Dr. Tsultrim Kalsang 

 https://www.youtube.com/watch?v=xg8C25wu0uY 

བརོད་གཞྱི། གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སོར་བ་སྨན་གྱི་ལག་ལེན། 

གསུང་བཤད་གནང་མཁན། སྨན་དགེ་རོ་རེ་དག་འདུལ།/Dr. Dorjee Damdul 

https://www.youtube.com/watch?v=mNLnZ4TQYA0 

 བརོད་གཞྱི། རང་ལུགས་དང་ཕྱི་ལུགས་ལས་མངལ་གནས་མགོ་མཇུག་ལོག་པ་ངོ་སོད་དང་བཙའ་ཐབས། 

 གསུང་བཤད་གནང་མཁན། སྨན་རམས་པ་པ་སངས་སོལ་མ།/Dr. Passang Dolma 



12 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=dc_ycuvqy3g 

བརོད་གཞྱི། གསོ་རྱིག་འབུམ་བཞྱི་ལས་གདོན་ནད་བཅོས་ཚུལ།  

གསུང་བཤད་གནང་མཁན། སྨན་པ་པ་སངས་སྟོབས་ཆེན།/Dr. Passang Topchen 

Video corrupted 

 བརོད་གཞྱི། བོད་ལུགས་རྱིས་རྱིག་ལས་ནད་རྱིས་རྱིག་པའྱི་ཤེས་བ་ལག་ལེན། 

 གསུང་བཤད་གནང་མཁན། རྱིས་དགེ་བམས་པ་ཆོས་འཕེལ།/Dr. Jampa Choephel 

 Video corrupted 

བརོད་གཞྱི། གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡོག་དང་དེས་སྨན་རར་གནོད་ཚབས། 

གསུང་བཤད་གནང་མཁན། སྨན་རམས་པ་ཚུལ་ཁྱིམས་སལ་བཟང།/Dr. Tsultrim Kalsang 

Video corrupted 

 བརོད་གཞྱི། གསོ་བ་རྱིག་པ། སོག་པོའ་ིཡུལ་དུ་དར་ཚུལ་ལོ་རྒྱུས་དང་ད་ལྟའྱི་གནས་བབ། 

 གསུང་བཤད་གནང་མཁན། སྨན་པ་གངས་མཛོད་རྱིགས།/Dr. Ganzorig  

 https://www.youtube.com/watch?v=qtG3vRb_5m4 

བརོད་གཞྱི། བལ་ཡུལ་ནང་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཁྱིམས་མཐུན་གནས་བབ། 

གསུང་བཤད་གནང་མཁན། སྨན་པ་ཉྱི་མ་ཚེ་རྱིང།/Dr. Nyima Tsering 

https://www.youtube.com/watch?v=J1DH3k7pqXw 

ལག་ལེན་དམར་འཁྱིད། Practical Workshop 

ཚོགས་ཐུན་དང་པོ།  

 བརོད་གཞྱི། གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཕྱི་དཔྱད་ངོ་སོད། 

 གསུང་བཤད་གནང་མཁན། སྨན་རམས་པ་རོ་རེ་རབ་བརན། /Dr. Dorjee Rapten Neshar 

 https://www.youtube.com/watch?v=GMCBcXs3pHk 
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ཚོགས་ཐུན་གཉྱིས་པ།  

 བརོད་གཞྱི། གསོ་བ་རྱིག་པ་ལས་བསྐུ་མཉེའྱི་ལག་ལེན། 
 གསུང་བཤད་གནང་མཁན། སྨན་རམས་པ་ཚུལ་ཁྱིམས་སལ་བཟང་།/Dr. Tsultrim Kalsang 
 https://www.youtube.com/watch?v=1s-KpoVpjR4 
ཚོགས་ཐུན་གསུམ་པ།  
 བརོད་གཞྱི། གསོ་བ་རྱིག་པ་ལས་སྐྱུགས་ཀྱི་ལག་ལེན། 
 གསུང་བཤད་གནང་མཁན། སྨན་རམས་པ་བསྟན་འཛིན་སྱིན་པ།/Dr. Tenzin Jinpa 
 https://www.youtube.com/watch?v=pXfKZjK0MSc 
ཚོགས་ཐུན་བཞྱི་པ།  
 བརོད་གཞྱི། གསོ་བ་རྱིག་པ་ལས་དུགས་ཀྱི་ལག་ལེན། 
 གསུང་བཤད་གནང་མཁན། སྨན་རམས་པ་ཚུལ་ཁྱིམས་སལ་བཟང་།/Dr. Tsultrim Kalsang 
 https://www.youtube.com/watch?v=TAl1RjWQPGo 
 

བཅས་ཁོན་ཐུན་མོང་གྱི་ཚོགས་ཐུན་དྲུག་ལས་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་ཅྱིག་ཕེབས་མ་ཐུབ་རེན་ཚོགས་ཐུན་ལྔ་ཚོགས་ཡོད་པ་ 
དང་དེ་བཞྱིན་ཆ་བགོས་ཚོགས་ཐུན་༢༨ ལས་གཉྱིས་ཚོགས་མ་ཐུབ་པས་བསོམས་༢༦ དང་ལག་ལེན་ཚོགས་ཐུན་གངས་ལྔ་ལས་ 
གཅྱིག་ཚོགས་བཅར་མ་ཐུབ་རེན་ལག་ལེན་ཚོགས་ཐུན་གངས་༤ གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

ཚོགས་ཆེན་འདྱིའྱི་ཐོག་གཙོ་གནད་ཆེ་བའྱི་བརོད་གཞྱི་ཁག་གཤམ་གསལ། 

དང་པོ། གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ལས་འཕྲོས་པའྱི་སྨན་གྱི་ལུགས་ཆེན་གསུམ་གྱི་ངོ་སོད། 

གཉྱིས་པ། ཨེ་ཤ་ཡའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་གནས་བབ། 

གསུམ་པ། ལུས་ཀྱི་ནད་བཅོས་སོར། 

བཞྱི་པ། སེམས་ནད་བཅོས་པའྱི་སོར།  

ལྔ་པ། སྨན་རྒྱུ་དང་སྨན་སོར་ཉམས་ཞྱིབ།  

དྲུག་པ། གསོ་རྱིག་ཟབ་ལམ་སོར། 

བདུན་པ། སྨན་དང་འབེལ་བའྱི་ཁྱིམས་སྱིག་སོར། 
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བརྒྱད་པ། ལག་ལེན་དམར་འཁྱིད། 

དཔ་པ། དཔྱད་རོམ་སོག་སང་། 

དང་པོ། ལུགས་གསུམ་བང་ཆུབ་ཆེན་མོ། 

ཚོགས་ཆེན་གླི་མླིང་བྱང་ལས་གསལ་བ་བཞླིན་འདས་པའླི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཕླི་མླིག་བལྟས་སྐབས་བོད་ཀླི་རྣམ་དཔོད་དང་དཔུང་སོབས་ 
ཀླིས་ཕྱུགས་པའླི་བཙན་པོ་དང་ལོ་པཎ་རྣམས་ཀླིས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གླི་ཤེས་ཡོན་གླི་སླིང་བཅུད་བསྡུས་ལེན་གནང་སེ་རང་གླི་རླིག་ 
གཞུང་ཡར་རྒྱས་དང་ཕུན་སུམ་ཇེ་ཚོགས་སུ་མཛད་པ་མ་ཟད་རང་རླིགས་རྣམས་ལ།      
  ལུགས་ཆེན་གསུམ་པོའ་ིཚུལ་དག་མ་རོགས་ན། །སན་པ་མཁས་པའླི་གྲལ་དུ་མླི་ཚུད་དེ།    
  བདག་དང་གཞན་ལ་ཕན་པར་མླི་ནུས་པས། །བར་སང་མཁའ་ལ་མཐོ་ཡླིས་བསབས་པ་བཞླིན། 
ཞེས་ཁླིམས་སུ་བཅས་པར་སང་བང་དང་། རང་རླིགས་ཀླི་ལར་རྒྱ་དང་དམ་བཅའ་མླི་འདོར་བ་ཡླིན་པ་མ་ཟད། བྱ་ཐབས་དེ་ནླི་དེང་ 
དུས་གོ་ལ་གཅླིག་གྱུར་གླི་དུས་སྐབས་འདླིར་དེ་བས་ཀང་དོར་མླི་རུང་བའླི་ཐབས་ལམ་ཞླིག་ཡླིན་པས་ཡར་ཐོན་དང་ཕན་ཐོགས་ཅན་ 
གླི་ཤེས་ཡོན་གང་ན་ཅྱི་ཡོད་རྣམས་སྦྲང་རྩླི་བཞླིན་སྡུ་ལེན་དང་སོད་པ་ལས་རྒྱུ་མཚན་མེད་པའླི་རང་ལྟ་མཆོག་འཛིན་ནླི་རྣམ་དཔོད་ 
དང་ཡར་རྒྱས་ཀླི་སོ་འགེག་ཡླིན་པ་ཤེས་གལ་ཆེ། 
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གཉྱིས་པ། ཨེ་ཤ་ཡའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་གནས་བབ། 

འདས་པའླི་བྱུང་རབས་ལ་བལྟས་སྐབས་བོད་འདླི་ད་ལྟའླི་སླིད་དོན་གླི་གནས་སངས་དང་། ས་བབ་ཀླི་བཅད་མཚམས་ལས་བརྒལ་ཏེ་ 
སར་བཤད་པ་བཞླིན་རྒྱ་དཀར་ནག་ཏ་ཟླིག་རྒྱལ་ཁབ་ཀླི་ཡུལ་གྲུ་བར་མངའ་ཐང་དང་རླིག་གཞུང་ཁབ་བརྡལ་བྱུང་བ་བཞླིན། ད་ལྟའླི་ 
དུས་རབས་སུའང་ཨེ་ཤའླི་ཡུལ་གྲུ་བལ་པོ་དང་། ལྷོ་འབྲུག སོག་པོ། ཨུ་རུ་སུ། དེ་བཞླིན་མལ་ཡུལ་ལ་དྭགས་ནས་མོན་ལ་འོག་ཡུལ་ 
གསུམ་བར་གླི་ཧླི་མ་ལ་ཡའམ། གངས་ཅན་གླི་ལྷོ་ཕོགས་ཀླི་ས་མཚམས་རླིང་མོར་བོད་ཀླི་གསོ་བ་རླིག་པར་སོབ་སོང་དང་། ཡུལ་ 
དེ་དག་གླི་མངའ་འབངས་རྣམས་ཀླི་ལུས་སེམས་བདེ་སྲུང་གླི་ཆེད་དུ་ལག་སར་བྱེད་བཞླིན་པ་རྣམས་ཀླི་ད་ལྟའླི་གནས་བབ་དང་། 
དུས་རབས་གསར་པར་ཕྲད་པའླི་དཀའ་ངལ་སོགས་ཀླི་གནས་ཚུལ་ཕན་ཚུན་ཤེས་རོགས་དང་། ས་གནས་སོ་སོར་མླི་ཉམས་རྒྱུན་ 
འཛིན་དང་། ཡར་རྒྱས་གོང་སེལ་གླི་ཕོགས་སུ་བསོད་པའླི་ཐབས་ལམ་འཚོལ་ཞླིབ་བྱེད་པ་སོགས་ནླི་མླི་རབས་གསར་པའླི་ལས་ 
འགན་ཞླིག་ཡླིན། 
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གསུམ་པ། ལུས་ཀྱི་ནད་བཅོས་དང་ཉམས་ཞྱིབ་སོར། 
མདའ་བཤའ་ཕང་བ་བཀང་ཡང་གཏད་ས་མདེ་རེ་གང་།།སོ་ནམ་དུས་བཞླིར་བཙལ་ཡང་མདོ་དོན་ལྟོ་རྒྱབ་གཉླིས།། 
ཞེས་གསུངས་པ་བཞླིན་མནའ་དེང་གླི་སན་བཅོས་ཀླི་རླིང་ལུགས་དང་ལག་ལེན་ཇླི་སེད་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ལུས་ལ་ཚོར་བ་སྡུག་ 
བསལ་སླིན་པོ་ནད་བཅོས་པའླི་ཐབས་འབའ་ཞླིག་ཡླིན་ཅླིང་། གསོ་བ་རླིག་པས་ནླི། ནད་ཐམས་ཅད་ རེན་ལས་སེད་པ་དང་། རྒྱུད་ 
ཆེན་རྣམས་སུ་མ་གྲགས་ནད་ས་མང་།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རེན་གསར་པ་ས་ཚོགས་པ་ལས་ནད་ཀང་ས་ཚོགས་པ་སེད་པའླི་ 
ཕླིར་དེང་དུས་ཀླི་ཟས་སོད་དང་ཁོར་ཡུག་ནླི་སར་དང་མླི་འད་བས་ན་སར་མ་གྲགས་པའླི་ནད་གཞླི་དུ་མ་འབྱུང་བ་ལྟ་ཅླི་སོས། གནས་ 
སངས་དེ་ལྟ་བུའླི་དབང་གླིས་དུས་སྐབས་འདླིར་དར་ཁབ་ཆེ་བའླི་འབྲས་དང་། འདུ་བ་གཤེད་དུ་བབས་པའླི་ནད་གཞླི་སོགས་ནད་ 
རླིགས་གསར་པ་རྣམས་ཀླི་རྒྱུ་རེན་ དང་། ངོ་བོ། དེ་དག་གླི་གཉེན་པོ་རྣམས་ལ་དེང་དུས་ཉམས་ཞླིབ་ཀླི་ཐབས་ལམ་དང་ཡོ་བྱད་ 
སད་དེ་ཤེས་རོགས་བྱེད་རྒྱུ་ནླི་སན་པ་རྣམས་ལ་དུས་ཀླིས་བཀལ་བའླི་བཟློག་པར་དཀའ་བའླི་ལས་འགན་ཞླིག་ཡླིན། 

  

