
EWSLETTERN ROYAL INSTITUTE OF MANAGEMENT

In This Issue

Editorial Team

Editorial
Dear Readers,
The Royal Institute of Management (RIM) established in 1986 
was incorporated as an autonomous institute in 1990.  The 
institute engages in supporting the human resource devel-
opment needs of the country, primarily for the civil service. 
RIM has been mandated to “impart, promote and improve 
professional knowledge and skills in management and public 
administration in both public as well as private sector in the 
nation” towards complementing the achievement of our na-
tional goal. 
RIM Newsletter is a biannual production of campus events, 
poems and compositions by the trainees and faculty mem-
bers. The first half of the academic year has been stimulating, 
engaging and productive. The postgraduate trainees kicked 

off the yearlong journey by 
observing the night of 10th 

February as ‘RIM Night’, an 
event dedicated to initiating 
positive interactions among 
the trainees and the faculties. 
The first half of the year was 
filled with various exciting 
events such as open table ten-
nis competition, inter-puen 
dance and football competi-
tion and Inter-puen English 

Quiz competition. 
With the hope of having many 
more valuable accomplish-
ments and enthralling experi-
ences, we present to you the 
June issue of the RIM News-
letter, 2017. 

Happy Reading!!!
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The Beep

The author is currently pursu-
ing Post Graduate Diploma in 
National Law (PGDNL)

Author: Tshering Yangzom

                

Standing in a corner all dressed in black, her despair-
ing eyes wondered aimlessly across the room filled 
with celebratory people, raising glasses and flash-
ing smiles. Her gaze froze at a glum forlorn figure 
staring back with the same empty expression.  One 
look and you can tell the clothes covered a walk-
ing body with no hopes and dreams. The laughter 
her ears perceive was a sound of a distant memory, 
a sound she had long forgotten. Once a charming 
agile personality, too soon ruined by her own merry 
company. It all started with a beep on her phone, the 
love of her life asking for a photo bearing nothing 
more than her natural “assets”. Her hesitation soon 
won over by his “undying” love for her and his de-
sire to appreciate her unclothed skin. He praised her 
exciting guts and worshipped her voluptuous body. 
The more he praised the more she sent, five pho-
tos, the next more compromising than the first. Her 
common sense flushed down the toilet, his words 
became her reality.

She logged into her Instagram account, clicked the 
search icon, two scrolls down and saw a familiar face 
wrapped around another woman’s arm. She clicked 
on the profile and spotted more images of the face 
she knew all too well. She dialed his number, went 
unanswered for the 3rd time. She tried again, a very 
reluctant vague conversation ensued, he hung up 
unexplained. This went on, she gave up, cried few 
nights and looked forward.

Her phone rang, a very familiar number, she picked 
up and was invited over to a place she desperately 
wanted to forget. She politely declined, he insisted, 
she hung up. Her phone beeped a few moments lat-
er, she checked her phone and stared with disbelief. 
The smaller white textbox preceded by five images, 
read, “Do come over or I float these” she froze for a 
moment as she watched life drain out of her body. 
“How?” she gushed, for she vividly remembered 
erasing them from his phone as the passion between 

the two started to wear out. Little did she know, a 
thing once in the internet stays there for eternity.  
And one day when he got tired of his new playmate, 
he made a phone call to a buddy of his who worked 
in a mobile network company.

It started with the little things, odd hour hookups 
and belittlement of her body. The abuse soon fol-
lowed, sometime he shackled her limbs and some-
times when he felt generous, he invited his friends. 
As he wrecked her body, she laid on the floor, face 
down trying not to feel a thing, her hands crossed 
over her mouth, photos of an innocent time staring 
back at her. 

All done with her, he moved on to a fresh prey for 
he has mastered the craft, watching his aunt play 
the same game with young naïve men over and over 
again.

Snapped back to reality, she brushed a strand of hair 
off her lifeless face. Still glaring at the figure, she 
stretched her lips and noticed a glimpse of hope in 
her eyes, life returned back to her pale skin for the 
first time since forever, she lifted her chin, and took 
a step forward. She knew she had to move, she knew 
she had to dream for she had to start somewhere. 
She could not let an unfortunate incident define her. 
She vowed to protect similar innocent preys from 
walking the same path. Teach them to not let unat-
tainable societal standards get the best of them. 

She strode through the crowd, feeling stronger than 
ever, laughing her hearts out as she made her way to-
wards the podium for she realized mistakes remain 
a mistake only if you choose to not learn and grow 
from them. That wounds heal only when you speak 
of them and scars are the reminder of what you have 
survived.
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Comparison, Competition and Contemplation

The author is currently pursu-
ing Post Graduate Diploma in 
Public Administration (PG-
DPA)

Author: Sonam Yeshi

                

The wonder in life is never our own, it indeed is 
being shared by all. There is none shunning myster-
ies in life. Everybody endeavours for same attain-
ment is unlikely though. What a vague lead! I know 
I bored you. Yoo-hoo! Come on, it was intentional 
but never to punish you with boredom. I wanted you 
to keep reading. I know passionate readers hunt for 
core rather than clue. Presenting you fancy and racy 
lead, who will I hire to read further?

We have goals in life. Having so, we turn desirous 
more than often. Desire makes us persevere irre-
spective of hardship and impossibility. Never mis-
construe hope and desire. We strive not with hope 
but out of desire. Trust me, what drags us into abyss 
of desire is never the story of first emergence. It dis-
qualifies to be first feel. Neither will it be. Conse-
quently, life for huge chunk of us is pictured as race.

Racing in life is babyish act and unrealistic move. I 
know it will bombard you. Believe me not but give 
a try, you will respect this dogma. What is the basis 
of life? Should we or should we not define our ex-
istence? Very often, vast majority of us tend to dis-
illusion the preciousness of life. Does it mean life 
carries no beauty? Life is as beautiful as it means to 
be. It needs no glitter.

It’s never the question of what life is but how we 
comprehend and value it. Other’s success story of-
ten inspires us. The very inspiration becomes mo-
tivation. “They could achieve, why not I strive and 
celebrate bonanza?” we feel so. In actuality we get 
poisoned not inspired. Did they succeed zealously? 
Are they blessed with success they designed and 
longed for? If we ask so, we seldom get answer 
Yes”.

Never compare yourself with those achievers, nei-
ther with those failures. We are never same. We can-
not be alike either. In fact, journey of life itself is 
different. Design not your life. Be prepared to take it 

with no denial. You know, comparison shatters hap-
piness, charm and values of life. Mysticism of our 
life shan’t be amalgamated with other’s pride, glow, 
flaw, calibre, so on and so forth. On seeing those 
inferiors, we boast of ourselves. It is very funny.

We crane our head high, take pride and enjoy com-
placency. We feel we are great thougth we are not. 
The drama turns opposite on seeing those great 
ones, we feel low, dejected and doomed. Where is 
the charm and pride you had before? Do you know 
its whereabouts? We go through different scenes of 
life albeit we are still same. You neither won nor 
lost. But you feel the vast change. Never compare 
and contrast in life. Be happy with what you are. 
Live a life you are blessed with.

Leading a life we desire is never an easy ride and 
it is often beyond our reach. Life shan’t be neces-
sarily perfect, rather should be happy. And it must 
emerge from within. Nobody can make you happy. 
You can’t make them either. Go for genuine hap-
piness to acquired one. The true basis of life is not 
to be perfect but to be real. Be who you are and do 
what you can.

Here comes the recapitulation. Life is never a race 
to gallop and compete. “All in you is all you are, 
all in them is all they are, all in all is all we are”. 
There is no basis to compete. You may outshine 
others once or twice. But the day is awaiting you 
when things will be a slap on your face. The time 
will come when you will learn you proclaimed 
yourself wrongly. Competition always breeds ego-
ism, hatred, ill treatment, discomfort, desire and so 
on amongst ourselves. Carrying and grooming those 
things, we become inhuman.

We must live a life not just exist. We compete solely 
because we want to be better and most importantly, 
the best. Achieving it, will make you further egois-
tic, prideful and desirous. Failing to attain so will 
hit you hard with hopelessness, dejection and disil-
lusionment. Outdoing others in life is never to be 
taken as greatness. That’s just your conclusion. You 
are never great. You lack what he has. Owing to his 
ignorance of what you have, you are at an advantage 
to outdo him. Race has never come to end rather its 
beginning. He may prove your inability and weak-
ness at anytime.

Our inability to achieve goals and reach destiny 
leads us off-track in life. Don’t dream too much, try 
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to limit. Yes, we should have aspiration in life. It 
keeps us going and growing through life. But it is 
never wise to feel and be determined that we have 
to attain it.

Life is a jigsaw. Things hardly go in the way we 
think. It is good to take anything that comes our way. 
I am pretty much sure you agreed. I know you are 
struck. It happens. Just forget those bygone memo-
ries. I am apologetic if your flashbacks regret you. 
Just to narrate my story, I always wanted to become 
an engineer since kindergarten.

I hypothesized my future world inspecting construc-
tion sites, owning luxury car, and having wealthy 
life. But the irony was I had never been good in 
mathematics those days. I held tight and kept dream 
alive. However, after eighth grade, I had to bid fare-
well to my lifelong dream. I found impossibility 
over-weighing possibility. I had to change then. Af-
ter that I shunned mathematics completely. So fun-
nily, I was only the ninth grader determined to opt 
for humanity after 10th grade.

I vividly remember when my friends used to tease 
me “Haha, it is too early man, what if you don’t 
qualify?” Their words carried sense. But they failed 
to applaud me for managing my weakness and 
preparing for better tomorrow. By then, I no more 
wanted to be an engineer. And I wanted to become 
a lawyer and later, rise to eminent post of a Jurist 

in Supreme Court. I never worked hard as I should 
have.

I was then influenced by Martin’s ideology “Even 
if you are not able to fly, at least walk. Even if you 
are not able to walk, at least crawl. And whatever 
you do, keep moving forward in life”. Now, I am on 
the verge of graduation. You may ask me” Did you 
fulfill your dream of becoming a lawyer?”

I am embarrassed to say that I cursed myself for the 
failure. I landed up majoring Bachelors of Journal-
ism and Mass Communication. When my parents 

and friends praise me for gaining Full-Bright schol-
arship, I say “Thank You” bearing immense brunt 
of regret.

Alas! it still hurts me. I failed to use magic to reach 
that goal. Had I not aspired for this dream, I would 
happily enjoyed today with no rashes of regret. Now, 
I have no concrete dream for the days to come. Any-
thing that comes my way will be taken zealously. 
“Hey.. Dopey, wake up, you need to set goals” I 
mumble sometime. But I find it baseless as always.

Never be so much and so attached to your dreams 
of life. You can simply have it but make sure you 
are detached from it. Oh! You did it. That’s stunning 
and I salute you. I see you smartly striving for suc-
cess. That’s the spirit. I am proud of you. You got 
what life is all about.
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Life is more than difficult to comprehend. We must 
not only visualize but also analyze. What we see 
and feel is never the height of realism. We are ex-
ceptionally fortunate to have gotten chance to ex-
perience this world. We enjoy, we suffer, we mourn 
and go through many faces. Nothing qualifies to be 
permanent. Everything is subjected to change and 
extinction. Try to erase your tumbling sense of own-
ership. It’s yours only today.

Whatever we see for now, it is safe to say that we 
have seen. We are no more guaranteed to enjoy it 
again. Tomorrow is so tragic. You may experience 
new world anytime. It is wiser to be prepared all 
the time. Nothing we have is to be trusted and trea-
sured. Don’t be cruel and lusty, let it go. It’s nothing 
more than a circle of existence.

Believe me, our grandpa wasn’t heartless; he want-
ed and always wished to see us. Where has he gone? 
Call him so loud. You see if he is responding to you. 
Should he respond, I would stay numb.

Life is nothing more than a drama, we laugh, we cry 
and we smile. Nothing remains consistent. There-
fore, contemplation is the best way to get rid of 
worldly desire and suffering. Nothing we desire is 
indispensable. We are directed to love and respect 
the reality. Let’s not deny it. We suffer not because 
we are meant to. May be something is to be done 
with the kind of happiness we are looking for and 
the way we strive. Happiness is not achievable but 
just attainable. Never suffer striving for happiness. 
Rather shun your ego, desire, lust and attachment. 
These aren’t innate nature.

Contemplate in each and every step you take ahead 
in life. You will find no essence. Contemplation il-
luminates us with noble values of emptiness. Emp-
tiness is guarantor of happiness, joy and comfort in 
life. It is no overstatement to say that it helped you. 
Thank you for getting out of the bondage of lust and 
attachment. Got to take rest, I am tired of contem-
plating. Let’s continue next time.

Jigme the Dauntless

The author is currently pursu-
ing Post Graduate Diploma in 
National Law (PGDNL)

Author: Yeshi Dorji

                 

The Dragon King born on February 21st 1980 is the 
jewel of Bhutan. Let me elucidate: First, His Majesty 
is the embodiment of compassion. With a compas-
sionate and non-discriminating heart, He cares and 
looks after His citizens like a mother looks after her 
lone child. Thus, His sole religion can be said to be 
kindness.

Second, He is the embodiment of knowledge. Un-
der His omnipotent leadership, Bhutan has accom-
plished the feat of peaceful transition from Mon-
archy to a Constitutional Democratic Monarchy. 
Thereafter, democracy in the country has been con-
solidating year in and year out.  His Majesty with his 
farsighted vision, strives to hand over an economi-
cally and politically sound, culturally vibrant, terri-
torially stable and a sovereign nation to the future 
generation. Thus, He is the guardian of Gross Na-
tional Happiness. 

Third, He is the embodiment of bravery. He is the 
son of the Lion Singye, the great Fourth of Drukyul. 
With a dauntless gaze, He could conquer foes and 
friends alike with a numerous peaceful qualities 
to avail. He creates and strengthens friendly ties of 
Bhutan with the international community and can 
be considered a leading figure of international co-
mity between states. Thus, He is a real Jigme (daunt-
less).

Four, He is the embodiment of great humility. He 
rarely sits on the Golden Throne but goes around ev-
ery nook and corner of the nation, visiting citizens, 
cooking for them and lightening people’s mood all 
the while noting their difficulties and serving them 
as a true servant that we shall follow in our service 
to the Tsa-Wa-Sum. Thus, He is a leader who prac-
tices what He preaches. 

Five, His Majesty is the embodiment of great cour-
age.  Saying that the true jewel of a nation are its 
people, He is determined to uplift the condition of 
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the people, their mental liberation through holistic 
education and material liberation exemplified by 
His  tireless efforts in granting various kidus. Thus, 
He is a man whose aspirations for sentient beings 
are as vast as the open sky.

Six, His Majesty is the embodiment of great prag-
matism. He has shown us that taking yourself too 
seriously at times is heading towards extremism. In 
spite of all the serious matters regarding state craft, 
His Majesty in his various audiences can be seen to 
be a man of great pragmatism with humor. It shows 
that constant anxiety is not the solution to prob-
lems; rather right concentration and effort are the 
way forward. Thus, His Majesty is the northern star 
of and middle way approach. 

