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Editorial
Dear Readers,

Learning is a never-ending process. Like the wine, it gets better 

with time. It could be understood in four dimensions, reading, 

speaking, listening and writing. Each of them is interdependent 

on one another. This collection of miscellaneous thoughts and 

pouring of feelings tell us stories, through verse or prose. Al-

though in the form of writing, various authors have given their 

best of skills to portray their feelings in these beautiful tapes-

tries of written art.  Sylvia Plath once said that, “… everything 

in life is writable if you have the outgoing guts to do it, and the 

imagination to improvise. The worst enemy to creativity is self-

doubt.” This collection of unanimous writers is not just a mere 

newsletter, but the expressions of diverse writers, tackling the 

challenges of self-doubt, bringing out their own creativity and 

caliber scripted into beautiful lines. 

No work of art is also appreciated without a reader. Reading is 

thus, as equally beautiful and important in the quest of learn-

ing. To read is to introduce oneself to a new wisdom in life. 

This hopes that our fellow readers would enjoy learning more 

and most importantly, would seek for newer knowledge going 

through the pages of this booklet and chapters of the authors’ 

lives.

Happy Reading!!!

Jit Tshering Advisor 
Pema Norbu Literary Secretary
Pema Sangay PGDFM
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Heroes of Heron; a chronicle of the ‘Harmonious 
cohabitation’ 1

The author is currently pursuing 
Post Graduate Diploma in Pub-
lic  Administration (PGDPA)

Author: Tashi Dendup                

The White-bellied Heron (WBH) scientifically 
known as Ardea insignis is categorized by Interna-
tional Union for Conservation of Nature (IUCN) as 
one of the critically endangered bird species in the 
world. Globally, WBH population is known to sight 
only to restricted areas of the Eastern Himalayan 
foothills in Bhutan, North-East India to the hills of 
Bangladesh and North Myanmar. BirdLife Interna-
tional in 2016 
has estimated 
the popula-
tion size of the 
bird to be best 
placed in the 
band of 50-249 
mature indi-
viduals across 
its entire home 
range.

There are his-
torical accounts 
on the sightings of WBH in Bhutan during earlier 
days. However, the first verified sighting was re-
ported by His Majesty the Fourth King of Bhutan 
in 1976. This is an imperative testimony in itself to 
label the Great Fourth as Guardian of the environ-
ment as revered and renowned by environmental 
lead organizations around the world on several oc-
casions. Since then, upon the royal command Royal 
Society for Protection of Nature (RSPN) as a lead 
environmental non-governmental organization 
started the projects for conservation and protection 
of this critically endangered bird species. RSPN in 
its 2017 annual WBH population survey counted 
26 individuals in Bhutan which is highest among its 

entire home range of total recorded count of 60 in-
dividuals. 

In Bhutan WBH is currently known to occur along 
Punatsangchu basin in the west and Mangdechu in 
central Bhutan. Its habitats are located along Phochu, 
Mochu, Phochu-Mochu confluence, Punatsangchu, 
Kamechu, Hararongchu and Burichu confluence in 
the west, Mangdechu and Bertichu in the central 
Bhutan. Recently, researchers and conservationists 
have also found the likelihoods of its sightings in 
Drangmechu and Kurichu basins in east based on 
habitat suitability studies. 

When entire home range of the bird is being threat-
ened with varying degree of anthropological pres-
sures and natural disasters, Bhutan is the only hope 
for many endangered floral and faunal species in-
cluding critically endangered Heron as its habitat. 
Enabling environmental policies of Bhutan is guided 
by an enlightened constitution which mandates the 
provision of 60 percent forest coverage for all times 

to come. At the cost 
of development, 
environments are 
being annihilated 
continuously lead-
ing to the extinc-
tion of many bird 
and animal species. 
Bhutan, therefore, 
not to follow the 
destructive suit of 
other nations had 
envisioned Gross 

National Happiness (GNH) as development phi-
losophy under the guidance of benevolent Fourth 
King. Conservation of environment is one of the 
four pillars of GNH which guides the developmental 
programs respecting the sacrosanct values of envi-
ronment and its inhabitants.

Since time immemorial, Bhutan is known for its 
harmonious coexistence with nature and her beings. 
Strong religious (Buddhism and Hinduism) values 
and inherent connectivity of the rural livelihoods to 
nature has allowed pristine and intact environment 
for many centuries. Among others, Phochu area 
in Punakha is the prime habitat for Herons. Royal 
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Government of Bhutan has declared this area as pro-
tected habitat since 2007 as WBH faces a significant 
threats from developmental activities. The people 
live in close proximity to the birds sharing common 
resources like land and water. Unlike other birds, 
Herons are found to be harmless to crops and fruits 
of the farmers feeding mostly on fish and worms. 
The community derives utmost happiness upon the 
sightings of Herons along the fringes of human set-
tlement in Phochu. 

Arrival of the birds is believed to be a sign of good 
fortune and prosperity to community which gath-
ers people in celebration. It bears certain social val-
ues to the community in proximity which further 
strengthens relationship between the birds and the 
people. Owing to the fact that riverside extraction 
of stones and woods pose disturbances to the birds, 
people forego this economic activities in the forag-
ing sites. This makes people the real heroes of Heron 
conservation enabling concerted efforts of conser-
vation agencies like RSPN to plan and implement 
conservation projects.

Despite stringent conservation policies and strate-
gies in place, there are growing threats to birds due 
to developmental activities, climate change, habitat 
degradation, and human-induced disturbances. To 
reduce effects of the threats, RSPN in collaboration 
with other environmental agencies is working on 
captive breeding of the Herons at Changchey, Tsir-
ang. This in-house breeding of the Herons would 
protect juveniles from predation, proliferate in num-
bers and release back to open habitat. As humans 
are primary threats to Herons, mutual harmonious 
cohabitation is very imperative to conserve and pro-
tect such critically endangered birds which are on 
verge of extinction from the world.

.........................................................................................
1 (This article is based on my research titled, “Community’s 
perception on White-bellied Heron conservation and its 
impact on their livelihood along Phochu River”)

Success

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

Author: Sangay Wangchuk               

Today, if you refer dictionary you would find the 
word “Success” being defined as the achievement 
of an aim or purpose and the gaining of wealth 
and fame. The oldest definition of success did not 
have “The gaining of wealth and fame” and it was 
about accomplishment of a goal and being happy. 
As the human race progresses from the industrial 
revolution to the phenomenon of globalization 
the concept of success too has changed. Today to 
be deemed successful, one has to be respected for 
their achievements, gain wealth and fame. Roger 
Federer is a successful person because he has won 
the grand slam titles and is wealthy and famous. We 
look up to people with such caliber that places them 
among the best in the world and then tag them as 
successful. Those who do not have fame, wealth and 
respect do not get tagged as successful. Deep down 
inside, everyone wants to be successful but not ev-
eryone is lucky enough to start-up companies such 
as Apple Inc. or Microsoft or be blessed with incred-
ible amount of talent and luck to excel in a popular 
sport. The true essence of success is lost and it can 
be concluded that today the very definition of suc-
cess is the cause of unhappiness. People try so hard 
to become a “success” but only few achieve the fame, 
wealth and respect. Those who do not, are thrown 
into a whirlpool of sadness, frustration, anger and 
ultimately, unhappiness! The true essence of success 
today is being lost.

So, what is success? Success is not about being 
wealthy or famous or even ‘being highly respected 
in a community’. Success in its true essence is all 
about being happy and content. Let’s say you wanted 
to learn how to swim and then you learned how to 
swim. The mere accomplishment of learning how to 
swim is a success because you learned how to swim 
and that you are happy about it. You need not win 
Olympic medals to be deemed as someone success-
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ful. You should be happy that you learned how to 
swim and that now you can swim. It is not always 
about achieving fame and wealth, rather it is about 
self-satisfaction and deriving a sense of happiness. 
If you continue to associate success with fame and 
wealth then you are truly misguided. Success is 
about accomplishment of certain goals and then be-
ing happy with it and it never is about being popular 
and wealthy. 

We all are our own success stories, we are breath-
ing, we feel emotions, we have our moments in life 
no matter what phase of life we are going through. 
We should be happy and content with what we have 
achieved instead of trying to gain wealth and fame. 
Living a life where you have enough meals for a day 
and doing what you like is success. Remember those 
people whom you deem successful are not always 
happy. So let us not associate fame and wealth with 
success. Define success as happiness for true success 
in life is to be happy. You may not be the best in the 
world but that shouldn’t stop yourself from being a 
so called “success”. Success is about being happy, liv-
ing a life doing what you love doing, spending time 
with people you love. So are you near your success? 
Have you achieved your share of success?

Protection of Children: Right to Privacy*

The author is currently pursuing 
Post Graduate Diploma in Na-
tional law (PGDNL)

Author:  Kinley Choki       

Introduction

The criminal law or the criminal justice are the most 
fascinating aspects of any legal system. The state al-
ways faces complexities in defining and solving so-
cial problems created in ever changing society. Tra-
ditional criminal law, many a times, is inadequate 
to address changing criminal patterns. Special leg-
islations enacted to address these new issues are not 
adequately debated and deliberated. Therefore, it is 
imperative that we as citizens and legal professionals 
must contribute toward nation building and creation 

of awareness by debating, deliberating, educating, 
and publishing current and emerging legal issues in 
the country. Above all, child Rights is an emerging 
legal issue in Bhutan with new dimensions of rights 
and responsibilities. Protection of Child Privacy is 
an emerging issue.

With the evolving nature of rights across the globe, 
Rights of the Child and their protections has be-
come inalienable human right. Amongst an array of 
rights created by international law, children’s rights 
include their right to association with their parents, 
right to basic physical protection, food, education, 
health care, and other rights which protect and fulfil 
the best interest of the child. We need to protect oth-
er secondary rights of children including freedom 
from discrimination and freedom to form their own 
views and opinions. 

This article attempts to analyse protection of the 
child rights with specific focus to the right to privacy 
of children. 

Who is a Child? 

According to the United Nations Convention on the 
Rights of the Child (CRC) of 1989, a child is any hu-
man being below the age of 18 years unless under 
the law applicable to the child, majority is attained 
earlier.1 

According to the Black’s Law Dictionary; in the 
law of negligence, and in laws for the protection of 
children, child is understood as opposite of “adult” 
and generally includes persons under the age of                   
puberty. 2 

What are Child Rights?

Child rights are the human Rights of the children 
with particular reference to the rights for special 
protection and care.3

.......................................................................................
 1Refer Article 1 of the United Nations Convention of the Rights of  the 
Child(CRC).
2Miller v. Finegan, 26 Fla.29, 7 South. 140, 6 L.R.A. 813.S
3The definition is retrieved from http://www.humanium.org (accessed 
on 1 November 2017)
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Why do we need Child Rights?

Human Rights are universal rights and children 
possess the same general human rights as adults do. 
Children’s Rights to form their opinions and deci-
sions help them to make informed views and de-
cisions on matters that affect their lives. However, 
some children by virtue of their age are neither able 
to make decisions nor are able to appreciate what is 
good and bad. In many countries, children form a 
vulnerable group in society with many of their rights 
ignored and disregarded. Therefore, 1989, world 
leaders agreed and decided that children needed a 
special legal protection both at the national as well 
as international level. They felt that people under the 
age of 18 years often need special care and protec-
tion that adults do not.

Children’s Right to Privacy

Children’s right to privacy is a fundamental precon-
dition for the enjoyment of other rights. In this light, 
the media should refrain from disclosing the name, 
addresses or place of study of children in conflict 
with the law. The same protection should be given 
to children in need of care and protection. The right 
to privacy is a conditional right; it is underscored by 
the best interest of the child. Children should have 
the right to privacy. By law, disclosure of the names 
and addresses of a child in the mass media is an of-
fence under The Child Care and Protection Act of 
Bhutan 2011.4

In most social media platforms, either the name of 
the place or school of the child victim and child in 
conflict with the laws are revealed which infringes 
the right to privacy of a child. Sadly, most of the jour-
nalists or news reporters are unaware of such rights. 
The list can also add to include parents and teach-
ers. When the names and other identifying informa-
tion appear in the media, it can exacerbate trauma, 
complicate recovery, discourage future disclosures 
and inhibit cooperation with the relevant authori-
ties. Media publicity about child abuse and child 
victimization runs the risk of adding to the substan-
tial burden that victims already carry. Research has 
shown that such publicity about their ordeal may in-
crease victims’ feelings of shame and stigmatisation. 
To minimize negative effects of publicity, it entails 
identifying information that appears in the media. 
Research from a number of related sources lead to 
the conclusion that the impact of identification is 
primarily a negative.  

In this regard, the state must sensitise children as 
well as the parents and society on such rights of 
the child. Such education and awareness programs 
should not be limited to urban areas but need to 
cover the rural inhabitants. The current trend gives 
a feeling that laws are kept in the hands of the law 
makers themselves and not with those for whom the 
laws are made. However, basic strategy must be de-
veloped for the government, relevant organisations 
and agencies to sensitise the media on how to bal-
ance between the right to privacy and the right to in-
formation  since both are guaranteed under Article 
7(19) of The Constitution of Bhutan.5

 
International Conventions

Internationally, the right to privacy has been pro-
tected in number of international conventions. The 
Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 
of 1948 provides for the right not to interfere arbi-
trarily in the private matters.6  Similarly, Article 16 
of the Convention on the Rights of the Child (CRC) 
provides for the protection to a minor from any un-
lawful interference to his/her right to privacy and 
imposes a positive obligation on States which have 
ratified the convention to enact a law protecting the 
same. Likewise, Article 40 of the Convention, states 
that the privacy of a child accused of infringing penal 
law should be protected at all stages of the proceed-
ings. Further, Article 8 of the European Convention 
on human rights (ECHR) stipulates that “everyone 
has the right to respect for his/her private and family 
life, his home and his correspondence”. 

Despite these rich international instruments to pro-
tect the rights to privacy of the child, almost all me-
dia, both print and broadcast, fail to observe these 
standards. Although, human right activists have 
periodically demanded that the state take adequate 
measures to protect human rights of the vulnerable 
group in the society, the right to privacy has received 
little attention. 

Another vibrant issue is on the disclosure of the 
criminal cases by media while the case is sub judice. 
.......................................................................................
4 The Child Care and Protection Act of Bhutan 2011
5According to the Black’s Law Dictionary; Fundamental rights and 
privileges means are the rights given to people of life, liberty, property, 
freedom of speech, assembly, press, and religion.  
6Article 12 provides that; “no one shall be subjected to arbitrary in-
terference with his privacy, family, home or correspondence, or to at-
tacks upon his honor and reputation. Everyone has the right to the 
protection of the law against such interference or attacks.”
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Though the names or addresses may not be disclosed 
but ironically the accused is introduced in the media 
in such a way that he/she has been already proven 
guilty. This violates Article 7(16) of the Constitution 
which clearly states that “a person charged with 
penal offence has right to be presumed innocent 
until proven guilty in accordance with the provi-
sions of the law.”

This emphasises that any person charged with a 
penal offence can only be convicted if found guilty 
as per the provisions of the law. Therefore, it is not 
commendable for any media to either declare the 
accused to be criminal or disclose any information 
of the child.

There is a need for more discussions and discourses 
among journalists, child welfare specialists, child 
victims, advocates, criminal justice authorities and 
relevant organisations or agencies to streamline the 
issues concerning the privacy of the child in conflict 
with law or child victims. It might be useful for the 
communities to have an independent media ethics 
panel represented by such authorities to discuss and 
offer opinions on these issues. There must be an ex-
amination of the arguments for or against the more 
restrictive policies regarding identifying informa-
tion and suggest some guidelines that would provide 
additional protections for child victims.

Great strides have been made recently in identifying 
the needs of child victims and in trying to provide 
appropriate services and remedies for them. These 
include improved child interviewing methods, more 
sensitive medical examinations, changes in court-
room procedures, advocacy on the child rights and 
counselling. However, not enough discussion is ini-
tiated in Bhutan when it comes to media publicity. 
There is a need for media community and legal ex-
perts to exchange views and explore ways to protect 
child and their privacy.

