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གས་ོབ་རིག་པའི་མཐ་ོརིམ་གོང་མའི་ཆོས་ཚན་རྩ་གཞུང་། 
Masters in Traditional Medicine (gSowa-rigpa) 

 
༡ གས་ོབ་རིག་པའི་མཐ་ོརིམ་གོང་མའི་སངོ་བརྡར་ལས་རིམ་གྱི་འགྲེལ་བཤད། 
སོབ་ཚོགས་ཀྱི་མིང་།                ནང་པའི་གསོ་བ་རིག་པའི་སོབ་ཚོགས། 
སོང་བརྡར་གྱི་མིང་།       གསོ་བ་རིག་པའི་མཐོ་རིམ་གོང་མའི་སོང་བརྡར། 

Master. in Traditional Medicine (gSowa-rigpa)  
 
སོང་བརྡར་དུས་ཡུན་དང་ ལམ་ལུགས།   དུས་ཡུན་ལོ་ངོ་གཉིས། (དུས་རྒྱུན) 
ས་གནས།                     ཐིམ་ཕུག་ཀ་ཝ་སང་ས། 
ཆ་འཇོག་མཛད་མི།                 གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ། 
 
༢ སྤྱིར་བཏང་སངོ་བརྡར་ལས་རིམ་གྱི་དམིགས་ཡུལ། 
གསོ་བ་རིག་པའི་མཐ་ོརིམ་གོང་མ་སངས་མི་ཚུ་གིས་ སྤྱིར་བཏང་དྲུང་འཚོ་གཞན་གྱིས་སྨན་དང་དཔྱད་ཀྱི་བཅོས་ཐབས་འབད་དེ་དྲག་མ་
ཚུགས་མི་ཚབས་ཅན་དང་། ཡུན་རིང་གི་ནདཔ་ཚུ་མཐ་ོགཏུགས་ཀྱི་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཐགོ་ལས་ རང་ལུགས་ནང་པའི་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཞབས་
ཏགོ་སྔར་ལས་དྲགཔ་སྦེ་ཞུ་སྟེ་ འབྲུག་གི་མི་སྡེ་ཆ་མཉམ་ལུས་དང་སེམས་གཉིས་ཆ་ར་བདེ་བ་དང་སྐྱིད་པའི་ངང་ལུ་གནས་ཏེ་རྒྱལ་ཡོངས་
དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་ལྟ་བ་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ཨིན། 
 
༢.༡  ཁྱད་པར་གྱི་དམིགས་ཡུལ། 
སོང་བརྡར་འདི་དཔེ་ཁྲིད་དང་ལག་ལེན་ ཞིབ་འཚོལ་གསུམ་གཙ་ོབ་ོསྦེ་ལྷབ་ནི་ཨིནམ་ལས་ གསོ་བའི་ཞབས་ཏགོ་གོང་འཕེལ་དང་སྤུས་
ཚད་ཚུ་ཡང་དག་སྦེ་སོད་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་ལས་ཁ་གསལ་སྦེ་ཞུ་བ་ཅིན། 

• སྤྱིར་བཏང་དྲུང་འཚོ་གཞན་གྱིས་བཅོས་ཐབས་འབད་མ་ཚུགས་པའི་ནདཔ་ཚབས་ཅན་དང་ཡུན་རིང་གི་ནདཔ་ཚུ་ལུ་སྨན་
དང་དཔྱད་བཅོས་ཀྱི་མཐོ་གཏུགས་ཞབས་ཏོག་སོད་ནིའི་དོན་ལུ་དང་། 

• སྨན་དཔྱད་བཅོས་ཀྱིས་བརྡུགས་པའི་ནད་རིགས་ཚུ་ལུ་སྨན་སྣ་དང་ཁ་ཚར་བཏབ་སྟེ་བཅོས་ཐབས་འབད་ཚུགས་ནི། 
• སྨན་བཅོས་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྱད་རིག་ནང་ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་ དེང་སང་ཚན་རིག་ནང་བཅོས་དཀའ་བའི་ནད་གཞི་ཚུ་