Seven, His Majesty is the embodiment of optimism 
& inspiration. He is an established modern leader.  
A personification of conventional knowledge and 
timeless Buddhist wisdom.  He is one of a kind, for 
He is the holder of the Dual system of governance 
blessed and established by Zhabdrung Ngawang 
Namgyel. Thus, He shines the beacon of hope on 
this great country!!!

My Infancy Spirituality--- 

The author is currently pursu-
ing Post Graduate Diploma in 
Public Administration (PG-
DPA)

Author: Sonam Paldhen

                

I want to acknowledge all those individuals who pur-
sue this path of virtue and truthfulness of Dharma. 
I genuinely pray that their intent, their realization 
and awareness arising out of their endeavour may 
benefit all beings and awaken the ignorant dwell-
ers like myself from this circle of samsara. Why I 
acknowledge them stems from my own way of em-
bracing spirituality while growing.

I was 14 when I first went to a boarding school. The 
first few days were so heart-wrenching and emo-
tionally traumatic, filled with farewell from home 
and the transition to an uncharacteristic surround-
ing and people .To this day, I remember for the first 
few days standing every time on the balcony of my 

hostel in the evening, watching the sun descend 
while holding myself from sobbing for the fear of 
embarrassment from those new found friends. And 
how every night before going to sleep, I would hold 
my rosary, chant my hymns and pray ardently in 
hope my family were well and safe back home, as cell 
phones were not allowed back then to connect with 
them. Everything back then was just so simplistic in 
its values and ethical sense; whatever I did, I did it 
for a cause with pure intent, just nothing more or 
nothing less.

And now I realize that perhaps my mind was then 
at its purest. Why so? Because every emotion, every 
gesture and every motive back then were so central 
to its core meaning. If I smiled I really meant it. If 
I extended my hand I really wanted to help and if 
I cried that was because I was grief-stricken. There 
was just no false consciousness attached, no under-
lying motive and more importantly no faking it. Ev-
erything was so genuine. I remember being baffled 
with mixed emotions after reading commentaries 
of Sogyal and Patrul Rinpochhe. Mind was so mal-
leable back then, so fragile yet the devotion and the 
yearning for spiritual attainment so refined.

The reason why I wrote all of this unworthy stuff is 
that I wanted to remind myself that I had once the 
urge and the insatiable hunger to pursue the course 
of spiritual gateway. I know that I am caught in the 
midst of this increasingly illusion filled world, yet I 
know I need to fight free of my own ignorance. And 
the more I have the privilege of seeing and reading 
the life and works of such individuals on the dis-
course of Dharma, more am I made aware of this 
treacherous world.
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Eternal Mentor

The author is currently pursu-
ing Post Graduate Diploma in 
Public Administration (PG-
DPA)

Author: Kinley Zam

                

Nature holds different levels of meaning to different 
people. Economists see it as a way of generating in-
come. Pharmacists see it as a treasure chest contain-
ing the cure to illnesses. For environmentalists, it is 
like their ancestral property over which there is an 
endless “property dispute”. However, for the average 
citizen, nature is the getaway from the materialistic 
world governed by money, power and social status. 
It is in nature that we find an indescribable compan-
ionship even if you have no one to talk to. In other 
words, nature instills in us, strong values of compas-
sion and inter-dependence which cannot be learnt 
in any classroom around the world. The meaning of 
compassion may be learnt from dictionaries as sym-
pathy, pity or concern but it encompasses other vir-
tues which requires personal experience to be truly 
understood. My experience with nature has made 

me realize why nature is widely described as “Moth-
er nature”. Just like a baby quietly nestled between 
the arms of his doting mother, human civilization 
has existed because of the nourishment and protec-
tion provided by nature. When we are faced with the 
wrath of natural calamities as a consequence of our 
wrong doings, nature itself, reveals the remedy to 
heal. Even the minute lives holding on to portions 
of soil is trying to protect us from greater harm.
Knowledge, in the modern context, is widely as-
sociated with scientific and practical application 

towards making human lives efficient. However, 
knowledge on nature equips a person with the abil-
ity to realize the immense value nature holds in our 
lives. While practical knowledge may be applicable 
and more substantial, this knowledge serves its pur-
pose within certain boundaries of education, higher 
learning or jobs. On the other hand, learning from 
nature is a never-ending process, as long as we have 
the sensibility to see and feel nature. Nature’s thriv-
ing life cycle denotes a strong sense of independence 
as well as inter dependence. Tiny lives sprouting out 
of the soil and flourishing into miles of abundant re-
sources shed light on persistence and strength, cru-
cial for human sustenance. Listening is an art, put 
into practice with the aid of nature. Growing up, we 
listen to birds chirping, bees hovering around flow-
ers and rustling leaves. From the thundering skies, 
we learn of an incoming storm. Nature often creates 
invisible rules with visible consequences. For in-
stance, for ages, the Bhutanese people have strongly 
believed in maintaining the sanctity of our lakes 
with the fear of invoking the wrath of local deities in 
the form of natural calamities. And now, only after 
years of scientific research, are we able to establish 
other reasons for protecting our environment from 
pollution. 

Although nature is disabled from verbally express-

ing the predicament it is faced with, it remains a ma-
jor evidence of how and what humanity is supposed 
to be. Love, compassion, forgiveness and rejuvena-
tion are what every human should take in from their 
experience with nature. Failure and despair are be-
coming contagious in this increasingly materialistic 
society. In such situations, only nature can save us. 
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The Greatest healing Therapy : Friendship

The author is currently pursu-
ing Post Graduate Diploma 
in Financial Management 
(PGDFM)

Author: Kinley Zam

                

Try to remember the worst time of your life. Now 
try to recall that one person who stood by you in 
this hour of crisis. It could either be parent, sibling 
or close friend. Your friend was there for you, com-
forting, encouraging and supporting. That’s what 
friendship is all about: providing constant sup-
port, our comforting confidant and our worst critic. 
Friends are people we love to spend time with. 

When we are in depression friends are there to lis-
ten to our problems, what we are going through and 
they try to find out the best way to make us smile 
during tough times. They acknowledge our feelings 
and remain positive and supportive. Friends give 
us company when we are lonely, support us uncon-
ditionally and accept us despite our shortcomings. 
Moreover they are the greatest healing therapy we 
never had in our life.

 

Friendship is one of the most precious gifts of life. A 
person who has true friends in life is lucky enough. 
Friendship makes life thrilling. It makes life sweet 
and experience pleasant. They make celebrations 
fun, and they help us be ourselves.  Friendship is in-
deed, an asset in life. It can lead us to success or to 
doom. It all depends on how we choose our friends.

Fear, the sprayer of aspiration

The author is currently pursu-
ing Post Graduate Diploma in 
Financial Management (PG-
DPA)

Author: Sonam Yeshi

                

I fear not brooding over the scariest memory of by-
gone days and I fear not thinking of my future tak-
ing the beam of anticipation. And I have never been 
a man fearing of something, which drags so hard 
and haunts very often.

I have never been a man shedding guts in times of 
tragedy and other traumas. Nothing makes me gut-
less and instills my mind the feel of fear. I must say 
that I have been a true man of courage so far. But 
simply having confidence to face trauma, chaos and 
hardship of life doesn’t mean I am free of fear.

Fear for me is an intangible knot, which really tight-
ens my soul when my body still perseveres. In actu-
ality, it is neither a boon nor a bane. To make it boon 
or bane depends upon the way we comprehend its 
essence and handle in times of its dominance.

Why do we feel its occurrence when we don’t feel its 
presence? It simply indicates that we are remaining 
ill prepared to face its occurrence. A fear can truly 
be a boon if we prepare to face its occurrence and 
unzone a space for its dominance in our mind. But 
doing so has been a challenge for most of us and 
is still a challenge. And this for me is more than a 
challenge.

To philosophize the core glimpse of fear, it is un-
true to say that the fear is innate nature. It is noth-
ing more than a removing dust dangling for a short 
while. Nobody wants to fear and we always hold the 
guts not to fear. However, we often notice ourselves 
going through the abyss of fearlessness. By then all 
guts that we have held so tight fall apart and our 
mind starts whirling horribly.

We fear not because we lack confidence to over-
come the situation, it is because we fail to have faith 
in ourselves and bestow a complete trust on confi-
dence that we feel we have. In wake of fear in our 
mind, the things go not in the way we aspire but in 
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the way we haven’t expected. It is fear that shatters 
our budding hope and aspiration.

Not many of us fulfill what we have longed for to 
achieve in life. Therefore, most of us feel dejected 
for not being able to make our dreams come true 
and prove ourselves to the fullest. And I really feel 
doomed for not being able to prove myself and pro-
claim to world as an achiever of true dream. For that 
I blamed my fate and other circumstances.

I regret for I have mistakenly had a blame game. 
Having spent enough time giving a realistic thought 
over what I have aspired for and what I have just 
achieved, I came into realization that I have had a 
fear for achieving the dreams that I have failed to 
fulfill.

Not so long after the entrance of this realization into 
my mind, I could vividly see a new direction of life 
that made me to feel the sense of having achieved 
my unfulfilled dreams. It reassembled all my shat-
tered hopes and once again made my dream alive.

CREDIBLE LIFE DARKLES 

The author is currently pursu-
ing Post Graduate Diploma in 
National Law (PGDNL)

Author: Jigme Singye

                 

What is life? Perhaps a mere mystical phenomenon 
that is capable of continual change and growth. I am 
alive and so are you, and we both possess this beau-
tiful magical phenomenon. But then again there is 
an end to our aliveness, which shall visit us one day 
inevitably. Time flies by in the blink of an eye, but 
are we sure of how to make the most of it? I feel that 
at one point or the other, we humans generate a ten-
dency to think or feel that we have lived our lives 
long enough to understand it as it is. But to be hon-
est, I personally feel that we do not have any speck 
of a clue what it has in store for us. It’s a cliché to 
say that living beings fear the coming of death or 
perhaps the mere idea of death, and it is true. We all 
must unconditionally, unavoidably, and completely 
accept death no matter what the circumstance may 
be at one point in one’s life. What I feel about what 
people exceed having is too much of unconscious 
hope and confidence. Meaning that we humans, 
knowing that life is unpredictable, we still think and 
plan our ways out on how we want to live our lives in 
future without giving a single thought to death, and 
that not necessarily saddens me but astonishes me at 
the same time. Let’s put it in a live example: 

A student studying so hard hoping to succeed in life 
by achieving and fulfilling one’s dreams in future 
and wishing to lead a happy life. But, will the student 
have a plan on how to cope with his/her own death? 
What if death hits him/her first due to some act of 
god, which we Bhutanese often justify almost all 
deaths by saying, “ken dha chhey chhep mae”? What 
then could we think of his/her life as? All that stud-
ies (s)he has engraved from hard-working months 
and years, now in vain? Is that how (s)he saw life 
at initial stage? What then is the question that we 
would all be eager to ask to the life we have right 
now. Do we even know what the chances are that 
we will die before we have even anticipated death? 
Death and time is unfriendly mystic that wanders 
around in our lives giving us hopes and confidence 
but eventually leaving us with technically, nothing. 
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So, since time flies by in the blink of an eye and death 
visits us in an untimely manner, one must be sure to 
make the most of it. It’s up to every individual to 
choose on how, where, and with whom, they spend 
their precious limited time. Life has its own way of 
creating one’s way on how to survive and its beauti-
ful in a way. However, whatever said above, every 
single one of us is in the same boat, heading towards 
the end. That’s where our survival ceased and some-
thing new begins….

..........................................................................................

Acceptance  

The author is currently pursu-
ing Post Graduate Diploma 
in Financial Management 
(PGDFM)

Author: Dawa Zam

                
                                                        

Have you ever felt the need to know what most of 
the people are thinking about? Have you ever won-
dered how things would be if you had the ability to 
read the minds of other people? Wouldn’t it be easier 
for us to understand people and know exactly what 
they mean when they say something and I believe 
the world would be a better place to live in if we re-
ally had that ability.

But alas, things don’t happen as we expect and peo-
ple are so complicated. They say one thing and mean 
something else at the back of their mind. It’s very 
difficult to understand human beings. We can never 
really know what they think and should never ex-
pect others to do the things in our way. Different 
people have different ways of doing things and we 
should never judge them and criticize them on their 
short falls. If you accept them as they are, then there 
is nothing else that would cause any chaos. Views 
and perceptions differ from people to people. Dif-
ferent people will have different say in what you are 
doing but it’s you and only you who can make the 
difference.

Never get disturbed by the bad comments or the bad 

feed backs you get because even if someone gives it, 
you never know if that’s what they really meant be-
cause there are chances people might say it out of 
jealousy and as long as you don’t care about what 
others think of you, you will live a happier life. So, 

be true to yourself, accept who you are and do what 
makes you happy.
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Book Review-The Godfather

The author is currently pursu-
ing Post Graduate Diploma in 
National Law (PGDNL)

Author: Namgay Om

                 

The Godfather is a 1969 crime novel written by an 
Italian-American author, Mario Puzo. The book is 
based on crime, published by G.P. Putnam’s Sons. 
It brings out the story of a fictitious Sicilian Mafia 
family based in New York which is headed by Don 
Vito Corleone, who becomes closely associated 
with the Italian Mafia. It covers the years from 1945 
to 1955 and gives the back story of Vito Corleone 
from his early childhood to adulthood. It also in-
troduces Italian criminal terms to English-speaking 
audience. It introduces readers to the first family of 
American crime fiction, the Corleones, and the very 
authoritative legacy of tradition, blood and honor, 
which gets passed down from father to son. The 
novel is mainly themed on the hunger for power, 
the risks and drawbacks of greed, family relations 
and enemies. The main climax of the book is the 
competing pulls of family and business issues of an 
organized crime family. 

The novel is set in an American society in the late 
1960s when the Mafia families had so much influ-
ence on the society. The story of The Godfather is 
an organized crime in the 1940s which depicts the 
life around the Corleone family, a very powerful 
family in the American society back then. It also 
depicts the life of the Italian Mafia, a rather dark 
one and it owes more to the world of the American 
gang culture. 

It is an extraordinary novel which flows with dra-

matic and evil incidents. The brutal rage filling the 
characters, the depiction of the naked terror of the 
infamous underworld life and the society that is 
all about violence and revenge between the Mafia 
families which ruled the American Society in the 
1960s has been portrayed so beautifully. It is unde-
niably an expertly plotted piece of middle bow fic-
tion.  Puzo has emerged from the slums of literature. 
The nature of Mafia friendship is something to deal 
with tortures and gun fires. It is a novel narrating 
the story of a man and his power. He is a man who 
rules the world around him with persuasion asking 
for loyalty to him who asks for favors and help from 
him. The one who crosses him are dealt mercilessly. 
A film based on the novel, The Godfather was re-
leased in 1972, starring Marlon Brando as Don Vito, 
Al Poppola as Michael Corleone and it was directed 
by Francis Ford Coppola. Mario Puzo assisted in 
writing of the screenplay for the movie and also with 
other production tasks involved in the filmmaking. 
The film won three Academy Awards, five Golden 
Globes and One Grammy and it is considered to be 
one of the greatest and the most popular movies of 
the time. There was also the second and third part 
of the movie.
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POEM SECTION

The child.
Just remember the shadowy happy hours,

Near the stretched house of ours
On that golden grasses of winter,

 We were acquainted with joy much better.
We gleamed to the milky moon sewn over the sky

And winked to the floating smoke as 
we dreamt to fly

So we joined our hands and fashioned a 
circle, named moon.