View on Economic Stimulus Plan (ESP)

The author is currently pursuing 
Post Graduate Diploma in Pub-
lic Administration (PGDPA)

Author: Jigme Norbu                 

The Royal Government of Bhutan’s’ initiative of pur-
suing ESP has become a controversial subject among 
the concerned citizens of the country. Similarly, ESP 
in any country has been debated a lot. There is an 
agreement among economists that a good stimulus 
plan must be timely, targeted, and temporary. How-
ever, there is a concern among the economists that 
the timeliness is difficult to measure. Boosting of 
economy through boosting spending and consump-
tion may add to deficit and inflation in the long run. 
Therefore, there is a common agreement that a good 
stimulus package must be temporary.
ESP constitutes higher cost of borrowing and it 
concentrates assets ownership in few hands which 
will worsen the Bhutanese economy. A 5 Billion 
Stimulus package simply was not big enough to do 
the trick and it will have bigger risk of worsening 
the economy of Bhutan. There was a failure of the 
monetary stimulus policies that have been the pre-
dominant policy response to the Great Recession 
in 1930s in western countries. However, there also 
is an other side of the story where the ESP package 
has been efficiently enforced. For instance, Obama 
Administration found that the stimulus plan would 
lead to unemployment peaking at about 8% in the 
third quarter of 2009 and argued that if the govern-
ment did nothing, that is, if the Obama administra-
tion passed no stimulus plan, the unemployment 
rate would peak at about 9.0% for most of 2010. 
ESP also does not have effective fiscal incentives 
as it offers Nu 1B, in the form of subsidies on con-
sumption. These processes will only raise consump-
tion and imports, hence, having no positive impact 
on economic recovery. The Royal Government of 
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Bhutan should establish the policy intervention in 
stimulating production rather than consumption. 
According to Say (1767), the original classical econ-
omists stated that the wealth of any nation is created 
by increasing production and not by enhancing con-
sumption. Consumption could actually utilize the 
utility or wealth. Consumption follows from stimu-
lating the production of wealth. Anything a person 
demands is based upon what he supplies. 
The stimulus package may have positive, statistically 
significant impact on employment which again de-
pends upon type of spending. Investment for educa-
tion and law enforcement will not have a significant 
effect, but aid to low-income people and infrastruc-
ture spending will have very positive impacts. 
As per studies carried out by several economists, 
stimulus package did not work in number of coun-
tries. Nevertheless, the optimistic studies have in-
dicated and supported with the conclusion that 
the stimulus package worked in some countries. In 
case of the ESP package of Bhutanese government, 
the liable interest rate associated with less produc-
tion capacity will lead to increase in consumption 
through import from India and other countries that 
will further hamper the state of economy. Consider-
ing its failure in most cases, Economic Stimulus Plan 
of injecting 5 billion in the economy to stabilize the 
economy will not have positive impact.

Know Your Country; Know Yourself

The author is currently pursuing 
Post Graduate Diploma in Na-
tional Law (PGDNL)

Author: Pema Dorji                 

His Majesty always reminds us to remember our-
selves as Bhutanese wherever we go. If we know 
about our country, we will definitely know about 
ourselves. If we know who we are, we will definitely 
remember ourselves. But do we really know our-
selves and our country? Let us test ourselves on this 
with some simple questions. 

We wear our national dress and sing the anthem al-
most every day. We take pride in our Kabney and 
Rachu. Have we ever asked ourselves why the dress 
code is in the way as it is? Do we really know the 
meaning the National Anthem carries? Likewise, we 
pray regularly. But do we really pray or we just read 
what is there in the scriptures? 

We visit Dzongs and Lhakhangs. We appreciate the 
designs, the arrangements and the Ku-Sung-Thuk-
Ten. But do we really know why Dzongs and these 
have such particular structural designs? We follow 
certain norms or Driglam Namzha on special occa-
sions. Have we ever questioned these procedures or 
are we doing it just for the sake of doing?
We read lots of books despite our busy work. Some 
even read huge novels one in every week. This is 
good because we gain lots of knowledge. But do we 
ever read our history? Do we read our own publica-
tions that are by now widely available. Almost all of 
us are Buddhists and we are even proud about this. 
We should be, because our culture and tradition 
are associated with Buddhism. In fact Buddhism in 
Bhutan is our way of life. But how much do we know 
about Buddhism? How many books have we read 
about it? Some of us are reading the translated ver-
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sion of Buddhist texts because of our reluctance to 
learn Dzongkha. Will it serve the complete purpose? 

Bhutan is the champion of happiness and we cham-
pion happiness in front of the world. But happiness 
in what sense?  Our Kings and some of the learned 
leaders have published many articles on Gross Na-
tional Happiness. Have we ever read one in entirety? 
Today, foreigners come to our country to know 
about our culture, traditions, laws and policies, and 
history. These people do thorough research before 
they ask questions. So, as Bhutanese, if we are asked 
anything like these, what are we going to do if we 
have no answers? Are we going to bluff or simply ig-
nore them? In either case, we are failing in our duty. 
These are minor issues but just imagine how sig-
nificant they are. They form the constitution of our 
identity. Somebody rightly said that success is the 
accumulation of all small things that we do. So is 
this. A successful citizen need not necessarily do 
some great things now and again. He should rath-
er know about his country and himself. When he 
knows this, the willingness to do other things will 
naturally come from within. 

His Majesty says, “An individual succeeds when the 
nation succeeds. Nobody succeeds when the na-
tion fails”. We will not be able to do anything for 
our country if we don’t know our country. Even the 
Buddhist wisdom of Tha-damtshi and Ley-judrey 
stem from ones consciousness about himself and his 
surroundings. “If we keep ourselves informed about 
the day to day activities of our country, we need not 
think outside the box to do extraordinary things”. 
I would like to conclude by quoting Dr. Karma 
Phuntsho when he said, “we are products of a com-
plex historical process and history tells us who we 
are and why we are who we are. Our past explains 
our present and informs and guides our future”. “Let 
us understand the Bhutanese character and contrib-
ute towards a process of social edification by foster-
ing the Bhutanese tradition of self-reflection and 
mindfulness”.

Brevity is the soul of a wit

The author is currently pursuing 
Post Graduate Diploma in Fi-
nancial Management (PGDFM)

Author: Tandin Pemo                

‘Brevity is the soul of a wit,’ coined by William 
Shakespeare in his play Hamlet (1602) is a phrase 
often given as an advice or as a statement commend-
ing for someone with exceptionally witty statement, 
keeping his thoughts short and to the point. It could 
also point out the fact that, the shorter the passage 
the greater the value of each word making a person 
sound smatter and wittier.

This phrase can be used as a sarcastic remark in re-
sponse to long boring speeches and nonsens chatter-
ing much to the aggravation and frustrations of an 
audience. A good speech and a good piece of writing 
should be brief, concise and funny. Using shorters 
words reduces redundancies, avoids jargons, avoid 
contradictions and improve consistency.

Research shows that great leaders tend to be astute 
and funny in a particular way making them seem 
more authentic and unique. They are mindful as a 
communicator and this helps them deliver ideas 
with the power they deserve. Also, this generates 
positive energy, awakens pleasure and amusement 
in the minds of the audience. So, be humorous not 
sarcastic. Be a person of wit not mockery and re-
member that the essence of a witty statement lies in 
its brevity of delivery and wording.
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For A Better Cause

The author is currently pursuing 
Post Graduate Diploma in Pub-
lic Administration (PGDPA)

Author: Thinley Wangmo

Blood is a specialized fluid in the body that supplies 
essential nutrients such as sugar, oxygen, and hor-
mones around the body. Moreover, it also excretes 
waste from the cells of the body and protects our 
body from infections. 

The World Blood Donor Day is celebrated on ev-
ery 14th of June. This year the day was observed 
in 4 Dzongkhags; Thimphu, Trongsa, Chukha and 
Zhemgang with a theme “Be there for someone else. 
Give blood. Share life.”  A blood donation campaign 
was also organized by BOB in partnership with 
Ministry of Health. 
 
Status report on blood safety and availability in Bhu-
tan (2011-2016) states that the percentage of volun-
tary non-numerated blood donation has reached to 
77% in 2016 from 56% in 2011. According to the 
report, the estimated blood requirement in Bhutan 
is 10000 units annually and the blood donation rate 
in the year 2016 was 12.5 per 1000 population.  An 
app known as Bhutan Blood for Life was launched 
by Ministry of Health to observe the World Blood 
Donor Day. The introduction of this app is expect-
ed to make blood donation services more easy and 
accessible. Through this app, one can register for 
blood donation and set appointments and then visit 
the blood banks for actual donation without having 
to go to hospitals and remain in queue. 

Donating blood is a noble act because it shows that 
you care for someone else and that you are willing 
to save the life of those people who are in need of 
blood. This small act of kindness makes a great dif-

ference to those who are blood recipients. People 
suffering from various blood disorders and diseases 
such as Anemia, Blood clots, Leukemia are in criti-
cal situation as they require a lot of blood transfu-
sion now and then.  Every year thousands of people 
depend on donated blood for their survival. Despite 
advanced medical and technical systems, blood 
cannot be generated under laboratories. Therefore, 
the only way we can help others who are in need of 
blood is by donating it. 

According to St. Mary’s Medical Center, donat-
ing blood can burn up to 650 calories per donation 
which means an individual can maintain a healthy 
body. A healthy body is always on the safer side as 
there are less probabilities of getting diabetics, sleep 
apnea, coronary artery diseases and high blood pres-
sure. Medical researches has also found out that less 
calories in the body helps in improving the quality 
of life, sleep, sexual function and the moods. It also 
strengthens the life span of an individual and makes 
a person look younger than what he/she normally is. 

A person has to follow a certain procedure before 
donating blood. Through this process, people will 
become aware of one’s health issue and diseases like 
HIV, Syphilis, hepatitis B and hepatitis C which is 
tested before the blood is donated.  Through the 
process, a person will also be able to know about his 
blood group, blood pressure and the amount of he-
moglobin contained in his/her body and according-
ly they can plan their diet and maintain their health.  

The blood in our body will keep on generating. 
Therefore, blood donors can keep on donating blood 
every after three months as blood regenerates in our 
body.  I started today for this noble act. Join in to 
give blood and to share life.
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Who am I? 

The author is currently pursuing 
Post Graduate Diploma in Pub-
lic Administration (PGDPA)

Author: Tshering Wangda

Who am I? My acquaintance with this question be-
gan when I was in class eight. Our first English class 
started with this question as the very first topic. My 
class mates had their own answers but many just 
ended up introducing themselves and their families. 
One of them described himself as a monster that 
came in this world tearing apart the flesh of his own 
mother, this was a terrifying answer but indeed a 
truth and there I was preparing myself with a poetic 
answer.  I described myself as a traveler of a journey 
called life. Where, whether I would meet happiness 
or pain, I am completely unaware of. This answer 
of mine saved me from the scolding of my teacher 
and yet also bore me the pride of giving a sensible 
answer.

That was my answer as a primary school student. 
Though my concept over that question hasn’t 
changed much but the passing years has adorned 
me us with more experiences and knowledge. I have 
refined the answer when I was in the college. When 
one of our lecturers, asked us the question “who am 
I?”, in his very first class. With the answer from my 
past, still fresh in my heart, I said, “I am a traveler 
of a journey called life, where uncertainties in all 
aspect waits for me but I need to continue what so 
ever, as I have a purpose to be full filled.” 

That was three years ago, and yet still to the very 
present moment I have the same answer. Being a 
traveler, with a purpose in life I need to move on. 
What helped me deepen my understanding and 
view of my journey, was these four lines from the 
Poem Ulysses. 

“I am a part of all that I have met 
Yet all experience is an arc wherethro
Gleams that untraveled world whose margin fades 
For ever and forever when I move”.

Learning never ends nor experiencing, as long as 
you are determined to continue. So explore, learn 
and give your best in everything you come across in 
you life was the lesson I derived from this four lines. 
With this in my mind, I set out on the journey, striv-
ing for excellence and self-perfection to stand up to 
the expectations of my parents and my own, which 
ultimately became my purpose.

Oh Schooling !

The author is currently pursuing 
Post Graduate Diploma in Na-
tional Law (PGDNL)

Author: Tshering Dorji

Mother would hold my hand, drag me and then would 

even use sticks to send me school. I was innocent then; 

I never understood the reasons behind the need to go 

to school every single day. I would rather try to make 

as many excuses as I could, like, falling sick, being in-

jured, drenching my uniforms and not completing my 

homework but she would always find solutions for all my 

excuses and would never allow me to stay home. With 

a cane on her hand, she would frighten me and at times 

with a promise for chocolates after my school, she would 

anyhow take me to school. At times I would go to school 

immersed in tears, crying in dismay and at times I would 

go to school with a hopeful smile expecting chocolates 

after class. I never wanted to study when I was a kid but 

my mother wanted me to, so I went to school with frus-

trations hoping my mother would change her mind and 

let me stay home with her someday.

Life continued in the same pace for a while until I grew 

a little and entered adolescence. I started admiring the 

opposite sex vis-à-vis beautiful girls, if I may. Its perhaps 

owing to the development of my manhood, I somehow 
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began to be so much fond of girls by then. I would stare 

at beautiful girls with creepy looks filled with enthusiasm 

and contentment that it motivated me to go to school ev-

ery single day. I never had to excuse myself from school 

because by then, I was so much engrossed to see the 

beautiful women and school for that matter being one of 

the few places where you encounter profusion of beauti-

ful girls, I would always find a way to visit school even 

during the off days. Thus, I went to school just to sat-

isfy my longing to see the beautiful young charming girls 

without any mindset to learn.

As I continued schooling, I began to conceive of being 

someone important in life. As all teachers, my teach-

ers were the one who would always stimulate us to have 

purpose in life rather than walking the obscure road that 

would probably lead to a wrong destiny. They would al-

ways make a point to inspire us and guide our thoughts 

with a clear vision and missions to follow in life. They 

would assist us to picture ourselves becoming a Doctor, 

an Engineer, a Lawyer, a Pilot, and so on, which were so 

fascinating and exciting to believe. Gradually, I got in-

spired to become one, so, I went to school picturing my 

future in mind, thinking it would guarantee me a good 

future.

Life went a moment further relishing the moments, 

conquering the days with laughter, simplicity, glee and 

cheerfulness only to be taut during the last hours of the 

exams. Then the things were pretty simple, all you worry 

about is the exams which would enable you to either go 

to the next phase or detain you in the same class. Things 

became sophisticated as I began entering the outside 

world and got exposed to the realm of competitions. Peo-

ple start taking you seriously, society begins to conceive 

you as a grown up and which on the other hand compels 

you to think in a different way and see the bigger picture 

more evidently. 

Then, I completed my 10+2 and received a govern-

ment scholarship to purse B.A., LL.B (Hons.) away from 

home, at a completely different place where everyone 

else seemed total strangers and finding yourself an alien. 

However, I adapted and in seconds of life, I realized that 

the five years of my college life had already come to an 

end. In these courses of time, I realized the different 

reasons to go to school. I believe, I do understand the 

importance of ‘Education’ in life. In Bhutanese we say, 

‘Education is like an eye to see the outside world’. Educa-

tion is a very huge topic and its significance cannot be 

explained in just few lines. Therefore, I am here, pursu-

ing Post Graduate in National Law with the conviction 

to learn more, to open the unexplored doors, to get im-

mersed in the field of learning and to become a person 

with the ability to teach others. I’m well aware that not 

everything under the sun could be learned but I’ll make 

sure to continue reading, learning new things until I bid 

farewell to this beautiful world. For there is a belief, true 

to its words, learning never ends.

POEM SECTION

The Puzzle You May Not Get

Remember me in glimpses,

In pieces,

But put back the pieces and

Form a mosaic out of the jigsaw.

Fit it,

Break it down.

Remember,

I am a mosaic that is formless,

In form or in pieces,

It is a puzzle you may not get.

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

Damchoe Dema
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Adieu

I was just six when we last met 
The memory now vague and faint

Not much do I remember those old days
Except few, that cannot fade.

Your hilarious bedtime stories,
And my cuddle on your cozy lap

Your bristly beard and thorny mustache
That rested on my little crown.

I was fourteen then
When you breathed your last breath

So early it was for you to be
For I had just begun to grasp
The world you and I shared.

I am now twenty three Grandpa,
A fine lady you would have loved to see

As grown-up as I can be, 
As much as you wanted me to be.

How much I wished
You could have lived here today

Yet one thing I know you are certain of
That I will love you forever and a day!!!

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

Phurpa Wangmo

General Development Programme: A Good 
Compulsion 

GDP is one of the boosting factors
That compels students to participate

The compulsion that leads to betterment
That shatters the cocoon of your comfort zone.

Bestows you the opportunity
Of Learning the unlearned
To discover the unexplored

To overcome your weaknesses
To overcome your fear

To embrace change in your life
A change with positive impact and new learning.