ཡང་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་བཅོས་ཐབས་འབད་ཚུགསཔ་བཟ་ོནི། 
• དེང་སང་བྱུང་ཆེ་བའི་ནད་གཞི་ཚུ་ནང་ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་ ནུས་ལྡན་གྱི་སྨན་སོར་གསརཔ་བཟ་ོཚུགས་པའི་ཐབས་ལམ་

བཏོན་ཨིན། 
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༢.༢  ངོས༌འཛིན༌ལག་ཁྱེར། 
ལོ་ངོ་༢གྱི་རིང་གསོ་བ་རིག་པའི་མཐ་ོརིམ་གོང་མའི་་སོབ་སོང་འབད་དེ་མཐར་འཁྱོལ་ཞིནམ་ལས་ གསོ་བ་རིག་པའི་་མཐ་ོརིམ་གོང་མའི་
ལག་ཁྱེར་འདི༌གེ༌སར༌རྒྱལ༌པོ༌གསོ༌རིག༌གཙུག༌ལག༌སོབ༌སྡེ༌གིས༌གནང༌ནི་ཨིན། 
 
༣   སངོ་བརྡར་གྱི་རྒྱབ་ཁུངས། 
སྨན་ལྗོངས་འབྲུག་གི་བཀྲིན་ཅན་གྱི་བདག་ཉིད་ མི་དབང་ཞིང་གཤེགས་གསུམ་པ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་བཀའ་རྒྱ་
བཞིན་ རང་ལུགས་སྔར་སོལ་སྨན་བཅོས་ལམ་ལུགས་གཅེས་སྐྱོང་དང་ གོང་འཕེལ། འབྲུག་གི་མི་སེར་ཡོངས་ལུ་ཕྱི་ནང་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་
སྨན་བཅོས་ཞབས་ཏགོ་སོད་ཐབས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༦༨ལུ་ནང་པའི་སྨན་ཁང་འདི་འགོ་དང་པ་ས་གནས་བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་ལུ་གཞུང་འབྲེལ་
ཐགོ་ལས་འགོ་བཙུགས་གནང་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ ནང་པའི་དྲུང་འཚོ་དང་སྨན་པ་ཚུ་གིས་ལོ་ངོ་མང་རབས་ཅིག་གི་རིང་ལུ་རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་
དབུས་མེད་པའི་སྨན་ཁང་ཚུ་ནང་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་དང་ལམ་སོན་དང་ ལྷག་པར་དུ་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་དགོངས་དནོ་བཞིན་སྨན་བཅོས་
ཞབས་ཏོག་ཚུ་དེང་རབས་ཚན་རིག་སྨན་བཅོས་དང་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ཕྱག་ཞུ་བཞིན་དུ་ཡོད་རུང་ དྲུང་འཚོའི་
མཐོ༌རིམ༌གོང༌མའི༌སོབ་སོང་སང་ནིའི་གོ་སྐབས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་དང་ རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་འཚོལ་ཡོད་རུང་ རྩ་ལས་གོ་སྐབས་མ་
ཐབོ་པར་དྲུང་འཚོ་ལ་ལུ་ཅིག་མཐ་ོརིམ་གོང་མའི་སོབ་སོང་སང་ནིའི་གོ་སྐབས་མ་ཐབོ་པ་ར་སྒྲིག་གཡོག་གི་ལོ་ཚད་ཚང་སོང་ཡི། ཨིན་རུང་ 
གཞུང་ཞབས་ལས་ནང་པའི་དྲུང་འཚོ་གི་དནོ་ལུ་གོ་སྐབས་འཚོལཝ་འཚོལ་སར་སོད་ཡོདཔ་ལས་མཐའ་མཇུག་ལུ་སོག་པའོི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་
མཐ་ོརིམ་གོང་མའི་མཁས་མཆོག་སང་ནིའི་གོ་སྐབས་ཡོདཔ་གཟིགས་ཏེ་ འབྲེལ་མཐུད་མཛད་དེ་འགོ་དང་པ་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧ལུ་མཐ་ོརིམ་གོང་
མའི་དནོ་ལུ་སོག་པ་ོགསོ་བའི་ཚན་རིག་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་ནང་ལུ་གདམ་འཐུ་འབད་དེ་གཏང་ནི་འགོ་བཙུགས་ཅི། ཨིན་རུང་ རྒྱལ་ཁབ་
གཞན་ཁར་གཏང་ནི་འདི་གཞུང་ཞབས་ལུ་ཟད་འགྲོ་ལྕི་བའི་ཁར་ ཁ་སྐད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དང་། དྲུང་འཚོ་ལེ་ཤཱ་སྦེ་བཏང་མ་ཚུགསཔ་ལ་
སོགས་པའི་དཀའ་ངལ་དང་གདངོ་ལེན་ལེ་ཤཱ་ཅིག་བྱུངམ་ལས་ ནཱ་ལས་ཕར་རང་ལུགས་གསོ་བ་རིག་པའི་མཐ་ོརིམ་གོང་མའི་སོང་བརྡར་
འདི་ རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ར་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་ཁག་ཆེཝ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ལུ་དྲུང་འཚོའི་མཐ་ོརིམ་གོང་མའི་སོང་བརྡར་དང་
མཁས་མཆོག་གི་སོང་བརྡར་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ཨིན་ཟེར་སྤེལ་ཁང་གིས་འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་སོབ་སྡེ་ལུ་ཕུལ་བའི་ཁས་ལེན་གྱི་
ཡིག་ཆ་ནང་ར་ཚུད་དེ་ཡོད། སོང་བརྡར་འདི་གཞི་བཙུགས་འབད་ཚུགས་པ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལས་ཡང་སོབ་སོང་འབད་བར་འངོ་
ནིའི་གོ་སྐབས་དང་ རང་འཚོ་རང་ལྡང་ལུ་ཡང་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ཚུགས་ནི་ཨིན། 
 