  
བཞྱི་པ། སེམས་ནད་བཅོས་པའྱི་སོར། ད་ལྟའླི་དུས་རབས་འདླི་ནླི་འགྲན་བསྡུར་དང་ཕྲག་དོག་གླི་དུས་རབས་ཤླིག་ཡླིན་ཅླིང་། དེའླི་ 
རྩ་བ་ནླི་རང་ཁོ་ན་གཙོ་བོ་དང་། དེའང་ཚེ་འདླི་ཙམ་ཞླིག་གཙོ་བོར་བཟུང་ཞླིང་བདེ་བ་ཐམས་ཅད་ཕླི་རོལ་གླི་རས་སམ་དངོས་པོ་ 
འབའ་ཞླིག་ལས་འབྱུང་བར་བལྟ་བ་ལས་བྱུང་ཞླིང་། དེའླི་འབྲས་བུ་ནླི། སད་པས་མླི་ངོམས་སྡུག་བསལ་ཀུན་གླི་སོ། ཞེས་གསུངས་ 
པ་བཞླིན་སྡུག་བསལ་གླི་གཏེར་ཁ་རྡོལ་ཏེ་སེམས་ཁམས་ཀླི་ནད་གཞླི་ཚད་འད་མླིན་གླིས་མ་མནར་ བའླི་མླི་མེད་པ་ལྟ་བུར་སང་། 
དེའང་དེང་སང་ཨ་རབ་ཀླི་གསར་བརེའླི་ནང་འཁྲུགས་དང་། འཇླིགས་རྒོལ་དག་སོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དཔེ་མཚོན་ཙམ་དུ་འདླི་ལོ་ 
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ཁོར་ནར་ཨ་རླིར་སླིང་དུ་སྡུག་པའླི་ན་གཞོན་སོབ་ཕྲུག་འཕྲུལ་ མདས་དམར་གསོད་ཆེན་མོ་ཐེངས་བཅོ་བརྒྱད་དང་། མླི་དམངས་ 
སོ་སླིད་འདུ་འཛོམས་དམར་གསོད་ཆེན་མོ་སོགས་བསམ་བརོད་ལས་འདས་པ་རྣམས་ནླི་གཙོ་བོ་སེམས་ཁམས་འགྱུར་བའླི་ནད་ 
གཞླི་ལས་བྱུང་བ་ཤ་སག་ཡླིན་པས། ངད་ཅག་གསོ་བ་རླིག་པའླི་སན་པའླི་མླིང་འཆང་བ་རྣམས་ཀླིས་འདླིའླི་འབྱུང་རྩ་དང་། དེའླི་ 
སྡུག་བསལ་ལམ་ནད་གཞླིའླི་གཉེན་པོ་རྣམས་ཡང་དག་པར་འཚོལ་ཞླིབ་སོགས་འདོན་གླི་སོ་ནས་ཅླི་མགོགས་གང་ནུས་ཀླིས་དེ་ 
རྣམས་འཇླིགས་པ་དེ་དག་ལས་སོལ་བ་ལ་མགོ་ལ་མེ་ཤོར་བ་བཞླིན་འབད་དགོས།  

  
ལྔ་པ། སྨན་རྒྱུ་དང་སྨན་སོར་ཉམས་ཞྱིབ། 

འཛམ་གླིང་གླི་མླི་འབོར་ཉླིན་བཞླིན་འཕེལ་ཞླིང་ནད་གཞླི་ཇེ་མང་དང་། སན་དང་སན་པའླི་དགོས་མཁོ་ཇེ་མང་དུ་གྱུར་བ་མ་ཟད། 
འདོད་རམ་ཅན་འགས་རང་འདོད་ཁོ་ནས་སན་རྒྱུ་རྣམས་བདག་པོས་གཏོང་བའླི་རས་བཞླིན་ བག་མེད་དུ་སོད་པ་དང་། དེང་སང་ 
རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ཉམས་ཆག་འབག་བཙོག་སོགས་ཀླི་གནས་སངས་ཡ་ང་བའླི་ཁོད་ན་སན་རས་རྣམས་ཉམས་ཆག་དང་རྩ་སོངས་ 
སུ་འགྱུར་བའླི་གནས་ཚུལ་ཐབས་སྡུག་འདླིར་རང་ཅག་སན་པའླི་མླིང་འཛིན་པ་རྣམས་ཀླིས་ནུས་ཤུགས་དང་ཐབས་ཤེས་ཡོད་རྒུ་ 
རྩལ་སྤྲུགས་ཀླི་སོ་ནས་དེ་དག་འཚོ་གནས་དང་སྲུང་སོབས་འཕེལ་རྒྱས་སོགས་ཀླི་ཐབས་ལམ་འཚོལ་ཞླིབ་བྱེད་རྒྱུ་ནླི་སེ་འགྲོ་ 
ཡོངས་ཀླི་བདེ་ཐང་དང་འཚོ་གནས་ལ་བསམ་གཞླིག་དང་འགན་ཁུར་བ་ཞླིག་ཡླིན། 
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སན་སོར། སན་པ་ལ་མཁས་ཁད་འབྱླིན་ཅླིང་འདླི་ཕླིའྱི་དོན་འགྲུབ་པ་དང་། ནད་པར་ནད་ཀླི་སྡུག་བསལ་ལས་སོལ་བ་སོགས་ 
རང་གཞན་གླི་དོན་མ་ལུས་པ་སྒྲུབ་མཁན་གླི་ཡོ་བྱད་ནླི་སན་ཡླིན་ཅླིང་། དེའང་དགོས་འདོད་འབྱུང་བའླི་ནོར་བུར་ཤེས་པ་བྱ། 
ནད་རྣམས་སེལ་བའླི་བདུད་རྩླིར་ཤེས་པར་བྱ། ཞེས་གསུངས་པའླི་སོར་བ་སན་གླི་རྣམ་བཞག་ལ་དོ་སང་མེད་པའམ་མླི་ཤེས་    
བཞླིན་དུ་སན་པར་ཁས་འཆེ་བ་ནླི་སན་པའླི་གཟུགས་བརྙན་ནམ་མླིང་ལ་དགའ་བ་ཙམ་མམ། ཡང་ན་གཞན་གླི་འཛད་སོད་པ་ 
ཞླིག་ལས་མ་འདས་པས་སན་སོར་ཤེས་བྱ་ནླི་སན་པས་མླི་ཤེས་སུ་མླི་རུང་ བ་ཞླིག་ཡླིན། དེང་སང་གཞན་མགོ་སྐོར་བ་ལ་མཁས་ 
ཤླིང་དངུལ་ལ་དགའ་བ་དང་། ཁླིམས་དང་རྣམ་སླིན་ལ་མླི་འཇླིགས་པ་སེ་མཁས་དགའ་འཇླིགས་མེད་གསུམ་ལྡན་གླི་སན་སོར་དང་། 
བཟོ་གྲྭ་ཇླི་སེད་ཅླིག་སང་བ་ཐམས་ཅད་ ནླི་ཐོ་རང་གླི་སྐར་མ་དང་ནམ་གཞུག་གླི་སྦྲང་བུ་བཞླིན་འགྱུར་ངེས་རེད། དེའང་དང་པོ་རླིན་ 
པོ་ཆེ་དེ་བཙལ་ལ་བཅང་། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞླིན་སན་དེ་དགོས་འདོད་སོལ་བའླི་ནོར་བུར་ངོ་ཤེས་འཕྲོད་པའམ་འདུ་ཤེས་ཡོད་ 
མཁན་གླི་སན་པ་དེ་དག་གྱིས་སན་དེའླི་མླིང་གཟུགས་ཡོན་ཏན་གསུམ་ལ་ངེས་ཤེས་འབྲོང་ངེས་བྱ་བ་དང་། རང་ལ་ནོར་བུ་ཡོད་ན་ 
སོག་སོས་ཀླིས་གསོག་སྲུང་བྱེད་པ་བཞླིན་སན་རས་རྣམས་ལ་གཅེས་སྲུང་བྱེད་དགོས་པ་ཡླིན། དེའང་དེ་དག་ཐམས་ཅད་སོ་ 
རས་ཕུག་འཚོལ་དང་། རས་སྒྱུར་གླི་གནས་སངས་དང་། སེ་དངོས་སོ་སོའ་ིརླིགས་རས་ (Bio medical Signature) ལ་ 
བརག་པ་སོགས་དེང་དུས་ཀླི་ཉམས་ཞླིབ་ཀླི་ཐབས་ལམ་སད་དེ་ངེས་ཤེས་འབྲོང་ངེས་ཀླིས་ནད་གཞླི་གསར་པ་ཇླི་སེད་ཅླིག་ཐོན་ 
པ་རྣམས་ཀླི་གཉེན་པོར་ཐོགས་པ་མེད་པར་འགྲོ་ངེས་ཀླི་གསོ་རླིག་སན་གླི་ སོར་སེ་གསར་པ་དེ་སེད་ཅླིག་ཐོན་དགོས་པ་ཡླིན། 

  
དྲུག་པ། གསོ་རྱིག་ཟབ་ལམ་སོར། 

གསོ་བ་རླིག་པའླི་གཞུང་ལུགས་ནླི་ནད་དང་གཉེན་པོའ་ིའགྲོ་ལྡོག་ཙམ་དུ་མ་ཟད་རང་གཞན་གླི་དོན་གཉླིས་ལྷུན་གླི་འགྲུབ་པའླི་ཐབས་ 
ཀླི་རྩེ་མོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀླི་རྩ་བར་གྱུར་བའླི་མླི་སོབ་པའླི་གོ་འཕང་རླིང་པོར་མླི་ཐོགས་པར་མངོན་དུ་འགྱུར་བའླི་ཐབས་ཤེས་ཚང་ལ་ 
མ་ནོར་བ་སོན་པའླི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིསེ་སོད་དང་མ་མོ་ཞླིག་ཀང་ཡླིན། དེའང་གཡུ་ཐོག་པས་རང་གླི་སོད་ལྡན་གླི་སོབ་མ་ལ་ཉེ་བརྒྱུད་ 
དུ་སལ་བའླི་གདམ་པ་ལ་ཟབ་མོ་གཡུ་ཐོག་སླིང་ཐླིག་ཏུ་གྲགས་ཤླིང་།དེའླི་བརོད་བྱའམ་ལས་སུ་བྱ་བ་གཙོ་བོ་ནླི་ཟུང་འཇུག་གམ་སངས་
རྒྱས་ཀླི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་བྱེད་པ་དེ་ཡླིན་ཅླིང་། དེའྱི་ཐབས་གཙོ་བོ་ནྱི་རང་གྱི་ལུས་ལ་མ་བཅོས་རོགས་པར་ཚང་བའྱི་ར་རླུང་ཐྱིག་   
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ལེ་ལ་གནད་དུ་སྣུན་ཏེ་གཉུག་མའྱི་འོད་གསལ་མངོན་དུ་བས་ཏེ་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་ལ་སླིན་བྱེད་ཀླི་སེད་རླིམས་གླིས་རྒྱུད་མ་སླིན་ 

   
ན་དེ་འད་ཡོང་ཐབས་མེད་ཅླིང་། དེ་དག་སོམ་པ་ལ་ཚད་མ་བཞླི་ལྡན་གླི་བ་མའླི་དྲུང་ནས་སླིན་བྱེད་ཟབ་མོའ་ིདབང་བསྐུར་སྐུ་བཞླིའླི་ 
ས་བོན་ཐེབ་ངེས་སུ་ཐོབ་དགོས་པ་དང་། དེ་ལ་ལམ་ཐུན་མོང་བ་ངེས་འབྱུང་བྱང་སེམས་ཡང་དག་པའླི་ལྟ་བ་སེ་ལམ་གཙོ་གསུམ་མམ་ 
ཞེན་པ་བཞླི་དང་བྲལ་བའླི་སོ་ནས་རྒྱུད་ལེགས་པར་སང་བ་ཞླིག་དགོས་པ་ཡླིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བུའླི་འབྲས་བུ་ཁད་པར་ཅན་དེ་སྒྲུབ་པའླི་ 
གེགས་ལ་ནང་ཏླིང་འཛིན་སེམས་འཁྲུགས་ དང་། ཕླི་འབྱུང་བ་ལུས་འཁྲུགས་གཉླིས་གཙོ་བོ་ཡླིན་ཅླིང་། དེ་ལ་དང་པོ་སེལ་ཐབས་སུ་ 
རྩ་རླུང་འཕྲུལ་འཁོར་ཐུན་མོང་མླིན་པ་དུ་མ་སླིང་ཐླིག་ལས་ཚོགས་སུ་བཞུགས་པ་དང་། ཕླི་མའླི་ཆེད་དུ་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞླི་དང་ 
ཆ་ལག་དུ་མ་ཞླིག་ཡོད་པ་རྣམས་ཡླིན་ཅླིང་། གཞན་ཡང་ནད་དང་གདོན་ཞླི་བ་སོགས་འགྲོ་བའླི་དོན་དུ་ལས་བཞླིའླི་ཕྲླིན་ལས་སྒྲུབ་ 
ཐབས་མཐའ་ཡས་པ་ཞླིག་བཞུགས་ཡོད། གཞན་ཡང་གསོ་བ་རླིག་པའླི་སོར་བ་སན་གླི་རྣམ་བཞག་གླི་ཁོད་ནས་བདུད་རྩླི་སན་ 
སྒྲུབ་ཀླི་ལས་ཆོག་དངོས་སུ་གསུངས་ཤླིང་། དེའང་སན་པས་སན་དེ་ཉླིད་ནོར་བུ་བདུད་རྩླི་མཆོད་རས་སུ་ཤེས་ཤླིང་རོགས་དགོས་ 
པ་གསུམ་ལས་གཉླིས་པ་ལ། གཉླིས་པ་ལེགས་པར་སར་ལ་བྱླིན་གླིས་རླབས།། ཅེས་སན་སར་ཐབས་དང་། བྱླིན་གླིས་རླབས་པ་ 
པོ་རང་ལྷར་སེད་པ་དང་། མདུན་གླི་སན་རྣམས་ལྷར་བསེད་དེ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་ཤླིས་པ་བརོད་པ་སོགས་ཀླད་པ་ཅན་ཞླིག་གླིས་མཐོང་ 
བས་ཤེས་ཐུབ། དེའང་འདླི་དག་ནླི་རང་བཟོ་ མ་ཡླིན་པར་རྒྱལ་བ་རྡོ་རེ་འཆང་གླིས་བདུད་རྩླི་ཐབས་རྒྱུད་དང་། དུས་འཁོར། བདེ་ 
དགེས་སོགས་རྒྱུད་སེ་ཇླི་སེད་ ཅླིག་གསུངས་པ་རྣམས་ཀླི་ལས་ཚོགས་ཀླི་ཁོད་ན་བཞུགས་པ་རྣམས་ཀླི་དགོངས་པ་ཕྱུང་བ་ཡླིན་ 
ཅླིང་། དེ་དག་གླི་ཉམས་ལེན་གླི་རྒྱུན་དང་ལག་ལེན་གླི་ཆོ་ག་རྣམས་དུས་ཀླི་མཐའ་འདླིར་ཡང་མ་ཉམས་པར་གནས་ཡོད་པས་བོ་ 
ལྡན་རྣམས་རང་ལ་ནོར་བུ་ཡོད་པ་ཤེས་པར་བྱས་ཏེ་མགོ་གནམ་ལ་བཏེག་ནས་ལོང་བྱ་ཁླིས་སོར་བ་མ་མཁེན་པ་ མེད་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡླིན། 