Trainees blending with the musical tunes
Singing their lungs out with the rhythms

Getting into football field.
For some are driven by enthusiasm

Some, yes newbies.
Getting the feel of kicking a ball?

Dancing on a stage;
Venturing into things never done before

The utmost satisfaction
Motivations to participate more
Not for the marks, not for GDP

There, the growth of oneself
To acquire learning that keeps you moving

That fills your psyche with wisdom and; Life,
with greater experience

A person better than yesterday.
GDP!

Provoking your hidden capabilities
An opportunity to outshine.

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

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

Tashi Lhamo
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

My Country, My Pride

This is the place where sun shines, 
Through the narrow valleys placed in lines.
A place where the elders’ stories,
Remains the younger’s memories.

People don’t find reasons
To change their fashions through seasons,
From the heat and cold 
The dress remains from head to toe.

We smile all the time, 
Known or unknown, they are prime.
Enemies we hardly make
Friends are what we hardly fake.

The power stays divided among the people,
We hardly fight for a single apple.
We select, we elect and we remove
And there stays nothing to be proved.

Each name symbolizes a pride,
Meaning, stories and emotions taking to a ride.
From the dress we wear to the language we talk,
It takes a long hereditary path to walk.

We try to move with the change,
But we are still bound to some range.
Girls still need to be inside
While boys need to sweat outside.

Local alcohols still need to end our day,
While evening prayers are the last before we lay.
Mobile networks are still weak
But we don’t let our relationships leak.

While archery falls are national game,
We still haven’t got any international fame.
While youngsters decide in leaving their villages
Elders remain to fulfil their pledge.

Still with lots of flaws 
Our love for our country flows.
Never seen any place like this
There are still things to discovery like these.

(No) Crying Over You

I’m not wetting my eyes
Or weeping for kindness

Or cleaning my dust
There are things I feel

Maybe not more
But no lesser than you
This I say but because,
When your eyes weep

And your hands are bruised
And your ankles soiled

When your vocals go sore
And you cannot speak up

And the face is dreary out of wear
I’ll look at you 

And walk with you
This long journey of recovery

And in all these days
There will be my heart

Feeling with you
Sailing the deep sea of life 

In our canoe
Together

As
One

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

Sonam Zangpo
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Dream is an amazing facet of life that seems way superior to the 

existing reality. We acquire the authority to control the things 

around us as we desire. At times, even the existent world gives 

the impression of a giant delusion from which we will wake up 

soon.

Dreamer Dreams Alone
 World moves really fast

that’s what time has shown.
People hastening to success

where dreamer dreams alone.

Each one filled with wisdom
utters now they have grown.

Trying hard to be better than others
where dreamer dreams alone.

Up, down, here and there
people travel around.

Everyone’s changed and matured so much
while dreamer is still down.

Age has altered
people are now into new gear

Well! Dreamer is still dreaming
and has those old stuffs to share

Some laughs in happiness
in soreness some moan

But doesn’t concern the dreamer
for he dreams alone

It seems late now
everyone has to go.

Crowd laughs at dreamer and
shouts ‘what have you got to show?’

Swiftly dreamer looks around
and sees nothing by his side.

He realizes that he had done nothing
which he could or might.

It’s late to change anything
for the last time he closes his eyes.

He starts dreaming again
 and in dream he dies

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

Chimi Dema

Hard to Forget?

Have you ever seen someone’s eyes bleeding
Or a heart crying out loud?

A massacre of dreams
Or else a shattered hope maybe?

The stains of wine
Blemishes of paint

And the scars of heartbreak
Were never easy to erase.

He was no longer warm
That day, when she touched him

Amidst the cries and screams
She was cold too but breathing.

The enraged light of fate had struck
Shallow heart and a monochrome life
I know that girl who once wondered

Would she be able to start all over again?

We get afraid of the light
When we stay a long time in the dark

And of parting and goodbyes
Because together we have baked memories.

Like the dried roses you gave me
Memories will remain with you

When you have the courage
To preserve them.

I keep coming back to you
Even when spring has passed

Tell me you will be here to stay
But why is it hard to forget?

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

Tshering Zangmo
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Life 
In me I found,
The lady I was, deep down
Called upon by unknown sound
Beautiful journey it was
With kisses and frowns.

Been taught and learnt 
Dreams are so easy to live
Life is so beautiful if you give
And adventure is a gift
Which is enjoyed to be lived.

Yet, it hurts so much
But what’s life without too much
Now I have memories to keep
In a heart, where there are tears to wipe.

It was like a dream
Rocks falling into the ocean
Beautiful journey deep down
And suddenly it hit the ground.

The author is currently pursuing Diploma in 
Financial Management (DFM) 

Kabita Biswa
.................................................................................................

Are We Fine? 
Strolls around the city

Happy sad strangers alike
Waiting for the bus to take us home

And we ask if we are doing fine?

We can pick up our own broken pieces
Wipe our own tears

To make ourselves fine
Is it even a problem?

The soaring birds that make up the sky
The rays that light up any darkness

Hopes that brighten lives
Do we dare inquire of them?

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

Deki Choden Dorji

To My Teachers

Oh my sweetest teachers!
Oh my beloved preachers!
I am blessed to have you, 

As my second-parents in you…

You always make sure to guide us, 
You never fail to encourage us;

You are our life’s sunshine,
Proudly I say, thine are the teachers of mine.

Scolding at certain times,
Teasing at other times;

Laughing at funny times,
And guiding us during difficult times.

No teacher can ever be forgotten,
Although I may myself be forgotten;
Because teachers are special lifelines,

Who are remembered for our lifetimes.

Therefore, a big ‘THANK YOU’ for the journey,
I beg pardon for any unknowing mistakes in 

this journey;
And end here with “Dear teachers! You are 

precious to us,
Your contributions to our tiny lives are 

really valuable to us…”

-With much love and respect to each and every teach-
er throughout my life until now and forever.

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

Rasmika Pradhan
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But what we have will float forever in us.

You were but morning dew,
My life time glory,

The sediments of my feeble breath

I heard your silence long before you parted
And with or without a word

This hollowness was meant from the beginning.

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

Tashi Choden
..................................................................................................

My Frozen thoughts
I thought about it

When the fall
was falling

with the crimson-leaves
Falling and crunching

beneath my shoes
in my search for a work.

Then as the fall went over
when you came with the year’s call

I let myself wonder this:
How beautiful could life be?

Eating ice-cream in the snowy winter
sitting underneath a tree in the crimson Fall

Rain walking the rains of the Summer
And giving you a blossom in the young Spring

Then ice-cream together
in another snowy -winter.

It came thus and my thoughts are frozen
Frozen with your thoughts.

Now I choose to let it froze my thoughts
because that’s how I will keep you

Captive.
Because I know you are setting yourself

Free from me
           with the past.
            But my proclamation is
   YOU!
You are “My Frozen Thoughts”

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

Thinley Jamtsho

Such a Man was He

He was a man of ethic
His talents beyond reach

Loved by all
Dutiful and friendly
Brilliant, and saluted
Such a man was He.

His existence was an example,
Truth was what he would keep

No one equaled him:
He was an epitome, an ideal principle

But could there be such a man as He?

When all he did was lie and fake
His truths mere words-

A veil to conceal his pretense
And the mask leathering his self

For all his ghastly deeds
And the awful lies he told and retold

Over and more, again and forever
What a shameful way to live

For him as not himself!

Alas! Such a man was He!

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

Jigme Zangmo
..................................................................................................

Fleeting Moment

The crinkle inside waded
And it took something out

Of me as you walked in and out.
The cracks between us widened and

the distance you left in between is hollow
But this emptiness weighs heavier

Than what’s that is heaviest.

I let you jingle in my mind- every time, every moment
hoping to occupy the tiniest of space.

Keep me in your realm.
I promise to take the smallest 

But those parts of you.

Nothing grand but the little moments
Like parting hair and gently placing behind

Holding hands and reposing in complete silence
Nothing big to flaunt and flourish
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All About Us

Completely a stranger at first sight

When all were shy fresher

Saw him talk the debate

All around were new faces

Barely a single past mate

Dragged myself in the front

There the man with a big grin

Nearing to man of destiny

It all began with a friendship

The weird man met weird woman

Weirdness compatibility was perfect

No one found it special

But ourselves on top of the world

Felt the love of Antony and Cleopatra

Spend the sleepless nights

The thought of being with him

Made me sink my teeth to him

Glad was me in love with him

I want the world to know

The friendship we shared

Beautiful transition to love

Marriage is yet to come

It’s amazing how this

Fleeting happiness though short-lived

Take control of every moment

I can just say I felt that love

It has become a fading memory

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

Sonam Zangmo

The Diary That You Never Read
It read out loud

About voices never heard.

Pictures of food and cloud

Balloons and bird.

It told a story,

Nay,

A lot of stories.

It told the story of a mother

The Ma to my soldier

Of hers and many other

Losing to wars, grew older.

In the scriptures unseen

Her voices engraved 

Till the battlefields and marine

In the diary that you never read.

Hushed little baby

That he cries

One shall come maybe

And gaze his eyes.

Will take him away

Far away 

From the orphanage 

Where he lay

He shall write of when he laid

In his diary that you’ll never read

 

Smiled seeming happy

He used to pray

His man his therapy

But labeled ‘gay’.

Society and judgement 

He wrote all day

Cried and prayed 

But could never say

He could only write

In the diary that you never read
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The Coldest Day of the Year

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

Author: Kezang Choden

Do you ever think? Leave the Tv on in the background, 

lie down on the couch, and just wonder, forget for a short 

while that you’re just another guy aimlessly roaming the 

earth. Think about perhaps the most-thought-about sub-

jects, like life. What on earth you’re going to do with the 

one you have, rules, obligations, people, prejudices, if 

you’ll ever find love. If maybe you are- gay? What are the 

answers? 

A Friday night. The smell of vodka. White sheets. Aq-

uilo’s “Who are you” playing on his phone. A fuzz slowly 

descending upon my head. A button undone, a hesitant 

hand on my chest. Afterwards, a click of a lighter, and the 

intoxicating smoke filling my lungs. 

He was gone the next morning. I see him on campus oc-

casionally but we don’t talk. A cursory nod at the least. 

Under different circumstances we might have been 

friends. He carries a haunting aura that sets him apart 

from the rest, like a tragically beautiful love story. 

I’m sitting in a café, admiring the rectangular drift-

wood mirror on the wall. My latte is sitting on the table 

ignored. The weather outside is grey and the sky looks 

leaden. It might snow. Winter is my season. I have always 

loved the cold, the early morning frost, patterns on my 

window, birds perched on the stubble branches of pine 

trees. Maybe I see myself in them, the way they look lost 

and helpless in the cold.

 

Have I always known? 

The question takes me back to the summer I was fifteen. 

Migma Dorji. That handsome senior who had eyes like 

STORY SECTION
Distorted amidst the fight of rituals

Studying in a foreign land

Stuck along the foreign nuptials

Criticized for his native sand.

Edged by the social mass

Branded for his beard

‘Terrorist’ marked as his class

Wrote he, in the diary you never read.

Talked and shamed

For the money she made

Teased and blamed

For the respect she claimed.

Her daughter she hid

Under the bed she did

Scared and torn 

They would name her too

As the prostitute’s born

Who was raised in the zoo

She wanted to make her doctor

Teacher or anyone great

But not a prostitute’s daughter

Said the diary you never read.

In pages unclear

Reads the smiles of hidden tears.

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

Pema Norbu
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rusty quartz. I was smitten. The reason has become hazy 

over time but one night he came over. 

I was nervously pacing around my room, straightening 

things and clearing up the clutter. To calm my nerves, I 

lay on the bed and listened to music. 

…now all our memories are haunted

we were always meant to say goodbye…

I must have drifted off to sleep because when a rasping 

noise at my bedroom window pulled me out of a hazy 

dream and I scrambled to stop a quirky song coming 

from my phone. I saw that it was past midnight. Before I 

could make complete sense of my surrounding, a whis-

per from the window made my chest tighten. 

 “You in there?”

“Yes,” I called back, and my voice came out gruff. I cleared 

my throat as I scrambled out of bed. Praying I didn’t have 

bad breath from the nap, I walked to the window and 

opened it. Migma Dorji smiled. 

I stood back as he vaulted over the sill, went and sat on 

my bed. As he was leaning his beat-up guitar against the 

bed, I took the liberty to look over him – a beige sweater 

and denim jacket paired with grey sweat pants. Casual? 

But not really! Like himself!  

Then with a tingling sensation, I realized that he was 

checking me out too, his eyes hovering over my navy-

blue T-shirt and the plain pair of pajama bottoms. Sud-

denly a gush of my self-consciousness got exposed to the 

mercy of his scrutinizing eyes. 

No, nothing happened that night. He played me a song or 

two. We talked about school, girls and college. We would 

see each other in school but we hardly talked. Then he 

graduated and went to college. Once I saw him in town, 

and he was with a girl. She was pregnant. I remember fid-

dling with my phone, trying to pretend I didn’t see him. 

That night I got a text. 

you didn’t say hi

That was the last I heard from him. 

That was also my first heartbreak. 

My latte is cold. I order a new cup. Just when the waiter 

places it on the table with a soft clink, the stereo plays 

Aquilo. The song whisks me back to that drunken night. 

Those sloppy kisses and the cigarette we shared. 

…I’ll run without thinking

and fall without blinking an eye…

Outside, the first flakes of snow swirl down the sky, land-

ing on the window panes. Maybe I’ll never find love. 

Maybe I will be one of those lonely people who walk 

the earth carrying a world full of dark art inside them. 

Maybe not.  

But there’s one thing I’m certain of. 

I like men. 
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That perfect Sunday

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

Author: Sonam Yangki

Colliding with closed doors is a feared trend in everyone´s 

life. So if you ever feel that all doors are closed for you, re-

member these words “A closed door is not always locked, so 

give it a push at least!”  I did give “pushes” to lots of closed 

doors and I somehow landed up getting welcomed in the 

happiest room.

I open my eyes to the sun rays peeping through the 

loosely closed curtains. As my body stirs while stretch-

ing with a loud yawn, a warm snuggle makes me smile. 

Turning around, I see him smiling lazily with that eyes 

that captured my heart the first time I met him. With his 

messy hair and drowsy eyes, he is a human version of a 

miracle I never thought would exist but miracle did hap-

pen! I got a husband who would eat my burnt curry and 

alien foods with so much delight. 

“Good morning honey” he says as he closes his eyes again 

and dives in to the sleep he loves so much.

“Good morning” 

I look at him and his handsome messiness, wondering 

how I became this lucky. He runs his own driving school 

and I work as a Human Resource Officer. Since we both 

work in our own different fields, we never get time to 

spend some lazy hours at home together. So Sundays 

were the only days we could pamper ourselves with some 

free hours.

“Mommy mommy! I am hungry! “

Our three years old son comes running to our bedroom 

rubbing his belly. Seeing him already up and active, I 

glance up at the wall clock to realize that it is already late 

enough. I wake up with a smile and kiss him good morn-

ing while walking out of the bedroom. Our son, the sun-

shine of our life. For the last three years, our happiness 

kept increasing with his succeeding days though there 

were and will be bad days in bundles at times.

I walk towards the sitting room to find my parents al-

ready up and getting ready to go to the nearby temple. 

I give them my good morning hugs and make sure they 

have their breakfast. After they leave with a cheerful 

goodbye, I serve my little hungry one his favorite break-

fast and brew some coffee for myself.  As I sit there with 

my cup enjoying the view of my son eating his cornflakes 

with those adorable munching sound, a loud terrify-

ing noise makes me loose grip over my coffee cup while 

nerve-wrecking shriek escapes from me............

“Yangki....Yangki....its 6 am already!! You need to wake 

up!” 

I suddenly wake up in my own messy room with my alarm 

clock shouting for my attention and my roommate trying 

to wake me up.  But wait...... what was that?

Did I just get a glimpse of my future?

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Happiness

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

Author: Ugyen Zangpo

H-Help: “A willing helper doesn’t wait until he is 
asked.” Unknown. 

The world encompasses rich, poor, and downtrodden. 

While everyone is lured by their infinite desires, it’s hard 

to find people who are satisfied with what they possess. 

Some yearn for success while others don’t even have ba-

sic amenities to sustain their lives. Some people would be 

in mere need of affection. Thus, how beautiful it would 

be if we could bring smiles to those sad faces? Strengths 

to dejected ones and positivity to wicked ones, maybe? 