In our innocent world of fantasies, it was a boon.
With tightened grips, we gazed deeply 

at the heavenly world that twinkles
As we envisioned our own tiny moon to sparkle
But the time proudly proved to be a slaughterer,

And gradually reminded us to kill the 
child in us like a murderer

But the authenticity of the world being harsh,
Without being killed, the child hid in hash

So in a gloomy sea called the world of grown ups
We mask as adults trying hard to hold 

back the child yearning to get up
For our reputations were awarded 

much importance,
We lost ourselves while living this life.

The author is currently pursuing Post Graduate Di-
ploma in  Public Administration (PGDPA) 

Tashi Zangmo

THE UNSUNG HERO 

She fights the cruelty in this world

Like a tree growing on rocks

That grows tall despite the odds.

If pain should give strength

Then she has the greatest strength

Enduring the ruptures and wrecks.

If love is what humanity is,

She can change this world with humanity

For no one loves more than her

And everything she touches becomes splendid.

If she be the guardian

No one shall ever be slammed

A woman with a tender strong heart

That can shed tears and move mountains

Mothers truly are a handsome creation of God.

The author is currently pursuing Post Graduate Di-
ploma in  Public Administration (PGDPA) 

Nima Lham 
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I Do Not Mind

I do not mind even if I am blind
For there are eyes who cannot endure the goods in others,

For I can still feel the colour 
Deep within my blank heart.

I do not mind even if I am deaf
For there are ears who cannot hold the good of others,

For I can still keep my hand on the chest
And feel the beat of my heart.

I do not mind even if I am a mute
For there are voices who plainly hit others,

For I can still curve my dry lips
And enjoy my laughter till my eyes give up.

I do not mind even if my hands are vain
For there are hands who don’t hold others,

For I can still keep my promises
And store it there.

I do not mind even if I cannot walk
For there are legs who surrender once they are broke,

For I can still crawl to my death
And keep my hands on them.

I do not mind even if I am futile
For there are bodies who are never content,

For I can still lie there patiently
And accept the warmth of the ground.

I do not mind even if I am mad
For there are minds who are required to face God and pray,

For I can still rest my heavy head
And enjoy my eloquent dreams.

     

     The author is currently pursuing Post Graduate 
     Diploma in  National Law (PGDNL) 

                                                             Pem Tshering
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Reunion at August house

His life teetered on the brink
Hardly gathered guts for a blink

Silent and fully gone, he remained in darkness
In the name of his mysterious duchess.

Slaving around the clock for her tone
Heavily bore the weight of bane
Alas! she was just deaf and blind

Apparently, it nagged him to bleed.

Laudable, he held on his crumpled hope tight
Rather grew bold to reckon until the end of height 

Every time on entering his August house
Saw his gorgeous angel awaiting him with 

huge smile.

Awesomely blessed and fulfilled he felt 
one good day

Everything he craved for just came truly
Whispering in ears whole note, 

he hugged her  tight
But so sad, no feel of touch he felt.

Alas! it was a  daydream
She was no more still, such a doom

Breaking down a cry, he yanked her absence
He realized hoping for someone never to come.

Climbing onto his August hut
Tirelessly kept on counting the dust

Waiting for her comeback
Albeit everything was struck in blank.

 

The author is currently pursuing Post Graduate Di-
ploma in  Financial Management (PGDFM) 

Biren Gurung

Keep On Going

When you’re up against trouble,
Meet it squarely, face to face;

Lift your chin and set your shoulders.
Plant your feet and take a brace.

Keep on going
 Though the pace seems slow;

You may succeed with yet another blow.

Often the goal is nearer than,
It seems to a faint and faltering man,

Often the struggler has given up,
 When he might have captured the victor’s cup.

Success is failure turned inside,
So stick to the fight when you are hit hardest,

It’s when things seem worst that you must              
keep on going.

When your future may seem grim,
Don’t let your nerve desert you;

Strive to form each thought, word, deed,
On exact, undeviating square,

Seeking to learn and discipline yourself, 
And win the rewards which all may share.

When the curved ball hits you,                              
through trick or a con

Remember the good days, 
when the sun always shone
Go forward with the belief, 
that you have already won
The best advice I can give, 

is to keep on going.
                                                                         

The author is currently pursuing Post Graduate Di-
ploma in  Financial Management (PGDFM) 

   Palden Lhamo 
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My Destined King 

Nestled on the peak of the world where earth touches the sky 
Discerning to cosmopolitan as an outlook of relentless peace, 

Unravelling the foretold gift to the people of Bhutan 
Whose birth, empowered the eye of the heaven to shimmer 

Imparting the essence of the golden throne 
And acquiescing the commitments of its nationality 

Even in His teens, moved the hearts of people 
Depicting the tremendous proficiency as the leader of destiny. 

When the world wept in course of sheer unlit 
Held the breath of the world with his ingenuity 

Paving the flair of happiness that the entire universe cherished 
Applause everywhere for impeccable morals of Gross National Happiness. 

On foot, turned up to every corners and isolations of the nation 
To grasp and sort the matters by his own hand. 

Headstrong to sacrifice his own life 
To defend the serenity and sovereignty of the people. 

Bestowed free education, foresaw it as the core of entire activities 
Persuade conservation of nature, as the basis of every being 
Implemented visions while rest of the world was still asleep. 

Boundless deed, turn out as the delightful reminisce of every mind. 

For your benevolent rule, I aspire for your longevity 
For your diligent efforts, I convey gratitude 

For being the visionary leader, I treasure you 
For being my destined king, I venerate you.

The author is currently pursuing Post Graduate Diploma in  Public Administration (PGDPA) 
Kelzang Tshechi
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Violence: Love can’t name it right

Once smooth and soft,

Now bruised and rough, 

Used to be luscious lips,

All chapped and bleeding. 

Hands that rose only to caress, 

A daily ritual it has become,

Hands rose only to hurt,

With every swift whip, 

Tears emptied

Soul wounded,

Like a worn out rag,

She lay there as if dead.

She cries over her loss,

A man whose speech,

As beautiful as the rose,

Lost to the thorns beneath,

A man whose heart,

As pure as the spring,

Lost to the pollutions,

A man whose love,

As divine as the God,

Lost to defilements.

And what for people asked her?

I love him and our children,

That’s all she speaks,

For silence marked her with bruises.

These bruises, 

Her daughter inherited,

And years on,

Marked a hereditary curse, 

For silence isn’t gold,

Self-respect is.

She lost her self-respect,

Didn’t pour a portion to her daughter, 

And it continued,

So speak up,

Fight for your dignity,

For where love exists,

Dignity prospers, 

And where love exits,

Bruises shower, 

To drain out dignity. 

The author is currently pursuing Post Graduate 
Diploma in  Public Administration (PGDPA) 

 Jigme Choden
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Spirituality in Dreamy Existence

In the clear and lucid space of the Dharmakaya,
Is the realm of Zangdok Pelri; the palace of ultimate existence,

Where the assembly of Pure Bodhisattvas rest,
And, to those celestial beings, I salute you.

Excellence abounds in the Rinpochhes and monks of this visible world,
Their words drawing the distinction of reality from delusions,

But I being the ignorant rock under the worldly waterfall,
Is still stuck within this realm clinging to false affairs.

Dwelling in this valley of pure delusion,
Within this illusory body, I’m engaged in Mara’s show,

Have finally found a longing for the realization,
And for this, I salute the teachings of the Immutable Buddha.

Like an ant dying out of the sweetness of the milk,
I too, am on the verge of being engulfed altogether within the Mara’s wrath,

Yet, I know enough to have to fill my granary,
With the fruits of Dharmakaya directions, or be inherent in the cyclical existence.

Ultimate realization does not sip in from mere acts of goodness,
Nor does it come from listening to empty Dharma talks,

As history has shown the need for endurance and soulful perseverance till the end,
And for this I pray.

 May all Dharma beings be devoid of obstacles in their quest,
With hope that those fortunate ones to eclipse samsaric connections,

Would pray for ignorant dwellers like myself and others to join them in the ultimate celestial resting place. 

The author is currently pursuing Post Graduate Diploma in Public Administration (PGDPA)
Sonam Paldhen
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His Night
 

He hangs a night on
the wall,

an old A3 size 
night his 

father had painted
before 

he was offed
 

And everyday 
this young 

boy
walks to me
with a smile

and says,
‘Listen, 

the stars never set
on my sky. 

the moon is 
half way up.’

 Inside men

Inside men,
histories
villages,

woman carrying water-pail,
famines,

starving cockroaches 
in abandoned kitchens

and
children drinking

cold 
hopes

to 
bed

in warring neighbourhoods.
 

Inside men,
dead wife,

sick mother,
lost son,

betrayed friend
a raped sister.

 
Inside men,

life,
time,
death.

 
Inside men,

silent histories.

 
As we Leave

 the emotions wither
burnt by the ages

 
(only words remain,

hollow).
 

Time dies
betrayed by

countless feet of men
 

(only memories remain,
ash of a burnt
experience)

 
and

we perish
nagged to death by life

 
(only death remains

the keeper of
the secret)

 

The author is currently pursuing Post Graduate Di-
ploma in Public Administration (PGDPA)

Benu Prasad Dahal
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Heaven Sent Friend 

Distance can never separate this friendship 

that we share,

For our lives are bonded together by love, 

trust and care.

What the future holds for us, no one has a clue,

But I know you will be there when 

I am feeling blue.

He can hear the words that my lips can’t speak,

Making me calm when my anger has 

reached the peak.

I admire him for a patient listener he has been,

Through his eyes, a better world I have seen.

His voice is so warm it lights up my day,

His words so sweet like honey I would say.

Truly someone that has always understood me,

Lost and lonely, you are the only place I can be.

Never imagined a stranger could touch 

my life like this,

Now he is very close and every moment 

Him I do miss.

He won’t sleep all night till he knows I am fine,

For he says to me, “Every sadness of yours is mine”.

He will hold my hand and comfort till the end,

He is my one true special friend, my 

heaven sent friend.

Just Too Far!
The birds are singing a melancholy song,

The crickets too are silent after so long,

Even the squirrels are here to share my sorrow,

For I lost you and you shall never be 

there tomorrow.

I shall not see you leading the way,

I shall not hear you calling me each day,

I shall not be able to hug you on Mother’s Day,

I shall never be happy for you were my only ray.

I always wished you could teach my son,

To be a good boy and get his homework done,

I always wished you could play with my child,

Love them, kiss them with lips so gentle and mild.

I also wished you could see me reach for the stars,

Without you it seems rather impossible 

like flying cars. 

I am nothing without your love and guidance,

My dreams so vague, I don’t even get a chance,

For I love you so much, I would die to 

fill your space,

The author is currently pursuing Post Graduate Di-
ploma in Public Administration (PGDPA)

Tashi Yangzom
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initiated and performed by the trainees themselves, 

and this tradition is expected to continue hereafter.

The night was significant to the trainees as it afford-

ed not only positive interactions among themselves 

but also served as platform to familiarize with the 

faculties. A special dinner was served by the trainees 

after series of fun activities as gesture of respect and 

optimism. A counter dinner was initiated by the fac-

ulties a week later with soul warming performances 

from the faculties and numerous thoughtful and fun 

recreational activities.

..........................................................................................

Emotional Transaction 

The identification activities of my heart,

Debit thou in my books of journal entry.

Well, capital is imperative in commencement,

Thou credit to my account.

You be my assets,

And I’ll be the Equity. 

Your smile dislocate my errors,

And makes our love true and fair. 

Love is beautiful when the balance sheets tally.

                   

       

The author is currently pursuing Post Graduate      
Diploma in Financial Management (PGDFM)

Kinley Zam A

CAMPUS EVENT

RIM Night
On January 31, 124 aspiring graduates joined the 

RIM family to embrace their journey of post-grad-

uation in the field of administration, finance and 

law. As the tradition in the institute translates, the 

Diploma Trainees organized “Welcome Show” to 

honour the coming of PG Trainees in the campus by 

performing heart-warming shows. Lately, with the 

suspension of Diploma Courses in the institute, this 

trend could not be continued. This year, the Institute 

observed 10th of February as RIM Night to mark the 

beginning of the 2017 PG Trainees. The show was 

Selection of the Office Bearers 

A total of 25 proficient trainees contested for the 8 

different RIM Office Bearer Posts on 17th of Febru-

ary. Trainees had been informed of the posts and 

were asked to submit their candidacy a week before 

the election. Two officials from the Election Com-

mission were present to hold the election with eight 

electronic voting machine. The idea is to conduct 
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both the Director General and the speakers by the 

organizers with a thoughtful souvenir and certifi-

cates to the debate speakers. 

..........................................................................................

First Eminent Talk Series
The first Eminent 

Talk was held on 

7th of April 2017. 

Dasho Karma Tshi-

teem, Chairman 

Royal Civil Ser-

vice commission 

talked about Think-

ing Mindfully. According to the speaker, the mind is 

so critical for everything, such as decision making 

from moment to moment and to know that we are 

in control of it. Introduction to thinking, introduc-

tion to biases and introduction to influencing using 

biases were the three main topics covered. Dasho 

also focused on the difference between system 1 

and system 2 thinking. System 1 is automatic and 

intuitive. It operates quickly with no effort and no 

sense of voluntary control with continuous genera-

tion of suggestions. It cannot be turned off. It could 

also make wrong decision. System 2 is a deliberate 

process. It needs great effort and requires focus. It 

is required for vital task. System 2 is also important 

in order to overcome the intuitions and impulses of 

System 1. 

Dasho received the most esteemed bura-marp (red 

scarf) from His majesty the King on December 17th 

2015 during the 108th National Day Celebrations in 

Paro. 

a fair election while familiarizing the trainees with 

formal voting process, instilling a sense of free, fair 

and democratic elections and referendum. The day 

ended with the Director General handing Office Or-

ders to newly elected officer bearers. Speaking to the 

Office Bearer, the Director General emphasized on 

the importance of taking one’s responsibilities seri-

ously and emphasized further on how one is expect-

ed to behave as future officers occupying key posts 

in various government organs. 

.........................................................................................

International Women’s day (2017)

NCWC and the Bhutan Network for Empowering 

Women organized the second national conference 

on women in governance, leadership and politics 

in Bhutan with a regional dimension, with support 

from the Royal Government, Danish Institute for 

Parties and Democracy, International IDEA and 

UN Women.