༤ སངོ་བརྡར་དགོ་པའི་གནད་དནོ། 
ང་བཅས་རའི་ནང་པའི་དྲུང་འཚོ་ཚུ་ཁྱད་རིག་གཞན་བཟུམ་སྦེ་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་འགྱོ་ནིའི་གོ་སྐབས་མེད་ནི་དེ་གིས་ མཁས་མཆོག་
དང་མཐོ་རིམ་གོང་མའི་སོང་བརྡར་འདི་ནང་པའི་གསོ་རིག་སོབ་ཚོགས་ནང་ར་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ ཧེ་མ་ལས་གྲོས་
འཆར་ལེ་ཤཱ་ཅིག་བཀོད་ཡོད་རུང་ མཁས་མཆོག་སོང་བརྡར་འབད་ཚར་མི་ག་ཡང་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ད་ལོྟ་ཚུན་ཚོད་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། 
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གསོ་བ་རིག་པའི་མཐོ་རིམ་གོང་མའི་སོང་བརྡར་དགོ་པའི་གནད་དོན་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཕྱི་ཚན་རིག་གི་སྨན་བཅོས་དང་མཉམ་འབྲེལ་
ཐགོ་ལས་རང་ལུགས་གསོ་བ་རིག་པའི་སྨན་བཅོས་དེ་ཡང་ཡར་དྲག་དང་སྤུས་ཚད་ཅན་གྱི་ཐགོ་ལས་ཞབས་ཏགོ་སོད་དགོཔ་སྦེ་ཡོད་རུང་ 
ད་ལོྟ་གི་གནས་སངས་ནང་ནང་སྨན་ལྟེ་བ་དང་ལུང་ཕྱགོས་གཙ་ོབསྟེན་སྨན་ཁང་ཚུ་ནང་ཁྱད་རིག་ཡོད་མི་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ ནདཔ་མཐ་ོ
གཏུགས་འབད་ནི་དང་། དོགས་དཔྱོད། མཐར་ཐུག་སའི་སྨན་བཅོས་ཚུ་འབད་མ་ཚུགས་པའི་དཀའ་ངལ་དང་། གསོ་བ་རིག་པ་ཡར་
རྒྱས་ཀྱི་དོན་ལུ་ཞིབ་འཚོལ་འབད་ཐོག་ལས་དེང་སང་གི་དུས་ལུ་གྲུབ་བྱེད་ལྡན་པའི་སྨན་གསརཔ་བཏནོ་ནི་དང་སྤུས་ཚད་དང་ལྡན་པའི་
སྨན་བཅོས་ཞབས་ཏོག་གི་དོན་ལུ་མཐོ་རིམ་གོང་མའི་སོང་བརྡར་ངེས་པར་དུ་དགོཔ་སྦེ་གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་ལས་བཀའི་གནང་བ་སོབ་
ཚོགས་ལུ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན། ང་བཅས་སོབ་ཚོགས་ཀྱི་འགན་ཁུར་འདི་ མི་སོབས་སྤེལ་ནིའི་འགན་ཁུར་ངོ་མ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ 
གོང་གི་དགོས་དོན་ཚུ་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ སྤེལ་ཁང་སོབ་རིག་བཀོད་ཚོགས་ཐེངས་༦པའི་ནང་གྲོས་བསྡུར་རྒྱས་པར་གནང་སྟེ་ ཆ་འཇོག་
གྲུབ་པ་མ་ཚད་ གྲོས་ཆོད་དང་འཁྲིལ་ མཁས་མཆོག་གི་དགོས་མཁོ་གཞན་ཡང་ཡོད་རུང་ ད་ལོྟ་འགོ་དང་པ་དགོཔ་ཁག་ཆེ་ཤོས་འདི་
སྨན་བཅོས་དང་དཔྱད་བཅོས་གཉིས་འདམོས་ཀྱི་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ཐགོ་ལས་སྦེ་མཐ་ོརིམ་གོང་མ་འདི་ངེས་པར་གལ་ཆེཝ་སྦེ་བདམས་ཏེ་ནང་
པའི་གསོ་རིག་སོབ་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ རྒྱལ་ཡོངས་ནང་པའི་སྨན་ཁང་ལྟེ་བ་དང་། སྨན་ལྗོངས་གསོ་རིག་བཟོ་སྐྲུན་ཁང་གཉིས་
ལས་ཡང་འཐུས་མི་ཚུ་འཛམོས་ཐགོ་ལས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ཟླ་༡༢པའི་ནང་ལས་འགོ་བཟུང་ཆོས་ཚན་རྩ་གཞུང་ཚུ་བཟ་ོནི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་མཇུག་
ར་གེ་སར་རྒྱལ་པ་ོགསོ་རིག་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་འགོ་འདྲེན་ཐགོ་ལུ་སྤྱི་ཚེས་༡༩/༠༦/༢༠༡༦ལུ་ས་གནས་སྤ་ར་ོལུ་སྦེ་ ད་ལོྟ་འགོ་ཐགོ་
ལོ་ངོ་གཉིས་ཀྱི་མཐོ་རིམ་གོང་མའི་སོང་བརྡར་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་ མ་འོངས་པ་ལུ་སྨན་ཁང་གི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་མཁས་
མཆོག་གི་སོར་བརྡར་ཚུ་ཡང་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་སྦེ་མཐའ་དཔྱད་འབད་ཡི། 
 