བདུན་པ། སྨན་དང་འབེལ་བའྱི་ཁྱིམས་སྱིག་སོར། 

དེང་གླི་གོ་ལ་གཅླིག་གྱུར་གླི་གནས་སྐབས་འདླིར་ཡང་བྱ་དངོས་ཇླི་སེད་ཅླིག་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཁླིམས་དང་སླིག་སོལ་གླི་དབང་ 
བསྒྱུར་བའླི་འོག་ནས་བྱ་རྒྱུ་ལས། རང་སང་གང་དན་དུ་གྱུར་ན་ཁྱུར་མླི་ཚུད་པའླི་ལུག་ནག་བཞླིན་ དུ་འགྱུར་བས་ཤླིན་ཏུ་གལ་ཆེ། 
ཁླིམས་སླིག་ཏུ་མ་ཚུད་པའླི་བྱ་དངོས་དང་ཚོགས་པ་ཇླི་སེད་ཡོད་པ་རྣམས་ཁླིམས་འགལ་ཡླིན་པའླི་ཕླིར་ཉེས་ཆད་ཐོབ་རྒྱུ་དང་། 
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ཁླིམས་ཐོག་ནས་ངོས་ལེན་ཡོད་པའླི་བྱ་དངོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁླིམས་ལུགས་ཀླི་སྲུང་སོབ་ཐོབ་པའླི་གོ་རོགས་སད་པ་ཤླིན་ཏུ་གལ་ 
ཆེ་བ་ཡླིན། དེའང་སོབ་གྲྭ་དང་དེའླི་སོབ་སོང་གླི་འཆར་ གཞླི་དང་དུས་ཡུན་དང་། བཟོ་གྲྭ་ཁག་གླི་ཐོན་རས་ཐམས་ཅད་ཁླིམས་ 
ལ་འགན་ཁེར་བའླི་ཐོག་ནས་སྒྲུབ་དགོས་ན། མླིའླི་ཚེ་སོག་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཅན་གླི་སན་པའླི་ཤེས་ཡོན་དང་། སན་གླི་ཐོན་ 
སེད་ལ་དེ་བས་ཀང་སོས་མླི་དགོས་པ་ཡླིན།  

    

  
བརྒྱད་པ། ལག་ལེན་དམར་འཁྱིད།  

ནད་ཀླི་གཉེན་པོར་ཟས་སོད་སན་དཔད་བཞླི། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ནད་ཐོག་ལག་ལེན་གླི་སྐབས་སུ་གཏར་སེག་ལ་སོགས་པའླི་ 
ཕླི་བཅོས་མ་ཤེས་ན་སན་པ་དེ་ནླི་ནང་ཡན་མེད་པའླི་རྐུན་མོ་དང་འད་བས་ནད་དང་དཔད་དུ་འཛོལ་བར་འགྱུར་ཉེན་ཆེ་བས་ཕླི་བཅོས་ 
དཔད་ཀླི་ངོ་སོད་དང་ལས་ལྔའླི་སོན་འགྲོ་སྣུམ་འཆོས་དང་བདུག་པ། སྐྱུག་ལ་སོགས་པའླི་ལག་ལེན་རྣམས་དངོས་སུ་དམར་འཁླིད་ 
དགོས་གལ་གནད་དུ་བཟུང་ཡོད། 
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དཔ་པ། དཔྱད་རོམ་སོག་སང། 

ཚོགས་ཆེན་ཐོག་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་བརོད་གཞྱིའྱི་ཐོག་དཔྱད་རོམ་སོག་སེལ་གྱི་གསལ་བསགས་སེལ་དོན་བཞྱིན་གཤམ་གསལ་བོད་
སད་ཐོག་དཔྱད་རོམ་གངས་ལྔ་དང་དབྱིན་སད་ཐོག་དཔྱད་རོམ་གངས་བདུན་ཚོགས་ཐོག་ཏུ་སོག་སེལ་ཞུས།། 

ཨང་། དཔྱད་རོམ་སོག་སང་བ། བརོད་གཞྱི། 
༡། སྨན་རམས་པ་འ ྱིིགས་མེད་མྱི་འགྱུར། 

 

ཚེ་ཡྱི་རྱིག་བེད་ལས་གསུངས་པའྱི་ཟས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ལ་གསོ་བ་རྱིག་པ་དང་ 
འབེལ་ནས་ཆ་ཙམ་དཔྱད་པ། 
https://www.youtube.com/watch?v=88xRFvkUl4Q 
 

༢། དགེ་བཤེས་གཡུང་དྲུང་བཀྲ་ཤྱིས། 

 

བོན་གྱི་སྨན་རྱིས་ལས་འཕྲོས་པའྱི་མྱིའྱི་བ་སོག་སོར། 
https://www.youtube.com/watch?v=M6Lbmxq_BoI 

༣། སྨན་པ་བསོད་ནམས་དཔལ་མོ། 

 

སོང་བེད་ལས་ལྔ་སྱི་དང་བེ་བག་ཏུ་སྣ་སྨན་སོར་དཔྱད་པ། 
https://www.youtube.com/watch?v=tZHmgQynkLM 

༤། སྨན་སོབ་ཀུན་མཁེན། 

 

བྱི་ཅྱིའྱི་པུ་ཏྱི་ཁ་སེར་ལས་འཕྲོས་པའྱི་དཔྱད་བཅོས་རྱིག་པའྱི་འཕེལ་རྱིམ་ 
ཅུང་ཟད་གེང་བ། 
https://www.youtube.com/watch?v=_JDRtAzegYI 

༥། སྨན་སོབ་དབང་རྒྱལ་རོ་རེ། 

 

བ་ཞེས་པའྱི་གོ་དོན་དང་ངོས་འཛིན་སོར་ལ་བསར་དུ་དཔྱད་པ། 
https://www.youtube.com/watch?v=VKN6U6l3f3Y 
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1 Galina Kopeliovich 

 

Historical Background for Tibetan Medical System 
in the Republic of Tuva (Russian Federation) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FQoPCe_AIeU 

2 A. Saryglar and D. Uvanchaa 
(Sherchin-emchi) 

The treatment of people infected with chronic 
Hepatitis B + Delta with Tibetan herbal pills 

3 Dr. Nashalla Gwyn Nyinda 

 

Fibromyalgia in Sowa-Rigpa 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Lhzs25pMLDQ 

4 Dr. MD Yulia Yusipova 

 

Traditional Tibetan Medicine as an ancient 
personalized medicine and its relevance in the 
modern world 
https://www.youtube.com/watch?v=i5H3xFBoTjw 

5 Dr. Asrarul Haque 

 

Philosophy of Healing Tradition in Tibet 
(c.617 A.D - c.785 A.D) 
https://www.youtube.com/watch?v=DN-QNeaLxpk 

6 Dr. Med.Vet. Cecile Vennos 

 

From hidden fever to silent inflammation: 
Translating concepts 
https://www.youtube.com/watch?v=rf8TJcqck2A 
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7 Svetlana Chojinimayeva 

 

Tibetan Medicine in Russia 
https://www.youtube.com/watch?v=iVrpXjrkhSQ 

 

གསོ་རྱིག་འགེམས་སྟོན།  

ད་ལན་གསར་གཏོད་ཀྱི་རྣམ་པར་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཚོགས་ཆེན་འདྱིའྱི་ཐོག་གསོ་བ་རྱིག་པ་དང་དེ་བཞྱིན་སྨན་ལུགས་གཞན་གྱི་དཔེ་དེབ་དང་ 
སྨན་གྱི་ཐོན་རས་བཅས་འགེམས་སྟོན་གྱི་གོ་སབས་གནང་ཡོད་པ་འདྱིའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ནྱི་གཙོ་བ་རྱིག་པ་གཙོས་སོལ་རྒྱུན་དང་དེང་ 
དུས་ཀྱི་སྨན་ལུགས་ཐོག་དཔེ་དེབ་དཔར་བསྐྲུན། བརག་ཐབས་དང་སྨན་སོར་སོགས་ཀྱི་ཡོ་བད་གསར་ཐོན། དེ་བཞྱིན་བཅོས་ཐབས་ 
ལག་ལེན་གསར་པ་སྟབས་བདེའྱི་རྱིགས་སྨན་པ་གཙོས་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་ངོ་སོད་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་དམྱིགས། དངོས་སུ་ 
ཚོགས་ཆེན་ཐོག་ལྕགས་པོ་རྱི་དྲན་རེན་བོད་སྨན་སོབ་གཉེར་ཁང་ནས་དེ་གའྱི་སོབ་ཁང་ནས་བཟོ་བསྐྲུན་ཞུས་པའྱི་ཐོན་རས་གངས་༡༤
༼ལྕགས་པོ་རྱི་བྱུག་སྣུམ། གཟེར་འིོམས། སྨན་བསང་། ཀླུ་བསང་། དུགས་པ་ཛཱ་གོ་ལྱི། མྱིག་སྨན་ཟླ་ཞུན། ཟབ་ལག་བརྒྱད་པ། 
ར་བྱུག རྨ་སྨན་ བཅད་འབོར། བདུད་རྱི་ལྔ་ལུམས། གཟྱིམ་སོས་ཀོ་ལ། རླུང་སོས་ཨ་གར་༣༣ སར་ཆེན། གཞང་འབྲུམ་བྱུག་པ།༽ 
འགེམས་སྟོན་གནང་ཞྱིང་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ནས་དགའ་མོས་ཆེན་པོ་གནང་ཡོད། 

   
བསྡུས་དོན་ཚོགས་ཆེན་འདྱིའྱི་ཐོག་བོད་རྱིགས་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་གངས་བཅུ་གསུམ། ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་ཁོངས་ལ་དྭགས་ནས་ 
གཉྱིས། འབྲུག་ནས་གཅྱིག རྒྱ་གར་ཆེད་མཁས་གངས་དྲུག རུ་སོག་ནས་གཉྱིས། རྒྱ་རྱིགས་གཅྱིག ནུབ་ཕོགས་ནས་གཉྱིས་བཅས་ 
ཁོན་མཁས་དབང་གངས་ཉྱི་ཤུ་ར་ལྔ་གདན་ཞུས་ཐོག་ཁོན་ཐུན་མོངས་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་དང་ཆ་བགོས་ཚོགས་ཐེངས་༢༨ དཔྱད་ 
རོམ་གངས་༡༢ བཅས་སོག་སེལ་གནང་། སྱི་ཡོངས་ནས་ཚོགས་ཆེན་འདྱིར་བརག་དཔྱད་སྨན་པ་དང་སྨན་དགེ། སོབ་ཕྲུག་དང་ 
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ཉམས་ཞྱིབ་པ། བོད་སྨན་མཐུན་གོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་བཅས་རྒྱ་གར་དང་འབྲུག བལ་པོ། སྱིང་ག་པུར། ཨུ་རུ་སུ། སོག་པོ། ནུབ་ 
ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་སུད་སྱི། ིར་མན། ཨ་རྱི། ཨོས་ཏྱི་ཡ་བཅས་རྒྱལ་ཁབ་བཅུ་ཙམ་ནས་ཁོན་མྱི་གངས་༢༠༡ ཙམ་ཚོགས་བཅར་ 
མཉམ་བཞུགས་གནང་ཡོད།  

ཚོགས་འདུ་དངོས་གཞྱི་མཇུག་སྱིལ་ཞྱིང་ཕྱི་ཚེས་༢༨ ཚོགས་འདུའྱི་མཇུག་སོམ་མཛད་སྒོའ་ིཐོག་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་ནང་སྱིད་ 
བོན་ཆེན་གཞོན་པ་སྐུ་ཞབས་ཀྱི་རན་རྱི་ཇུ་ིྱི་ Shri Kiren Rijuji དང་རྒྱ་གར་དབུས་སྨན་གྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་ 
ཌོག་ཊར་ཝ་ནྱི་ཐ་མུ་རཱ་ལྱི་ཀུ་མཱ་ར་ Dr. Vanitha Muralikumar རྣམ་གཉྱིས་ཚོགས་འདུའྱི་ཚོགས་མགོན་དང་དམྱིགས་ 
བསལ་སྐུ་མགོན་དུ་ཚོགས་བཅར་གནང་ཡོད། མཇུག་སོམ་མཛད་སྒོའ་ིཐོག་ཚོགས་བཅར་བ་གཉྱིས་ནས་མོང་འཚོར་གསུང་གསལ། 
གསོ་བ་རྱིག་པ་ནྱི་ཨུ་རུ་སུའྱི་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ཡྱིན་པས་ང་ཚོར་རྱིག་གནས་འདྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་སོར་  