Eight brilliant trainees from RIM were accorded 

with an opportunity of being a part of the three-day 

national conference. They were offered to speak on a 

debate topic “We need more women in governance, 

leadership and Politics on the second day of the con-

ference at Terma Linka Resort, Thimphu. Both team 

presenting their arguments with much enthuse and 

conviction, the UN Women representative, Dr Re-

becca Tavares, said the debate session was the high-

light of the day while praising the speakers on their 

excellent deliberation. Gratitude were extended to 
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ནང་འཁོད་དཀར་ཆག

ཞུན་དགཔ།།

རྩོམ་སྒྲིག་ཞུན་དག་པའི་བསམ་འཆར།

མཁས་པ་མཁས་པའི་དབུས་ན་མཛེས།། བླུན་པོས་མཁས་པ་ཇི་ལྟར་གོ།

ཙནྡན་གསེར་བས་རིན་ཆེ་བས།། བླུན་པོས་སོལ་བ་བྱེད་ལ་ལྟོས།།ཟེར་གསུངསམ་བཞིན་དུ་ ང་

བཅས་ར་ལཱ་དང་བྱ་བ་ག་ཅི་འབད་རུང་ ཡང་དག་ཅིག་སྦེ་འགྱོ་དགོ་པ་ཅིན་ མཁས་པ་ཅིག་

དགོཔ་ཨིན། མཁས་པ་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ དང་པ་རོགས་ཀྱི་སྦུག་ལུ་མཛེས་པའི་ཁར་ གཉིས་པ་

ག་ཅི་འབད་རུང་ འཐུས་ཤོར་མེད་པར་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན། དེ་མིན་པ་ཅིན་ ཙནྡན་གསེར་ལས་

གོང་ཚད་མཐོཝ་སྦེ་ཐོབ་རུང་ བླུན་པོ་དེ་གིས་ མེ་བཏང་སྟེ་སོལ་མོ་ལུ་འགྱུར་བཏང་ད་ནུག། སོལ་

མོ་སྦེ་འགྱུར་བའི་བསྒང་ལས་གོང་ཚད་ག་ཅི་ཡང་མེདཔ་འགྱོཝ་ཨིན་པས། རྒྱུ་མཚན་དེ་འབདཝ་

ལས་ ང་བཅས་ཀྱི་སྦྱོང་བརྡར་པ་ཚུ་གིས་ཡང་ ཤུལ་ལས་ཙནྡན་སོལ་མོ་ལུ་འགྱུར་མི་གཏང་པར་

མཁས་པ་ཅིག་ལུ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྩོམ་སྒྲིག་གི་ལས་རིམ་ཚུ་དེ་གིས་སྦེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་

ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི། དེ་སྦེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་བཞིན་དུ་ འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེའི་དམིགས་ཡུལ་དང་

མཐུནམ་སྦེ་ སྦྱོར་བརྡརཔ་ཚུ་གིས་འབད་རུང་ གནམ་བྱཱར་གྱི་ཆརཔ་དང་སོ་ཁའི་ར྄ང་འཚུབས་

འཕུར་དོ་བཟུམ་སྦེ་ གཅིག་ཤུལ་གཉིས་དེད་དེ་ རྩོམ་སྒྲིག་ལེ་ཤ་ཅིག་བྲིས་གནང་མི་དེ་ལུ་ སྤེལ་

ཁང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་དགའ་ཚོར་བསམ་ཡུལ་ལས་འདསཔ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི། ཕྱིན་ཆད་ད་ལས་

ཕར་ར་འབད་རུང་ ཁྱེད་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་དེ་སྦེ་རང་འབྲི་སྟེ་ མ་འོངས་པའི་ལམ་སྟོན་དང་

གཞུང་གི་འཆར་གཞི་ཚུ་ནང་ཕན་ཐབས་སྦོམ་འབྱུང་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཡོད། དེ་ལས་བྱུང་བའི་

དགེ་བའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས། །མ་གྱུར་འགྲོ་བ་འགྲོལ་བའི་དཔལ་གྱུར་ཤོག།

དུས་དེབ་དབྱར་རྔའའི་སྒྲ་ལྡན། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧དབྱིན་ཟླ་༦པའི་ཐོན་རིམ ༢ པ།

རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེ།

 མཁས་དབང་ལས་རོགསཔ། 
  དགེ་འདུན་དཔལ་བཟང་
སྦྱོང་བརྡརཔ།
 ཀུན་ལེགས་བཟང་མོ།
 འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ།

ལས་འབྲས་བསམས་ཏེ་ངན་ལྷད་སང་དགོ་པའི་ཞུ་བ།་་་་་་་༢༢
འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེ་ལ་བསྟོད་པའི་རང་
རྩོམ་སྙིང་ནས་གང་ཤར་མ།།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༢
ཕ་མའི་དྲིན་ལན་དྲན་དགོཔ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༣
མི་དབང་རྒྱལ་སྲས་མཆོག་གི་ གླུ་དབྱངས་
དྲི་ཟའི་རྒྱུད་མང་།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༣
མི་དབང་ཞབས་ལ་བསྟོད་པའི་རང་རྩོམ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༤
དཔེ་ཆ་ལྷབ་དགོ་པའི་བསྐུལ་མ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༤
མཚན་ལྡན་བླ་མ་དགེ་བའི་བཤེས་ག
ཉེན་ལ་བསྟོད་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༥
འཆི་བ་མི་རྟག་པ་དྲན་དགོ་པའི་སྐོར།།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༥
རྒྱལ་ཡོངས་སློབ་དཔོན་གྱི་ཉིན་མར་རྩོམ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༦ 
ཀ་རྩོམ་སྣང་བ་གང་ཤར་ཆོས་བསྐུལ་མ།།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༦
འཛིག་རྟེན་འཛམ་གླིང་འདི་ནང།།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༨
རང་སེམས་དགའ་བའི་སྟག་ཤར་ལྷ་དང་འདྲ།།་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༨
རིམ་གྲོའི་དོན་ལུ་ མགོན་པོ་སྟོང་ཚོགས་བཏང་
དགོས་པའི་ཁུངས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༩
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༼ལས་འབྲས་བསམས་ཏེ་ངན་ལྷད་སང་དགོ་པའི་ཞུ་བ།༽

ད་རེས་ནངས་པར་གྱི་དུས་ཚོད་ལུ་ མི་ཚུ་ག་ར་རང་གི་འབྱོར་པ་དང་ལོངས་
སྤྱོད་ གཏམ་དང་སྙན་གགས་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཡོདཔ་མ་ཤེས་
པར་ ངན་ལྷད་འབད་ནི་ལུ་ ངང་པ་མཚོ་ལུ་འཇུག་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཡིད་གཉིས་
ཐེ་ཚོམ་ག་ཅི་ཡང་མེད་པར་ མཛད་སར་མཐོངམ་ཨིན་པས། ངན་ལྷན་འབད་
ནི་དེ་གིས་ འཕྲལ་གྱི་འབྱོར་པ་དང་གཏམ་སྙན་གགས་འཐོན་ནི་ལུ་ ཕན་
ཐོགས་ཡོདཔ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་རུང་དུག་ཀིམྦི་འབྲས་བུ་ཟ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ 
འཕྲལ་ཁ་ལུ་ཞིམ་རུང་ མཇུག་ཐར་པའི་སྲོག་རྩ་གཅོད་པའི་གཤན་པ་ངོ་མ་
ཅིག་ཨིན་པས།  དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ ཆོསཔ་རྣམ་དག་ཚུ་གིས་ ལྷག་བསམ་
རྣམ་དག་གི་ཐོག་ལས་ ངན་སོང་གི་སྒོ་བཀག་ནི་དང་ཐར་པའི་སྲོག་རྩ་
བསྒྲུབ་ནིའི་ཆེད་དུ་ ཆོས་བཤད་ཚུ་ག་དེམ་ཅིག་གནང་རུང་ ད་རུང་མི་ཚུ་གི་
སེམས་ཁར་ ཁོང་ཕྱུགཔོ་འགྱོ་ནི་དང་གཏམ་སྙན་གགས་འཐོན་ནི་ལུ་ མ་
དགའ་བར་སླབ་བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན་པས། ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ཆོས་ལུ་
ལོག་ལྟ་བསྐྱེད་དེ་ཆོས་ལས་བཤད་མི་ཚུ་ མི་བདེན་ཟེར་མནོཝ་མས། ངོ་མ་
འབད་བ་ཅིན་ ཆོས་ལས་ཐོན་མི་ཚུ་མ་བདེནམ་སྤུ་ཙམ་ཅིག་ཡང་མིན་འདུག་
ཟེར་ཞུ་ནི། ཆོས་ལས་ག་ཅི་གསུང་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ སྡིག་པ་འབད་བ་ཅིན་ རང་
ལུ་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་འོང་། དགེ་བ་སྒྲུབ་པ་ཅིན་རང་ལུ་བདེ་བ་འཐོབ་འོང་
ཟེར་རང་གི་དོན་ལུ་དངོས་པའི་གནས་ཚུལ་ག་ཨིན་མི་དེ་བཤདཔ་ཨིན་པས། 
དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ ཕམ་ཚུ་གིས་ རང་གི་ཨ་ལོ་ལུ་ཕངས་སྟེ་ མེ་གུ་ལགཔ་
མ་བཤེད། ལགཔ་བཤེད་བ་ཅིན་ལགཔ་འཚིག་འོང་ཟེར་ མེའི་རང་བཞིན་
སླབ་དོ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་པས།  ཨིན་རུང་ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ ཕམ་གིས་སླབ་མི་
དེ་ མ་ཉན་པར་མེ་གུ་ལགཔ་བཤེད་དེ་རང་གི་ལགཔ་མེ་གིས་འཚིག་
བཅུགཔ་ཨིན་པས། དཔེ་དེ་དང་ཆ་འདྲཝ་སྦེ་ མི་ཚུ་གིས་ཡང་ ཆོསཔ་རྣམ་
དག་ཚུ་གིས་ཕན་སེམས་བསྐྱེད་དེ་ ངན་ལྷད་མ་མཛད་ཟེར་ཞུ་རུང་ མ་གསན་
པར་འཕྲལ་གྱི་བདེ་དོག་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ལུ་ཆགས་ཏེ་ངན་ལྷད་མཛད་དང་མཛད་
བཞིན་པ་ཨིན་པས་ཟེར་ཞུ་ནི། དེ་འབདཝ་ལས་རང་ལུ་བདེ་བ་ཅིག་དགོ་ནིའི་
དོན་ལུ་ར་ཨིན་པ་ཅིན་ དངོས་པའི་གནས་ཚུལ་ལུ་ སྡིག་པ་གིས་སྡུག་
བསྔལ་མྱོང་ནི་དང་ དགེ་བ་གིས་བདེ་བ་འཐོབ་ནི་ཨིནམ་ལས་ སྡིག་པ་མི་
དགེ་བའི་ལས་ངན་ལྷད་སང་སྟེ་བདེ་བའི་རྒྱུ་དགེ་བ་ག་དེ་དྲག་དྲག་ཅིག་
མཛད་གནང་ཟེར་མི་སེར་ཀུན་ལུ་གསོལ་འདེབས་ཞུ་ནི་ཨིན།

 དགེ་འདུན་དཔལ་བཟང་།
 མཁས་དབང་ལས་རོགསཔ།

༼འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེ་ལ་བསྟོད་པའི་རང་རྩོམ་སྙིང་ནས་གང་ཤར་མ།།༽

༉ གནས་བཟང་གསང་ཟབ་ཆོས་ཀྱི་རྫོང་ཆེན་དང། །ཡུལ་མིང་སྲིན་མོ་ལྟོ་
ཁར་ཟེར་བ་འདི། །སྔོན་མ་འབྱུང་རབས་ནང་ལུ་གོཝ་མ་གཏོགས། །རང་
གིས་མངོན་གསུམ་མཇལ་བའི་དུས་མ་འབྱུང་། །ད་རེས་ཚོགས་བསགས་
སྒྲིབ་སྦྱོང་བཀའ་དྲིན་ལས། །ན་གཞོན་གསེར་སྦྲང་བུང་བ་ཚོགས་རྣམས་དང་
། །འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེར་འཛོམས་པ་ཡིད་རེ་སྤྲོ།། 

འདྲ་མཉམ་ཁྲིམས་ལུ་བརྩོན་མི་སྦྱོང་བརྡར་གཅིག །མི་མང་བདག་སྐྱོང་
གོམས་འདྲིས་སྦྱོང་བརྡར་གཉིས། །དངུལ་རྩིས་འཛིན་སྐྱོང་འབྲེལ་བའི་སྦྱོང་
བརྡར་གསུམ། །སྤེལ་ཁང་དེ་གི་འཛིན་སྐྱོངརྣམས་གསུམ་ཨིན།།
ཐུགས་རིག་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་ལེགས་སྦྱར་བ། །སྐྱེས་བུ་རིགས་ལྡན་ཅན་གྱི་
སྦྱོར་བརྡར་པ། །དམ་ཚིག་ཤ་ཞེན་བརྩོན་པའི་ལས་འབྲས་ལས། །འབྲུག་
ཡུལ་མདུན་དུ་སྤོ་བ་ཐེ་ཚོམ་མེད།། 

སྤྱིར་བཏང་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་ཇི་ཌི་པི(GDP)། །ཀུན་ལ་ཕན་པའི་
གཞན་ཕན་ཚོགས་པ་དང་། །གུས་བཀུར་བརྩི་མཐོང་ཆེ་བའི་གསུང་བཤད་ཚུ། 
།བུ་ང་ཁ་ཙ་ཤི་ན་བློ་འགྱོད་གཞི།། 

བྱིན་རླབས་ཅན་གྱི་རྫོང་ཆེན་ཁྲ་མོ་དང་། །མངོན་པར་མཐོ་བའི་འཛིན་སྐྱོང་
ཡོན་ཏན་ཚུ། །སྣ་ཚོགས་ཀུན་ཚང་ཤེས་ཡོན་མཆོག་གྱུར་རྣམས། །སྤེལ་ཁང་
འདི་ནང་མ་གཏོགས་གཞན་ཁར་མེད། །

འབྲུག་གི་རྒྱལགཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེ་འདི། །སྙན་གགས་འཛམ་གླིང་ཀུན་
ལ་འབྲུག་ལྟར་ལྡིར། །འཛིན་སྐྱོང་སྦྱོང་བརྡར་ཆར་རྒྱུན་འབབ་པར་ཤོག 
།བསྐལ་བརྒྱར་འཛིན་སྐྱོང་མི་རྣམས་སྤེལ་བར་ཤོག།།

བསོད་ནམས་ནོར་བུ།
མི་མང་བདག་སྐྱོང་གི་མཐོ་རིམ་གོང་མའི་སྦྱོར་བརྡར་པ། 
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༼མི་དབང་རྒྱལ་སྲས་མཆོག་ དགུང་ལོ་ ༡ བཞེས་པའི་འཁྲུངས་སྟོན་གླུ་

དབྱངས་དྲི་ཟའི་རྒྱུད་མང་།༽

༉ སུམ་རྩེན་ལྷ་ཡུལ་མཚུངས་པ་དབྱར་རྔའའི་ལྗོངས། །

ཁ་བཞི་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གདན་ས་རུ།།

གནམ་བསྐོས་ལྷ་ལས་འབབ་པའི་ཡབ་ཡུམ་ལས། །

ལུང་བསྟན་ཅན་གྱི་མི་དབང་རྒྱལ་སྲས་འཁྲུངས།།

མེ་ཏོག་གང་ལ་ཕོག་པའི་ལྷ་བསྐལ་དང་། །

འབང་རྣམས་སྤྱི་མཐུན་བསོད་ནམས་འབྲས་བུ་ཡིས། །

དབང་ཕྱུག་བརྒྱུད་འཛིན་མི་ཉམས་རྒྱུན་གནས་པའི། །

ངོ་མཚར་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོ་གཅིག་ཏུ་འཛོམས། །

དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་རྣམ་བཀྲའི་ལྷོ་ལྗོངས་འདིར། །