When we help others, we grow our self into becoming 

better humans in the process. Donating money, food, 
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and clothing; spreading love and positive vibes, giving 

some of your valuable time and extending help through 

charity organizations are some of the fundamental acts 

that one can perform to help others. 

A-Altruism: “The root of happiness is altruism-the 

wish to be service to others.” Dalai Lama

Altruism is an ethical doctrine holding the moral value 

for the cause of others. The innermost core that makes up 

a human is having the most important social impulse, i.e. 

of helping others without hoping in return. This is altru-

ism. Effective altruism is a philosophy and social move-

ment which considers all-cause and actions that work 

out to improve the world. It is always good to walk in the 

light of altruism than in the darkness of selfishness. 

P-Pray: “The lord is far from wicked, but he hears the 

prayers of the righteous.” unknown

When on earth and wherever you say a prayer, ‘lord help 

me do what is right, just and fair,’ it brings forth happi-

ness and peace for all. A man who trusts their faith in 

God is likely to have a good start and productive ending 

of any events. Such people are expected to be more con-

fident in tackling the issues and they are more probable 

to look for a general cause. Men who say prayers are able 

to discern between good and evil; discreet and realistic in 

the pursuit of happiness.

P-Patient: “Patience is bitter but the fruit is sweet.” Ar-

istotle

Slowness doesn’t matter so longs as it does not stop. Be-

cause genius is patience and all good things take time. 

A short moment of patience may ward off a big disaster, 

and the opposite would ruin the whole life. Kanuri said, 

“At the bottom of the patience, one finds the haven.” The 

quality of having patience helps us to be at ease and hap-

py with the things we are going to do and stay satisfied 

with what we did. 

I-Inspire: “Difficult roads often lead to the beautiful 

destination.” Unknown.

Getting inspired and inspiring others are important sides 

of a whole. Having the intention of positively inspiring 

others should be done in such a way as to inspire oth-

ers by expecting most of them in their outcome after be-

ing inspired, inspire others by challenging them, caring 

about them, by letting them take a stand in what they be-

lieve, having the courage to change course by practicing 

integrity, sharing our influences and listening to them.

N-Nurture: Nurture your mind with great thoughts. To 

believe in heroic makes heroes.” Benjamin Disraeli.

We shouldn’t be what has happened to us but we must 

be the one we choose to be. The things that we plan and 

yearning to do will never die but it would never gleam 

the success if we fail to nurture it. We must be able to 

nurture our body, speech, and mind in order to expand 

our perspectives so that we can triumph and inculcate 

more happiness. The biggest sign of maturity is being 

able to nurture our self. We must get nurtured in such a 

way to have an understanding and forgiving-heart.

E- Educate: “Education is the most powerful weapon 

to change the world.” Nelson Mandala

Education is not in knowing the facts but getting adorned 

with values. The only thing that can’t stop us growing is 

to have a passion for learning because an investment 

in knowledge pays the best interest. A man with value 

leaves the mark of peace and traces of happiness. Educa-

tion expands the perspective of people to work for com-

mon interests of all. If there is something to revolutionize 

the world into the better place to live it is education.

S-Solution: “When the solution is simple, God is an-

swering.” Albert Einstien

Problems are to be solved nevertheless many keep com-

plaining about it. Problems can be a challenge in itself 

that contain a seed of solution by itself. A solution can be 

either small or complex which requires ranging amount 

of resources. Hundreds of paths lead to a single destina-

tion and by the same token, a lone problem has thou-

sands of ways to solve. We are either a part of solution or 

problem. People are happy when they get the right solu-

tion for their problems. 
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CAMPUS EVENT

World Blood Donor Day (14th June, 2018)
Theme: “Be there for someone else. Give blood. Share 

life”.

Zhenphen members took part in this drive for Blood 

organized by Ministry of Health (MoH) in partnership 

with Bank of Bhutan.

Zhenphen Tshogpa had joined the campaign with MoH 

since its inception in 2013. Besides, the Zhenphen mem-

bers also donate blood on emergency requirement. RIM 

in 2014 was awarded a recognition as one of the active 

agency donor in Bhutan by MoH.

The RIM Zhenphen Tshogpa commits to donate blood 

and save more lives in years to come.

.......................................................................
Cleaning campaign (14th April, 2018)

The area between forest check-post and Jakarp on 
Simtokha-Chamgang road has turned into trash 
field due to illegal wastes disposal for so long. Before 
it causes detrimental effects on environment and 
aesthetic view of the area, we found it very urgent to 
intervene and take necessary actions. Following cov-
erage of the issue in media, RIM Zhenphen Tshog-
pa carried out cleaning campaign on 14th of April. 
More than 60 Zhenphen members took part in the 
event collecting around 400 bags of wastes from the 
area. The participants tirelessly cleaned and collect-
ed huge loads of wastes from streamside to the road 
point, however, the area needs immediate attention 

of all the concerned authorities to do more and stop 
people from illegally disposing the wastes.
Thimphu Thromde and Dzongkhag has supported us 

with waste compactor vehicles, and Clean Bhutan pro-

vided degradable waste bags and working gloves.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

His Holiness Namkhai Nyingpo Rimpoche visit 
the Institute

His Holiness Namkhai Nyingpo Rompoche graciously 

consented to visit the Institute and bless the RIM family 

and community around Semtokha.

A cultural program was staged in honour of the visit on 

16th June and a dinner was offered to His Holiness.

The next day 17th June  saw the Institute bustling with 

activities and visitors as His Holiness blessed the RIM 

family and the visitors with teaching and Wang. This was 

a very special event for the Institute.
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ནང་འཁོད་དཀར་ཆག

ཞུན་དགཔ།།

རྩོམ་སྒྲིག་ཞུན་དག་པའི་བསམ་འཆར།

རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེ་གིས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ཤེས་ཡོན་གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ཀྱི་

དོན་ལུ་ དམིགས་ཏེ་ ལོ་རེ་ནང་ དུས་དེབ་ཚར་གཉིས་རེ་བཏོན་དགོཔ་སྦེ་བཟོ་གནང་ནུག། 

དེ་འབདཝ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་འབད་རུང་ ད་ཚུན་གྱི་བར་ན་ དུས་དེབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཅི་ལྕོགས་

གང་ལྕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ རྩོམ་དང་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ སྲོལ་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་ བྲིས་དང་འབྲི་བཞིན་

པ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི།

དེ་བཟུམ་སྦེ་རང་ དུས་ཅི་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལོའི་ སྦྱོང་བརྡརཔ་ཚུ་གིས་འབད་རུང་ ག་ནི་བ་སྤྲོ་བ་ཆེ་

བའི་སྙན་རྩོམ་དེ་ཚུ་གཅིག་ཤུལ་གཉིས་དེད་དེ་རྐྱབ་སྟེ་འོང་མི་དེ་ལུ་དགའ་ཚོར་སྦོམ་ར་ཡོད་ཟེར་ 

ཞུ་ནི། དེ་སྦེ་རྐྱབ་སྟེ་འོང་པའི་བསྒང་ལས་ དངམ་ཅིག་སྐད་ཡིག་གོང་འཕེལ་གཏང་ཚུགསཔ་

ཨིན། སྐད་ཡིག་གོང་འཕེལ་གཏང་ཚུགསཔ་ཅིན་ རྩོམ་རིག་ནང་ལུ་ཐོགས་ཆགས་མེད་པར་

འགྱོ་ཚུགསཔ་ཨིན། རྩོམ་རིག་ནང་ལུ་ཐོགས་ཆགས་མེད་པ་ཅིན་ མི་དེ་མཁས་པའི་གྲངས་སུ་

ཚུདཔ་ཨིན། མཁས་པའི་གྲས་ཁར་ཚུད་པ་ཅིན་ མི་གིས་བརྩི་མཐོང་ཡོདཔ་ཨིན། མི་གི་བརྩི་

མཐོང་ཡོད་པའི་བསྒང་ལས་བྱ་བ་ག་ཅི་བརྩམ་རུང་དོན་འགྲུབ་ཚུགསཔ་ཨིན། དོན་གྲུབ་ཚུགས་

པ་ཅིན་ རང་མགོ་རང་འདྲོངས་ཟེར་རུང་དེམ་ཅིག་དང་ཕ་མའི་དྲིན་ལན་ཡང་དེ་གིས་འབྱོར་

ཚུགས་པའི་ཁར་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ཡང་རང་བཞིན་གྱིས་ཞུ་སྟེ་འགྱོཝ་ཨིན། དེ་འབདཝ་

ལས་རང་གཞན་གཉིས་ཀྱི་དོན་ལུ་ དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འབྲི་རྩོམ་འབྲི་ནི་ལུ་ སྤྲོ་བ་མ་ཞན་

པར་བརྩོན་པ་བསྐྱེད་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ལགས།

དུས་དེབ་དབྱར་རྔའའི་སྒྲ་ལྡན། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨དབྱིན་ཟླ་༠༦པའི་ཐོན་རིམ ༢༢ པ།

རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེ།

 

འཛིན་སྐྱོང་ཁྲིམས་ཀྱི་ལེགས་བཤད་པ
  བསོད་ནམས་རིན་ཆེན།           

འབྲལ་ཁའི་བསླབ་བྱ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༤

སྨིན་ཆུང་བུ་མོར་བསྟོད་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༤

རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༥

ཕྱག་འཚལ་དགོ་པའི་དགོས་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༦

ཡུལ་མཛེས་མར་ཆགས་པའི་གཏམ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༧

མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་ནི།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༧

དགའ་འཚོར་སྙིང་གི་དམ་ཚིག།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༨

འཆར་རྩོམ་སྙིང་གི་ལྡེ་མིག།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༨

མ་འོངས་འགོ་ཁྲིདཔ་དོན་ལས་གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོཔ།།་་་་་་་་་་་་་་༢༩

རྩོམ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༠

རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེ་ཆགས་ཚུལ་ལུ་ 

ངལ་རངས་ཀྱི་རྩོམ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༠

ཞུ་ཡིག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༡

ཁ་གིས་ཀེན་སར།། (Mouth Cancer)་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༢

དྲིན་ཅན་སློབ་དཔོན་ལ་བསྟོད་པའི་རྩོམ་དམ་ཚིག་མེ་ཏོག།་་་་་་་་་་་༣༤
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འབྲལ་ཁའི་བསླབ་བྱ།

༉ ཀྱེ་ཁྲིམས་སྦྱོང་ན་གཞོན་དད་དམ་ཅན། །སྙན་མ་ཡེངས་དར་གཅིག་ང་ལུ་ཉོན། །
གཏམ་བཅུད་དོན་སྙན་ངག་མ་ལྡན་རུང༌། །དུས་མི་རྟག་འབྲལ་ཁའི་སླབ་བྱ་ཞུ། །
ཚེ་སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་རྒྱ་ཆེཝ་ལས། །དུས་ལན་གཅིག་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་ཁང་ནང་། །
ཕྱི་ལྟར་སྣང་སློབ་དཔོན་སློབ་ཕྲུག་མས། །ནང་ཕམ་དང་བུ་གཞིའི་ཚུལ་ལུ་འཛོམས། །
ཁྱེད་རིག་རྩལ་རྒྱས་པའི་ལྗོན་ཤིང་གུར། །ཕྱི་ནང་གི་ཤེས་ཡོན་མེ་ཏོག་བཀྲ། །
ཁྲིམས་དོན་རྟོཊ་འབྲས་བུ་གཡུར་ཟ་བས། །ཆོས་འཇིག་རྟེན་བྱ་བར་རྨོངས་མི་སྲིད། །
རྟེན་མི་ལུས་དབང་པོ་ཚང་བའི་གུར། །ཕམ་བཟང་པོས་ཆུང་དུས་རྐང་ཐང་དྲངས། །
གཞུང་དྲིན་ཆེ་ཡོན་ཏན་སྟོང་པར་ཐོབ༌། །འདི་བསམ་ཤེས་ཡོད་ན་རང་མགོ་ཐོན། །
འབངས་རེ་འདོད་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་བའི་གཞི།།དཔལ་འབྲུག་པའི་ལུགས་གཉིས་དྲང་
ཁྲིམས་ཨིན། །འབྲུག་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ཐུགས་དོན་ཚུ། །མཐའ་དམ་ཚིག་བརྟན་ན་རང་
མགོ་ཐོན། །སྐྱབས་དཀོན་མཆོག་ཡུལ་གོང་ཕ་མ་གསུམ། །དུས་རྟག་བུ་སེམས་ཀྱི་རྒྱན་
ཆར་བཞག།  བཀའ་ཅི་གསུངས་དང་ལེན་ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབས། །ཚེ་འདི་ཕྱིར་བདེ་ལ་རང་
མགོ་ཐོན། ། ཡུལ་གཉན་བཙན་རྒན་ལ་ཞེ་ས་ཞུ། །བར་མཉམ་རོགས་ཚུ་ལུ་ངོ་ལྐོག་སང་། 
། ལར་ཀུན་དང་མཐུན་ལམ་དམ་གཟབ་བཞག །མི་བཟང་གྲལ་ཚུད་ན་རང་མགོ་ཐོན། །
འཕྲལ་ཚེ་ཚད་སྟུངས་ཏེ་རང་གཟུཊ་བརླག །མཇུག་ཕྱི་མའི་བདེ་བགྲྲོད་ལམ་གྱི་བགེག ། 
མི་གྲལ་ལས་འབུད་པའི་རྫས་ངན་དང་། །སྨྱོ་ཆང་ཚུ་སང་ན་རང་མགོ་ཐོན། །
ཡུལ་ཕ་རོལ་བསླུ་འབྲིད་རྫུན་མ་སླབས། །ལྟོགས་སྐོམ་རུང་མ་བྱིན་ལེན་པ་འཛེམ། །
མི་འཚོགས་སར་ཁ་ཉུང་ཁོག་ཡངས་དགོས། །ཟབ་བརྩི་ཐབས་མཁས་ཚེ་རང་མགོ་
ཐོན།། རང་ཚོད་གཟུང་གསང་རྒྱ་ཕྱིར་མ་བསྒྲོག། །གཏམ་བཟང་ངན་སེམས་ལུ་ཐེགཔ་
ཅིག་དགོ། ལུས་སེམས་ལུ་འགྱུར་ལྡོག་མ་ཆེ་བར། །ཚུགས་ཐུབ་ལུགས་མཁས་ཚེ་རང་
མགོ་ཐོན།། གཏམ་ཕར་སླབ་སྙན་ཚིག་འཛུམ་མདངས་སྟོན། །གཏམ་ཚུར་ཉན་རྣ་བའི་
དབང་པོ་གཏོད།། ཚིག་བརྡ་དོན་གོ་བ་ལེན་ཞིམ་ལས། །གཏམ་བསླབ་ཉན་མཁས་ཚེ་
རང་མགོ་ཐོན།། ཡིག་ཚང་གི་སྔ་ཕྱིའི་དུས་ཚོད་བརྟན།། རང་འགན་འཁྲིའི་ལཱ་ཚུ་ཕར་མ་
བསྣར།། གྱིད་མ་ལུག་ལེགས་ཚོགས་འགྲིབ་ཉེན་ཡོད། །རིམ་བགྱི་བར་མཁས་ཚེ་རང་
མགོ་ཐོན།། ལྟག་གོང་མའི་ཐུགས་དགོངས་ཕམ་མ་བཅུག། གཞུང་སྐུ་སྒེར་ཞབས་ཏོག་
གང་ཐུབ་ཞུ།། དོན་རང་ངོར་ཕན་རྒྱ་ཆེཝ་ལས་བརྟེན།། བཀའ་ཅི་གསུངས་བསྒྲུབ་ཚེ་རང་
མགོ་ཐོན།། ལུས་སྐྱེས་པའི་ཕ་མའི་ལེགས་དྲིན་དང༌།། བཟའ་ཚེ་རོགས་བུ་གཞིའི་སྐྱིད་
སྡུག་ཚུ།། རྒྱུ་ནོར་ལུ་མ་བསྟེན་ཐབས་མེདཔ་ལས།། ཕོགས་བསྡུ་གསོག་སྤྱོད་མཁས་
རང་མགོ་ཐོན།། འབྲུག་རང་ལུཊ་གྱོན་ཆས་ཁ་སྐད་ཡིག། ཕས་གར་སྟོན་བུ་གི་ལམ་
ཨིནམ་ལས།། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྟགས་གཅེས་འཛིན་འབད།། ཀུན་མིག་ཁར་མཛེས་ཚེ་
རང་མགོ་ཐོན།། ཕྱི་སྒྲོ་མདངས་རྨ་ བྱ་ལེགས་རུང་རང་།། ནང་མི་གཙང་དུག་གི་རང་
བཞིན་ལྟར།། ཚེ་ལན་གཅིག་གཉེན་ལམ་མ་ནོར་བར།། གྲྲོགས་བསྟེན་ཐབས་
མཁས་ཚེ་རང་མགོ་ཐོན།། ཁྲེལ་ངོ་ཚ་རྒྱུ་འབྲས་དམ་བཅའ་ཚུ།། སྲོག་ལས་ཡང་