                   
གསུངས། དེ་བཞྱིན་ཚོགས་བཅར་བ་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་གསོ་བ་རྱིག་པ་འདྱི་དེང་ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་དར་ཁབ་ཆེན་པོ་འགོ་ 
བཞྱིན་ཡོད་པས་གསོ་བ་རྱིག་པ་འདྱི་སྲུང་སོབ་དང་ཚད་ལྡན་དར་སེལ་གནང་རྒྱུ་དེ་བཞྱིན་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་གཞུང་སད་ཡྱིག་གཞན་དུ་
བསྒྱུར་བ་བརྒྱུད་འཛམ་གྱིང་ནང་མྱི་མང་པོས་དེའྱི་ཐོག་སོབ་སོང་ལག་ལེན་བེད་ཐུབ་པ་ཡོང་རྒྱུའྱི་རེ་སྐུལ་དང་People before 

profit and quality before quantity ཞེས་སྨན་གྱི་ཚོང་ཁེ་དང་སྨན་འབོར་གཅྱིག་པུར་མ་བསམ་པར་གཙོ་བོ་སྨན་གྱི་སྤུས་ཚད་ 
དང་ནད་པར་གཙོ་བོ་དམྱིགས་དགོས་སོར་གསུངས་གནང་།དེ་རེས་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་མགོན་རྒྱ་གར་དབུས་སྨན་གྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ 
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་གསུངས་དོན། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༠ ལོར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་ལུགས་འདྱི་ཁྱིམས་ 
མཐུན་ངོས་ལེན་གནང་ཡོད་པས་ད་ལྟའྱི་ཆར་གསོ་བ་རྱིག་པ་འདྱི་རྒྱ་གར་དབུས་སྨན་གྱི་ལྷན་ཚོགས་ནང་བྱིས་པ་ཆུང་ཆུང་ངམ་ 
གསར་སེས་བྱིས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རེད། སྨན་ལུགས་འདྱིའྱི་བསབ་གཞྱི་ར་འཛིན་སོགས་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབ་གནང་དགོས་པར་ 
དེ་གའྱི་ལྷན་ཚོགས་ནས་གསོ་རྱིག་སོབ་གཉེར་ཁང་དུ་རོགས་ཞྱིབ་དང་ཚོགས་འདུ་རྱིམ་པ་ཚོགས་རེས་ས་ལོ་༢༠༡༧ ལོར་གསོ་ 
བ་རྱིག་པའྱི་བསབ་གཞྱི་ར་འཛིན་ Minimum Standard Requirement (MSR) བཀོད་སྱིག་གསལ་བསགས་གནང་ 
ཟྱིན་པས་ལོ་གཉྱིས་ནང་ཚུད་རྒྱ་གར་ནང་གསོ་རྱིག་སོབ་གཉེར་ཁང་ཡོད་པ་རྣམས་ཁྱིམས་ཐོག་དེབ་སེལ་གནང་དགོས་སོར་ 
གསུངས། དེ་བཞྱིན་ཁོང་གྱིས་མུ་མཐུད་དེ་གསུངས་དོན། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་ད་ལྟའྱི་གཞུང་འཛིན་པ་སྟེ་གཙོ་བོ་དབུ་འཁྱིད་ 
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སྱིད་བོན་སྐུ་ཞབས་ན་རེན་དྷ་ར་མོ་དྷྱི་མཆོག་ནས་རྒྱ་གར་ནང་སོལ་རྒྱུན་སྨན་ལུགས་ལ་ཆེ་མཐོང་ཆེན་པོ་གནང་ཞྱིང་སྨན་ལུགས་ 
དེ་དག་དར་སེལ་ཐོག་མཐུན་འགྱུར་གང་ལེགས་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པས་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་ལུགས་འདྱི་དར་སེལ་ཆེད་མུ་མཐུད་ 
དབུས་གཞུང་ནས་རྒྱབ་སོར་མཐུན་འགྱུར་གནང་ངེས་རེད་ཅེས་གསུངས། མཐའ་དོན་ཁོང་གྱིས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་རྱིང་གཞུང་ལ་ཡྱིད་ 
ཆེས་དང་གདེང་སོབས་ངེས་པར་དགོས་པ་ཡྱིན། དེང་སྱི་ཚོགས་ནང་ཁག་ཤེད་དང་གཅྱིན་སྱི་ལ་སོགས་པ་བགོས་ནད་མྱིན་པའྱི་ 
ནད་རྱིགས་འདྲ་མྱིན་གྱིས་ལོ་ལྟར་འཛམ་གྱིང་མྱི་འབོར་བརྒྱ་ཆ་༣༥ ཙམ་འདས་གོངས་སུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པས་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ 
སྨན་ལུགས་འདྱི་ལས་བགོས་ནད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ནད་རྱིགས་མང་པོ་ཞྱིག་བཅོས་ཐུབ་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་པས་གསོ་རྱིག་སྨན་པ་རྣམ་ 
པས་གདོང་ལེན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་དང་ལས་འགན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་གསུང་བཤད་གནང་། དེ་རེས་མཛད་སྒོའ་ིསྐུ་མགོན་གཙོ་བོ་ 
རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནང་སྱིད་བོན་ཆེན་གཞོན་པ་སྐུ་ཞབས་ཀྱི་རན་རྱི་ཇུ་ིྱི་མཆོག་ནས་གསུང་བཤད་གནང་དོན། གསོ་བ་རྱིག་   
པ་འདྱི་ཕྱི་ལུས་ཙམ་མྱིན་པ་ནང་སེམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་གསོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པས་ལུས་བདེ་ཐང་གནས་པར་གསོ་བ་རྱིག་ 
པ་ལས་ལྷག་པ་མེད་ཅེས་གསུངས། ཁོང་གྱིས་མུ་མཐུད་དེ་གསུངས་དོན། ང་ཚོ་འཆྱི་བ་ལས་གོལ་ཐབས་མེད་ཀང་ིྱི་སྱིད་འཚོ་བའྱི་ 
བར་གཟུགས་པོ་བདེ་ཐང་ཡོང་བ་བེད་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆེ། འཚམས་རེ་ངོ་ཚོར་སྨན་བཅོས་ཀྱི་མྱིང་འཁེར་ནས་མྱིའྱི་མྱི་ཚེར་ཚོད་ 
ལྟ་འདྲ་མྱིན་བེད་ནས་ང་ཚོར་འཚེ་བ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མྱིའྱི་མྱི་ཚེ་དང་འབེལ་བར་༸སྱི་ནོར་༸གོང་ས་སབས་མགོན་ཆེན་པོ་ 
མཆོག་གྱི་གསུང་སྱིང་གལ་ཆེ་མང་པོ་ཡོད་པ་ད་ལན་འདྱིར་ཞུ་མ་དགོས། འོན་ཀང་ད་ལན་ཚོགས་ཆེན་འདྱིར་མགོན་འབོད་བེད་པ་ 
ལས་ཁེད་རྣམ་པ་དང་ཐུགས་ཕྲད་བྱུང་བ་དང་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའྱི་སོབ་ཁང་འདྱིར་བཅར་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་བྱུང་། སོབ་ཁང་འདྱི་ 
Centre of Excellence ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་སོབ་གཉེར་ཁང་འདྱིའྱི་འཛུག་བསྐྲུན་ཡར་རྒྱས་ 
ཆེད་རོགས་པ་བེད་དགོས་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བས་ང་རང་གཞུང་འཛིན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་དབུས་གཞུང་ངེས་པར་རེ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ 
གསུངས། དེ་ས་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༧ ལོར་ང་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་སབས་སུ་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ཚོགས་འདུ་ 
ཞྱིག་ཚོགས་ཡྱིན། སབས་དེ་དུས་གསོ་བ་རྱིག་པ་ངོས་ལེན་གནང་མེད། རྱིམ་པས་རྒྱ་གར་དབུས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ 
གོས་འཆར་ཕུལ་ནས་སྨན་ལུགས་འདྱི་ངོས་ལེན་ཐོབ་པ་བྱུང་ཡོད་ལ་ད་ཆ་གསོ་བ་རྱིག་པ་འདྱི་ཨཱ་ཡུ་ཤའྱི་བོན་ཆེན་ལས་ཁུངས་འོག་ 
ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཆགས་ཡོད། ད་ལན་ཚོགས་འདུ་འདྱིར་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མྱིན་ནས་ཚོགས་བཅར་གངས་༢༠༡ ཙམ་འདུག་པ་འདྱིས་ 
རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མྱིན་ནས་ཕེབས་པ་རྣམས་ཀྱི་སོ་སོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ནང་དུ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཞྱིག་བཟོ་ཐུབ། རྒྱ་གར་ 
ནང་ཆ་བཞག་ན་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་བརྒྱུད་ཀྱི་མྱི་རྱིགས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གསོ་བ་རྱིག་པ་གང་ཡྱིན་ཤེས་རོགས་མོང་བ་ཡོད། འདྱི་ 
ལས་གཞན་བོད་དང་རྒྱ་ནག པར་ཤྱི་ཡ། ཨུ་རུ་སུ་དང་སོག་པོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ནང་གསོ་བ་རྱིག་པར་ཤེས་རོགས་དང་ཆེ་མཐོང་ཡོད་ 
པ་རེད། ངའྱི་བསམ་པར་རྒྱ་གར་གྱི་གནའ་བོའ་ིསྨན་བཅོས་རྱིང་ལུགས་དང་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་བཅོས་རྱིང་ལུགས་གཉྱིས་གཞྱི་ 
རའྱི་ནང་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཤུགས་རེན་ཆེན་པོ་ཐེབས་ཡོད་པས་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་འབེལ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད། གསོ་བ་རྱིག་ 
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པའྱི་ར་འཛིན་གཞུང་རྒྱུད་བཞྱི་ལ་མཚོན་ན་དེ་ནྱི་གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོས་བརམས་པའྱི་བོད་ཀྱི་སྨན་བཅོས་གཞུང་ལུགས་ 
ཤྱིག་ཡྱིན་པ་དེར་ཚེ་ཡྱི་རྱིག་བེད་དང་རྒྱ་ནག་གྱི་སོལ་རྒྱུན་སྨན་དང་དེ་བཞྱིན་གྱི་རྱིག་གྱི་སྨན་ལུགས་གསུམ་ནས་ལེགས་ཆ་བང་བ་ 
ཞྱིག་ཡྱིན་པ་རེད། སྨན་ལུགས་འདྱི་ནང་ཆོས་གང་དུ་དར་བའྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ལྷག་པར་རྒྱ་གར་ནང་ལ་དྭགས་དང་མོན་ར་དབང་སོགས་ 
རྒྱ་གར་བང་ཕོགས་ཧྱི་མ་ལ་རྱི་བརྒྱུད་དུ་དར་འཕེལ་ཆེན་པོ་ཕྱིན་ཡོད།  ཁོང་གྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ 
ཆེན་པོ་ཡོད་སོར་གསུངས་ནས་རྒྱ་གར་ལྟ་བུ་མྱི་འབོར་ས་ཡ་བརྒྱ་ལྷག་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་འདྱིའྱི་ནང་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་ལུགས་ 
འདྱི་ངེས་པར་དར་སེལ་བེད་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེང་དུས་ཀྱི་སྨན་ལུགས་དེ་ཚོང་གྱི་བལྟ་བ་ཤཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་སྨན་བཅོས་ 
ཀང་འཚམས་རེ་ང་ཚོའྱི་ལུས་པོ་འདྱི་ཚོད་ལྟ་བེད་ས་ཞྱིག་ཏུ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གསོ་བ་རྱིག་པ་འདྱིས་མྱིའྱི་ལུས་པོར་སྨན་བཅོས་ 
བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་ནམ་ཡང་ཚོད་ལྟ་བེད་ཀྱི་མེད། འདྱི་ཞེ་དྲག་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་གསོ་བ་རྱིག་པ་འདྱི་དང་ 
འབེལ་བའྱི་གཞུང་འཛིན་པ་དང་ཆེད་ལས་མྱི་སྣ་སུ་ཡང་ང་ཚོས་སྨན་ལུགས་འདྱི་ཡར་རྒྱས་དར་སེལ་དང་མྱི་མང་དཀྱུས་མ་ལ་གང་ 
ཐུབ་བསབ་ཐབས་བེད་དགོས་པ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བས་དེའྱི་ཐོག་ང་ཚོས་བསམ་གཞྱིག་བ་དགོས་འདུག་ཅེས་གསུངས། མཐའ་དོན་ 
ཁོང་གྱིས་གསུངས་དོན། ད་ལན་ཚོགས་ཆེན་འདྱིའྱི་ཐོག་བརོད་གཞྱི་གཙོ་བརྒྱད་ཀྱི་ཐོག་གཏམ་བཤད་བགོ་གེང་གནང་འདུག་པས་ 
ཉྱིན་ལྔའྱི་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ལས་གསོ་བ་རྱིག་པ་མྱི་ཉམས་གོང་སེལ་ཆེད་གྲུབ་འབས་ཡག་པོ་ཐོན་པའྱི་རེ་བ་ཡོད། 
ཚོགས་བཅར་བའྱི་ཁོངས་སུ་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་མང་པོ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་རེས་སོ་སོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ལོག་ནས་ 
ཤེས་བ་རྣམས་ལག་ལེན་དུ་འཁེལ་བ་བེད་དགོས། མདོར་ན་ང་ཚོ་ཚང་མས་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལེགས་སེད་འབུལ་དགོས་ 
པ་ཡྱིན། ང་རང་སྒེར་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་ང་དང་ངའྱི་ནང་མྱི་རྣམས་ལ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་གྱིས་ཕན་བསེད་ཆེན་པོ་བྱུང་སོང་བས་ 
ང་རང་སྒེར་ནས་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་ལུགས་བེ་བག་འདྱི་རྒྱུན་འཛིན་དར་སེལ་བ་རྒྱུར་འགན་ཞྱིག་ཡོད་བསམ་གྱི་ཡོད། མ་འོངས་ 
པར་ཚོགས་ཆེན་འདྱི་ལྟ་བུ་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་བསོང་འཚོག་ཐུབ་ན་དེར་གཞུང་འཛིན་དཔོན་རྱིགས་མཐོ་གས་མང་པོ་ཞྱིག་ཚོགས་ 
བཞུགས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ལ་ཆེད་ལས་སྨན་པ་གཞན་མང་པོ་ཚོགས་བཅར་ཐུབ་ཀྱི་རེད། སོལ་རྒྱུན་སྨན་ལུགས་འདྱི་ཡར་རྒྱས་ 
གོང་སེལ་སད་ཆེད་ལས་སྨན་པ་རྣམས་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་གཞུང་འཛིན་པ་རྣམས་དེའྱི་ཐོག་བསམ་གཞྱིག་མཉམ་བཞུགས་ 
བེད་ཐུབ་ན་ཞེ་དྲག་ཡག་པོ་ཡོད་རེད་ཅེས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་གནང། ཁོང་གྱིས་ཚོགས་ཆེན་གྱི་གོ་སྱིག་དང་ལྷག་པར་གཙུག་ 
ལག་སོབ་ཁང་གྱི་རྱིགས་བདག་མཆོག་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཚོགས་བཅར་གནང་མཁན་རྣམས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་གནང་ཡོད། 
དེའྱི་རེས་ཝཱ་ཎཱ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་རྱིགས་དྲུང་Dr. R.K. Upadyaya མཆོག་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའྱི་ 
གསུང་བཤད་གནང་ནས་མཇུག་སོམ་མཛད་སྒོ་ལེགས་པར་མཇུག་སྱིལ་གནང་ཡོད།། 