༣  སངོ་བརྡར་པ་ལེན་ནིའི་འཆར་གཞི། 
ད་ལོྟ་ཚུན་ཚོད་ལུ་གསོ་རིག་སོབ་ཚོགས་ནང་ལས་དྲུང་འཚོའི་སོབ་སོང་མཐར་འཁྱོལ་མི་བསོམས་༨༠དེ་ཅིག་ཡོདཔ་མཐ་ོརིམ་གོང་མའི་སོང་
བརྡར་འདི་ངེས་པར་དུ་སོད་དགོཔ་ཡོད། དེ་བཟུམ་སྦེ་ལོ་བསར་བཞིན་དུ་དྲུང་འཚོའི་སོབ་སོང་པ་མཐར་འཁྱོལ་མི་ད་ལོྟ་མི་༦རེ་འཐནོ་ད་ོ
ཡོད་མི་འདི་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཡར་སེང་འབད་ནི་ཨིནམ་ལས་ ལོ་རེའི་བར་ན་སྨན་བཅོས་མཐ་ོརིམ་གོང་མའི་སོང་བརྡར་ནང་མི་གྲངས་
༤རེ། དེང་སང་དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་མཐོ་རིམ་གོང་མའི་སོང་བརྡར་འདི་ཁག་ཆེཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ སོང་བརྡར་ནང་གཞུང་ལས་
གནང་བ་ཐོབ་མི་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་ རང་གི་ཟད་འགྲོའི་ཐོག་ལས་ཡང་གོ་སྐབས་སོད་ནི་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི། 
 