གཅེས་པར་བཟུང་ཞིམ་ལས།། ལཱ་སྡིག་སྤོང་དགེ་བསྒྲུབ་བསམ་བཟང་བསྐྱེད།། དེ་
འགྲུབ་ན་རང་མགོ་འཐོན་པར་ངེས།། དེ་སྐད་དུ་ཕན་པའི་བསླབ་བྱ་འདི།། ཁྱེད་རང་
མགོ་ཐོན་པའི་ཐབས་ལམ་དོན།། སེམས་བརྩེ་གདུང་ཆེ་བས་དབང་མེད་ཤོར། 
།ཐུགས་དགྱེས་པས་ཉམས་སུ་ལེན་པར་ཞུ།། 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
སྨིན་ཆུང་བུ་མོར་བསྟོད་པ།

༉ སྔོ་ལྗང་སང་གི་ལོགས་ལས། །ལྡེམ་ལྡེམ་གཡུ་ལོའི་མེ་ཏོག །
སྨིན་ཆུང་བུ་མོའི་གཟུགས་གཞི། །རླུང་གིས་དཀྲོགས་པ་མིན་ནམ། 

ཤར་ཕྱོགས་རི་བོའི་རྩེ་ལས། །དཀར་གསལ་ཟླ་བ་ཚེས་བྱུང་། །
སྙིང་སྡུག་བུ་མོའི་ཞལ་རས། །ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདྲ་སོང་། །

ལྷ་ཁང་ཕྲ་མོའི་ནང་ལས། །གསུང་སྙན་རྒྱ་གླིང་འཕུ་ཡོད། །
སྨིན་ཆུང་བུ་མོའི་གསུང་སྐད། །མཆོད་པའི་རྒྱ་གླིང་འདྲ་སོང་། །

ཕར་ཕར་རི་བོའི་སྐེད་པ། །གཡང་དཀར་ལུག་མོའི་གདན་ས། །
སྨིན་ཆུང་བུ་མོའི་རེག་བྱ། །དཀར་པོའི་བལ་ལས་འཇམ་པས། ། 

ཡར་ཡར་རི་གསུམ་རྩེ་མོར། །་སྐྱེས་པའི་དྲི་ཞིམ་བསང་སྣ། །
ཆུང་འདྲིས་བྱམས་པའི་ལུས་དྲི། ། །བཱ་ལུ་ས་ལུ་འདྲ་སོང་། །

གཡུ་སྦྲང་ང་ཡི་བསམ་པ། །མེ་ཏོག་ཁྱོད་ལས་མེད་ཀྱང་། །
ལས་དང་སྐལ་བ་མེད་ཚེ། །ཆགས་པའི་རང་དབང་མིན་འདུག །

འཛིན་སྐྱོང་ཁྲིམས་ཀྱི་ལེགས་བཤད་པ་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་གྱིས་བརྩེ་སེམས་
དང་དད་དམ་ལྷོད་མེད་འཆང་བའི་ཁྲིམས་ཀྱི་མཐོ་རིམ་འོག་མའི་སྦྱོང་བརྡར་ཤོ་
གསུམ་པ་ཚོར་ཕན་པའི་ཆ་རྐྱེན་དུ་དམིགས་ཏེ་༢༠༠༩ལོར་བྲིས་པའོ།།  །། 



Page 24

རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས

འཇིག་རྟེན་ནོར་གྱི་གཏེར་མཛོད་ནང་།། འདོད་པ་སུ་ཆེ་སྡུག་བསྔལ་ཆེ།། མཆོག་
ཤེས་སུ་ལྡན་བདེ་བ་མཆིས།། དགའ་སྐྱིད་བདག་བློའི་སྟེང་ནས་ཤར།། ཟེར་བའི་
མངོན་བརྗོད་དང་བཅས་ ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་མཐུན་མོངས་དང་འབྲལ་བ་ ཡོད་
ན་མཆོག་དང་མེད་ན་ཐབས་ཆགས་པ། ནད་བརྒྱ་དང་སྨན་གཅིག  བློ་སྟོང་དང་
དོན་གཅིག་ལྟ་བུའི་ བྱང་སེམས་སྤྲུལ་པའི་ཐུགས་ལས་འཁྲུངས་པའི་དགོངས་
གཏེར་བྱིན་ཅན་བླ་ན་མེད་པའི་ལྟ་བ་བཟང་པོ་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་
འཛོམས་འདི་ ད་རེས་ཆོས་འཚིགས་ཀྱི་དབུས་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་
ནང་འབྱུང་མི་ལུ་ བསྐལ་ལྡན་ལས་འཕྲོ་ཅན་ག་རའི་ སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་
བསགས་ཡོད་པའི་ རྟགས་དང་བརྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིགསཔ་ཨིན།

ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་འདི་ལུ་ཡོན་ཏན་ནི་ ནམ་མཁའ་ལྟར་རྒྱ་ཆེ་ རྒྱ་མཚོ་ལྟར་
གཏིང་ཟབ་ ཆུ་ཀླུང་ལྟར་ཤུགས་ཆེ་ རི་རྒྱལ་ལྟར་བརྟན་ཏོག་ཏོ་ཡོདཔ་ལས་ ཚེ་ད་
རེས་ནད་ཡམས་མུ་གེ་དང་དམག་ཁྲུགས་ཞི་ དབུལ་ཕོངས་ཀྱི་དཀའ་སྡུག་
བསལ་ བཀྲིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་
ལེགས་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ ཚེ་ཕྱི་མ་ མངོན་མཐོ་ལྷ་དང་མིའི་བདེ་བ་ མཐར་ཐུག་
མྱང་འདས་སངྱས་ཀྱི་འགོ་འཕང་ཐོབ་ཚུགས་པའི་ བྱིན་རླབས་ཁོ་ན་ཡོདཔ་ཨིན།
འ་ནི་བཟུམ་གྱི་འབྲས་བུ་དངོས་སུ་བསླུ་བ་མེདཔ་སྦེ་སྨིན་དགོ་པ་ཅིན་ ལག་ལེན་
དང་ལྟ་བ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ གཡག་ལྟོག་གིས་རྩྭ་བཟའ་བ་ལྟར་བརྩོན་ཞིང་ ཟླ་
བ་སྤྲིན་འབྲལ་ལྟ་བུའི་འབྲས་བུ་མྱོང་དགོཔ་ཨིན།

དེ་ཡང་ བློ་སླབ་ལུགས་་མི་གཙོ་ཉན་ལུགས་གཙོ།། ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་བཞིན་ 
དང་པ་བརྟག་ལ་མཁས་ བར་དུ་བརྟེན་ལ་དགོངས་ མཐའ་མ་ཉམས་སུ་བླང་ལ་
བརྩོན་དགོཔ་ལས་ འདི་གི་ཀ་ཆེན་བཞི་ཧ་གོ་ནི་འདི་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཁག་
ཆེཝ་ལས་ བཅུད་བསྡུས་སུ་ཅིག་སྦེ་བཤམ་གསལ་བཀོད་ནི་ཨིན།

དང་པ་ སྐད་རིག་དང་ལམ་སྲོལ་ མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་ ཉམས་པ་སོར་ཆུད་
འབད་ནི།

འདི་ལུ་ ལུང་པ་སོ་སོའི་འགྲྲོ་ལུགས། རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་བྱ་སྟངས། ཟེར་སླབ་
སྲོལ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཆེ་ཆུང་སུ་ཡིན་ཀྱང་།། ཆོས་དང་རིག་གཞུང་
བསམ་སྤྱོད་སོགས།། གཅེས་ཤིང་གོང་འཕེལ་མ་གཏང་ན།། རྩ་བ་རུལ་པའི་སྡོང་
པོ་བཞིན།། མི་འདོད་བཞིན་དུ་འགྱེལ་བར་འགྱུར།། ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་བཟུམ་ 
རང་གི་ལམ་དང་ལུག་སྲོལ་བདག་འཛིན་འཐབ་ཞིནམ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་རང་
བཙན་གྱི་ངོ་རྟགས་སྲུང་སྐྱོབས་ལུ་ཕན་ཐོགས་སྦོམ་ཡོདཔ་འབད་དགོཔ་ཨིན།
གཉིས་པ་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ སྲུང་སྐྱོབས་འབད་ནི།
ཕྱི་མཛེས་པའི་རྒྱན་ ནང་གསོ་བའི་སྲོག་རྩ་ མཐའ་དགྲ་ལས་སྲུང་བའི་ལྕགས་རི་ 

བར་དགའ་དགུ་སྤྱོད་སའི་གནས་ཆེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འདི་ སྟོབས་དཔལ་
འབྱོར་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་ མ་འོངས་བུ་སློབ་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་ནོར་ཨིནམ་ལས་ 
མཛེས་ཤིང་བལྟ་ན་སྡུག་པ་ ཐོས་ན་སྙན་གྲགས་ཆེ་བ་ བསམ་ན་དཔའ་ཉམས་
ལྡན་པ་ བསྒོམ་ན་རིག་པ་དྭང་བའི་ སྐྱེད་ཚལ་ཚུ་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་ནང་འཁོད་པ་
བཞིན་ བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ ཐམ་པ་འདི་ག་དེ་འབད་རུང་ བདག་འཛིན་འཐབ་ཚུགསཔ་
འབད་དགོཔ་ཨིན།

གསུམ་པ་ ཡུན་གཏན་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་གཞི་རྩ།

འཕྲལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ ག་ཅི་ཨིན་རུང་ ཤོ་དང་ཆང་ལ་སྲེད་ན་དོ་མེད།། 
རང་དོན་ཁོ་ན་གཉེར་ན་རྨོངས་རྟགས་ཨིནམ་ལས་ མ་འོངས་པའི་མི་རབས་ ཕ་
ལས་བུ།། བུ་ལས་ཚ།། འཕྲོ་སྐྱངས་ཏེ་ ལོངས་སུ་སྤྱོད་ཐུབ་བཟོ་ནི་ལུ་ དམིགས་
གཏད་དང་དམིགས་ཡུལ་བསྐྱེད་པའི་ཐོག་ ཕྱག་ལཱ་མཛད་ནི་འདི་ཤིན་ཏུ་ནས་
གལ་ཆེ།

བཞི་པ་ གཞུང་སྐྱོངས་ལེགས་ལྡན།

འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་རེ་རེ་ནང་ རང་སོའི་སྐྱོངས་ལུགས་མ་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་
ལས་ ཁྲིམས་སོ་སོ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ རང་རེ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དུས་ཀྱི་འཕོ་
འགྱུར་དང་བསྟུན་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་གཞི་བཙུགས་མཛད་ཡོདཔ་ལས་ 
སྤྱིར་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་གོམ་པ་མདུན་དུ་སྤོ་དགོ་པ་ཅིན་ ངེས་པར་དུ་གཞུང་སྐྱོངས་
ལེགས་ལྡན་ བསྒྲིང་བསྒྲིང་དགོཔ་ཨིན། འདི་ནང་ལུ་གཙོ་བོ་ཅིག་ གོང་མའི་
སྐྱོངས་ལུགས་བྱམས་བརྩེ་ལུ་ཕྱོགས་རིས་མེད་པ་/ཆ་རྐྱེན་ལྡན་པ་ བར་མི་སེར་
ནང་དོག་ཆུ་དང་འོ་མའི་འདུ་ཤེས་ འོག་མས་གོང་མ་བཀུར་ལུགས་སོགས་ལྷག་
བསམ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཐོག་ལས་འབད་དགོཔ་ཨིནམ་ལས་ འདི་ཚུ་མི་རེ་རེ་
བཞིན་དུ་གིས་ སེམས་ཁར་བཞག་སྟེ་ཕྱག་ལཱ་གནང་ཚུགས་པ་ཅིན་ རྒྱལ་ཡོངས་
དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་དར་ཞིང་རྒྱས་ རྒྱལ་ཁབ་མངའ་ཐངས་འཕེལ་བའི་
རྒྱལ་མཚན་བསྒྲེངས་  འབངས་རྣམས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་སྤྱོད་ཉི་མ་ཤར།། །། 
དགེའོ།།

འཇམ་དབྱངས་ཆོས་འཕེལ།

མི་མང་བདག་སྐྱོང་མཐོ་རིམ་གོང་མའི་སྦྱོང་བརྡར་པ། 
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ཕྱག་འཚལ་དགོ་པའི་དགོས་པ།

ནང་པ་སངྱས་པའི་ལུགས་ལུ་ ཕྱག་འཚལ་ནི་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ དཔེར་ན་ཕྱགམ་གིས་

རྡུལ་དང་ཕྱག་སྙིགས་ཚུ་འཕྱག་བཀོ་དོ་བཟུམ་ གརྩོ་བོ་རང་གི་རྒྱུད་ལུ་ཡོད་པའི་ ལས་

སྒྲིབ་དང་ཉོན་མོངས་པ་ཚུ་ དག་ནི་གི་ཐབས་ལམ་ཅིག་ཨིན་པས། དེ་ནང་ ཕྱག་གི་དབྱེ་

བ་ ཕྱག་འཚལ་བའི་ཕན་ཡོན་ ཕྱག་གི་གྲངས་ དེ་ལས་ཕྱག་འཚལ་བའི་སྐབས་ ཀུན་

སློང་དང་ཀུན་སྤྱོད་ག་བཟུམ་དགོཔ་ཨིན་ན་གི་སྐོར་ལས་ མེ་རག་ལས་རི་ཁྲོད་པ་དགེ་

རྒན་བཀྲིས་མཆོག་གིས་ གསུངས་གནང་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ཞུ་ནི་ཨིན།

ཕྱག་ལུ་རྩ་བའི་དབྱེ་བ་་་ ལུས་ཀྱི་ཕྱག་ ངག་གི་ཕྱག་དང ་ ཡིད་ཀྱི་ཕྱག་བཅས་གསུམ་

ཨིན། ལུས་ཀྱི་ཕྱག་ཟེར་མི་འདི་ རང་གི་ལུས་ཤ་ཁྲག་གི་ཕུང་པོ་འདི་ གཡོག་བཀོལ་ཏེ་ 

དཀོན་མཆོག་དང་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་དེ་ལས་ བླམ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཚུ་ལུ་ 

གུས་ཞབས་ ལུས་ཀྱི་ཐོག་ལས་སྦེ་ཞུ་མི་ལུ་གོ་ནི་ཨིན་པས། དེ་གི་འོག་ལུ་ བརྐྱངས་

ཕྱག་དང་བསྐུམས་ཕྱག་སོགས་ ལུས་ཀྱི་ཕྱག་གི་རིགས་གཞན་ཚུ་ཡང་ཚུད་ནི་ཨིན་པས། 

དང་པ་ བསྐུམས་ཕྱག་ཟེར་མི་འདི་ རང་གི་ ལུས་ཀྱི་གནས་ལྔ་ཟེར་ རྐངམ་གཉིས་ 

ལགཔ་གཉིས་དང་ མགུ་ཏོག་བཅས་ འདི་ལྔཔོ་ས་ལུ་རེག་དགོ་མི་འདི་ལུ་གོ་ནི་ཨིན ་

པས། དེ་ཡང་ མགུ་ཏོག་དང་ རྐང་པའི་པུས་མོ་ ལག་པའི་མཐྱིལ་འདི་ཚུ་ས་ཁར་ལེགས་

ཤོམ་འབད་རེག་དགོ་པའི་ཁར་ ལོག་ཡར་ལོངམ་ད་ཡང་ ཤར་ཤར་གཏང་ལོངས་དགོ་ནི 

་ཨིན་པས། བརྐྱངས་ཕྱག་ཟེར་མི་འདི་ ལུས་ས་ལས་ཕབ་ནས། །ངང་ངང་འགྱེལ་བ་ལྟར་

ཟེར་ རང་གི་ལུས་ཡོངས་རྫོགས་ ངང་ཅིག་ས་ཁར་འགྱེལ་འགྱོ་དོ་བཟུམ་ཕབས་དགོ་མི་

ལུ་གོ་ནི་ཨིན་པས། ཕྱག་འཚལ་བའི་སྐབས་ རང་གི་གཟུགས་ཀྱིས་ ས་དང་རྡུལ་

སོགས་བཀབ་རེ་བཀབ་ཚེ་ སངྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་ལུ་ གུས་ཞབས་འབད་