མཇུག་སོམ་མཛད་སྒོའ་ིལས་རྱིམ་ཆ་ཚང་གཤམ་གྱི་དྲ་ཐག་ནས་གཟྱིགས་ཐུབ། 
https://www.youtube.com/watch?v=5Xmcr3xxTIE 
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མཐའ་མའྱི་གྲུབ་དོན་དང་མ་འོངས་གདོང་ལེན་བ་དགོས་ཁག 
རྒྱལ་སྱིའྱི་ཚོགས་ཆེན་འདྱི་ཚོགས་པ་བརྒྱུད་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཆེད་མཁས་བགེས་གཞོན་མང་པོ་འདུ་འཛོམས་བྱུང་བ་དང་ཆབས་ 
ཅྱིག་ཕན་ཚུན་ཤེས་བ་སེལ་རེས་དང་ལྷག་པར་སོལ་རྒྱུན་སྨན་ལུགས་གཞན་གྱི་མཁས་དབང་མཉམ་དྲྱི་བ་བགོ་གེང་དང་འབེལ་བ་བྱུང་
བ། སྨན་པ་གཞོན་པ་དང་སྨན་སོབ་རྣམས་ལ་རྒྱུན་དུ་ལག་ལེན་སབས་གདོང་ཐུག་དཀའ་ངལ་དང་གཞུང་ནང་གསལ་ཁ་མེད་པ་དང་ 
དོགས་འདྲྱི་ཡོད་པ་རྣམས་བཀའ་འདྲྱི་དང་གེང་མོལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་བྱུང་ཡོད།དེ་བཞྱིན་སོལ་རྒྱུན་སྨན་ལུགས་གཞན་གྱི་མཁས་ 
དབང་རྣམ་པས་ཀང་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཁད་ཆོས་དང་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ཐོག་གོ་རོགས་སེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་། གཞན་ཡང་གཏམ་ 
བཤད་ཀྱི་བརོད་གཞྱི་དང་འབེལ་ཨེ་ཤ་ཡའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནང་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་བྱུང་བ་དང་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་གོ་རོགས་དང་། 
གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་སོར་དང་སྨན་རས་རྱིགས་ཅྱིག་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་གྲུབ་འབས་ཁག་གསལ་ཐོན་གོ་རོགས་དང་ལྷག་པར་གསོ་བ་
རྱིག་པའྱི་སྨན་དང་སྨན་པ། གསོ་རྱིག་སོབ་གཉེར་ཁང་བཅས་ཁྱིམས་མཐུན་དེབ་སེལ་གནང་སྟངས་བཅས་ལ་གོ་བསྡུར་དང་དྲྱི་བ་ 
བགོ་གེང་གང་ལེགས་བྱུང་། གནས་ཡུལ་གཞུང་གྱི་དཔོན་རྱིགས་གདན་ཞུས་ཀྱིས་གསོ་བ་རྱིག་པ་འདྱི་བཞྱིན་སྨན་ལུགས་ཚད་ལྡན་ 
ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་དེང་གྱི་དུས་སུ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་དགོས་མཁོ་ཆེ་བའྱི་སྨན་བཅོས་རྱིང་ལུགས་ཤྱིག་ཡྱིན་པས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དར་སེལ་ 
དགོས་གལ་དང་དེའྱི་ཐོག་དབུས་གཞུང་ནས་མཐུན་འགྱུར་གང་ཐུབ་ཞུ་ཐོབ་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་སོར་གསུངས། ཚོགས་ཆེན་འདྱིའྱི་ཐོག་  

 
འབེལ་ཡོད་སོབ་ཁང་གྱི་རྱིགས་བདག་དབུས་གོ་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ས་གནས་ཀྱི་གསར་འགོད་པ་རྣམས་ལ་གསར་འགོད་གསལ་ 
བསགས་གནང་བ་ལས་ས་གནས་ཀྱི་ཚག་ཤོག་མང་པོའ་ིནང་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཚོགས་ཆེན་འདྱིའྱི་སོར་གསར་འགྱུར་ཁབ་བསགས་ 
བྱུང་བ་དང་དེ་བཞྱིན་ཨ་རྱིའྱི་རླུང་འཕྲྱིན་དང་བོད་ཀྱི་དུས་བབ་སོགས་བོད་སད་རླུང་འཕྲྱིན་དང་ཚག་ཤོག་ཁག་ཅྱིག་ནང་གསོ་བ་རྱིག་ 
པའྱི་བགོ་གེང་ཚོགས་ཆེན་འདྱིའྱི་ཐོག་གནས་ཚུལ་གེང་མོལ་བྱུང་བ་བརྒྱུད་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཐོག་ཁབ་བསགས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད། 
གསོ་བ་རླིག་པའླི་ཐོག་མ་འོངས་གདོང་ལེན་དང་མདུན་བསོད་བྱ་དགོས་ཁག་ནླི། དེ་ཡང་མླི་རླིགས་ཀླི་ལོ་རྒྱུས་སུ་ ཆབ་སླིད་དང་། 
རླིགས་གནས་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་ཀླི་གནས་བབས་ངོ་མ་དང་། དེའླི་བྱུང་བ་གང་ལ་བསམ་ཡང་དེ་དག་མདུན་བསོད་དང་འཕེལ་ 
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རྒྱས་ལ་དཀའ་ངལ་དུ་མར་གདོང་ཐུག་དང་། དེ་དག་བསལ་བའླི་ཐབས་ལམ་འཚོལ་ཞླིབ་ཀླིས་མོང་བ་རླིམ་བསགས་ཀླིས་འཐུས་ 
ཚང་དང་ཡར་ཐོན་བྱུང་བ་འབའ་ཞླིག་ལས་གོ་བུར་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པ་ཞླིག་བྱུང་རབས་མེད་ལ་ཡོང་མླི་སླིད་པ་ཞླིག་རེད། དེ་བཞླིན་ 
དུ་གསོ་བ་རླིག་པ་འདླི་ཉླིད་འཛམ་གླིང་ཧླིལ་པོའྱི་རང་བཞླིན་དུ་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་དུ་བསོད་པར་ཛ་དག་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས་ 
པའླི་གནས་ཚུལ་འགའ་ཞླིག་ནླི། 

 ༡༽ དམླིགས་ཚད་དང་ཁ་ཕོགས་ཀླི་སླིད་ཇུས་གསལ་སོན། 

 ༢༽ ཆ་ཚང་བའླི་ཁླིམས་མཐུན་གླི་གནས་བབས་སྐོར། 

 ༣༽ ཆ་ཚང་ཞླིང་གཙོ་གནས་ཅན་གླི་སན་དང་བཅོས་ཐབས་ལག་ལེན། 

ཡར་རྒྱས་དང་གོང་སེལ་གླི་དཀའ་ངལ། 

 ༡༽ གསོ་རླིག་སན་པ་རྣམས་ཤེས་ཚད་དང་སོང་རྡར་དང་ཟབ་སོང་གླི་གནས་བབས། 

 ༢༽ ཞླིབ་འཇུག་དང་གོང་སེལ་གླི་གྲུབ་དོན། 

 ༣༽ གོང་འཕེལ་དུ་འགྲོ་བའླི་རྨང་གཞླི་དང་སྒྱུ་རྩལ། 

 ༤༽ འགྲན་བསྡུར་ངང་ནས་མདུན་བསོད། 

 ༥༽ འཛམ་གྱིང་གྱི་མྱི་འབོར་ཉྱིན་བཞྱིན་གོང་འཕེལ་འགོ་བ་དང་། གོ་ལའྱི་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡོག་གྱིས་རང་བྱུང་ 
  སྨན་རས་ཐོན་ཁུངས་ཟད་སྟོངས་སུ་འགྱུར་བའྱི་དཀའ་ངལ་གདོང་ལེན་བ་ཐབས་འཚོལ་ཞྱིབ། 

སྤུས་ཚད་དང་། འགན་སྲུང་། ཚད་གཞླི་ཅན་དུ་སོད་ཐབས།(Quality, Safety and Rational Use) 

 ༡༽ སན་དང་བཅོས་ཐབས་གོ་བདེ་ཞླིང་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའླི་འགྲེལ་བཤད། 

 ༢༽ ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གླི་ཚད་གཞླི་དང་དེའླི་དམླིགས་ཡུལ། 

 ༣༽ ཐོན་རས་དང་ཞབས་ཞུའླི་སྤུས་ཚད། འགན་སྲུང་། གོང་ཚད་གསལ་སོན། 

 ༤༽ དངོས་གནས་དང་ཁླིམས་མཐུན་གླི་ཐོག་ནས་ཡར་རྒྱས་མདུན་བསོད། 

 ༥༽ སོལ་རྒྱུན་གླི་ལྟ་གྲུབ་དང་ལག་ལེན་རྣམས་ལ་འགན་ཁེར་བའླི་ཐོག་ནས་གསར་གཏོད་དང་། མདུན་བསོད། 

གོ་ལ་གཅླིག་གྱུར་གླི་གནས་ཚད་ཅན་གླི་སླིག་གཞླི། 
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 ༡༽ གོ་ལ་གཅླིག་གྱུར་གླིས་སོད་རྒྱུར་མླི་མཐུན་པ་མེད་པ། 

 ༢༽ དཔལ་འབྱོར་དང་། ཚོང་འབྲེལ་གླི་གནས་སངས་གཞན་དང་དོ་མཉམ་པ། 

 ༣༽ ཤེས་ཡོན་དང་། ཉམས་མོང་། གནས་ཚུལ་རྣམས་ཀླི་གོ་རོགས་སེལ་རེས། 

 ༤༽ མཐོ་སོབ་ཁག་གླི་སོབ་སོང་གླི་མཐུན་རེན་རྣམས་ཚད་གཞླི་ཅན་དུ་བསྒྱུར་ཐབས། 

 ༥༽ སན་པའླི་ཀུན་སོད་(Moral Ethics)མླི་ཉམས་གོང་སེལ་གླི་སོབ་གསོ་དང་ཐབས་ལམ་གལ་ཆེར་བཟུང་བ། 

དགོས་ངེས་ཅན་གླི་སླིར་བཏང་སླིད་ཇུས། (Common Strategy) 

རྒྱལ་སླིའླི་རང་བཞླིན་ལྡན་པའླི་གསོ་བ་རླིག་པའླི་མཐུན་ཚོགས་རྒྱལ་ཁབ་གང་སར་བཙུགས་ཏེ། དེ་དག་གླིས་རླིང་ལུགས་འདླིའླི་འགྲོ་ 
བ་མླིའླི་ལུས་སེམས་བདེ་ཐང་སྲུང་སོབ་དང་གོང་འཕེལ་གླི་གནས་ཚུལ་མླི་དམངས་ལ་གསལ་སོན་བྱས་ཏེ་གོ་རོགས་སེལ་ཐབས་དང་། 
དེ་དག་ལ་སན་བཅོས་འཕྲོད་བསེན་གླི་འགན་སྲུང་ཁེ་ཕན་(Insurance)སླི་མཚུངས་ཐོབ་ཐང་ཤེས་རོགས་སད་ཐབས་སོགས་ 
ཕོགས་ཡོངས་ནས་ཡར་ཐོན་དང་ཆ་ལག་རོགས་ཤྱིང་ཚད་གཞྱི་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་ཀྱིས་སྒོ་ནས་འབད་ 
བརོན་མཛད་གལ་ཆེ། 