༤  རྩ་གཞུང་གི་སྒྲིག་བཀོད། 
མཐ་ོརིམ་གོང་མའི་སོང་བརྡར་བཟ་ོདགོ་པའི་དམིགས་ཡུལ་གཙ་ོབ་ོར་དྲུང་འཚོ་ཚུ་ལུ་སྨན་བཅོས་དང་དཔྱད་བཅོས་ཀྱི་ཁྱད་རིག་ཟུང་འབྲེལ་
གྱི་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ཐོག་ལས་དགོཔ་ཁག་ཆེཝ་ལས་བརྟེན་ སྨན་བཅོས་ཁྱད་རིག་གི་ཞབས་ཏོག་ཞུ་ཚུགས་ཐབས་ལུ་རྩ་གཞུང་འདི་སྒྲིག་
བཀོད་འབད་ཡི་ཟེར་ཞུ་ནི། དེ་ཡང་མཐ་ོརིམ་གོང་མའི་དནོ་ལུ་སོང་མཐུས་༢༤༠དང་། སྤྱིར་བཏང་སོང་ཚན་རེ་ལུ་སོང་འཐུས་༡༢རེ་དགོཔ་
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སྦེ་ཡོད་རུང་ ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་སོང་འཐུས་མ་ལངམ་དང་ ལ་ལུ་ཅིག་སོང་འཐུས་ལྷགཔ་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ ཆོས་ཚན་ངོ་མའི་མང་ཉུང་དང་
འཁྲིལ་དེ་སྦེ་ར་བཀོད་དེ་ཡོད། 