རང་ཅག་འབངས་རྣམས་བདེ་སྐྱིད་དཔལ་དུ་གནས། །  

བཀའ་དྲིན་འགན་ཟླར་བྲལ་བའི་སྐྱབས་མགོན་དུ། །

ཡབ་མེས་སྲས་གསུམ་ལྷན་དུ་བཞུགས་པ་མཚར།།

འཛུམ་འཛུམ་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་རྒྱལ་སྲས་མཆོག །

མཛེས་མཛེས་འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་མིག་ཁར་མཛེས།།

དགའ་དགའ་རྒྱལ་སྲས་འཁྲུངས་པའི་སྐུ་དྲིན་གྱིས། །

ཤར་ཤར་དགའ་སྐྱིད་ཉི་མ་རྒྱུན་དུ་ཤར།།

མི་དབང་རྒྱལ་སྲས་སྐུ་ཚེ་རིང་བར་ཤོག །

རྒྱལ་པོའི་ཆབ་སྲིད་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་ཤོག།

མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་གོང་དུ་འཕེལ་བར་ཤོག །

སྐྱེ་འགྲོ་ཡོངས་ལ་ཐུགས་རྗེ་གཟྱིགས་པར་ཤོག།

         བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོགས། ཀ༽ 

དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་མཐོ་རིམ་གོང་མའི་སྦྱོང་བརྡར་པ།

༼ཕ་མའི་དྲིན་ལན་དྲན་དགོཔ།༽

ཐོག་མ་མེད་པའི་དུས་ལས་ད་ལྟོ་ཚུན། །བྱམས་དང་བརྕྤེ་བས་བསྐྱངས་པའི་དྲིན་

ཅན་མ། །ད་རེས་མི་ལུས་རིན་ཆེན་ཐོབ་མི་ཡང་། །དྲིན་ཅན་ཨ་མ་ཁྱོད་ཀྱི་བཀའ་

དྲིན་ཨིན། །ཟླ་དགུ་ཞག་བཅུ་ཁོག་པའི་ནང་ལུ་འབག།ཤ་ཁྲག་མཉམ་ཅིག་འདྲེས་

པའི་དྲིན་ཅན་མ། །ཟ་རུང་ཉལ་རུང་སྡོད་དེ་འབད་རུང་ར། །བུ་ལུ་གནོད་པའི་ཚ་གང་

འབག་མིའི་མ། །སྐྱེ་དུས་དམྱལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་རུང་ར། །ན་ཟུག་སེམས་

ལས་བརྗེད་པའི་དྲིན་ཅན་མ། །ཁ་དང་ཨུབ་ཀྱི་མི་གཙང་དེ་ཚུ་ལུ། །གཙང་ཙོག་མེད་

པར་འཕྱག་པའི་དྲིན་ཅན་མ། །འཇིགས་པ་ཀུན་ལས་སྐྱོབ་པའི་དྲིན་ཅན་མ། །ལུས་

ཀྱི་དྲོད་ཀྱིས་བསྐྱངས་པའི་དྲིན་ཅན་མ། །ཟས་ཀྱི་ཕུད་ཀྱིས་གསོ་བའི་དྲིན་ཅན་མ། 

།ལུས་ཀྱི་དང་མས་གསོ་བའི་དྲིན་ཅན་མ། །སྲོག་ལས་ལྷག་སྦེ་གཅེས་པའི་དྲིན་

ཅན་མ། །སྐྱོ་ངལ་མེད་པར་གསོ་བའི་དྲིན་ཅན་མ། །མ་ཤེསཔ་ཤེས་སྦེ་བཟོ་བའི་

དྲིན་ཅན་མ། །བུ་ཡི་བདེ་སྡུག་གཟྱིགས་པའི་དྲིན་ཅན་མ། །

ཧན་པའི་ཚིག་གིས་འབོ་པའི་དྲིན་ཅན་མ། །དྲིན་ཅན་ཨ་མའི་དྲིན་ལན་ཤེས་དགོཔ་

འདུག །དྲིན་ཅན་ཨ་མའི་དྲིན་ལན་ཤེས་ཏེ་སྦེ།།དྲིན་ཅན་ཨ་མའི་དྲིན་ལན་འཇལ་

དགོཔ་འདུག །དྲིན་ཅན་ཨ་མའི་དྲིན་ལན་འཇལ་ཐབས་ལུ། །རབ་ཅིག་བྱུང་ན་ལྷ་

ཆོས་ཡང་དག་སྒྲུབས། །དེ་མིན་ཨ་མའི་ཕྱག་ཕྱིད་ཞབས་ཏོག་ཞུ།།དེ་ཙམ་ཅིག་ཡང་

འབད་ཐབས་མེད་པ་ཅིན། །ཨ་མའི་དྲིན་ལན་སེམས་ཁར་དྲན་ཏེ་གིས། །དྲིན་ཅན་

ཨ་མར་ངོ་རྒོལ་འབད་མ་ད། །ལེགས་པའི་ལས་སྐྱིན་ཟོགཔ་གིས་འཇལ་བ་ཅིན། 

།དམྱལ་བའི་ནང་ལུ་མ་འགྱོ་ཐབས་རང་མེད། །

           དགེ་འདུན་དཔལ་བཟང་།

 མཁས་དབང་ལས་རོགསཔ། 
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༼དཔེ་ཆ་ལྷབ་དགོ་པའི་བསྐུལ་མ།༽

སྤེལ་ཁང་ལེགས་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་འདི་ན།། ས་ཕྱོགས་ཁག་ལས་

འཛོམས་པའི་ན་གཞོན་ཚུ།། སྐུ་གཟུགས་ལེགས་པ་ཙནྡན་ཤིང་ཆེན་

འདྲ།།ཞལ་རས་ལེགས་པ་ཡར་ངོའི་ཟླ་བ་འདྲ།། སེམས་རྒྱུད་ཕྲང་བ་ཚངས་

པའི་ཐྱིགས་དང་འདྲ།།འདྲ་བ་གསུམ་གྱིས་བརྒྱན་པའི་ན་གཞོན་ཚུ།། གསན་

ནིའི་ཐུགས་འདོད་ཡོད་རུང་མེད་རུང་ར།།མི་རྒན་ངེ་གི་མཐོང་ཚུལ་དུམ་ག་

ཅིག། ཁྱེད་ལུ་ཞུ་བའི་མནོ་བསམ་གདིང་ལས་ཤར།།དེ་ཡང་མདོར་བསྡུས་

ཅིག་སྦེ་ཞུ་བ་ཅིན།། སློབ་ཕྲུག་རེ་རེ་གཉིས་གཉིས་དེ་ཅིག་གིས།།གཞོན་པའི་

སྣང་བ་འབར་བའི་ཤུགས་ཀྱིས་སྦེ།། རང་ལུ་དགོ་པའི་ཡོན་ཏན་མ་ལྷབ་

པར།།སློབ་ཁང་ནང་ལས་གཟུར་ཏེ་སྡོད་སར་མཐོང་།། ད་ལྟོ་ཡོན་སྦྱང་པའི་

དུས་ཚོད་ལུ། །རང་ལུ་མཁོ་བའི་ཡོན་ཏན་མ་སྦྱང་ན།། འབྲས་བུ་བཏགས་ནི་

མེད་པའི་ཤིང་ཆེན་འདྲ།།ཤིང་ལུ་འབྲས་བུ་བཏགས་ནི་མེད་པ་ཅིན།། ཆུ་ལུད་

བླུགས་ཏེ་གསོ་བ་དོན་མེད་ཨིན།།ཡོན་ཏན་སྦྱངས་ཏེ་ཡོན་ཏན་མེད་པ་ཅིན།།

དང་པ་རང་གི་དུས་ཚོད་འཕྲོ་བརླག་དང་།།གཉིས་པ་ཕ་མའི་རྒྱུ་ནོར་ཆུད་ཟད་

བཏང་།། གསུམ་པ་མི་ཚེ་དོན་མེད་ངང་ལུ་རྫོགས།།དེ་ཚུ་མནོ་བསམ་ལེགས་

ཤོམ་གཏང་སྟེ་གིས།། རང་མགོ་རང་གིས་འཐོན་པའི་དོན་དག་ལུ།།ཡོན་ཏན་

ལེགས་ཤོམ་སྦྱང་སྟེ་འབད་བ་ཅིན།། རང་ལུ་ཕན་ཐོགས་དེ་བ་ཆེཝ་ཅིག་

མེད།།ཕ་མའི་དྲིན་ལན་ཨིན་རུང་དེ་གིས་འབྱོར།། གཞུང་གི་ཕྱག་ཕྱིད་ཨིན་

རུང་དེ་གིས་ཞུ།།རང་གི་གཉེན་གྲོགས་ཡོད་རུང་དེ་གིས་གསོ།། སློབ་དཔོན་

ཚུ་གི་ཐུགས་ཡང་དེ་གིས་དགྱེས།།དགའ་སྐྱིད་དཔལ་ཡོན་ག་ར་དེ་གིས་

འཛོམས།། དེ་ཚུ་ཐུགས་ཁར་ཡང་ཡང་བསྣམ་སྟེ་གིས།།ད་འབདན་གཟུར་ཏེ་

མ་བཞུགས་ཡོན་ཏན་སྦྱངས།།

དགེ་འདུན་དཔལ་བཟང་།

མཁས་དབང་ལས་རོགསཔ།

༼མི་དབང་ཞབས་ལ་བསྟོད་པའི་རང་རྩོམ།༽

༉ མི་དབང་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་རིག་ཆེ་བ་ཡིས། །རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་ལ་བདེ་
སྐྱིད་དཔལ་དུ་བསྐྱེད། །ལུགས་གཉིས་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བའི་རང་དབང་ཉིད། 
།མི་སེར་ཀུན་ལ་ཉེ་སྙོམ་བརྩེ་བས་བསྐྱངས། །རྒྱལ་པོའི་མཛད་རྣམས་རྣམ་
པར་བཀྲ་བ་འདི། །བདེ་འབྱུང་ཆེན་པོས་མཛད་དང་དབྱེར་མེད་བཞིན། །

ཉིན་ཚན་མེད་པར་འབངས་ཀྱི་མཐའ་དོན་གཟྱིགས། །འགྲོ་ཀུན་ཕ་མ་ལས་
ཀྱང་ངོ་མཚར་ཆེ། །ལུང་བསྟན་ཅན་གྱི་མི་དབང་རྒྱལ་པོ་ཡིས། །རྒྱལ་རབས་
ཅན་གྱི་དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་བཙུགས། །གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་སྔར་
ལས་བཙན་པོ་མཛད། །རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་མཚར།།
མི་དབང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མཛད་བྱ་ནི། །མཐའ་ཡས་ནམ་མཁའ་ལས་ཀྱང་
རྒྱ་ཆེ་ཞིང་། །རྒྱལ་ཁམས་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱིད་སྡུག་གཟྱིགས་ཚུལ་དེ། །ཕྱུག་པོ་
འབུམ་ཕྲག་རྣམས་ཀྱིས་འགན་ནུས་མེད། །རྒྱལ་པོའི་ཆབ་སྲིད་དར་ཞིང་
རྒྱས་པར་ཤོག །རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་དོན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་ཤོག། ། 
འབངས་རྣམས་བདེ་སྐྱིད་དཔལ་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །མི་དབང་རྒྱལ་པོ་སྐུ་ཚེ་
བརྟན་པར་ཤོག།

 
            བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས། 
 མི་མང་བདག་སྐྱོང་གི་མཐོ་རིམ་གོང་མའི་སྦྱོང་བརྡར་པ། 
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༼འཆི་བ་མི་རྟག་པ་དྲན་དགོ་པའི་སྐོར།།༽

དགུན་དུས་ཐལ་མདོག་བཀྲ་མེད་མཛེས་མེད་རྣམས།།
གླང་གིས་རྨོས་ནས་མི་ཡིས་བཅོས་པ་མིན།།
ཕྱི་སྣོད་འཇིག་རྟེན་བརྟན་མེད་རེ་འགའ་ཞེས།།
མངོན་སུམ་དབང་པོའི་མིག་ལ་ངོ་བརྡ་སྤྲོད།།

འདི་དུས་རང་སེམས་ཉོན་མོངས་སང་འདོད་ནས།།
རང་ཡང་མི་རྟག་འཆི་བའི་སྣོད་ནང་ལས།།
ཐར་མེད་བསམ་པའི་མེ་ཏོག་སྐྱེ་ཐབས་ལུ།།

ཟ་འདུག་ཉལ་འགྲོ་བཞི་ལ་མི་རྟག་སྒོམས།།
བཟའ་ཚང་གཅིག་གི་ནང་དུ་མཚོན་ན་ཡང།།
དགུན་དུས་ཕ་མ་གཉིས་ནི་བུ་གཞི་གིས།།
བསྐོར་ཞིང་ལྟོ་ཡང་ཧ་ཧ་ཧི་ཧི་ངང་།།
ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་བླུགས་ནས་སྤྲོ་མང་སྟོན།།

དབྱར་དུས་མཁའ་ལས་འབྲུག་སྒྲ་ལྡིར་བའི་སྐབས།།
ཕ་མའི་སེམས་ལ་ཞིང་ལཱ་འབད་བའི་དུས།།

སླེབས་པའི་རྟགས་མཚན་ཡིན་སེམས་སྐྱོ་འཁྲུལ་ཚུ།།
བརྟན་མེད་མི་རྟག་རྒྱལ་པོས་འཁོར་བ་ཡིན།།

གྲོང་ཁྱེར་ནང་དུ་མི་དོ་མི་མཉམ་པར།།
རྒས་གཞོན་བར་ཆུང་རིམ་གྱིས་འགྲོ་བ་འདི།།
སྤྲོ་ཞིང་དགའ་བའི་ངང་ལས་རྒས་པ་མིན།།
མི་རྒས་མི་ཤི་བསམ་ཡང་འདི་ལ་ཐུག།

དངོས་པོའི་ཆོས་ནི་སངས་རྒྱས་སྟོང་འབྱོན་ཡང་།།
རྟག་ཅིང་བརྟན་པའི་གཞི་ལུ་གྲུབ་པའི་དབང་།།

མི་རྟག་རྒྱལ་པོས་མ་གནང་ཞལ་གསུངས་ནས།།
སྙིང་རྗེ་ཐུགས་ལ་འཆང་ནས་སྤྱན་ཆབ་ཤོར།།

འཆི་བ་མི་རྟག་རྒྱལ་པོ་བྱོན་པའི་སྐབས།།
མི་དབང་སྟག་གཟྱིག་ཅན་ཡང་སྙིང་བརྡར་ནས།།
དགའ་ཞིང་སྤྲོ་བའི་རྩེད་མོ་མ་གཟྱིགས་པར།།
ཐུགས་ལ་མི་རྟག་བསྒོམ་ནས་མ་ཎི་འགང་།།
ཅི་ཡང་མེད་པའི་སེམས་ཅན་རང་ལྟ་བུ།།