མཐའ་དོན།  

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༨ འདྱི་བཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའྱི་ལོ་སྲུང་རྱི་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ལྟར་བོད་ 
ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་འཆྱི་ལ་ཉེ་བའྱི་གཉན་འཕྲང་གྱི་དུས་སབས་འདྱིར་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་མྱི་དམངས་ནས་སོག་མཐུད་ཅྱིང་། བོད་ 
རྱིགས་རྣམས་ལ་དྲོ་སྱིད་ཀྱིས་བསང་བའྱི་བཀའ་དྲྱིན་གཞལ་ཐབས་བལ་བར་གནང་སོང་མཛད་པར་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པ་ཡོངས་ 
ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་ཡོངས་ལ་ཐུགས་རེ་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་ཞེས་ཞུ། དེ་བཞྱིན་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ནས་ཕེབས་པའྱི་མཁས་ 
དབང་རྣམ་པ་མཛད་འཕྲོ་བཞག་སྟེ་བོང་བ་གསེར་གཟྱིགས་ཀྱིས་དེ་རྱིང་གྱི་ཚོགས་ཆེན་དུ་ཕེབས་ཤྱིང་ཤེས་རབ་ཀྱི་བདུད་རྱི་བསྩལ་ 
བར་མཛད་པར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ།དེ་བཞྱིན་ཚོགས་ཆེན་འདྱིར་༸རྒྱལ་བའྱི་བ་སྨན་ཟུར་པ་རོག་རྱིགས་དགེ་སོང་ཡེ་ཤེས་དོན་ལྡན་
མཆོག་ནས་ཚོགས་ཆེན་གྱི་སྐུ་མགོན་རྣམ་པའྱི་ཕེབས་གོན་སྱིན་བདག་གནང་བ་དང་གཞན་ཡང་ཚོགས་ཆེན་འདྱིར་དངོས་ཤུགས་ 
བརྒྱུད་གསུམ་ནས་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་མཁན་ཚང་མར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ། ཚོགས་ཆེན་འདྱི་ཐོག་མར་འཚོག་རྒྱུའྱི་ 
གོས་ཆོད་བྱུང་བ་ནས་མཐའ་མར་མཇུག་མ་སྱིལ་གྱི་བར་གོ་སྱིག་ཚོགས་པ་དང་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ནས་ལྷག་བསམ་ 
རྣམ་དག་གྱིས་ལས་འཁུར་ཧུར་ཐག་ཞུས་གནང་བར་སགས་བརོད་དང་ཡྱིད་རངས་ཞུ། ད་ལན་ཚོགས་ཆེན་འདྱིའྱི་ཆེད་ཝཱ་ཎཱ་དབུས་ 
བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་ནས་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཡུལ་ཚོགས་ཁང་དང་མགོན་ཁང་། གསོལ་ཚིགས་དུས་གསུམ་དང་ 
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གསོལ་སྟོན་རྒྱས་པ། དེ་བཞྱིན་ས་གནས་སུ་འགྱིམས་འགྲུལ་གྱི་མཐུན་འགྱུར། ཚོགས་ཆེན་གྱི་ཡྱིག་ཆ་དང་དེབ་དཔར་བསྐྲུན་ 
སོགས་གང་ཅྱིར་ལམ་སྟོན་དང་དཔལ་འབོར་མཐུན་འགྱུར་ཅྱི་ནས་བརལ་གནང་མཛད་པར་གོ་སྱིག་ཚོགས་མྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་    
ཞུས་ཏེ་དེ་གའྱི་སོབ་ཁང་གྱི་རྱིགས་བདག་དགེ་བཤེས་ངག་དབང་བསམ་གཏན་མཆོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་རེ་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་ 
ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག་དེ་གའྱི་རྱིགས་དྲུང་མཆོག་དང་ཕག་རོགས་ལས་བེད་ལས་མྱི་ཡོངས་ལ་གོ་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་ངོས་ནས་ཐུགས་
རེ་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་ཞེས་ཞུ།  

མཐའ་དོན་ཚོགས་ཆེན་འདྱི་ལྟ་བུ་བསོང་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་མའྱི་ས་བོན་འདེབས་གནང་མཛད་ཅྱིང་དུས་བཞྱིར་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་བསྟན་ 
པ་སྱི་ལ་སྨན་པའྱི་བཀའ་སོབ་གསུང་གྱི་བདུད་རྱིའྱི་བྱིན་བརླབས་འབྱིན་གནང་མཛད་པོ་བོད་ཁ་བའྱི་ལོངས་ཀྱི་མགོན་སབས་༸གོང་ 
ས་ལྷ་མྱིའྱི་རྣམ་འདྲེན་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞྱི་པ་མཆོག་ལ་པས་ཕག་དང་མགོན་པོ་གང་ཉྱིད་ནས་ཐུགས་བརེ་བ་ཆེན་པོས་ 
གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་བསྟན་པ་གོང་སེལ་སད་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་བསྟུད་མར་མཛད་གནང་བར་བདག་ཅག་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་རྒྱུན་འཛིན་
འཚོ་བེད་ཡོངས་ནས་ལག་ཟུང་ཐལ་མོ་སར་ནས་ཐུགས་རེ་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་ཆེ་ཞུ་བ་དང་ད་རྱིང་འདྱིར་ཚོགས་པའྱི་ལྷ་མྱི་ཡོངས་ཀྱི་ 
ལེགས་བས་ིྱི་སེད་མཆྱིས་པ་ཐམས་ཅད་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་ཤྱིང་ཟླུམ་པའྱི་མཐུ་ལ་བརེན་ནས་ས་སྟེང་སེ་འགོ་ཡོངས་ཀྱི་འདྲེན་པ་ 
ཆེན་པོ་གངས་ཅན་ལྷ་མྱི་རྣམས་ཀྱི་སེ་བ་གཏན་གྱི་མགོན་སབས་༸རྒྱལ་བའྱི་དབང་པོ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོའྱི་ཐུགས་བཞེད་ཡོངས་ 
སུ་འགྲུབ་ཅྱིང་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བསལ་བརྒྱར་བརན་པའྱི་རྒྱུར་འགྱུར་བའྱི་གསོལ་བ་སྨོན་ལམ་གངས་མེད་ཞུ་བ་བཅས་ཚོགས་ཆེན་ 
གྱི་གོ་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ཐུན་མོང་ནས་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༤ ཚེས་༣༠ ལ།། །། 

མཇུག་སྨོན། 

སེམས་ཅན་ནད་པ་ིྱི་སེད་པ།། 

དེ་དག་ནད་ལས་ཐར་བར་འགྱུར།། 

འགོ་བའྱི་ནད་རྣམས་མ་ལུས་པ།། 

རག་ཏུ་འབྱུང་བ་མེད་པར་ཤོག ། 

********** 

སརྦ་མངྒལྃ། 
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ཚོགས་ཆེན་སྟབས་བསྟུན་གསོ་བ་རྱིག་པ་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་རྱིམ་གཞན། 

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༡༠ ཚེས་༢༨ ཉྱིན་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་གཞུང་འབེལ་གསལ་བསགས་སེལ་དོན་རྒྱ་གར་དབུས་སྨན་གྱི་ལྷན་ 
ཚོགས་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཚོགས་མྱིར་ལ་དྭགས་གནས་བཞུགས་སྨན་རམས་པ་པད་མ་འགྱུར་མེད་ལགས་གཞུང་འབེལ་ཐད་ 
བསོས་གནང་བར་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་སོབ་དཔོན་རག་རོ་བོ་བཟང་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ནས་ 
ཚོགས་ཆེན་གྱི་དབུ་འབེད་མཛད་སྒོའ་ིཐོག་འཚམས་འདྲྱི་བཀྲ་ཤྱིས་བདེ་ལེགས་དང་འབྱུང་འགྱུར་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ 
བསྟན་པ་དར་སེལ་སད་བ་བ་ཅྱི་འགྲུབ་ལམ་ལྷོང་ཡོང་བའྱི་རེ་སྨོན་ཞུས་གནང་། 

 
ཀ གསོ་བ་རྱིག་པ་རྒྱ་གར་གཞུང་ཁྱིམས་ནས་ངོས་ལེན་གནང་ཕོགས། 

ཚོགས་ཆེན་འདྱི་དང་སྟབས་བསྟུན་ནས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ནས་གསོ་བ་རྱིག་པ་རྒྱ་གར་ནང་ཁྱིམས་མཐུན་ངོས་ 
ལེན་གནས་བབ་ཐོག་བརྙན་དཔར་ཕོགས་སྱིག་ཞུས་ཡོད། ཕོགས་སྱིག་ཞུ་རྒྱུའླི་དམླིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ ནླི་དེ་ས་ཕླི་ལོ་༢༠༡༠ ལོར་ 
གསོ་བ་རླིག་པ་རྒྱ་གར་གཞུང་ཁླིམས་ནས་ངོས་ལེན་གནང་ཕོགས་ཐོག་གཞུང་འབྲེལ་ཡླིག་ཆའམ་བརྙན་དཔར་ཐོག་ཉར་འཇོག་དང་ 
འགྲེམས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡླིན་པར་སོང་དེ་དོན་བོད་མླིའླི་སླིག་འཛུགས་ཀླི་ཕླི་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀླི་བོད་ཀླི་བརྙན་འཕྲླིན་གླི་དཔར་མཛོད་ 
ནང་འཇོག་ཆེད་གཙོ་བོ་དང་ཡང་སོས་བོད་ཀླི་གསོ་བ་རླིག་པའླི་ལྷན་ཚོགས་ཀླི་ད་རྒྱ་དང་ youtube དེ་བཞྱིན་ཝཱ་ཎཱ་དབུས་བོད་ཀླི་ 
གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གླི་བརྙན་དཔར་དཔར་མཛོད་དང་ད་རྒྱ་ youtube བཅས་ནང་ཉར་འིོག་འདོན་སེལ་ཆེད་དུ་བཀོད་ 
སྱིག་ཞུས། ལས་རྱིམ་འདྱིའྱི་ནང་བཅར་འདྲྱི་ཞུ་ཡུལ་འབེལ་ཡོད་མྱི་སྣ་གསུམ་ཡོད་པའྱི་དང་པོ་དེ་ཝཱ་ཎཱ་དབུས་བོད་ཀླི་ཆེས་མཐོའ་ི 
གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གླི་ཉེ་བའླི་རླིགས་བདག་མཆོག་ཏེ་ཁོང་ཉླིད་དེ་ས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་རོགས་ཞླིབ་ཚོགས་ཆུང་ 
ཞླིག་བསྐོས་འཛུགས་གནང་བའླི་ཚོགས་ཆུང་གླི་ཚོགས་གཙོ་གནང་ཡོད་པ་དང་། བཅར་འདླི་ཞུ་ཡུལ་གཉླིས་པ་དེ་སན་རམས་པ་པདྨ་ 
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འགྱུར་མེད་ལགས་ཏེ་ཁོང་ཉླིད་ཚོགས་ཆུང་དེའླི་ནང་གླི་ཚོགས་མླི་ཞླིག་ཡླིན་པ་དང་། གསུམ་པ་དེ་བོད་ཀླི་གསོ་བ་རླིག་པའླི་ལྷན་ 
ཚོགས་ཀླི་ཚོགས་གཙོ་སོབ་དཔོན་རག་རྡོ་བོ་བཟང་བསན་འཛིན་བཅས་ཡླིན། བཅར་འདླི་གེང་མོལ་ཞུ་མཁན་བོད་ཀླི་གསོ་བ་ 
རླིག་པའླི་ལྷན་ཚོགས་ཀླི་དྲུང་ཆེ་སན་པ་ཚེ་རླིང་མཚམས་གཅོད་བཅས་ཡླིན། 

ལས་རླིམ་ཆ་ཚང་གཤམ་གླི་ད་ཐག་ནས་གཟླིགས་ཐུབ།། 

https://www.youtube.com/watch?v=KpssNY8WoGY&feature=youtu.be 

 
དླི་བ་དང་པོ།  དགེ་བཤེས་ངག་དབང་བསམ་གཏན། 

ཉེ་བའླི་རླིགས་བདག་མཆོག་ཡླིན་ན་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་གསོ་བ་རླིག་པ་ངོས་ལེན་གནང་རྒྱུའླི་ཐོག་མའླི་བརྒྱུད་རླིམ་ནང་ལ་ 
དང་པོ་གཞུང་ནས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཤེས་རོགས་ཀླི་ཚོགས་ཆུང་ཨླིན་སྐད་ནས་ཞུ་ན་(Facts Finding Committee) 
ཞླིག་ཟུར་བཙུགས་གནང་འདུག་པ་ཚོགས་ཆུང་འདླིའླི་ཚོགས་གཙོར་ རླིགས་བདག་མཆོག་བསྐོས་གཞག་གནང་འདུག་པས་ཚོགས་ 
ཆུང་དེའླི་ནང་ཚོགས་མླི་སུ་སུ་ཡོད་དམ། ཚོགས་ཆུང་གླི་མཐའ་མའླི་ལས་བསོམས་སན་ཐོ་ཤོག་གྲངས་༤༢༥ བྱས་པ་གཅླིག་རྒྱ་གར་ 
དབུས་གཞུང་བཀའ་ཤག་ལ་ཕུལ་འདུག་པ་དེའླི་ནང་གཙོ་བོ་གང་འཁོད་ཡོད་དམ།  

དླི་བ་གཉླིས་པ། སན་རམས་པད་མ་འགྱུར་མེད། 

སན་རམས་པ་པདྨ་འགྱུར་མེད་ལགས་ཆ་བཞག་ན་རོགས་ཞླིབ་ཚོགས་ཆུང་དེའླི་ནང་གླི་ཚོགས་མླི་ཞླིག་རེད་འདུག་ལ་དེ་མླིན་ལ་ 
དྭགས་ནང་གསོ་བ་རླིག་པའླི་ཐོག་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གཙོ་བོ་ཞླིག་ཡླིན་པ་དང་ལ་དྭགས་ནང་ཨེམ་ཆེ་ཚོགས་པའླི་ཚོགས་གཙོ་ 
དེ་འད་གནང་མོང་འདུག་པས་ལ་དྭགས་གཙོས་ ཧླི་མ་ལ་ཡའླི་རླི་བརྒྱུད་ནས་གསོ་བ་རླིག་པ་འདླི་ལ་ཨེམ་ཆེའླི་སན་ལུགས་(Amchi 
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System of Medicine) ཞེས་པའླི་མཚན་ཐོག་ནས་ངོས་ལེན་ཐོབ་རྒྱུའླི་འབད་བརྩོན་མང་པོ་ཞླིག་གནང་འདུག་དེའླི་རྒྱབ་ལོངས་ 
ངོ་སོད་མདོར་བསྡུས་ཞླིག་གནང་རོགས།  