༦ འཛུལ་ཞུགས་ཁྱད་ཆོས།   
མཐ་ོརིམ་གོང་མའི་སོང་བརྡར་ནང་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་དནོ་ལུ་ཉུང་ཤོས་དྲུང་འཚོ་ལོ་ལྔའི་སོང་བརྡར་ནང་ལས་མཐར་འཁྱོལ་མི་དང་ དེ་དང་
འདྲ་མཉམ་གྱི་ཤེས་ཚད་ཡོད་མི་དགོཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་སྨན་བཅོས་དང་དཔྱད་བཅོས་ཀྱི་འབྲེལ་བའི་ལཱ་གཡོག་ནང་ཉམས་མོང་ཡོད་མི་ཚུ་
ལུ་གཙོ་རིམ་སྦེ་སོད་ནི་ཨིན། 
༧   སོང་བརྡར་གྱི་འཐུས། 
སྨན་བཅོས་དང་ལས་ལྔ་ལ་སོགས་པའི་དཔྱད་རིགས་ཚུ་གི་ལག་ལེན་ཁ་སྐོང་འཐབོ་ནི་གི་དནོ་ལུ།གསོ་བ་རིག་པ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་རྒྱ་
གར་འཇམ་ན་གར་དང་ཝ་ར་ན་སི་ཚུ་ནང་ལུ་ཐ་ོཤོས་ཟླ་ངོ་གཅིག་གི་རིང་ལུ་གཏང་ནི་ཨིན།ཨིན་རུང་གེ་སར་རྒྱལ་པ་ོགསོ་རིག་གཙུག་ལག་
སོབ་སྡེ་ལས་ཆ་འཇོག་མཛད་གནང་ཡོད་པའི་སོང་བརྡར་གྱི་གླ་འཐུས་འདི་གསོ་བ་རིག་པའི་་སོབ་ཚོགས་ནང་ལུ་སོང་བརྡར་འབད་ནི་གི་
དནོ་ལུ་ཨིན། གཞན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་དང་གསོ་བ་རིག་པ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ཕྱིར་སྐྱོད་འབད་དགོ་མི་
ཚུ་ཟད་འགྲོ་རང་གིས་གཏང་ཐོག་དང་, ལས་ཁུངས་, ལས་སྡེ་, ལྷན་ཁག་ཚུ་གིས་གཏང་ཐོག་ལས་མ་གཏོགས་སོབ་ཚོགས་ནང་ལས་
ཟད་འགྲོ་གཏང་ནི་མེདཔ་ཨིན། 
༨ སབོ་སནོ་དང་སངོ་བརྡར་གྱི་ཐབས་ལམ།  
སོབ་སོན་དང་སོང་བརྡར་ཚུ་སོབ་ཁང་ནང་ལུ་དཔེ་ཁྲིད་དང་བོར་འཛིན་འབད་དགོ་པའི་ཁར་ནདཔ་བརྟག་དཔྱད་དང་དཔྱད་བཅོས་ཀྱི་ལག་
ལེན་སོང་བརྡར་འབད་དགོཔ་དང་། སོབ་ཕྲུག་གཙརོ་བཏནོ་གྱི་ཐགོ་ལས་ནདཔ་དང་ཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་འཐབ་སྐབས་སུ་ཐབོ་པའི་ཉམས་
མོང་དང་གཞུང་དནོ་ག་བསྡུར་འབད་དེ་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ལས་འགུལ་ཚུ་འབྲི་དགོཔ་མ་ཚད་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་སྙན་ཞུ་ཚུ་མཁས་མཆོག་འཐུས་
མི་ལྷན་བཞུགས་ནང་སྤྱན་ཞུ་འབད་དགོ སྤྱན་ཞུའི་སྐབས་མཆན་འདགོས་དང་བསམ་འཆར་བཀོད་མི་ཚུ་ཡང་བསྐྱར་བསྒྱུར་བཅོས་དང་
ལེགས་བཅོས་འབད་དེ་མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་མ་ཐནོ་གྱི་རིང་ཡང་བསྐྱར་སྤྱན་ཞུ་འབད་དགོཔ་ཨིན། དེ་ཡང་སོང་བརྡར་གྱི་ལག་ལེན་
དང་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ལམ་སོན་ཆེད་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་འབད་དགོ། 
 
༩ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ། 
དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཐད་ དུས་རྒྱུན་བརྟག་དཔྱད་དཔྱད་བཅོས་ཁང་ནང་ལག་ལེན་དངོས་བསར་དང་ སྨན་བཅོས་དང་དཔྱད་བཅོས་ཀྱི་ནང་ངེས་
པར་མཁོ་བའི་རྩ་བ་བོར་འཛིན་ཚུ་དང་། དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ནང་ལས་སྐུགས་བརྒྱ་ཆ་༦༠། སོབ་དུས་ཀྱི་མཐའ་དཔྱད་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་
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ལས་སྐུགས་བརྒྱ་ཆ་༤༠རེ་ཐོབ། དབྱེ་ཞིབ་ཆ་མཉམ་ནང་ལུ་སོང་ལཱ་དང་། བོར་འཛིན། ལག་ལེན་དངོས་བསར་གྱི་རྒྱུགས། ཞིབ་འཚོལ། 
འབྲི་རྒྱུགས་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། 