བའི་ཆ་ལུ་འགྱོ་ནི་དང་ རང་གི་རྒྱུད་ལུ་བསགས་ཏེ་ཡོད་པའི་ལས་ཉོན་སྡིག་སྒྲིབ་ཚུ་དག་

ནི་ཨིན་པས། དེ་བཞིན་དུ་ བརྐྱངས་ཕྱག་གི་སྐབས་ སའི་ཁྱབ་ཚད་མངམ་སྦེ་རང་གི་

གཟུགས་ཀྱི་འོག་ལུ་ཚུད་ཚུགསཔ་ལས་ བྱིན་རླབས་ཡང་ཆེ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

ངག་གི་ཕྱག་ཟེར་མི་འདི་ ཕྱོགས་བཅུའི་སངྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གི་ སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་དང་འཕྲིན་ལས་ལུ་ བསྔགས་པ་ཟེར་ ངག་གི་སྒོ་ལས་ བསྟོད་པ་

ཕུལ་ནི་ཡོད་མི་ལུ་གོ་ནི་ཨིན་པས།

ཡིད་ཀྱི་ཕྱག་ཟེར་མི་ རང་གི་ སེམས་ཁར་ དཀོན་མཆོག་གསུམ་དྲན་ཞིང་ ཁོང་གི་སྐུ་

དྲིན་བསམ་ནི་བཟུམ་ཅིག་ལུ་གོ་ནི་ཨིན་པས། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཀྱི་བྱ་བ་གཞན་

བཟུམ་སྦེ་ ཕྱག་གི་སྐབས་ལུ་ཡང་ སེམས་ཀྱི་མནོ་ལུགས་དང་ དད་པ་ཆེ་ཆུང་ལུ་རག་

ལས་ནི་ཨིན་པས།

ཕྱག་འཚལ་བའི་ཕན་ཡོན་ ཚོགས་བསགས་སྒྲིབ་སྦྱང་ཐོབ་ནི་ཨིན་མི་འདི་ཡང་། ཕྱག་

ཟེར ་མི་འདི་རང་ རང་གི་ལྟག་ལས་ བླམ་དང་སློབ་དཔོན་ཡོད ་ དྲིན་ཆེ་བའི་ཕ་མ་ཡོད་ 

སངྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོགས་ཡོད་ཟེརཝ་ལ་སོགས་པའི་ གུས་ཞབས་ཀྱི་

བསམ་བློ་ཨིནམ་ལས་ ང་རྒྱལ་གི་གཉེན་པོ་བཏུབ་ནི་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ རང་གི་

ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ དེ་སྦེ་རང་ ཐང་གཏང་མ་བཞག་པར་ དགེ་བའི ་་་བངང་པོ་ལུ་

བརྩོན་པའི་བབས་ཀྱིས་ འདོད་ཆགས་དང་གཏི་མུག་གི་གཉེན་པོ་འབད ་ཡང་བཏུབ་ནི་

ཨིན་པས།

ཕྱག་འཚལ་བ་དང་མ་ཎི་གངས་ནི་སོགས་ག་ཅི་རང་ཨིན་རུང་ གངས་ཁ་ཉུང་ཤོས་ ༣  

ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ༧ ༩ ༢༡ དང་ ༡༠༨ འབད་འཚལ་བའམ་གངས་ཚུགས་པ་ཅིན་ 

རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་ནི་ཨིན་པས།

ཕྱག་འཚལ་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁ་ཐུན་གི་རིགས་འབད་བ་ཅིན་ སྤྱིར་སངྱས་ཀྱི་གསུང་ག་ཅི་

རང་འདོན་རུང་བཏུབ་ནི་ཨིན་པས། སྒོས་སུ་ ལྟུང་བཤགས་འདོན་ཚུགས་པ་ཅིན་སྡིག་

སྒྲིབ་དག་ནི་ལུ་ཧ་ཅང་གིས་ཕན་ནི་དང་ དེ་མེན་རུང་སྐྱབས་འགྲྲྲོ་དང་ སེམས་བསྐྱེད་

སོགས་འདོན་དགོཔ་ཨིན་པས།

ཕྱག་གི་གཟུགས་སྔགས།

ན་མོ་མཉྫུ་ཤི་ཡེ། ན་མོ་སུ་ཤི་ཡེ། ན་མོ་ཨུཏྟ་མ་ཤི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། pronounced 

as- Namo Munzu ShreYe Namo SuShreYe 

Namo UttaMa ShreYe SwaHa

བོད་སྐད་དུ། འཇམ་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ལེགས་པའི་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། 

།མཆོག་གི་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཕུར་པ་ཚེ་རིང་།

མི་མང་བདག་སྐྱོང་མཐོ་རིམ་གོང་མའི་སྦྱོང་བརྡར་པ། 
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ཡུལ་མཛེས་མར་ཆགས་པའི་གཏམ།

༉  རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེའི་ནང་ཞེ་ན། །མིག་ལ་མཛེས་པའི་བུ་མོ་བརྒྱ་སྟོང་

འཛོམས། ། བརྒྱ་སྟོང་འཛོམས་པའི་སྦུགས་ལས་ཁྱོད་རང་འཇའ། །འཇའ་བའི་བུ་མོ་ལྷ་

ཡི་སྲས་མོ་འདྲ། །ས་གཞི་མས་ཀྱི་ལྡུམ་ར་ནང་ཞེ་ན། །ཁ་དོག་ལེགས་པའི་མེ་ཏོག་སྣ་

ཚོགས་ཤར། །སྣ་ཚོགས་ཤར་བའི་སྦུགས་ལས་ཁྱོད་རང་འཇའ། །འཇའ་བའི་བུ་མོ་སེར་

ཤོག་མེ་ཏོག་འདྲ། །ནམ་མཁའ་སྔོ་སངས་ཡངས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནང་། །སྐར་མ་

གཅིག་ཤར་གཉིས་ཤར་བརྒྱ་སྟོང་ཤར། །བརྒྱ་སྟོང་ཤར་བའི་སྦུགས་ལས་ཁྱོད་རང་འཇའ། 

།འཇའ་བའི་བུ་མོ་སྐར་མ་སྨིན་དྲུག་འདྲ། །མདའ་ལ་མས་ཀྱི་གཙང་ཆབ་ཆུ་མོའི་ནང་། 

།འཁྱུག་རྩལ་ཅན་གྱི་ཉ་མོ་བརྒྱ་སྟོང་འཛོམས། །བརྒྱ་སྟོང་འཛོམས་པའི་སྦུགས་ལས་ཁྱོད་

རང་འཇའ། །འཇའ་བའི་བུ་མོ་གསེར་མིག་ཉ་མོ་འདྲ། །ཕར་གྱི་སང་གཤོང་བདེ་མོའི་ནང་

ཞེ་ནང་། །རི་དྭགས་ཕོ་མོ་མི་འདྲ་བརྒྱ་སྟོང་འཛོམས། །བརྒྱ་སྟོང་འཛོམས་པའི་སྦུགས་

ལས་ཁྱོད་རང་འཇའ། །འཇའ་བའི་བུ་མོ་ཤ་བ་གཡུ་མོ་འདྲ། །རང་བཞིན་སྐྱེས་པའི་ནགས་

ཚལ་ནང་ཞེས་ན། །སྐྱེས་ལུགས་ལེཊ་པའི་ཤིང་མོ་བརྒྱ་སྟོང་འཛོམས། །བརྒྱ་སྟོང་

འཛོམས་པའི་སྦུགས་ལས་ཁྱོད་རང་འཇའ། །འཇའ་བའི་བ།་མོ་ལྷ་ཤིང་ཤུག་པོ་འདྲ། 

།སྐྱེས་ལུགས་ལེགས་པའི་ལྷ་ཤིང་ཁྱོད་ཀྱི་གུ །ཆགས་དགོ་མནོ་བའི་བྱིའུ་ཅུང་བསམ་

ལས་འདས། །ལས་འཕྲོ་ཅན་གྱི་ལྷ་བྱ་གོང་མ་ལས། །རེ་བ་ཅན་གྱི་བྱིའུ་ཅུང་ཆགས་ས་

མེད། །  

མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་ནི།

༡༽ དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལུ་དད་པ་དང་མོས་གུས་བསྐྱེད་ནི།

༢༽ དམ་པའི་ཆོས་དར་བའི་ཞིང་ལུ་སྐྱེཝ་ལས་ ཆོས་བཙལ་ཏེ་བསྒྲུབ་ནི།

༣༽ བཀྲིན་ཅན་གྱི་ཕམ་ལུ་དྲིན་ལན་འཇལ་ནི།

༤༽ ཡོན་ཏན་ཅན་གྱི་མི་ལུ་བརྩི་མཐོང་དང་ གུས་ཞབས་བསྐྱེད་ནི།

༥༽ རིགས་བཟང་རྒན་ཤོས་ཚུ་ལུ་ཞབས་ཏོག་གང་དྲག་ཞུ་ནི།

༦༽ ཡུལ་མི་ཁྱིམ་མཚེས་ཚུ་དང་མཐུན་ལམ་ཐོག་ཕན་བཏགས་ནི།

༧༽ དུས་རྟག་བུ་གཏམ་དྲང་པོར་སླབ་ནི་དང་ སེམས་ཆུང་མནོ་ནི།

༨༽ རང་གི་ཉེ་ཚན་དང་མཛའ་བཤེས་ཆ་རོགས་ཚུ་ལུ་ངོ་ལྐོག་མེད་པ་གཞུང་རིང་ནི།

༩༽ མི་ཡ་རབ་བཟང་པོའི་རྗེས་སུ་འབྲང་སྟེ་ ཕྱིྱི་ཐག་རིང་ནི།

༡༠༽ ཟས་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ལུ་ཚོད་དང་ ཆོག་ཤེས་གཟུང་ནི།

༡༡༽ དྲིན་ཆེ་བའི་མི་ཚུ་སེམས་ཕམ་མ་བཅུག་པ་ བརྩི་དག་བཏང་སྟེ་ཕན་བཏགས་ནི།

༡༢༽ བུ་ལོན་དུས་ཚོད་ལུ་འཇལ་ནི་དང་ བྲེ་སྲང་ལུ་གཡོ་སྒྱུ་སང་ནི།

༡༣༽ ཕྲག་དོག་སང་སྟེ་ཀུན་ལུ་སྤྱི་སྙོམས་འབད་ནི།

༡༤༽ མི་ངན་གྱི་ཁ་ལུ་མ་ཉན་པར་ རང་ཚུགས་འཛིན་ནི།

༡༥༽ ཁ་འཇམ་ཞིང་ སྨྲ་བའམ་སླབ་ཟེར་ཉུང་ནི།

༡༦༽ གཏམ་བཟང་ངན་ག་ཅི་ཡང་འབག་ཚུགས་པའི་ བློ་ཁོག་ཡངས་ཏོག་ཏོ་དགོ།

རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེའི་ཁྲིམས་ཀྱི་ལེགས་སྦྱར་བ།

བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་གྱིས་བརྩམས་པའོ།
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དགའ་འཚོར་སྙིང་གི་དམ་ཚིག།

སྔོན་བསགས་བསོད་ནམས་དགེ་ཚོགས་རབ་འཕེལ་ཏེ།། 

དལ་འབྱོར་ཆེ་བའི་ལུས་རྟེན་འདི་གི་ཐོག།

རྒྱལ་བློན་འབངས་འཁོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྦུག། 

ལྷོ་སྨོན་ཞིང་ལ་སྐྱེས་བའི་་དགའ་དྲན་བཟང།།

བསླུ་མེད་མཆོག་གསུམ་ཐུགས་རྗེས་འཛིན་པ་དང།། 

བསམ་རིག་གནས་སྐབས་ལེགས་པའི་འབྲས་བུ་ལས།།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་མཐར་ཕྱིན་སྟེ།། 

མཁས་པ་ཚོགས་པའི་གྲལ་དུ་དགའ་སྤྲོ་ཆེ།།

བློ་གྲྲོས་དཔལ་ཡོན་ལྡན་པའི་མཉམ་རོགས་ཚུ།། 

རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེའི་ཕོ་བྲང་ལས།།

སྐྱིད་སྡུག་དབུ་འཕང་བསྟོད་པའི་ཡུལ་མཆོག་ལུ།། 

སྒོ་གསུམ་གུས་པས་བཀའ་དྲིན་ལྷང་ལྷང་བསམ།།

ཐུགས་བརྩེ་ཆེ་བའི་མངའ་བདག་ཆོས་རྒྱལ་མཆོག། 

སྐུ་ལ་འགྱུར་མེད་མཛད་འཕྲིན་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག།

རྒྱལ་ཁབ་རང་དབང་སྲ་བརྟན་དབུ་བརྙེས་ཏེ།། 

མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་ཚོགས་གནང་བ་བཀྲིན་ཆེ།།

བྱམས་བརྩེ་ཆེ་བའི་ཕ་མ་དྲིན་མཐའ་མེད།། 

རྐང་ཐང་འདྲོངས་ཏེ་མི་གྲལ་བཙུགས་མི་ལུ།།

སྙན་ཚིག་མེ་ཏོག་སྙིང་ཁོག་གཏིང་ཤར་ནས།། 

བཀའ་དྲིན་དགའ་འཚོར་ལྷོད་མེད་རྒྱུན་དུ་བསམ།།

ཐུགས་ཀྱི་མཁྱེན་རབ་བསྡུས་པའི་མཆོག་སྩལ་པ།། 

སང་རྟོགས་མཚན་དང་དཔེ་བྱེད་བཟང་རྒྱན་པ།།

ས་ལམ་ཡོན་ཏན་གནང་མི་སློབ་དཔོན་ཡོངས།། 

ལྷག་བསམ་དྲི་མེད་བཀའ་དྲིན་ཡང་དུ་བསམ།།

དཔལ་འབྲུག་མ་འོངས་འགོ་འཁྲིདཔ་བློ་གསལ་ཡོངས།། 

སེམས་ཀྱི་ཚ་རྒྱང་མེ་ལྟར་འབར་ཏེ་གིས།།

འཆི་བདག་བདུད་ཀྱི་བཀའ་ཤོག་མ་ཕེབས་ཚུན།། 

དད་དམ་དཀར་བས་རྩ་གསུམ་ཞབས་ཏོག་ཞུ།།

སྟོབས་འབྱོར་མངའ་ཐང་རྒྱས་པའི་འབྲུག་ཡུལ་འདིར།། 

ཐབས་མཁས་ལེགས་ལྡན་གཞུང་སྐྱོང་ཡར་འཕེལ་ནས།།

འགྱུར་མེད་རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཐོག། 

སྐལ་བརྒྱར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྨོན་ལམ་ཞུ།།

འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ།

མི་མང་བདག་སྐྱོང་མཐོ་རིམ་གོང་མའི་སྦྱོང་བརྡར་པ། 
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འཆར་རྩོམ་སྙིང་གི་ལྡེ་མིག།

མཚར་སྡུག་ཡོན་ཏན་བྱེ་བས་ལེགས་སྡུག་པའི།།

ཡིད་གཅུག་ཁྱེད་ཀྱིས་འཛུམ་དཀར་བཀྲ་བའི་ཞལ།།

དཀར་གསལ་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་མཚུངས་མེད།།

དཀྱུས་རིང་རྣམ་པར་གཡོ་བས་སོ་སོར་འབྱེད།།

དཔྱིད་ཀྱི་ཕོ་ཉའི་གླུ་དང་བཤེས་གཉེན་གསུང་།།

ཐོས་འཛིན་དབང་པོའི་དཔྱིད་དུ་སྨིན་པ་སྟེ།།

དེ་ནི་གནགས་ཀླུང་འཚར་དུ་དངར་བ་དང་།།

ཁྱོད་གསུང་བློ་གསལ་་བུང་བའི་ཚལ་དུ་སྙན།།

མི་ཕམ་མགོན་དང་ག་བུར་འཛིན་པ་གཉིས།།

མུན་སེལ་ཀུན་ཕན་བདུད་རྩི་འབུམ་དུ་འཇོ།།

མཁྱེན་ཞན་ཁྱོད་ཀྱིས་གངས་ལྗོངས་རྒྱལ་བསྟན་དང་།།

འོད་དཀར་ཅན་གྱི་སྐྱེད་མོའི་དགའ་ཚལ་སྐྱོང་།།

སྲིད་ཞིའི་མཚར་སྡུག་མ་ལུས་གཅིག་བསྡུས་པའི།།

ཕུང་པོར་མཚུངས་ཀྱང་ཡིད་འཕྲོག་སྐེད་མེད་མ།།

ཟུར་མིག་གཡོ་བས་ནོར་བཟང་གྲྲོགས་བཀུགས་པས།།

ལྷ་མོ་ཨུ་མ་ཁྱོད་ལས་ཅུང་ཟད་དམན།།

འཇམ་མགོན་བླ་མའི་ལུང་རིགས་སྙན་འགྱུར་དང་།།

ཐུབ་དབང་གསུང་གཉིས་སོ་སོར་འབྱེད་པའི་ཆོས།།

ཁྱོད་གསུང་གངས་ལྗོངས་ཆོས་ལྡན་ཚལ་ཡངས་ནང་།།

བུ་རམ་ཤིང་པས་འཕགས་ཡུལ་ཞིང་དུ་སྒྲོགས།།
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མཁའ་ཡིས་ཤེས་བྱའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཇི་སྙེད་ཀུན།།