དླི་བ་གསུམ་པ། བོད་ཀླི་གསོ་བ་རླིག་པའླི་ལྷན་ཚོགས་ཀླི་ཚོགས་གཙོ། 

ལྷན་ཚོགས་དང་དེའླི་འོག་དེབ་སེལ་ཡོད་པའླི་གསོ་རླིག་སོབ་གཉེར་ཁང་ནས་གསོ་བ་རླིག་པ་འདླི་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ངོས་ལེན་ཐོབ་
རྒྱུར་ས་ཕླིར་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་འབྲེལ་བ་གང་བྱུང་ཡོད་མེད་དང། ༢༠༠༧ ལོར་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའླི་ཚོགས་ཆུང་ནས་དླི་ 
བ་གང་གང་བཀོད་ཡོད་དམ། 

དླི་བ་བཞླི་པ། ཉེ་བའླི་རླིགས་བདག་མཆོག 

གོང་གསལ་ཆེད་བཀོད་ཚོགས་ཆུང་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་སན་ཐོ་ཕུལ་བའླི་རེས་རྒྱ་གར་དབུས་བཀའ་ཤག་དང་དེ་བཞླིན་ 
གྲོས་ཚོགས་གོང་འོག་ནང་གྲོས་བསྡུར་གྲོས་ཆོད་དང་མཐའ་མའླི་ངོས་ལེན་ཐོབ་པའླི་གཞུང་འབྲེལ་ཁླིམས་མཐུན་གསལ་བསགས་ 
དེ་གང་འད་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་དམ། 

དླི་བ་ལྔ་པ། བོད་ཀླི་གསོ་བ་རླིག་པའླི་ལྷན་ཚོགས་ཀླི་ཚོགས་གཙོ། 

རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་གསོ་བ་རླིག་པ་ངོས་ལེན་གནང་བའླི་སྐབས་མང་ཚོགས་ནང་རྒྱ་གར་གཞུང་གླིས་གསོ་བ་རླིག་པ་ངོས་ 
ལེན་གནང་བ་མ་གཏོགས་བོད་སན་༼Tibetan Medicine༽ དེ་ངོས་ལེན་གནང་མླིན་འདུག་ཅེས་གེང་སོང་མང་པོ་ཞླིག་བྱུང་ 
ཡོད་པ་དེའླི་ཐོག་བོད་ཀླི་གསོ་བ་རླིག་པའླི་ལྷན་ཚོགས་ནས་ གསལ་བཤད་དང་ལངས་ཕོགས་གང་ཡོད་དམ། 

དླི་བ་དྲུག་པ། སན་རམས་པ་པད་མ་འགྱུར་མེད། 

སན་རམས་པ་མཆོག་རྒྱ་གར་དབུས་སན་གླི་ལྷན་ཚོགས་ཀླི་ཚོགས་མླི་ཞླིག་ཡླིན་པའླི་ཆ་ནས་གསོ་བ་རླིག་པ་འདླི་རྒྱ་གར་དབུས་ 
སན་གླི་ལྷན་ཚོགས་ཀླི་ཁླིམས་དོན་ཚན་གང་དང་གང་ལ་བསར་བཅོས་ཀླིས་གསོ་བ་རླིག་པ་ངོས་ལེན་གནང་ཡོད་པ་དང་དེ་བཞླིན་ 
གསོ་བ་རླིག་པ་ངོས་ལེན་ཐོབ་པའླི་རེས་ནས་ད་བར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་གསོ་བ་རླིག་པའླི་ཐོག་ཁླིམས་སླིག་གཏན་འབེབས་ 
ལག་བསར་གང་གང་གནང་ཡོད་དམ། གསོ་བ་རླིག་པའླི་ཐོག་མ་འོངས་པར་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་དར་སེལ་མཐུན་འགྱུར་གང་གང་ 
གནང་འཆར་ཡོད་དམ་བཅས་དླི་བ་དླི་ལན་ཞུས་ཡོད།། 

 



34 
 

ཁ། གསོ་བ་རྱིག་པ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ཁྱིམས་མཐུན་གོང་སེལ་གཏོང་ཕོགས་སོར་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་འདུ། 

ཚོགས་ཆེན་གྱི་ཉྱིན་དང་པོ་སྟེ་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༢ ཚེས་༢༦ ཉྱིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ལྔ་པ་ནས་དྲུག་པ་བར་གཤམ་གསལ་མཁས་དབང་ 
རྣམས་ཟུར་དུ་གདན་ཞུས་ཐོག་གསོ་བ་རྱིག་པ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ཁྱིམས་མཐུན་གོང་སེལ་གཏོང་ཕོགས་ཐོག་བགོ་གེང་ཚོགས་འདུ་ 
ཞྱིག་བསོང་ཚོགས་གནང་ཡོད།  

ཚོགས་གཙོ།  སོབ་དཔོན་རག་རོ་བོ་བཟང་བསྟན་འཛིན། 
  སྨན་རམས་པ་རོ་རེ་རབ་བརན། 
ཚོགས་དྲུང།  སྨན་པ་ཨོ་ཤོད་བསོད་ནམས་སོལ་དཀར། 
  སྨན་པ་ཚེ་རྱིང་མཚམས་གཅོད། 
ཚོགས་མྱི།  སྨན་རམས་པ་བོ་བཟང་ཚུལ་ཁྱིམས། ༼ཧོ་ལན།༽  
  སྨན་རམས་པ་ཚུལ་ཁྱིམས་སལ་བཟང། ༼ར་ས་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང།༽ 
  སྨན་རམས་པ་གངས་མཛོད་རྱིག ༼སོག་ཡུལ།༽    
  སྨན་པ་ཉྱི་མ་ཚེ་རྱིང། ༼བལ་ཡུལ།༽ 
  ཤེས་རབ་བསྟན་འཛིན། ༼འབྲུག༽ 
  Dr. Edward Yab (Singapore) 
  Herbart Schawbl (Switzerland) 
  Stephan Kloss (Austria) 
  འཕྲྱིན་ལས་དཔལ་བཟང། ༼ལྕགས་པོ་རྱི་དྲན་རེན་བོད་སྨན་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན།༽ 
  སྨན་རམས་པ་བསྟན་འཛིན་སྱིན་པ། ༼བལ་ཡུལ།༽ 
  སྨན་པ་པ་སངས་སྟོབས་ཆེན། ༼གསོ་རྱིག་འབུམ་བཞྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་མྱི།༽ 
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ཚོགས་འདུ་འདྱིའྱི་ཐོག་གོས་བསྡུར་བྱུང་བའྱི་དོན་གནད་གཤམ་གསལ། 

 བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ལྟ་བུའྱི་གཞུང་འབེལ་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནས་ 
འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་ནང་དགོས་གནད། འདྱིས་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་དང་སྨན་རྫུས། དེ་བཞྱིན་སྨན་པ་ཚད་ལྡན་མྱིན་པ། 
སོབ་གཉེར་ཚད་ལྡན་མ་སོད་མཁན་རྣམས་བཏང་འཛིན་བེད་ཐུབ། 

 གསོ་བ་རྱིག་པ་འདྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་ལྡྱིངས་ཆའྱི་ཐོག་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པར་གསོ་རྱིག་རྱིག་གཞུང་བསྟྱི་གནས་ཚང་མས་མཉམ་ 
འབེལ་ཐོག་ནུས་པ་སྤུང་རྒྱུ་དང་ཁ་ཤུགས་གཅྱིག་འགྱུར་ཡོང་རྒྱུ་དེ་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ། 

 སྱིར་འཛམ་གྱིང་ནང་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཡོད་རེད་ལ་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོར་ཁྱིམས་རེ་ཡོད་རེད། ཡུ་རོབ་ནང་ཁུལ་ལའང་རྒྱལ་ 
ཁབ་སོ་སོའ་ིཁྱིམས་ཡོད་པ་རེད། གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་ཨ་རྱིའྱི་ནང་གསོ་རྱིག་སྨན་ལ་སྨན་ཞེས་འབོད་ན་ 
ཁྱིམས་འགལ་རེད། དེ་ལ་ Dietary Supplements དང་ཡང་ཡུ་རོབ་ཧོ་ལན་དང་སུ་སྱི་ཆ་བཞག་ན་ Food 

Supplement ཞེས་མྱིང་ཐོག་ནས་ནད་པར་སོད་ཆོག་པ་ལས་སྨན་ཞེས་ཚིག་བེད་སོད་ཆོག་གྱི་མེད་རེད། དེ་ཡྱིན་ 
དུས་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིཁྱིམས་དང་མཐུན་པ་འགོ་བསོད་ཐུབ་ན་ལེགས།  

 གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པ་དང་དེ་བཞྱིན་མཐུན་གོགས་ཚོགས་མྱི་གང་མང་བཟོ་ཐུབ་ཡས་དེ་གལ་གནད་ཆེ། འིར་མན་ 
ལ་མཚོན་ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མྱི་སེར་ཕེད་ཀ་མྱིན་ཙམ་སམ་ཁབ་ཆེད་ལས་པ་(Acupunture)རེད། དེའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ 
གཙོ་བོ་དེ་སམ་ཁབ་ཆེད་ལས་པ་གང་མང་བསྐྲུན་ནས་དེའྱི་ལྷན་ཚོགས་སམ་ཚོགས་མྱིར་འཛུལ་བཞུགས་ཀྱིས་རྱིམ་པས་ 
རྒྱལ་ཁབ་རྱིམ་པའྱི་ནང་ཁྱིམས་མཐུན་ངོས་ལེན་དང་ལག་ལེན་བེད་ཆོག་པ་ཆགས་པ་རེད། དེར་རེན་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ 
མཐུན་གོགས་གང་མང་གསོ་སོང་བསྐྲུན་ཐབས་བ་རྒྱུ་དེ་གལ་གནད་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། 

 རྒྱ་གར་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁུལ་དུ་ཕེབས་མཁན་སྨན་པ་རྣམས་ནས་སྨན་སོར་སབས་སྨན་དང་སྨན་པ། དེ་བཞྱིན་དངུལ་ཆུ། 
འབས་ནད་ལ་སོགས་པའྱི་ཐ་སད་བེད་སོད་བེད་སབས་ཟབ་ཟབ་དགོས་གལ། 

 གསོ་རྱིག་སྨན་པ་དང་རྱིག་གཞུང་བསྟྱི་གནས་ནང་ཁུལ་གཅྱིག་སྱིལ་ནུས་སེལ་གལ་གནད། 
 རྒྱལ་སྱིའྱི་ཚོགས་འདུ་ཁག་ལ་རྒྱ་གར་ནས་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པ་སྒེར་དང་དེ་བཞྱིན་གསོ་རྱིག་སོབ་གཉེར་ཁང་ནས་ 
ཚོགས་བཅར་མཉམ་བཞུགས་དང་དེ་གའྱི་སོབ་ཁང་མཉམ་ཟུང་འབེལ་ཉམས་ཞྱིབ་སོགས་ལས་འཔལ་སེལ་གལ། 

 སྨན་པ་གཞོན་པ་གསོ་སོང་དགོས་གལ། 
 ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སོབ་མ་རྣམས་ལ་གསོ་བ་རྱིག་པ་ཚད་ལྡན་སོབ་འཁྱིད་གནང་གལ། 
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 བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་གསོ་རྱིག་སྨན་པ་རྣམས་དང་མཉམ་འབེལ་གྱིས་ལས་འཔལ་སེལ་བ་བརྒྱུད་དེ་གའྱི་སོབ་གཉེར་ཁང་ 
དང་སྨན་པ་རྣམས་ཡུལ་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པ་གནང་གལ། 

 གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ནས་དེང་དུས་དང་མཐུན་པའྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་སོལ་རྒྱུན་སྨན་ 
ལུགས་ཁྱིམས་མཐུན་ལག་ལེན་གནང་རྒྱུར་འབད་དགོས་གལ་ཆེ་བ། 

 དེང་སྱིགས་མ་ལྔ་བདོའ་ིདུས་གསོ་བ་རྱིག་པ་ལས་ལུས་དང་སེམས་གཉྱིས་ཀའྱི་ནད་གསོ་བའྱི་དམྱིགས་བསལ་ཁད་ཆོས་ 
ཡོད་པ་དེ་འགོ་བ་ནད་པར་ཕན་ཐོགས་བེད་ཐུབ་པའྱི་གོ་སབས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དེ་ཤེས་གལ་དང་དངོས་ཐོག་ལག་ལེན་ 
འཁེལ་ཐབས་གནང་གལ། 

 རྱིག་གཞུང་ཅྱིག་འཚོ་གནས་ཐུབ་པར་ཚང་མས་གཅྱིག་སྱིལ་གྱིས་དར་སེལ་ནུས་པ་གང་མཐོར་གཏོང་བ་དང་ཤེས་འ ོིན་ 
གཉྱིས་ལྡན་གྱི་སྨན་པ་ན་གཞོན་གསོ་སོང་དང་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་ཆ་རེན་དང་སྤུས་ཚད་གོང་མཐོར་གཏོང་གལ། 

 བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་གཞྱིར་འཛིན་ཅྱིང་མྱི་ཉམས་གོང་སེལ་དང་དུས་མཉམ་རྱིག་གཞུང་འདྱི་དར་སེལ་སད་ 
གསོ་བ་རྱིག་པ་ལྟ་བུའྱི་རྱིག་གནས་འདྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་སད་ཡྱིག་ཐོག་བསྒྱུར་རྒྱུ་གལ་གནད་ཆེ་བ། 

 གསོ་བ་རྱིག་པ་དར་སེལ་སད་གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ལྟ་བུའྱི་རྱིག་གཞུང་བསྟྱི་གནས་ལ་འགན་ཆེན་པོ་ཡོད་པ། 
 གསོ་བ་རྱིག་པ་འདྱི་གསང་བ་མན་ངག་གྱི་རྒྱུད་ཅེས་གགས་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་ཐོག་འགོག་རེན་བེད་ཉེན་ཆེན་པོ་ཡོད་པ། 
 ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་སོ་སོ་མུ་མཐུད་སྨན་པའྱི་ལག་ལེན་བ་རྒྱུར་ Naturopathy ལྟ་བུའྱི་ཚོགས་པ་གཅྱིག་ནང་ 
འཛུལ་བཞུགས་བ་རྒྱུ་གལ་ཆེ། 