༡༠ སངོ་བརྡར་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་།  
སོང་བརྡར་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་དེ་ཡང་སྤེལ་ཁང་གི་སོབ་རིག་བཀོད་ཚོགས་དང་སོབ་རིག་སྒྲིག་འཛིན་གྱི་བཀོད་བྱའི་འགོ་ སོང་བརྡར་ལས་རིམ་
འགོ་དཔནོ་གྱིས་འཆར་གཞི་དང་ལས་རིམ་གྱི་ཐོག་ལས་འབད་ནི་ཨིན། སོབ་རིག་སྒྲིག་འཛིན་གྱིས་སོང་བརྡར་བལྟ་བཀོད་པ་དང་སོབ་
སོན་འབད་མི་ཚུ་ངོས་འཛིན་དང་བསྐོ་བཞག་འབད་ཞིནམ་ལས་ བལྟ་བཀོད་པ་གིས་སོབ་སོན་དང་ལག་ལེན་དངོས་བསར་ ཞིབ་འཚོལ་
གང་ཅིའི་ཐད་ སྤྱིར་བཏང་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེའི་མཁས་མཆོག་དང་མཐོ་རིམ་གོང་མའི་སོབ་སོང་འབད་ཐངས་ལམ་ལུགས་ལྟར་ དཔེ་
ཁྲིད་དང་ ལག་ལེན་དངོས་བསར། རང་གིས་གདམ་འཐུ་འབད་བའི་དནོ་ཚན་ནང་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་མ་ཐནོ་གྱི་རིང་ལུ་སོབ་སོན་
གྱི་སྒྲིག་གཞི་ལས་སྤུ་ཙམ་ཡང་འདའ་བ་མེད་པར་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན།  

༡༡ སངོ་བརྡར་གྱི་སྤུས་ཚད། 
སོང་བརྡར་གྱི་སྤུས་ཚད་འདི་ དཔེ་ཁྲིད་རྐྱངམ་ཅིག་གིས་འཐནོ་མི་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་ལས་ སྨན་ཁང་ནང་མཁསམཆོག་ཚུ་དང་ཅིག་ཁར་
ཉིན་བསར་བཞིན་ལག་ལེན་དངོས་བསར་འབད་ནི་དང་། ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ཐབས་ལམ་དང་ལམ་སོན་དང་འཁྲིལ་ཞིབ་འཚོལ་ཚུ་ཡིག་ཆ་
ཁུངས་གཏུགས་དང་། དོགས་དཔྱདོ་ཀྱི་ཐོག་ལས་འབད་ནི་ཨིནམ་ལས་ སོང་བརྡར་འདི་མཐར་འཁྱོལ་ཞིནམ་ལས་ གཞུང་བཤད་དང་ 
སྨན་བཅོས་དང་དཔྱད་བཅོས་ནང་ལག་ལེན་དངོས་བསར་ཐགོས་རྡུགས་ཉམ་ང་མེད་པར་འབད་ཚུགསཔ་བཟ་ོནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ གསོ་བ་
རིག་པའི་ནང་ལུ་ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་དོན་ཚན་གང་རུང་ཅིག་ནང་གྲུབ་འབྲས་སྤུས་ཚད་ཅན་སྦེ་ར་བཏོན་ཚུགསཔ་འབད་ནི་ཨིན།  
 
༡༢ སངོ་བརྡར་གྱི་མཐུན་རྐྱེན། 
སོང་བརྡར་གསར་བཙུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ཕྱིའི་མཐུན་རྐྱེན་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ སོབ་ཁང་དང་། འགྲེམས་སོན་ཁང་། ལག་ལེན་དཔེ་སོན་
ཁང་། དཔེ་མཛདོ་ཁང་། གློག་རིག་ ལག་ལེན་དངོས་བསར་འབད་སའི་སྨན་ཁང་དང་དེ་ནང་སྨན་བཅོས་དང་དཔྱད་བཅོས་ཀྱི་མཁས་
མཆོག་ཚུ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སོབ་ཚོགས་ནང་ལུ་ཡང་ གསོ་རིག་ཞིབ་རགོས་མཁས་དབང་། ཞིབ་འཚོལ་ལེགས་བཤད་པ། དབྱིན་སྐད་ཀྱི་
ལེགས་བཤད་པ། གསོ་རིག་ལེགས་བཤད་པ་ཚུ་ཡོདཔ་ལས་ནང་གི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ཡང་ལངམ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན། གལ་སྲིད་ མཁས་དབང་
ལེགས་སར་བ་གཞན་རེ་གཉིས་ཁ་སྐོང་དགོཔ་ཡོད་རུང་ མཁས་དབང་དྲུང་འཚོ་ཚུ་སྐུ་མགྲོན་ལེགས་སར་བ་སྦེ་མགྲོན་ཞུ་འབད་ནི་ཨིན། 
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༡༣ གས་ོབ་རིག་པའི་མཐ་ོརིམ་གོང་མའི་ཆོས་ཚན་རྩ་གཞུང་། 
Curriculum for M in Traditional Medicine (gSowa-rigpa)  
 