མ་རྟོགས་འགྲྲོ་ལ་བརྩེ་བའི་སྤྱན་དང་བྲལ།།

མཚུངས་བྲལ་བླ་མའི་ཐུགས་ཀྱིས་ཆོས་ཀུན་གཟྱིགས།།

བརྩེ་བའི་སྤྱན་ཡངས་ལུས་ཅན་རྣམས་ལ་གཡོ།།

གངས་རིའི་ལྗོངས་དང་སུམ་རྩེན་ལྷ་ཡི་ཡུལ།།

རབ་དཀར་མཛེས་སྡུག་འབུམ་གྱིས་ལེགས་འཁྲུད་མེད།།

བསིལ་ལྡན་འཁོར་ཡུག་རྟ་ནོར་བྱེ་བས་གཏམས།།

མཐོ་རིས་མེ་ན་ཀ་ཚོགས་ཚར་དུ་དངར།།

མ་བཙུགས་མཛེས་སྡུག་རྐང་འཐུང་གཞོན་ནུ་དང་།།

མ་བརྒྱན་ལོ་འདབ་ཕྲེང་བས་ཡོངས་སུ་སྤྲས།།

མ་ཕྱུག་སྣ་ཚོགས་མཚོན་གྱིས་མདངས་གསལ་བས།།

མ་འདོད་ཡིད་ཀྱི་བརྟན་པ་དབང་མེད་འཕྲོག།

ཀུན་བཟང་རྒྱ་མཚོ

གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་གོང་མ་ དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་།།

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

མ་འོངས་འགོ་ཁྲིདཔ་དོན་ལས་གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོཔ།།

༉       ང་བཅས་རའི་དྲིན་ཅན་གྱི་ཕམ་  མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་ལྔ་པ་  དཔལ་མི་

དབང་འཇིགས་མེད་གེ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་མཆོག་གིས་དུས་ཨ་རྟག་ར་  ད་རིས་ཀྱི་ན་

གཞོན་ཨ་ལོ་ཆ་ཁྱབ་  མ་འོངས་གཞུང་གི་འགོ་ཁྲིདཔ་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་  ང་བཅས་

རའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་   ཡར་ཅིག་བསྐྱལ་རུང་  མར་ཅིག་བསྐྱལ་རུང་  མ་འོངས་ན་

གཞོན་ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ལག་པར་ཨིན་ཟེར་ཡང་ལས་ཡང་དུ་གསུངས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།  

འདི་ འབདཝ་ལས་  མ་འོངས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་འདི་   ག་བཟུམ་ཅིག་འོང་

ནི་ཨིན་ན་   འདི་ཚུ་ག་ར་ད་ལྟོ་   ང་བཅས་ན་གཞོན་ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་   མནོ་བསམ་

བཏང་ཐངས་དང་  ལཱ༌འབད༌ཐངས་ཚུ༌ལུ༌རག༌ལས༌ནི་ཨིན་མས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་།།

དེ་འབདཝ་ད་  ང་བཅས་ན་གཞོན་ཚུ་གི་  མ་འོངས་འགོ་ཁྲིདཔ་གི་དོན་ལུ་གྲ་སྒྲིག་

འབད་ནི་ཕར་རང་བཞག་  ཐ་ན་རང་གིས་ཆོས་ཚན་ཚུ་ གྲ་སྒྲིག་འབད་ཚུགས་པ་ལུ་ཡང་  

གནམ་མེད་ས་མེད་ལཱ་ཁག་བཏང་མས་ཟེར་ཞུ་ནི་  དེ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་ག་ཅིག་ལས་ཨིན་

ཟེར་བ་ཅིན་   ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད་ལས་ཡང་  མཁས་པ་སློབ་པའི་དུས་ན་སྡུག། བདེ་

བར་སྡོད་ལ་མཁས་མི་སྲིད།།  བདེ་བ་ཆུང་ལ་ཆགས་པ་ནི།།  ཆེན་པོའི་བདེ་བ་འཐོབ་མི་

སྲིད།།  ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་  ང་བཅས་ན་གཞོན་ག་ར་འབད་རུང་  དཔེ་ཆ་ལྷབ་པའི་

སྐབས་སུ་  དཔེ་ཆ་འདི་ཤེས་དགོ་མནོ་འོང་  ཨིན་རུང་དཀའཝ་སྤྱད་ནི་ལུ་འདྲོག་ཏེ་  

དཔེ་ཆ་ལྷབ་པའི་སྐབས་སུ་  བདེ་བ་ཆུང་ཀུ་ལུ་ཆགས་པ་སྐྱེས་ཏེ་  རང་གིས་རང་ལུ་ཤ་

ཚ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་  དཔེ་ཆ་ལྷབ་པའི་སྐབས་ལུ་  དྲན་པ་བཏོན་ཏེ་མ་ལྷབ་ལས་

བརྟེན་ཏེ་མེན་ན་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།།

ད་ལྟོ་འབྲུག་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་  ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་ཐུགས་གཏད༌ཏེ༌  ཤེས༌ཡོན༌རིན་

མེད་སྟོང་པ་འབད་གནང་པ་གིས་མ་ཚད་  བཀའ་སློབ་གསེར་གྱི་ཐྱིག་པ་གནང་ཞིནམ་

ལས་  ང་བཅས་ན་གཞོན་ཚུ་བཟང་པའི་ལམ་ལུ་འཁྱིད་དེ་  ན་གཞོན་ཚུ་ལས་རེ་བ་སྦོམ་

བསྐྱེར་རུང་  ན་གཞོན་ཚུ་གི་སམེས་ཁར་  གཞུང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནངམ་ད་ལུ་  ང་

བཅས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་དཔེ་ཆ་ལྷབ་ཏེ་  གཞུང་ལུ་ཕྱག་ཞུ་ཚུགས་འབད་དགོ་ཟེར་མནོ་

བསམ་བཏང་ནི་ཕར་ར་བཞག་  ཧེང་བསྐལ་གཞུང་ལུ་རྒྱུད་ཕོག་པའི་ལཱ་  ཕྱི་འགྱུར་

འབད་ཞིནམ་ལས་  ད་རིས་གཞུང་གི་ཚ་གང་སྦོམ་ཤོག་ཅིག་ལུ༌འགྱུར༌ཏེ༌ཡོད།  

ད༌རེས༌གནང༌པ༌  ན༌གཞོན༌ཚུ༌གི༌བྱ༌བ༌ངན༌པ༌ ག༌དེ༌སྦེ་འབད་ནི་འདུག་དགོ་ཟེར་བ་ཅིན་  

གཅིག་གི་གཅིག་ལུ་ངལ་མ་རངས་པར་འཐབ་ནི་  བརྡུང་ལྗོབ་འབད་ནི་   ན་གཞོན་ལ་

ལུ་ཅིག་གི་  མི་ལུས་རིན་ཆེན་ཚར་ཅིག་ཐོབ་ད་ མི་ཚེ་འདི་དོན་དག་ཡོདཔ་བཟོ་ནི་ལུ་

མནོ་བསམ་རང་མ་བཏང་པར་  དགོ་པའི་ཉ་བཟུང་ཟེརན།།  མ༌དགོ་པའི༌སྦལཔ༌བཟུང།།  

ཟེར༌དོ༌བཟུམ༌ དགོཔ༌རང༌གི༌གཟུགས༌ལུ༌ ཕན༌པའི༌ཟས༌བཟའ༌ཟེརན་ མ༌དགོཔ༌

ཆང༌དང༌ཏམ༌ཁུ༌འཐུང༌སྟེ༌  མི༌ཚེ༌འདི༌དོན༌དག༌མེདཔ༌བཟོཝ༌མས༌ལགས།།

དཔེ་གཏམ་ལས་ཡང་  སྔུ་སྔུ་བའི་དཀའཝ་མ་སྤྱདན།།  དགའ་དགའ་བའི་བདེ་བ་མི་

ཐོབ་།།  ཟེར་དོ་བཟུམ་སྦེ༌  ང༌བཅས༌ན༌གཞོན༌ཚུ༌  དཔེ༌ཆ༌ལྷབ༌ནི༌དཀའཝ་མ༌སྤྱད༌པར༌  

བྱ༌བ༌ངན༌པ༌འདི༌རང༌འབད༌སྡོད༌པ༌ཅིན༌  མ༌འོངས༌འགོ༌ཁྲིདཔ༌གི༌དོན༌ལུ༌  གྲ་སྒྲིག་

འབད་མི་ཚུགས་དཔེ་འབད་བ་ཅིན་  ཤར་ལས་ཤར་བའི་ཁྲི༌གདུག༌ཉི༌མ༌འདི༌  

ཤར༌ལས༌ཤར༌ཡི༌རང༌  ནུབ༌པད༌མའི༌ཕྱོགས༌ལུ༌གཡོ༌འགྱོ་དོ་བཟུམ་  དུས་ཚོད་ཟེར་མི་

འདི་གི་  ང་བཅས་ག་ལུ་ཡང་སྒུག་ནི་མེད་པར་  ཤར་ཤར་བཏང་འགྱོ༌བའི༌བར༌ན༌  

འཆི༌བ༌མི༌རྟག༌པ༌འདི༌གདོང༌ཁར༌དཔག༌ འོངམ༌ད༌  ད༌ལྟོ༌ཡོདཔ༌མི༌ཕམ༌དང༌རྒན་

ཤོས་ཚུ་ག་ར་  འཆི་བ་མི་རྟག་པ་གིས་འཁྱིད་འགྱོ༌བའི༌བསྒང༌ལས༌རྒྱལ༌ཁབ་

བདག༌འཛིན༌ཐབས༌ནི་  འགན༌ཁུར༌ཧྲིལ༌བུམ༌  རང༌ལུ༌ཕོག༌བའི༌བསྒང༌  

གླིན༌གོ༌ལྷ༌ཁང༌མཇལ༌དོ༌བཟུམ༌སྡོད༌པ་རྩ་ལས་མི་བཏུབ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།  འཛོལཝ་བླ་

མའི་གསུངས་།།  ཆདཔ་གཟར་ཁའི་ཆུ།། ཟེར་དོ་བཟུམ་ ད་ལྟོ་གི་བར་ན་ལཱ་དང་བྱ་བ་

ངན་པ་ཨིནམ་ཤེས་ཞིམ་ལས་  ནད་མ་འོངམ་ལས་རིམ་གྲྲོ་དང།། ཆུ་མ་འོངམ་ལས་

གཡུར་བ།། ཟེར་དོ་བཟུམ་  གསེར་ལས་དཀོན་པའི་དུས་ཚོད་འདི་  འཕྲོ་བརླག་མ་
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རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེ་ཆགས་ཚུལ་ལུ་ ངལ་རངས་ཀྱི་རྩོམ། 

༄༅།། སྟོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ཡིས།། ཞིང་ཁམས་ཀུན་གསལ་ཕོ་བྲང་ནས།།

སྤེལ་ཁང་ཕྱོགས་སུ་སྤྱན་གཟྱིགས་ཚེ།། སྤྱན་རས་གཟྱིགས་མགོན་མཇལ་བར་བསམ།

མཁས་པའི་སློབ་དང་ན་གཞོན་ཡོངས།། ཤེས་རབ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གྱི། 

ཕྱག་ལཱ་རྟག་པར་མཛད་བཞུགས་ཚེ།། རི་བོ་རྩེ་ལྔར་གཤེགས་པ་བསམ།།

རྫོང་ཆེན་བླ་མའི་གདན་ས་གིས།། མཛེས་པའི་ལྕགས་རི་ཕྱི་ལས་བརྒྱན།།

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་སྐྱབས་མཛད་ཚེ།། ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་བཞུགས་ཡོད་བསམ།།

རྫོང་ཆེན་ཁྲ་མོས་གདུགས་པའི་འོག། སྟོན་པའི་བརྩེ་བའི་འོད་དུ་ལྡེབ།།

ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སར།། རང་ཡང་ལྷོད་པ་སེམས་དགའ་སྤྲོ། །།

པད་མ་རྡོ་རྗེ།

མི་མང་བདག་སྐྱོང་མཐོ་རིམ་གོང་མའི་སྦྱོང་བརྡར་པ།

ད་རང་ལུ་ཕོག་པའི་འགན་ཁུར་ནི།།
རྩ་བ་གསུམ་ལུ་ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ནི་དང་།།
ཕམ་སློབ་དཔོན་དྲིན་ལན་འཇལ་ནི་འདི།།
བུམོ་སེམས་ལས་མི་བརྗེད་ཁས་བླངས་ཡིན།།

པད་མ་ཆོས་སྒྲོན།།

མི་མང་བདག་སྐྱོང་མཐོ་རིམ་གོང་མའི་སྦྱོང་བརྡར་པ།

བཏང་པར་  ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད་ལས་  རང་ལུ་དགོ་པའི་ཡོན་ཏན།། ཉི་མ་རེ་ལ་ཚིག་རེ་

བཟུང།།་  ཟེར་དོ་བཟུམ་  ཡོན་ཏན་འདི་འཛམ་གླིང་མུན་པ་བསལ་ཚུགས་པའི་  ཁྲི་

གདུག་ཉི་མ་བཟུམ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་  ཡོན་ཏན་འདི་ལེགས་ཤོམ་འབད་ལྷབ་ཞིནམ་ན་  

མ་འོངས་འགོ་ཁྲིགཔ་གི་དོན་ལུ་  གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོཔ་འདི་གལ་ཆེ།།།  ང་བཅས་ན་

གཞོན་ག་ར་  ལགཔ་གཅིག་ཁར་མཐུད་  མནོ་བསམ་གཅིག་སྦེ་བཏང་སྟེ་  ལཱ་དང་བྱ་

བ་ག་ཅི་རང་འབད་རུང་  བཟང་པའི་ལཱ་ཅིག་འབད་དེ་  མ་འོངས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགན་

ཁུར་འབག་ནི་ལུ་  གྲ་སྒྲིག་འབད་དེ་  ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་  སྐལ་པ་མ་སྟོང་

གི་བར་ན་  དགའ་བའི་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་སྡོད་ཚུགསཔ་བཟོ་གེ།

འཕྲིན་ལས་དབང་ཕྱུག།

དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་མཐོ་རིམ་གོང་མའི་ཤེས་ཚད།

རྩོམ།

ཡར་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱིས་ཐུགས་རྗེ་དང་།།
མི་དབང་རིམ་བྱོན་ཚུའི་ཐུགས་སྨོན་ལས།།
དཔལ་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་ཞིང་ཁམ་ནང་།།
བུམོ་རང་ཡང་སྐྱེས་པ་ཁ་རྗེ་བཟང་།།

དྲིན་ཆེ་བའི་ཕམ་དང་སློབ་དཔོན་གྱིས།།
ཆུངམ་རྐང་ཐངས་དྲངས་བའི་བཀའ་དྲིན་གཅིག།
སྦོམ་མི་གྲལ་བཙུགས་པའི་དགའ་ཚོར་གཉིས།།
གཟུགས་སྟོབས་ཤུགས་ཆེ་རུང་འབག་མ་ཐེག།

རང་ཉམས་ཆུང་བུ་གཞི་ཡིན་བསམ་ནས།།
ངན་དུག་གསུམ་དབང་དུ་མ་ཐལ་བར།།
ཚེ་འདི་ཕྱིར་ཕན་པའི་དམ་ཆོས་བསྒོམ།།
རང་དགོ་པའི་ཤེས་རིག་ཡོན་ཏན་སྦྱང་།།