༼མཚན་ལྡན་བླ་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་བསྟོད་པ།༽

ཕྱི་ཡི་མུན་ཚོགས་བསལ་བར་མི་བྱེད་ཅིང་།།
ཀུ་མུཏྟ་ཡང་བཞེད་ལ་མི་ཕན་པའི།།
ཁྱོད་ཀྱི་མཁྱེན་པའི་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས།།
ནང་གི་མུན་ཚོགས་འཇོམས་ལ་སྙིང་ནས་འདུད།།

མ་རིག་རྨོངས་པའི་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་དག།
མི་བཟོད་སྡུག་བསྔལ་དྲག་པོས་མནར་བ་ལ།།
བཟོད་པར་དཀའ་བའི་སྙིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་སེམས།།

འཁྲུངས་ནས་སྤྱན་ཟུང་ཟུར་ནས་དལ་རྒྱུན་འབབ།།

མཚར་སྡུག་ལྟ་བས་ངོམས་པ་མེད་པའི་ཞལ།།
ལང་ཚོའི་དཔལ་གྱིས་དྲེགས་པའི་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ།།
ཨུདྤལ་ལ་དང་དགའ་བ་གསུམ་པ་ཡི།།
བསིལ་ཟེར་ཅན་གྱིས་དལ་གྱིས་བརྐུས་པ་འདྲ།།

ཁྱོད་སྐུ་དཔག་བསམ་ལྗོན་པའི་སྡོང་པོ་རུ།།
རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་མཁྱེན་རབ་ལོ་འདབ་རྒྱས།།
ཡོན་ཏན་འབྲས་བུ་འཛིན་མར་དུད་མཐོང་བས།།

གཞོན་ནུ་འདབ་ཆགས་ཚོགས་རྣམས་དབང་མེད་བསྡུས།།

འགྲོ་ཀུན་ཐར་པའི་ལམ་དུ་འདྲེན་པའི་ཕྱིར།།
འཇམ་དཔལ་མི་ཡི་གཟུགས་སུ་སྣང་གྱུར་ཀྱང་།།
བདག་འདྲ་རྨོངས་པའི་མུན་པས་རབ་བསྒྲིབས་པས།།
ཚིག་རྩུབ་ངན་པས་རྨོད་པར་མཐོལ་ལོ་བཤགས།།

  དགེ་འདུན་དཔལ་བཟང་།
 མཁས་དབང་ལས་རོགསཔ།
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ལུས་ལ་ཚེར་མ་བསྣུན་ཀྱང་འཇིགས་སྐྲག་ན།།
ལུས་དང་སེམས་གཉིས་བྲལ་བའི་སྟོབས་ཆེ་བ།།
མི་རྟག་ཉིད་ལ་ཅི་ཕྱིར་མི་སྐྲག་གོ།།

               ཀོ་ཏ།།
མི་མང་བདག་སྐྱོང་གི་མཐོ་རིམ་གོང་མའི་སྦྱོང་བརྡར་པ།
...............................................................

༼རྒྱལ་ཡོངས་སློབ་དཔོན་གྱི་ཉིན་མར་ སློབ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ཕུལ་བའི་བཀྲིས་
ལེགས་སྨོན་གྱི་རྩོམ། ༽

༉ ད་རེས་དཔལ་གྱི་ཉིན་མའི་དུས་སྐབས་ལུ།། དྲིན་ཆེན་སློབ་དཔོན་ཡོངས་
ཀྱི་ཞབས་དྲུང་དུ།། གསུང་དབྱངས་གཅིག་པའི་སྒོ་ལས་ལེགས་སྨོན་
བཅས།། སློབ་ཕྲུག་ཡོངས་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ།། འཛམ་གླིང་མུན་
པ་སེལ་བའི་སྒྲོན་མེ་དང་།། རིག་པའི་གཏེར་སྒོ་ཕྱེ་བའི་ལྡེ་མིག་བཟུམ།།
ཀུན་ལ་མཁས་པའི་དྲིན་ཆེན་སློབ་ཚོགས་ཀྱིས།། སློབ་ཕྲུག་ཡོངས་ལ་ལམ་
བཟང་སྟོན་པ་མཚར།། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ལམ་སྟོན་གནང་མི་དང་།། སྤྱན་རས་
གཟྱིགས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་སློབ་དཔོན་ལུ།། ང་བཅས་སློབ་ཕྲུག་ན་གཞོན་ཕོ་མོ་
གིས།། སྙིང་གི་རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་ནས་བཀའ་དྲིན་བསམ།། མུན་སེལ་ཤེས་
རབ་རང་བཞིན་སློབ་དཔོན་གྱིས།། གཞན་ཕན་བློ་ཡིས་བདེ་བའི་ལམ་སྟོན་
པ།། སྙིང་རྗེའི་རང་གཟུགས་དྲིན་ཅན་ཁྱེད་རྣམས་ནི།། སྐུ་ཚེ་བསྐལ་བརྒྱར་
ཡུན་དུ་བརྟན་པར་ཤོག། སྐྱབས་གནས་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ་
མཆོག།། ང་བཅས་སློབ་ཕྲུག་ན་གཞོན་ཕོ་མོ་གིས།། སྙན་པའི་གླུ་དབྱངས་
མཆོད་པ་ཕུལཝ་དང་བཅས།། མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་དར་ཞིང་རྒྱས་སྨོན་ཞུ།།
                    

                         ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ། 
ཁྲིམས་དོན་མཐོ་རིམ་གོང་མའི་སྦྱོང་བརྡར་པ། 

༼ཀ་རྩོམ་སྣང་བ་གང་ཤར་ཆོས་བསྐུལ་མ།།༽

༉ ཀ་ཡེ་གསོན་དང་བློ་མཐུན་ཆོས་གྲོགས་ཚོགས།།
ཁ་བཞི་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཞིང་དུ་སྐྱེས།།
ག་ནས་བལྟས་ཀྱང་སྐལ་བ་མ་ཆུང་སྙམ།།
ང་ཡི་ཆོས་གྲོགས་རྣམས་ཀྱང་ཐུགས་དགྱེས་མཛོད།།

ཅ་ཅོ་འཐབ་འཛིང་ནད་མུག་འཁྲུགས་རྩོད་ཉུང་།།
ཆ་འཇོག་མཚན་ཉིད་ལྡན་པའི་མི་རིགས་ལྡན།།

ཇ་ཆང་འདོད་རྒུར་འཛོམས་ཀྱང་མཚམས་ཚོད་མཁས།།
ཉ་མོ་ལྕགས་ཀྱུར་མི་ཞེན་ཐག་ཆོད་ལགས།།

ཏ་ཐཱ་ག་ཏའི་གོ་འཕང་བསྙེག་པ་ལ།།
ཐ་མལ་ཤེས་པ་མ་བཅོས་རྒྱུན་དུ་སྐྱོངས།།
ད་ལྟའི་མི་ལུས་འདི་ནང་མ་འབད་ན།།
ན་ཚོད་རྒས་པའི་དུས་སུ་བྱེད་བསམ་བླུན།།

པ་ཏྲ་གསེར་དངུལ་རིན་ཆེན་ཕུལ་བས་ཀྱང་།།
ཕ་མའི་དྲིན་ལན་མི་འབྱོར་རྒྱལ་བས་གསུངས།།

བ་མོ་དང་འདྲའི་མི་ཚེ་ཐུང་ཀུ་ནང་།།
མ་རུ་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་ཆོས་ལ་བསྐུལ།།

ཙ་རི་སྨྱུག་མ་དང་འདྲའི་རང་ལུས་ལ།།
ཚ་གང་བཀྲེས་སྐོམ་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་ཀྱང་།།
ཛ་ཏི་བླ་མའི་གདམས་ངག་དུས་རྒྱུན་དུ།།
ཝ་ལེར་ཡིད་ལ་སྐྱོང་བས་བདེ་བར་ཤར།།

ཞ་གོས་ངུར་སྨྲིག་གྱོན་པའི་སྐྱེས་བུ་ལ།།
ཟ་འཐུང་ལོངས་སྤྱོད་མཆོད་པ་འབུལ་བྱེད་ན།།

འ་དོམ་ཤ་ལ་སྲེད་པའི་ཉེས་དམིགས་དག།
ཡ་རབས་རྒྱལ་བའི་ལམ་སྣ་ཟྱིན་པར་འགྱུར།།

ར་ལུག་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱང་ཆོས་སྐུར་གཅིག།
ལ་ལུང་ཕྱོགས་བཅུར་ས་ཕྱོགས་གར་གནས་ཀྱང་།།
ཤ་ཁྲག་ལས་གྲུབ་ཕུང་པོ་དེ་ཉིད་དུ།།
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ས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་སར་ཕྱིན་ཤོག།
ཧ་ཧ་གད་མོ་བགད་པའི་དུས་མ་ཡིན།།
ཨ་ཙ་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པའི་དུས་ཞིག་ལགས།།
ཧ་ཧ་སྡིག་པའི་ལས་ཀྱིས་དུས་མ་འདའ།།

ཨ་ཙ་དམྱལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་བཟོད་ནུས་སམ།།
མི་ཚེ་མར་མེ་རླུང་གིས་བསྐྱོད་དང་མཚུངས།།

དོ་ནུབ་ཙམ་ཡང་མི་འཆི་གདེང་ནི་མེད།།
དེ་བས་ད་ལྟ་རང་དབང་ཡོད་པའི་དུས།།

བླ་མ་མཚན་ཉིད་ལྡན་པ་བསྙེན་པར་བྱ།།
ངེས་འབྱུང་སྐྱོ་ཤས་མི་རྟག་འཇིགས་པས་བསྐུལ།།
བླ་མ་སྒོ་གསུམ་བཏུད་དེ་བསྟེན་ནས་ཀྱང་།།
གསང་སྔགས་ཟབ་མོའི་ལམ་ལ་འཇུག་པ་མཁས།།

སྒོ་གསུམ་ཕངས་མེད་འབུལ་ཏེ་དབང་ལུང་ཞུ།།
བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་བརྩོན་པའི་དུས་མ་ལགས།།

བླ་མའི་གཅིག་ཤེས་ཀུན་གྲོལ་གདམས་ངག་ལ།།
བཅོས་མིན་དད་པས་ཉིན་མཚན་བར་མེད་པར།།

བསྒོམ་ན་ཚེ་འདིར་ཆོས་སྐུའི་ཀློང་དུ་གྲོལ།།
ཀ་རྩོམ་སྣང་བ་གང་ཤར་ཅུང་ཟད་དེ།། 
སྙན་ངག་ཚིག་གིས་བརྒྱན་པ་ཅང་མ་མཆིས།།
རང་རིག་རང་ངོ་བཅོས་མེད་སྐྱོང་ཞིན་དུ།།

རིག་པ་ཐོལ་བྱུང་ཟང་ཐལ་ངང་ནས་བྲིས།།
ནོར་བ་དམིགས་མེད་ཆོས་དབྱིངས་ངང་དུ་བཤགས།།

དེ་ལས་བྱུང་བའི་དགེ་བ་ཇི་སྙེད་པ།།
བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་བུས་ས་སྟེང་ཡོངས་གང་ནས།།

རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་སྲིད་མཐར་གནས་འགྱུར་ཅིག།
རང་དང་མཉམ་པའི་མཆེད་གྲོགས་ཕོ་མོ་ལ།།

ཅུང་ཟད་ཕན་པའི་བསོད་ནམས་ཡོངས་འདུས་ཏེ།།
ཚེ་འདིར་ཕ་མས་གཙོས་གྱུར་སེམས་ཅན་རྣམས།།

རང་རིག་ཆོས་སྐུའི་ངང་དུ་འགྲོལ་བར་ཤོག།
སྤྱིར་གྱི་འཛམ་གླིང་ཡོངས་དང་བྱེ་བྲག་ཏུ།།
འབྲུག་པའི་རྒྱལ་བློན་འབངས་རྣམས་བདེ་བའི་ངང་།།

ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་ལྟ་བའི་གཞིར་བཟུང་ནས།།
བློ་མཐུན་ངང་ནས་ཐར་པའི་སར་ཕྱིན་ཤོག།

པདྨ་རྒྱལ་པོ། 
མི་མང་བདག་སྐྱོང་གི་མཐོ་རིམ་གོང་མའི་སྦྱོང་བརྡར་པ། 

...............................................................

༼བློ་ཟེ་གསེར་གྱི་ཐྱིག་པ།༽

༉ སེམས་རིག་པའི་ལྕགས་ཀྱུ་ནང་ལས་བཙུགས།།ངེའི་བློ་ཟེ་སྣང་བ་གང་
ཤར་འདི།། རྣཝ་སྦྲང་རྩི་རྒྱསཔ་ཕྱི་ལས་ཉན།།མི་ཡོད་ཚད་ཅིགཔོ་ལུ་རང་མི་
ཞུ།། ང་རྩོམ་འབྲིཔ་རིན་ཆེན་དབང་འདུས་ཀྱིས།།སེམས་མནོ་སྦྱང་ཆུང་མི་རེ་
གཉིསམ་ལུ།། ཚིག་ཧན་པའི་སྙན་ངག་མེད་པའི་ཁར།།གཏམ་དཔྤེ་དང་
སྦྲགས་ཏེ་བཤད་པ་ཅིན།། དོན་སྙིང་པོ་ཆེཝ་ཅིག་མེད་རུང་ར།།ཡར་ལྷ་ཁང་
མཆོད་རྟེན་བྱིན་ཆེ་རུང་།། ཕྱི་མ་དགཔ་ཆུ་གིས་བཤལ་ནི་དང་།།ནང་ཡོད་པའི་
ནང་རྟེན་གཙོ་ཆེ་དགོ། ནང་མ་དགཔ་གཏམ་གྱིས་བཤལ་དགོ་པས།།ཟམོ་
བུད་མེད་བལྟ་བའི་གཟུགས་མཛེས་རུང་།། ནང་མནོ་བའི་སེམས་ཀྱི་དམ་
ཚིག་དགོ།དཔེ་མ་གཞི་འདི་དང་ཆ་འདྲཝ་ཅིག། འབྲུགཔ་ཟེར་བའི་མིང་གིས་
དོན་མི་བཏུབ།།ནང་འབྲུག་པའི་ཁ་སྐད་ལམ་སྲོལ་ཚུ།། མི་རང་གིས་ཁུངས་
དོན་ཤེས་དགོཔ་གཅིག།རོགས་གཞན་ལུ་འགྲེལ་བཤད་ཕུལ་དགོཔ་
གཉིས།། ནང་ཕན་ཚུན་ལམ་སྟོན་མཛད་དགོཔ་གསུམ།།འདི་ཐུགས་ལུ་
བསྣམ་དགོཔ་གལ་ཆེ་བས།། ཕྱོགས་བཞི་ལས་བྱོན་པའི་ཆོས་གྲོགས་
རྣམས།།དཔལ་འབྲུག་པའི་ནང་ཆོས་ཉམས་ལེན་མཛད།། ཆུམོ་གཞུང་ལུ་ཉ་
མོའི་ཕོཝ་བཀལ་ཏེ།།དཔལ་འབྲུག་པའི་ཁ་སྐད་ལག་ལེན་འཐབ།། སེམས་
དགའ་སྤྲོ་འགྱུར་བ་དོན་མ་ཕན།།དཔལ་འབྲུག་པའི་ལམ་སྲོལ་བདག་འཛིན་
མཛད།། འབྲུག་གཞུང་དང་ཆབ་འབངས་ཆ་མཉམ་དང་།།དཔལ་མི་དབང་
ཆོས་རྒྱལ་རིམ་བྱོན་ལུ།། བློ་དམན་པ་ཀརྨ་ ཆོས་འཕེལ་དང་།།རང་རིན་ཆེན་
དབང་འདུས་གཉིས་ཀྱིས་སྦེ།། ལགཔ་ཐལ་མོ་ཧིང་ཁར་སྦྱར་ཏེ་གིས། 
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།སེམས་དྲི་མེད་དཔང་པོར་བཙུགས་ཏེ་གིས།། ཁྱེད་ཐུགས་རིག་མཁས་པའི་
མཆེད་གྲོགས་ལུ།།ཕྱག་ཞུ་ནིའི་ཁས་བླངས་མཛད་གནང་ཟེར།། གསོལཝ་
ལན་བརྒྱབ་སྟེ་བཏབ་སྟེ་ཞུ་དོཝ་ལས།། ཁྱེད་དམངས་ཀྱི་ཐུགས་ལས་མ་
ཡོལ་བར།། དུས་རྒྱུན་དུ་ཐུགས་ལུ་བསྣམ་སྟེ་གིས།།ད་དེ་སྦེ་མཛད་དེ་བཀའ་
དྲི་བསྐྱང་།།

རིན་ཆེན་དབང་འདུས་           དང་          ཀརྨ་ ཆོས་འཕེལ། 
མི་མང་བདག་སྐྱོང་གི་མཐོ་རིམ་གོང་མའི་སྦྱོང་བརྡར་པ།

...............................................................