 

 ཆོས་ཚན། CODE དཔེ་ཁྲིད། ལག་ལེན། འགྲེམས་སནོ། སོང་མཐུས། 
ལ་ོརིམ་
དང་པའི་
སབོ་དུས་
༡པ། 
 

ཉེས་གསུམ་དང་འདུས་ནད་སྨུག་པོ་
གསོ་བ། 

TRM601  ༦ ༣ ༣ ༡༢ 

བྱང་ཁོག་ཡུལ་ཐིག་གི་རྩ་ཚིག་རྒྱས་པ། ANA601 ༥ ༢ ༥ ༡༢ 
ཞིབ་འཚོལ་ཐབས་ལམ། RMS601 ༥ ༢ ༥ ༡༢ 
སོར་བ་སྨན། PHR601 ༥ ༥ ༢ ༡༢ 
དོན་སོྣད༌གསོ༌བ། TRM601 ༥ ༥ ༢ ༡༢ 

སབོ་དུས་༡པའི་སངོ་འཐུས་བསམོས།  ༢༦ ༡༧ ༡༧ ༦༠ 
ལ་ོརིམ་
དང་པའི་
སབོ་དུས་
༢པ། 

ཞིབ་འཚོལ་གྲོས་འཆར། RMS602  ༤ ༦ ༢ ༡༢ 
Biostatistics 
གནད་སྡུད་ཐབས་ལམ། 

BST602 ༤ ༦ ༢ ༡༢ 

རྩ་མདོ་དང་ཆུ་མདོའི་འགྲེལ་བཤད་
རྒྱས་པ། 

PTH602 ༣ ༦ ༣ ༡༢ 

འཇམ་རྩུབ་དཔྱད། THR602 ༤ ༡༤ ༦ ༢༤ 
སབོ་དུས་༢པའི་སངོ་འཐུས་བསམོས།   ༡༥ ༣༢ ༡༣ ༦༠ 
ལ་ོརིམ་
གཉིས་
པའི་སབོ་
དུས་༡པ 

ཞིབ་འཚོལ་ལས་འགུལ། RMS701  ༤ ༣༠ ༢ ༣༦ 
ཚ་བ་སྤྱི།ཚ་གྲང་གལ་མདོ།རི་ཐང་
མཚམས། 

TRM701 ༣ ༧ ༢ ༡༢ 

སོང༌བྱེད༌ལས་ལྔ། THR701 ༣ ༧ ༢ ༡༢ 
སབོ་དུས་༣ པའིསངོ་འཐུས་བསམོས།  ༡༠ ༤༤ ༨ ༦༠ 
ལ་ོརིམ་ ཞིབ་འཚོལ་ལས་འགུལ། RMS702 ༤ ༣༠ ༢ ༣༦ 
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གཉིས་
པའི་སབོ་
དུས་༢པ། 

གདོན་ནད་གསོ་བ། TRM702 ༥ ༥ ༢ ༡༢ 
ཐོར་ནད་གསོ་བ། TRM702 ༣ ༧ ༢ ༡༢ 

སབོ་དུས་༤པའི་སངོ་འཐུས་བསམོས།  ༡༢ ༤༢ ༦ ༦༠ 
སངོ་འཐུས་ཡངོས་བསོམས།  ༦༣ ༡༣༥ ༤༤ ༢༤༠ 
 