 རྒྱ་གར་ལྟ་བུའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ལེགས་ཆ་བང་ནས་སོལ་རྒྱུན་སྨན་ལུགས་དར་སེལ་བ་རྒྱུ་གལ་གནད་ཆེ་བ་བཅས་གོང་ 
གསལ་ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག་བགོ་གེང་བྱུང་ཡོད་པ་ཡྱིན།། 

ག གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཐོག་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་འདུ། 

ཚོགས་ཆེན་གྱི་ཉྱིན་གཉྱིས་པ་སྟེ་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༢ ཚེས་༢༧ ས་དྲོ་ཆུ་ཚོད་༡༡།༣༠ ནས་ཆུ་ཚོད། ༡༢།༡༥ བར་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ 
ཉམས་ཞྱིབ་ཐོག་ཟུར་དུ་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་བསོང་ཚོགས་གནང་ཡོད་པས་ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག་གཤམ་གསལ་ཆེད་མཁས་རྣམས་གདན་
ཞུས་ཀྱིས་བགོ་གེང་གནང་ཡོད། 

༡། ཚོགས་གཙོ།  སོབ་དཔོན་རག་རོ་བོ་བཟང་བསྟན་འཛིན། 
  སྨན་རམས་པ་རོ་རེ་རབ་བརན། 
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ཚོགས་དྲུང།  སྨན་པ་ཨོ་ཤོད་བསོད་ནམས་སོལ་དཀར། 
  སྨན་པ་ཚེ་རྱིང་མཚམས་གཅོད། 
ཚོགས་མྱི།  སྨན་རམས་པ་པདྨ་འགྱུར་མེད།  
  སྨན་རམས་པ་ཚུལ་ཁྱིམས་སལ་བཟང། ༼ར་ས་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང།༽ 
  བསྟན་འཛིན་ཆོས་སོན། ༼ལྡྱི་ལྱི།༽    
  ཤེས་རབ་བསྟན་འཛིན། ༼འབྲུག༽ 
  Ooyuna Rinchinova (Russia) 
  འཕྲྱིན་ལས་དཔལ་བཟང། ༼ལྕགས་པོ་རྱི་དྲན་རེན་བོད་སྨན་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན།༽ 

 
གོང་གསལ་ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག་གོས་བསྡུར་བྱུང་བའྱི་དོན་ཚན་ཁག་གཤམ་གསལ། 

 གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་འོག་རང་དབང་ཅན་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་སེ་ཚན་དགོས་གནད། 
 བོད་རྱིགས་སོབ་མའྱི་ནང་ནས་ཚན་རྱིག་ཆེད་ལས་ Bio-Technology, Bio-Chemistry གསོ་སོང་དགོས་གནད། 
 བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ངེས་པར་གཏན་འབེབ་དགོས་གནད། 
 གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཐོག་ཉམས་ཞྱིབ་དུས་དེབ་ཅྱིག་འདོན་སེལ་གནང་དགོས་གནད། 
 ལྷན་ཚོགས་འདྱི་ས་བརན་གནས་ཐབས་ཆེད་ལྷན་ཚོགས་འདྱི་ཨཱ་ཡུ་ཤའྱི་ཁོངས་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ལྷན་ 
ཚོགས་ཤྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཐབས། 

 འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཆ་བཞག་ནའང་གནས་སྟངས་ཅྱིག་པ་རེད། གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་པའྱི་ཐོག་ཆེད་ལས་མྱི་སྣ་ 
དཀོན་པ་དང་དེ་བཞྱིན་འཕྲུལ་ཆས་སོགས་ཆ་རེན་གདེང་ངེས་ཞྱིག་མེད་པའྱི་འགོག་རེན་གྱིས་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཐོག་ 
ཚད་ལྡན་ཉམས་ཞྱིབ་ཡྱིག་ཆ་དེ་འདྲ་འདོན་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་རེད། 
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 མཉམ་བཞུགས་གནང་མཁན་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་བསྟྱི་གནས་ཁག་ནས་སྨན་རས་ཉམས་ཞྱིབ་ཐོག་ 
ལས་འཆར་ཡོད་ན་འདྱི་ཐོག་ཁོང་ཉྱིད་ནས་མཉམ་འབེལ་ཉམས་ཞྱིབ་བེད་འདོད་ཡོད་པ་དང་ཉམས་ཞྱིབ་སེ་ཚན་ 
ཟུར་དུ་ཡོད་ན་ཉམས་ཞྱིབ་བེད་ས་བ་ཡོད་པ་གསུངས། 

 གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཐ་སད་ཚིག་མཛོད་ཤྱིག་དགོས་ངེས་དང་དེ་རྱིམ་པས་ཨྱིན་སད་དང་ཨུ་རུ་སུ། དེ་བཞྱིན་ཡུ་རོབ་ 
རྒྱལ་ཁབ་ཆེ་ཁག་གྱི་སད་ཡྱིག་ཐོག་བསྒྱུར་ཐུབ་ན་ཕན་ཐོག་ཆེ་ངོ་ཡོད་པ་གསུངས། 

 ལྷན་ཚོགས་ནས་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་གོག་འཕྲུལ་ཉམས་ཞྱིབ་དུས་དེབ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་འདོན་སེལ་གནང་གལ། 
 གོང་གསལ་ལས་འཆར་རྣམས་རྱིམ་པས་སེལ་རྒྱུར་དེའྱི་ཐོག་ཆེད་ལས་ཉམས་ཞྱིབ་མཁས་དབང་དང་ཚན་རྱིག་པ། 
དེ་བཞྱིན་འཆར་གཞྱི་ཡག་པོ་ཞྱིག་བཀོད་སྱིག་དགོས་གལ་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བ། 

 གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཐ་སད་ཅྱིག་འགྱུར། དེ་བཞྱིན་ནད་བཅོས་ཉམས་ཞྱིབ་དང་དཔེ་དེབ་ཉམས་ཞྱིབ་ཆེད་དུ་ལམ་སྟོན་ཡྱིག་ཆ་ 
ཁ་གསལ་གཏནའབེབ་དགོས་གལ། དེའང་རྒྱལ་ཕྱི་རྒྱལ་ནང་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་སོབ་གཉེར་ཁང་དང་མཉམ་འབེལ་བེད་པ་ 
བརྒྱུད་གསོ་བ་རྱིག་པར་དཔོགས་པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་ཡྱིག་ཆ་ཁ་གསལ་ཞྱིག་བཀོད་སྱིག་གཏན་འབེབ་དགོས་གལ། 

 གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་པའྱི་ཐོག་ལོ་ལྟར་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་བསོང་ཚོགས་ཐུབ་རྒྱུ། དེའྱི་ནང་གསོ་ 
བ་རྱིག་པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་བསྟྱི་གནས་ཁང་དང་ཆེད་ལས་སྨན་པ། དེ་བཞྱིན་ཚེ་ཡྱི་རྱིག་བེད་ཐོག་ཉམས་ཞྱིབ་ཆེད་ལས་པ། 
ནུབ་ཕོགས་ཚན་རྱིག་པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་མཁས་དབང་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཀྱིས་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཐོག་འཆར་གཞྱི་ལྡན་ 
པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཚོགས་འདུ་ལོ་ལྟར་བསོང་ཚོགས་ཐུབ་གནད།  

ང། སྨན་སོབ་རྣམས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཅར་འདྲྱིའྱི་ལེ་ཚན། 

ཚོགས་ཆེན་འདྱི་དང་སྟབས་བསྟུན་ནས་ལྷན་ཚོགས་འོག་དེབ་སེལ་ཡོད་པའྱི་གསོ་རྱིག་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་སོབ་མ་ལྔ་རེ་སེ་ཁག་སྱིག་ 
ནས་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་མཁས་དབང་རེ་དང་མཉམ་དུ་སྱི་བཏང་བཅར་འདྲྱིའྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་གོ་སྱིག་ཞུས་ 
པའྱི་ལས་རྱིམ་གཤམ་གསལ། 

༡། བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་སོབ་མ།་་་་་་་ Mr. Herbert Schwabl (Padma 28, Switzerland) 

༢། ལྕགས་པོ་རྱི་དྲན་རེན་བོད་སྨན་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་སོབ་མ། ་་་་ Dr. Dorjee Rabten 

༣། ཝཱ་ཎ་གསོ་རྱིག་སེ་ཚན་གྱི་སོབ་མ། ་་་་་ Tenzin Choedon (New Delhi) 
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༤། གསོ་རྱིག་འབུམ་བཞྱིའྱི་སྨན་སོབ། ་་་་་་ Dr. Edward Yab (Singapore) 

༥། ལ་དྭགས་དབུས་གཞུང་ནང་པའྱི་མཐོ་སོབ་གྱི་སྨན་སོབ། ་་་་་ Dr Sanjeev Rastogi (Lucknow University) 

གོང་གསལ་སོབ་མ་རྣམས་ནས་བཅར་འདྲྱི་ཞུས་པའྱི་ལས་བསོམས་དེ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གསོ་རྱིག་གསར་འཕྲྱིན་ནང་འདོན་སེལ་ 
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

     

           
ཅ། བོད་སྨན་མཐུན་གོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་དང་ཐུགས་ཕྲད། 

རྒྱལ་སྱིའྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་བོད་སྨན་མཐུན་གོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་ཁག་ཅྱིག་ཚོགས་བཅར་མཉམ་བཞུགས་གནང་བར་ལྷན་ཚོགས་ 
ནས་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ལ་དམྱིགས་གསལ་གསོལ་ི་ཞལ་རོག་ཕུལ་བ་དང་ཕན་ཚུན་དབར་དགོངས་འཆར་སེལ་རེས་གནང་ཡོད།། 
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ཚོགས་ཆེན་གྱི་དཔར་ཕོགས་སྱིག 

 

 
དབུ་འབེད་མཛད་སྒོ། ༢༥།༠༢།༢༠༡༨ 

https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/162aa335b660aa52?projector=1 
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སྨན་རམས་པ་བསྟན་འཛིན་སྱིན་པ་ལགས་དང་སྨན་པ་བསྟན་འཛིན་མཐུ་སྟོབས་ལགས་གཉྱིས་ནས་ས་དྲོའ་ིལུས་སོང་སོབ་གནང་བཞྱིན་པ། 
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སམ་བོ་ཊ་ཚོགས་ཁང་གྱི་ཕྱི་ནང་། 
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མཐོ་སོབ་གཟྱིགས་སོར། 
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གསོལ་ཚིགས་གསོལ་སྟོན། 
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མཇུག་སོམ་མཛད་སྒོ། ༢༨།༠༢།༢༠༡༨ 

 
ཚོགས་བཅར་ལྷན་འཛོམས་དཔར། 
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ཚོགས་ཆེན་གྱི་དེབ་དང་ཕག་འཁེར་ཕག་རགས། 
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ས་གནས་ཀྱི་ཚག་ཤོག་ཁག་ནང་ཐོན་པ། 
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༄༅། །སྨན་རྱིས་བསྟན་རྒྱས་སྨོན་ལམ་བཞུགས་སོ། ། 

མཁེན་པའྱི་རང་གཟུགས་འིམ་དཔལ་རོ་རེ་དང་། །ཟླ་མེད་སྱིང་རེའྱི་གཏེར་འཆང་མྱིག་མྱི་འཛུམ། 

།མཐུ་སྟོབས་དབང་ཕྱུག་གསང་བའྱི་བདག་པོ་སྟེ། །རྱིགས་གསུམ་རྒྱལ་བས་དེང་འདྱིར་ཤྱིས་པར་མཛོད། 

།ལས་སྨོན་གསེར་གྱི་ས་གཞྱིར་བསེད་བསྱིང་བའྱི། །སྨན་རྱིས་འདུས་པའྱི་གནག་ཀླུང་རབ་རྒྱས་ཤྱིང་། 

།ཆོས་སོད་རྣམ་བཅུའྱི་ལོ་འབས་དུད་བཞྱིན་དུ། །འགོ་འདྱིའྱི་ངལ་གསོ་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བར་ཤོག 

།ཐུགས་མཐུན་ཁྱིམས་གཙང་བསབ་གསུམ་རྣམ་དག་ཅྱིང་། །ཕྱི་ནང་བར་གཅོད་ཉེར་འཚེས་མྱི་བརྱི་བར། 

།རྒྱ་ཆེར་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའྱི་བགྱི་བ་ལ། །ཉྱིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་གཡེལ་བ་མེད་པར་ཤོག 

།ནད་སེལ་སྨན་དང་བང་དོར་འབེད་བའྱི་རྱིས། །རྒྱལ་བ་བདེ་གཤེགས་སེམས་དཔའ་ཆེ་རྣམས་ཀྱིས། 

།ིྱི་ལྟར་བསྟན་པའྱི་གཞུང་ལུགས་མ་ལུས་པ། །འཁྲུལ་བལ་ིྱི་བཞྱིན་བདེ་བག་རོགས་པར་ཤོག 

།བསྟན་པ་དེ་འཛིན་དཔོན་སོབ་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །སྐུ་ཚེ་བརན་ཅྱིང་མཛད་འཕྲྱིན་རྒྱས་པ་དང་། 

།འགོ་བའྱི་དོན་ལ་བརོན་པ་ལྷུར་ལེན་གྱིས། །དམ་པའྱི་རྣམ་ཐར་ཚུལ་བཞྱིན་སོང་བར་ཤོག 

།ཐུབ་བསྟན་རྱིས་མེད་སྱི་དང་ཁད་པར་དུ། །སྨན་བ་དྲང་སོང་རྒྱལ་བའྱི་རྱིང་ལུགས་དང་། 

།ཕུག་པའྱི་བཞེད་གཞུང་གཙུག་ལག་རྱིས་རྱིག་བཅས། །ཕོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་དར་ཞྱིང་རྒྱས་གྱུར་ཅྱིག ། ། 

************************* 

ཐུགས་རེ་ཆེ། 

Thank You! 

 

 