༼འཛིག་རྟེན་འཛམ་གླིང་འདི་ནང།།༽

ཤར་ལས་ཤར་བའི་འཁྲི་གདུགས་ཉི་མ་འདི།།
དུས་ཚོད་རིམ་གྱིས་རྫོགས་ཏེ་འགྱོཝ་ད་ལུ།།
མ་མཐོང་མཐོ་བའི་ལ་མའི་རྒྱབ་ལུ་སྨོ།།
འཛུལ་བ་ཚོ་སྔོན་ལས་རང་ཨིན་པས་ས།།

ཁབ་གྱི་སྤྱི་ཏོག་ཙམ་ཡང་གསོགཔ་མ་ནུམ།།
རང་གཟུགས་གསེར་ལས་ལྷགཔ་སྦེ་ཕངས་རུང་རང།།

ལྡུམ་ར་ནང་གི་ཚོད་སྲེད་བཏུབ་བཟུམ་སྦེ།།
སེམས་ཅན་དེ་ཚུ་བསད་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད།།

ལས་མ་དག་པའི་དུད་འགྲོ་སེམས་ཅན་ཚུ།།
ཁ་སླབ་མ་ཤེས་མནོ་བསམ་བཏང་མ་ཤེས།།
འཇིག་རྟེན་ཁ་སླབ་མནོ་ཅན་དེ་ཚུ་གིས།།
བྱམས་སེམས་ཆུ་ཐྱིག་ཙམ་ཡང་སྐྱེས་མ་ཤེས།།

ལུས་ནི་མགྱོན་ཁྱིམ་སེམས་ནི་གནས་པོ་ཨིན།།
ནམ་ཅིག་ཟེརཝ་ད་འཛམ་གླིང་སང་འགྱོ་དགོ།

དེ་བསྒང་དགེ་བ་བསགས་བསགས་པ་མེད་པ་ཅིན།།
དམྱལ་བར་མ་གཏོགས་འགྱོ་ས་གཞན་ཁར་མེད།།

དེ་བ་ད་ལྟོ་དགེ་བར་བརྩོན་པ་ཅིན།།
ཕྱི་མར་ཐར་པའི་ལམ་ལས་འགྱོ་ཆོགཔ་ཨིན།།

བསོད་ནམས་ཆོས་སྒྲོན།
ཁྲིམས་དོན་སློབ་སྦྱོངཔ་ཁ་སྡེ།

...............................................................
༼རང་སེམས་དགའ་བའི་སྟག་ཤར་ལྷ་དང་འདྲ།།༽

ཞལ་རས་དཀར་གསལ་ཟླ་བ་ཉིད་དང་མཚུངས།།

སྤྱན་གཉིས་བུང་བ་ཡམ་ཡོམ་གཡོ་བ་ནི།།

སྨན་ཆུང་རང་གིས་འདོད་པའི་སྟག་ཤར་རོ།།

སྟག་ཤར་འདོད་པའི་རིན་ཆེན་ནོར་བུའི་རིགས།།

བདག་གིས་ཐོབ་པར་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བས་སོ།།

སྙན་ངག་མཁས་པའི་བསླུ་བའི་ཚིག་རྒྱན་གྱིས།།

རང་དབང་མེད་པའི་བདག་གི་ཡིད་ནི་འཕྲོག།།

བུམ་པའི་ནང་ནས་ཁྲུས་ཆུ་འབབ་པ་ལྟར།།

སྙིང་གཏམ་གསེར་གྱི་ཐྱིགས་པ་བདག་ལ་གསུངས།།

རྒྱ་མཚོའི་ནང་ནས་པདྨ་རྒྱས་པ་བཞིན།།

སྨན་ཆུང་རང་གི་དགའ་བ་འཕེལ་བས་སོ།།

ཁྱོད་ཀྱི་བརྩེ་བ་སྦྲང་རྩིའི་རོ་ལྟ་བུ།།

མྱོང་པ་ཙམ་གྱིས་བདག་ཡིད་ཚིམ་པར་གྱུར།།

རེག་པ་འཇམ་པས་པདྨ་ངེས་པར་གསལ།།

བདག་ལ་རེག་ཚེ་ཡུད་ཙམ་ལྷ་ཡུལ་ལྷུངས།།

སྐུ་གཟུགས་ལྗོན་པ་ཙནྡན་གཟུགས་ཀྱི་ཟླ།།

དེ་ཡི་ནང་ནས་དྲི་ཞིམ་བདག་གིས་མྱོང་།།

འགྲོ་ཚོས་མེ་ཏོག་རླུང་གིས་དཀྲུགས་པ་ལྟར།།

སྨན་ཆུང་རྣམས་ཡང་ཧམ་བགང་ངང་དུ་ལུས།།

ཤེས་རབ་ཟུར་ཕུད་ལྔ་པའི་བློ་དང་མཐུན།།

རང་བཞིན་ཡིད་འཕྲོག་བྱེད་པའི་སྙིང་གཏམ་བཤད།།

རིགས་བཟང་དུང་དཀར་ཆོས་རྗེས་ཡང་དག་མཚུངས།།
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དམན་པ་བདག་དང་ཕྲད་པར་ཡིད་རེ་དགའ།།

ཐུགས་ནི་བྱང་སེམས་ལྟ་བུ་གང་བས་བྱམས། །

བརྩེ་བའི་མིག་གིས་ལན་ཅིག་བལྟས་ཙམ་གྱིས།།

སུམ་རྩེན་ཡུལ་དུའང་དེ་འདྲའི་བདེ་བ་ནི།།

ཡོད་དམ་སྙམ་མོ་བདག་ནི་ཕྱང་མོ་མྱུག།

གསུང་སྐད་ཁུ་བྱུག་སྙན་མོའི་དཔལ་རབ་གསལ།།

རྩུབ་ཚིག་བརྗོད་ཀྱང་བདག་ལ་སྙན་པར་སྣང་།།

ཕ་མའི་བསླབ་བྱའི་ཚོགས་རྣམས་ཡང་དག་གསལ།།

བདག་ལ་བཟང་པོའི་ལམ་སྟོན་ཁྱོད་ཀྱིས་བྱེད།།

བཤད་པའི་གཏམ་རྣམས་རྒྱལ་བའི་གསུང་རྗེས་འདྲངས།།

ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་བདག་གི་མུན་ནག་སེལ།།

གནས་ལུགས་བྱང་སེམས་རྣམས་ཀྱི་དག་ཟླར་གྱུར།།

འགྲོ་ལ་ཕན་པ་བཞིན་དུ་བདག་ལ་བརྩེ།།

སྟག་ཤར་ཁྱོད་དང་འཛོམས་པའི་དགའ་བ་ནི།།

བདེ་བ་ཅན་དུ་གཤེགས་པའི་བདེ་བ་འགལ།།

གནས་ཆེན་པོ་ཏ་ལ་དང་སོ་སོར་རྟོགས།།

གནས་དེའི་ནང་ནས་མ་བྲལ་བདག་གིས་སྨོན།།

 བདེ་ཆེན་བཟང་མོ།

 ཁྲིམས་དོན་སློབ་སྦྱོང་པ་སྡེ་ཚན་ཀ་པ།

༼རིམ་གྲོའི་དོན་ལུ་ མགོན་པོ་སྟོང་ཚོགས་བཏང་དགོས་པའི་ཁུངས།༽
ང་བཅས་ར་མི་གིས་ལས་ངན་སྣ་ཚོགས་བསགས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ རྐྱེན་ངན་ཚུ་འབྱུང་དང་

བྱུང་བཞིན་པ་ཡོད།  དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ རྐྱེན་ངན་དེ་ཚུ་བཟླྲོག་ཐབས་ལུ་ མགྲོན་བཞི་ལུ་

ཞི་བའི་སྒོ་ལས་མཆོད་པ་དང་གཏོར་མ་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་བཟླྲོག་ནི་དང་་དེ་སྦེ་ཞི་བའི་སྒོ་ལས་

བཟླྲོག་མ་ཚུགས་མི་ཚུ་ ཁྲོ་བའི་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཐོག་ལས་བཟླྲོགཔ་ཨིན། དེ་ཡང་དཀོན་

མཆོག་གི་སྲིད་ཞི་སྟེ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མགྲོན་ཚུ་ལུ་ དངོས་སུ་

འབྱོར་པའི་མཆོད་པ། ཡིད་ཀྱིས་སྤྲུལ་པའི་མཆོད་པ། སྨོན་ལམ་སྟོབས་ཀྱི་མཆོད་པ་ལ་

སོགས་པའི་སྒོ་ལས་ མཆོད་པ་ཕུལ་ཏེ་རང་གི་ཚོགས་རྫོགསཔ་ལས་རྐྱེན་ངན་ཞི་ཐབས་

ཅིག་ཨིན། དེ་ལས་མགོན་པོ་ཡོན་ཏན་གྱི་མགྲོན་དེ་ལུ་དབྱེ་བ་ཅིན་ འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་

རྟེན་ལས་འདས་པའི་མགྲོན་གཉིས་ཡོདཔ་ཨིན།

དེ་ཡང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་མགྲོན་འདི་ ཡེ་ཤེས་པའི་ལྷ་ཚོགས་དཔལ་ཡེ་ཤེས་

མགོན་པོ་དང་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ཨིན། དེ་ཚུ་ལུ་མཆོད་པ་ཕུལ་བ་ཅིན་ 

ཚོགས་རྫོགས་ཏེ་རྐྱེན་བཟླྲོག་ཚུགས་པའི་ཁར་ཞི་བའི་སྒོ་ལས་བཏུལ་མ་ཚུགས་པའི་

ལན་ཆགས་ཤ་འཁོན་གྱི་མགྲོན་ཚུ་བསྒྲལ་གནངམ་ལས་རང་གི་རྐྱེན་དང་བར་ཆད་ཚུ་

བཟླྲོགཔ་ཨིན། དེ་ལས་འཇིག་རྟེན་པའི་མགོན་པོ་ཡོན་ཏན་གྱི་མགྲོན་ནི་ལྷ་ཆེན་བརྒྱད་

དང་ཀླུ་ཆེན་ལ་སོགས་པ་དང་ས་ཐོབ་མེན་པའི་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་ཨིན། དེ་ཚུ་ལུ་མཆོད་

པ་ཕུལ་བ་ཅིན་ དེ་ཚུ་ཐུགས་དགྱེས་ཏེ་འཕྲལ་གྱི་རྐྱེན་དང་བར་ཆད་སེལཝ་ཨིན། 

འགྲོ་དྲུག་སྙིང་རྗེའི་མགྲོན་ནི་དམྱལ་བ་དང་ཡི་དྭགས་ལ་སོགས་པའི་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་

གཏོར་མ་དང་བསུར་དང་བསྔོ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ལས་ཁོང་ལུ་ ཕན་པ་བསྒྲུབ་ཨིན། དེ་

གིས་ཁོང་གི་ཡིད་ཚིམས་ཏེ་ཐར་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་ལས་དེ་ཡི་དགེ་བ་རང་གི་ཐོབ་སྟེ་

ཚོགས་རྫོགསཔ་ལས་རྐྱེན་དང་བར་ཆད་ཞིཝ་ཨིན། 

ལན་ཆགས་ཤ་འཁོན་གྱི་མགྲོན་ནི་ ཟ་བ་ཤ་ལ་དགའ། འཐུང་བ་ཁྲག་ལུ་དགའ་མི་འདྲེ་

སྲིན་གདུག་པ་ཅན་དང་བགེགས་དང་འབྱུང་པོ་ཚུ་ལུ་ གཏོར་མ་དང་བསུར་ལ་སོགས་པ་

བྱིན་དགོཔ་ཨིན།  ཁོང་ཚུ་ཡིད་ཚིམས་ཚུགས་པ་ཅིན་ གནོད་པའི་བསམ་པ་ཚུ་ཞི་སྟེ་རང་

ལུ་གནོད་པ་མི་བཀལཝ་ཨིན། ལ་ལུ་ཅིག་ལས་ཀྱིས་དབང་གིས་སྦེ་གདུག་སེམས་ཆེ་

དྲགས་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་ གཏོར་མ་དང་བསུར་ལ་སོགས་པ་གིས་ཡིད་མགུ་མ་ཚུགས་

པར་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཚུ་ཞི་བའི་ཐབས་ལུ་དང་པ་འཇིག་རྟེན་པའི་ལྷ་ཆེན་ཚུ་མཆོད་པ་ཕུལ་

ཏེ་དྲག་པོ་མངོན་སྤྱོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ཞི་དགོཔ་ཨིན།  དེ་ལས་འཇིག་རྟེན་པའི་ལྷ་ཚུ་གིས་

ཡང་ཞི་མ་ཚུགས་མི་ཚུ་ ཡེ་ཤེས་པའི་ལྷ་ཚུ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་དྲག་པོ་མངོན་སྤྱོད་དྲག་པོའི་

ལས་ཀྱི་སྒོ་ལས་བཟླྲོག་དགོཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ ཡེ་ཤེས་པའི་ལྷ་ཚོགས་ལུ་ཚུ་ལུ་ 

ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་རྐྱེན་དང་བར་ཆད་

ག་ར་བཟླྲོག་ཚུགསཔ་ལས་ ཡེ་ཤེས་པའི་ལྷ་ཚོགས་ལུ་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོརཝ་

ཨིན།  རྐྱེན་ངན་བཟླྲོག་ཐབས་ལུ་ ཡེ་ཤེས་པའི་ལྷ་ཚོགས་ག་ར་ལུ་ཚོགས་འཁོར་བསྐོར་

རུང་ བཏུབ་པ་ཅིན་ གཞུང་གིས་དཔལ་ཡཻས་མགོན་པོའི་སྟོང་ཚོགས་ག་ཅི་སྦེ་གཙོ་བོ་

སྟོནམ་ཨིན་ན་ཟེར་མནོ་བ་ཅིན་ 

ཧེ་མ་ང་བཅས་ར་ལྷོ་མོན་ནགས་ཀྱི་ལྗོངས་འདི་ན་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་མ་དར་བར་ 

མོན་པའི་་ཡུལ་ཟེར་སྡོད་ཏེ་ མི་དང་མི་མ་ཡིན་པའི་ལྷ་སྲིན་དང་འདྲེ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་ཚུ་

གིས་ མི་དང་དུད་འགྲོ་ཚུ་ལུ་ ཉིནམ་དཀར་པོའི་ནང་ལུ་ཡང་ ཚེ་སྲོག་ལུ་གནོད་པ་བཀལ་

དང་བཀལ་བཞིན་པར་ཡོདཔ་ལས་ འགྲོ་བའི་བསོད་ནམས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་སྨོན་

ལམ་གཅིག་ཁར་མཐུདཔ་ལས་ དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་ རྒྱ་གར་གྱི་སློྤེབ་དཔོན་ཆེན་

པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དངོས་སུ་བྱོན་ཏེ་ འདྲེ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་མང་རབས་ཅིག་དམ་ལུ་

བཏགས་ཏེ་ ཆོས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་བར་མཛད་ནུག་ དེ་གི་ཤུལ་ལས་ བོད་ཀྱི་བླམ་ལེ་ཤ་
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ཅིག་འབྲུག་ལུ་བྱོན་ཏེ་ ཆོས་དུམ་ག་རེ་གནང་ནི་དང་འབྲེལ་གཙོ་བོ་འབྲུག་མི་ཚུ་ལས་ 

ཆོས་ཀྱི་ཡོན་ལེ་ཤ་ཅིག་བསྡུ་སྟེ་ བོད་ལུ་བསྐྱལཝ་མ་གཏོགས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་

སེར་ཚུ་ལུ་ཕན་པ་སྦོམ་ཅིག་མ་བཏགས་པར་མི་སེར་ཚུ་སྡུག་གིས་བཅོལ་ཏེ་སྡོད་པའི་ལོ་

རྒྱུས་གོཝ་ཨིན་པས།    དེ་ཅིག་གི་བར་ན་  བསོད་བདེ་བྲེ་གིས་རྫོགས་རུང་ ཕུད་ཀྱིས་མ་

རྫོགས་ཟེར་བའི་དཔེ་བཟུམ་སྦེ་ ལྷོ་སྨན་གྱི་ལྗོངས་འདི་ན་ ཕྱག་ན་པདྨོའི་རྣམ་འཕྲུལ་དང་

ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་གཉིས་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་ དཔལ་་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་ 

གདུལ་བྱ་དུས་ལུ་བབས་ཏེ་ ཕྱི་ལྟར་ན་ བོད་ལུ་སྡེ་སྲིད་གཙང་པ་དང་མ་འགྲིགསཔ་སྦེ་

མཇལ་རུང་ ནང་ན་ལས་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་གྲུབ་ཐོབ་ནགས་ཀྱི་རིན་ཆེན་ལ་

སོགས་པའི་སྔོན་བྱོན་གྱི་རྒྱལ་བ་གོང་མའི་ལུང་བསྟན་དང་འཁྲིལཔ་མ་ཚད་ དཔལ་ཡེ་

ཤེས་མགོན་པོ་གིས་ཡང་ མི་དང་མི་ཁ་སླབ་དོ་བཟུམ་སྦེ་དངོས་སུ་ཞལ་སྟོན་ཏེ་ ཁྱོད་

ཀྱིས་ལྷོ་མོན་པའི་ཡུལ་འདི་ཁྱོད་ཀྱི་གདུལ་བྱ་སྦེ་སྐྱོང་མ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱི་གྲོགས་ང་གིས་

མཛད་གེ་ཟེར་ཞལ་གྱིས་བཞེསཔ་བཞིན་དུ་ རང་རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་སྦེ་ ཚ་ནམ་

ཐེངས་ཅིག་བཏབ་ནི་བཟུམ་གྱི་མི་འབོར་ཡང་མེད་རུང་ རོགས་བོད་ཀྱི་དམག་ཆེན་ཆུམོ་

གངྒའི་བྱེམ་བཟུམ་སྦེ་ལེ་ཤ་ཡོད་མི་དང་འཕྲུལ་ཆས་ལུ་ག་ནི་བ་མཁས་པའི་ཕྱི་གླིང་པའི་

དམག་དཔོན་ཡང་ཐལ་བར་བརླགས་ཚུགས་མི་འདི་ གཞན་ག་གི་འཕྲུལ་ཡང་མེན་པས། 

དཔལ་ཡཻས་མགོན་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་གྱི་བཀའ་དྲིན་ཁོ་ན་ཨིན་པས།  དེ་འབདཝ་ལས་ 

དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་དེ་ ང་བཅས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ བུ་གཅིག་

པའི་མ་བཟུམ་སྦེ་བྱམས་དང་བརྩེ་བ་ལྷག་པར་སྐྱོང་མི་ཅིག་ཨིན། 

དེ་ལས་འདྲེ་སྲིན་དམ་ལུ་བཏགས་པའི་དབང་དུ་བཏང་པ་ཅིན་ དཔལ་ཡཻས་ཀྱི་མགོན་པོ་

དེ་ འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ལྷ་་ཚོགས་ཅིག་འབད་ནི་དེ་གིས་ འཇིག་རྟེན་གྱི་ལྷ་ཆེན་

བརྒྱད་དང་ཀླུ་་ཆེན་བརྒྱད་ ལ་སོགས་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་སྐྱོབ་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཀུན་གྱི་

རྒྱལ་པོ་ཨིན།  འཇིག་རྟེན་ལུ་གནོད་མི་ཚུ་ མགྲོན་བཞི་ལས་ གཟའ་དང་རྒྱུ་སྐར་དང་མི་

དང་མི་མ་ཡིན་ལ་སོགས་པའི་ལན་ཆགས་ཤ་འཁོན་གྱི་མགྲོན་ཚུ་ཨིན། དེ་ཚུ་ག་ར་

འཇིག་རྟེན་གྱི་ལྷ་ཆེན་དང་ཀླུ་ཆེན་ཚུ་གི་མངའ་འོག་ལུ་ཨིན། ཁོང་གནོད་མི་ཚུ་གི་

རྒྱལཔོ་དེ་རང་ ཡཻས་མགོན་པོ་བཟུམ་གྱི་མངའ་འོག་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཡཻས་མགོན་པོ་ལུ་

སྟོང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཕུལ་ཏེ་སྲུང་སྐྱོབ་མཛད་གནང་ཟེར་ཞུ་བ་ཕུལཝ་ད་ གཟའ་དང་

རྒྱུ་སྐར་དང་ལན་ཆགས་ཤ་འཁོན་གྱི་མགྲོན་ཚུ་གིས་ འཇིག་རྟེན་པ་ཚུ་ལུ་གནོད་ཚུགས་

ནི་བཟུམ་ཅིག་འདུག་ག་ཟེར་ཞུ་ནི། དཔེར་ན་རྒྱལ་པོ་གིས་སྐྱབས་བཟུང་སྟེ་ཡོད་པའི་ མི་

དེ་ལུ་ དམག་མི་དཀྱུས་མ་ཅིག་གིས་གནོད་པ་བཀལ་ཚུགས་ག་ཟེར་ཞུ་ནི། རྒྱུ་མཚན་དེ་

འབདཝ་ལས་ དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ལུ་ སྐྱབས་དང་མགོན་འཚོལ་བ་ཅིན་ འབྲུག་

མི་ཚུ་ལུ་ཨའི་གི་བུ་ལུ་བརྩེ་བའི་བྱམས་བརྩེ་ཡོདཔ་ལས་ ཐུགས་རྗེ་དང་འཕྲིན་ལས་མྱུར་

བའི་ཁར་ རང་གི་ཚོགས་རྫོགས་ཏེ་སྡིག་སྒྲིབ་མགྱོགས་པར་དག་ཚུགསཔ་ཨིན། སྡིག་

སྒྲིབ་དག་ཚུགས་པ་ཅིན་ ན་ནི་ཚ་ནི་ཚུ་ཡང་མི་འབྱུང་། དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ནད་གཞི་དྲག་

སོངམ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། ནད་གཞི་དྲག་པ་ཅིན་ཟུག་རྐྱབ་ནི་མེད། དེ་འབདཝ་ལས་

རོགས་ཀྱི་རང་ལུ་བུ་གཅིག་བཟུམ་སྦེ་བརྩེ་བ་བསྐྱེདཔ་ད་ རང་གིས་དག་བཟུམ་སྦེ་སྣང་

མེད་བསྐྱུར་བ་ཅིན་ ཡེ་ཤེས་པའི་ལྷ་ལུ་གནོད་པ་མེད་པའི་ཁར་ ཧེང་བཀལ་རང་ལུ་སྡིག་

པ་བསགས་ཏེ་ལྟས་ངན་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་ནིའི་ཉེན་ཁག་ཡང་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི། དཔེ་འབད་

བ་ཅིན་ ཙིགཔ་ཟ་སྟེ་མགོ་ཏོག་རྡོ་གུ་རྐྱབ་པ་ཅིན་ རྡོ་གུ་ག་ཅི་ཡང་འབད་མ་ཚུགས་པའི་

ཁར་རང་གི་ཀླདཔ་ཕྱི་ཁར་བཏོན་པའི་ཉེན་ཁག་ཡོདཔ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། 

དེ་དང་ཅིག་ཁར་མགོན་པོ་སྟོང་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་སྦོམ་སྦེ་འབྱུར་ཏེ་ཕུལ་དགོ་མི་དེ་ཡང་ 

ཡཻས་མགོན་པ་བཞེས་ནི་མེད་པར་ཕུལཝ་མེན། རང་གི་ཚོགས་རྫོགས་ཏེ་སྡིག་སྒྲིབ་དག་

པའི་ཆེད་དུ་ཨིན། ཚོགས་རྫོགས་ཏེ་སྡིག་སྒྲིབ་དག་པ་ཅིན་ རང་ལུ་རྐྱེན་དང་བར་ཆད་ཚུ་

ག་ཅི་ཡང་མི་འབྱུང་ནི་ཨིན་པའི་ཁར་བསམ་པའི་དོན་ཚུ་ག་ར་ རང་གི་མནོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་

རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་ཏེ་འོང་ནི་ཨིན།  དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སྣུམ་འཁོར་ཉོ་དོ་

བཟུམ་ཅིག་ཨིན། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སྣུམ་འཁོར་ཅིག་ཉོ་ཚུགས་པ་ཅིན་ འཕྲལ་མིག་ཁར་

མཛེས་པའི་ཁར་མཇུག་སྒྲིང་སྒྲིང་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སྣུམ་

འཁོར་གྱི་དོན་ལུ་ དངུལ་གངམ་དགོཔ་བཟུམ་སྦེ་ ལས་སྒྲིབ་དག་དགོ་པ་ཅིན་ ཚོགས་

སྦོམ་བསག་དགོཔ་ཨིན་།  དེ་སྦེ་མིན་པར་ཚོགས་སྦོམ་སྦེ་འབྱུར་དགོཔ་ལས་ དངུལ་

མེད་ཟེར་སྡོད་པ་ཅིན་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སྣུམ་འཁོར་དགོ་པའི་འདོད་པ་ཡོད་རུང་ དདུལ་

ཡོད་རུང་གཏང་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ སྣུམ་འཁོར་ལེགས་ཤོམ་མི་འཐོབ། དེ་བཟུམ་སྦེ་

ལས་སྒྲིབ་དག་དགོ་པ་ཅིན་ སེར་སྣ་བསྐྱེད་དེ་འབད་བ་ཅིན་ དངམ་ཅིག་ འཕྲལ་གྱི་རྐྱེན་

བསལ་མི་ཚུགས། གཉིས་པ་ཟེརཝ་ད་ ཡི་དྭགས་ལུ་སྐྱེ་ནི་ཐག་ཆོད་དང་ཡི་དྭགས་ལས་

ཐར་རུང་ སྤྱང་ཀ་ལས་ཐར་མ་ཚུགས་པའི་དགག་བྱ་དགོས་པ་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ལས་ ངེའི་

སེམས་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ཚོགས་རང་གིས་ཕུལ་ཚུགས་པ་ཅིན་རབ་ཅིག་དང་དེ་མིན་

རུང་ རོགས་ཀྱིས་ཕུལ་མི་ཚོགས་ལུ་རང་རྗེས་སུ་ཡིད་རངས་མཛད་གནང་ཚུགས་པ་ཅིན་

ལེགས་ཤོམ་འོང་ཟེར་ཞུ་ནི། དེ་སྦེ་མིན་པར་ སྒོང་རྡོ་བྱམོ་གིས་བུད་རུང་ བྱ་པོད་ཨུབ་ཚ་སྟེ་ 

རོགས་ཀྱིས་ཚོགས་ཕུལ་སར་མཐོང་རུང་  རང་དེ་ལུ་ངལ་མ་རངས་པ་ཅིན་ ཁེ་སང་མེད་

པའི་གྱོང་གུད་པའི་ཉེན་ཁག་སྦོམ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་བཟུམ་གྱི་ཐུགས་བསམ་བཞེས་ནི་ལས་

ག་དེ་དྲག་དྲག་འཛེམ་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ལགས། 

  དགེ་འདུན་དཔལ་བཟང་།
 མཁས་དབང་ལས་རོགསཔ།
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ESTABLISHMENT

The Royal Institute of Management was established in 1986 as the country’s apex management in-
stitute. It has been mandated to “impart, promote and improve professional knowledge and skills 
in management and public administration in both public as well as private sector in the nation.” 
It was incorporated as an autonomous Institute under the Royal Charter, 1990 with a Board of 
Directors as its governing authority.

VISION
“To be a premier centre of excellence in management development and policy research in 
the region”

MISSION
“To develop socially and professionally responsible and proactive leaders and managers with 
holistic values and competencies”

STRATEGIES

In order to achieve its vision, mission and milestones, the Institute has mapped out guiding 
strategies as follows:

•	 Re-positioning RIM as a mission-driven organization by developing critical mass of 
leaders and managers and serving as ‘think tank’

•	 Differentiation of RIM’s products in terms of special focus on best management prac-
tices, experiential methods of learning and integration of GNH values

•	 Local Governance – Facilitate decentralization process and enhance community par-
ticipation through capacity development

•	 Diversification of programmes to meet the needs of key stakeholders

•	 Benchmarking RIM’s programmes for recognition and credibility both at the national 
and international level

•	 Developing partnerships and networking with the best management institutions   

31 years of Dedicated Service towards management development of the nation
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