ལས་རྒྱུ་འབྲས་དངོས་སུ་ཡོད་བསམ་ཞིང་།།
ཐ་དམ་ཚིག་སེམས་ཁར་ངེས་པའི་འབྲས།།

འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེ་ནང་།།
སློབ་སྦྱོང་གིས་འགོ་སྐབས་འཐོབ་པ་དགའ།།
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ཞུ་ཡིག

༊ འབྲུག་གི་སྤྱི་ནོར་དམ་པ་དཔལ་མི་དབང་ཆོས་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེའི་ ༧ ཞབས་པད་གསེར་ཁྲི་མངོན་པར་མཐོ་བའི་ཞབས་དྲུང་དུ།

                           སྒོ་༣གུས་འབངས་བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རྫོང་ཁག་ ཨོ་རོང་རྒེད་འོག་ གཡུས་

རི་དུ་མེ་ལས་ ངོ་མིང་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ་ མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་ཨང ༡༡༡༠༧༠༠༥༥༧༠ ཅན་མ་འཆང་མི་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་ལས་

ཁུངས་ནང་ གཞི་གཡོག་པའི་གྲངས་སུ་ རྩིས་འཛིན་པ་སྦེ་ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་མི་མིང་པས་་ ལགཔ་གཉིས་སྤྱི་བོར་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་ཞུ་གསོལ། མི་དབང་མངའ་

བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་སར་ སྐྱིད་སྡུག་གི་གསོལ་འདེབས་ཞུ་སྤོབས་མེད་དེ་འབད་རུང་ མ་ཞུ་བྱ་ཐབས་མེདཔ་ཤར་ཡོདཔ་ལགས་ན་ དེ་ཡང་ གུས་རང་

དུས་ཅི་ རྒྱལ་གཞུང་གཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ཆོས་རྒྱུགས་ངོ་མ་ (PGDFM) ནང་ལས་ ཨང་ ༤ པ་ཐོབ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ སེམས་རྟོགས་ཁ་

རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོངས་སྤེལ་ཁང་ནང་ ཟླ་ངོ་ ༩ གི་རིང་སྦྱོང་བརྡར་འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་ཐོབ་ནི་དེ་གིས་ གུས་རང་ཡང་མ་འོངས་པ་ལུ་ མི་ཚེ་སྐྱོང་ནིའི་ གོ་

སྐབས་བཟང་པོ་ཨིན་མས་མནོ་སྟེ་ འགག་སྡེའི་ལས་ཁུངས་ནང་ལས་ དགོངས་ཞུ་འབད་དེ་ སློབ་སྦྱོང་འབད་བར་འགྱོ་ནིའི་མནོ་བསམ་ཡོད་རུང་ གུས་རང་

འགག་སྡེའི་ལས་ཁུངས་ནང་ གཞི་གཡོག་པའི་གྲངས་སུ་ཕྱག་ཞུ་སྐབས་ འབྲུག་གི་གཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་ ༢༠༡༢ ཅན་མའི་ལམ་ལུགས་ལྟར་དུ་ 

དགེ་འདུ་ཚོང་རིགས་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ནང་ ཟད་འགྲྲོ་རང་གིས་བཏང་ཐོག་ལས་ ལོ་ངོ་ ༣ གྱི་ དངུལ་ཕོགས་རང་འཇགས་ཐོབ་སྦེ་ སློབ་སྦྱོང་ངལ་གསོ་

འགྱོཝ་ལས་བརྟེན་ འགག་སྡེའི་ལས་ཁུངས་ནང་ དངུལ་བཏབ་དགོཔ་སྦེ་ཨིན་པས་ཟེར་ཞུ་ནི་ལགས་ རང་གི་ཧོངས་ལས་ཞུ་བ་ཅིན་ལྷན་ཁག་གཞན་ཁར་

ལུ་ཡང་ ཕོག་ལམ་སྤོ་སོར་ (Obligation Transfer) འབད་སྲོལ་འདུག་པ་ལས་བརྟེན་ གུས་རང་གི་ ཕོག་ལམ་སྤོ་སོར་ འགག་སྡེའི་ལས་

ཁུངས་ནང་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་གཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ སྤོ་་སོར་འབད་གནང་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི་ ཨིན་རུང་ དེ་ལུ་ངོས་ལེན་མ་མཛདཔ་ལས་ རང་ལུ་

དངུལ་ཐོན་ཁུངས་བྱ་ཆ་དྲག་མེད་པར་ དཀའ་ངལ་ཕོགས་ཏེ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་དང་འབྲེལ་ གུས་ཉམས་ཆུང་རང་ལུ་ སྐྱབས་དང་རེ་ལྟོས་ཀྱི་དཀོན་མཆོག་ མི་

དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཨིནམ་ལས་ གུས་རང་ལུ་སྐྱིད་སྡུག་ན་བཟའི་མཐའ་ལས་སྤུད་མ་གནང་པར་ཐུགས་བརྩེ་བར་གཟྱིགས་གནང་སྟེ་ 

དངུལ་ཕུལ་མ་དགོཔ་པར་ ད་ཚུན་གུས་རང་འགག་སྡེའི་ལས་ཁུངས་ནང་ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་བའི་དགོངས་ཞུའི་ཐོབ་ལམ་ཡོདཔ་སྦེ་སེམས་རྟོགས་ཁ་རྒྱལ་གཞུང་

འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་ཁང་ལུ་ སྦྱོང་བརྡར་གྱི་སྒོ་སྐབས་ཐོབ་ནི་ཡོདཔ་ཅིག་གི་སྐྱིད་སྡུག་གཟྱིགས་གནང་ཐུབ་ཞུ་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ གུས་རང་གི་མཁོ་ཆེ་བའི་ཡིག་

ཆས་ཡང་ལྷན་སྦྱར་ཕུལ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་བ་་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དམ་པ་མཁྱཻཻཻན་མཁྱཻན་མཁྱཻན་མཁྱེན་ལགས། ཞེས་རང་ལུགས་གནམ་ལོས་ཕོ་ཁྱི་་ལོ་ཟླ་ ༥ པའི་

ཚེས་ ༨ ལུའམ་སྤྱི་ཚེས ༢༡-༦-༢༠༡༨ ལུ་

                        སྒོ་ ༣ རབ་ཏུ་དྭང་བས་

                                      ཕྱག་བཅས་

                                  ཕུལ། 

            ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ།     

       དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་མཐོ་རིམ་གོམ་མའི་ཤེས་ཚད།
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༄༅།། སྤྱིར་བདག་ཅག་གྱི་སྟོན་པ་སངྱས་ཀྱིས་ སྔོན་བསྐལ་པ་བཟང་པོའི་དུས་

ལུ་ ནད་རིགས་མ་འདྲཝ་བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞི་ཙམ་ཡོད་པའི་སྐོར་བཀའ་དང་བསྟན་

བཅོས་ཚུ་ནང་གསུངས་ཡོད་རུང་ ད་རེས་སྙིགས་མ་ལྔའི་དུས་ལུ་ འབྱུང་བ་བཞི་

འཁྲུགས་པའི་རྐྱེན་མང་ གནམ་གཤིས་ལུ་འགྱུར་ལྡོག་ཆེ་ ཚ་དྲོད་ལུ་འཕེལ་

འགྲིབ་ཞུགས་ཏེ་ སྔོན་ཆད་ཐོས་མྱོང་མེད་པའི་ནད་གཞི་ མཐོང་མྱོང་མེད་པའི་རྨ་

ཁ་དང་ རེག་མྱོང་མེད་པའི་ནཱ་ཟུག་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ མི་དང་སེམས་ཅན་གཉིས་

ཀའི་འབྱུང་བཞིའི་ལུས་ལུ་ཐེབས་ཏེ་ མི་འདོད་པ་ཐོག་ཏུ་འབབ་པའི་སྡུག་བསྔལ་

གྱིས་བཟྱིར་བཞིན་ འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་ས་མཐོངམ་ཨིན་མས།།

སྒོས་སུ་རང་རེ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཕལ་ཆེར་འཛམ་གླིང་གཅིག་འགྱུར་མཁའ་

དབྱིངས་གློག་འཁྱུག་པ་ལྟ་བུའི་འགྲྲོས་སྟངས་དང་བསྟུན་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་གོམ་པ་

མདུན་དུ་སྤོ་བཞིན་པའི་མཐུ་ལས་ ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་ནད་གཞི་བཅོ་ཐབས་

ལུ་ སྨན་ཁང་ལེ་ཤ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ གསོ་བ་རིག་པའི་སློབ་སྦྱོང་སྤེལ་

ཐབས་མཛད་གནངམ་མ་ཚད་ སྐུ་ཡོན་སྦོམ་གཟྱིགས་ཡོད་པའི་སྨན་པ་མཁས་པ་

ལེ་ཤ་ཡོད་རུང་ ལོ་ལྟར་བཞིན་ནད་གཞི་ཚབས་ཆེན་ལེ་ཤ་འཐོན་ཡོད་པའི་མངོན་

གསལ་བྱུངམ་མ་ཚད་ ཁའི་ཀེན་སར་འཐོབ་མི་རྒྱང་ཁ་འདི་ལོ་ལྟར་བཞིན་ཡར་

སེང་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 

འཛམ་གླིང་གསོ་བའི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྙན་ཞུ།

འཛམ་གླིང་གསོ་བའི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ ལུང་ཕྱོགས་

ནང་ལུ་ ཁའི་ཀེན་སར་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཤི་རྐྱེན་བྱུང་མི་གི་གནས་ཚད་ཁར་ འབྲུག་

རྒྱལ་ཁབ་འདི་མཐོ་ཤོས་གཉིས་པ་ཨིནམ་སྦེ་མཐོང་མི་འདི་ ག་ར་གིས་ཚ་རྒྱང་

ལང་དགོ་པའི་གཞི་ཅིག་ལུ་ལྷོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། ནད་གཞི་འདི་རྒྱུ་རྐྱེན་ག་ཅི་ལས་

བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ན་ཟེར་བ་ཅིན་ མི་རྒས་གཞོན་དང་དྲག་གཞན་དབྱེ་བ་མེད་པར་ 

ཟོས་ཀྱང་ཆོག་ལ་གཡུག་ཀྱང་ཆོག་པའི་ རྡོག་མ་པ་ནི་ཙུ་ནེ་གསུམ། བླངས་ཀྱང་

འགྲིག་ལ་བོར་ནའང་རུང་བའི་ སྨྱོ་ཟས་ཏམ་ཁུ། བག་མེད་སྤྱོད་པས་འཇིག་རྟེན་

སྨྱོས་པའི་ཆང་། གྲྲོད་ཁོགས་ལྟོགས་དུས་ཐད་ཀར་འབྱོར་བའི་ གོང་ཆེན་མིན་པའི་

ཁ་ཟས་རིགས་ཚུ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་དེ་ ཁའི་དབང་པོ་གཙང་སྦྲ་སྟོན་མ་ཚུགས་པའི་རྒྱུ་

རྐྱེན་ལས་བརྟེན་ཨིན་མས།

ཁའི་ཀེན་སར་གྱི་རྟགས་མཚན།

ཁའི་ཀེན་སར་གྱི་ནད་འདི་ ཁ་ མགྲིན་པ་ སྣ་ སྦུ་གུ་ཁོག་སྟོང་ (Sinus) དང་

མཚིལ་མའི་རྨྤེན་བུ་ (Salivary Glands) ཚུ་གང་རུང་ལུ་ཀེན་སར་

གྱིས་གནོད་པ་ཅིན་ ཁའི་ཀེན་སར་ཁོངས་སུ་གཏོགསཔ་ཨིན། ནད་རྟགས་ཡང་

ག་དེ་སྦེ་སྟོནམ་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ རྩ་བ་ནས་མ་དྲག་པའི་ཁ་ལུ་རྨ་ ཐོན་ ཁྲག་དང་ཆུ་

སེར་སོགས་དུས་རྟག་པར་ཐོན་ནི་ ཁའི་པགས་པ་སྟུག་པོ་འགྱོ་ནི་དང་ སོའི་རྩ་བ་

ལྷང་ལྷོང་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་པ་དང་ ཡང་མ་དག་པར་སྐྱོ་དྲགས་སྦེ་སོ་ཚབ་བཙུགས་ནི་ 

ཁ་རྫས་བཟའ་བའི་སྐབས་ཁའི་རྨ་ ནཱ་ཟུག་རྐྱབ་ནི་ཚུ་དང་ མགྲིན་པའི་རྨ་ ཁ་ནཱ་ཟུག་

རྐྱབ་ནི་ཚུ་ཨིན།

གཞན་ཡང་ཁའི་ནང་དུ་ཚོན་ཁྲ་དཀར་དམར་སྦེ་རྨ་ ཐོན་པ་ཅིན་ དེ་ལུ་ Eryth-

roleukoplakia ཟེར་སླབ་ཨིནམ་ལས་ དེ་གིས་ཀེན་སར་ལུ་འགྱུར་

ནིའི་ཉེན་ཁ་སྦོམ་ཡོད།  རྨ་ ཚོན་ཁྲ་དཀར་དམར་སྦེ་ཐོབ་སྟེ་བདུན་ཕྲག་གཉིས་

ལྷག་སོང་པ་ཅིན་ དེ་འཕྲལ་ལས་སོའི་སྨན་པ་དང་འཕྱད་དེ་སྨན་བཅོས་འབད་དགོ། 

ཁ་ལུ་ཚུལ་མིན་གྱི་རྟགས་ཚན་ཚུ་ དཔེར་ན་ནཱ་ཟུག་རྐྱབ་ནི་བཟུམ་ རང་གི་མ་ཚོར་

རུང་ མིག་གིས་མཐོངམ་ཨིན། དེ་ཡང་ཐོག་མའི་དུས་ལུ་ ཁ་ནང་འཕྲལ་འཕྲལ་ནཱ་

ཟུག་ཆེནམ་ཅིག་ག་ཅི་ཡང་མེད་རུང་ ཀེན་སར་ཐོབ་ཚརཝ་ཨིན།

ཆང་དང་ཏམ་ཁུ་འདི་ ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་ ཚན་རིགས་གསུམ་ཆ་རའི་ཐད་

ལས་ བཟའ་འཐུང་སྤྱོད་མི་བཏུབ།

ཆང་དང་ཏམ་ཁུ་འདི་ ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་ ཚན་རིགས་གསུམ་ཆ་རའི་ཐད་ལས་ 
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བཟའ་འཐུང་སྤྱོད་མི་བཏུབ་སྦེ་བདེན་ཁུངས་བསྐྱལ་ཡོདཔ་ལས་ མི་ཕལ་ཆེ་བ་

གིས་ཆང་ནི་ཉེས་པ་གསུམ་གྱི་རྩ་བ་ཨིནམ་ཤེསཔ་མ་ཚད་ ཁའི་ཀེན་སར་ཐོབ་ཧ་

གོ། རྡོག་མ་ཡང་ རྒྱ་གར་གྱི་གསོ་བའི་གནས་དེབ/གསར་ཤོག་ཅིག་ནང་དཔེ་

སྐྲུན་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ལང་ཤོར་དང་གོམས་འདྲིས་ངན་པ་ཚུད་དེ་ཁའི་

ཀེན་སར་ཐོབ་པའི་རྒྱུ་ཨིནམ་སྦེ་ངོས་འཛིན་ནུག། 

ཁའི་ཀེན་སར་འདི་ ཕོ་མོ་འདོད་འཚིམ་བཅུད་ཅན་གྱི་འཁྲིག་སྦྱོར་ལས་བརྒྱུད་པའི་

ནད་འབུཔ་ཕྲ་མོ་ Papillomavirus (HPV)གིས་ཐོབ་དོ་ཡོདཔ་

མ་ཚད་ མི་གང་རུང་རང་སོའི་ལུས་ཀྱི་ནད་ཐུབ་ཞན་ཁོག་ཐལ་ཏེ་ ལུས་ཁམས་

སྒྲིང་སྒྲིྱིང་མེད་པའི་དབང་གིས་ཐོབ་ཨིན།

ནད་གཞི་ལས་བརྟེན་ ནདཔ་རང་སོའི་འཕྲོད་རྟེན་དང་སེམས་ཁམས་ལུ་

གནོད་ཚུལ།

འཇིགས་སུ་རུང་བའི་ནད་གཞི་ལས་བརྟེན་ ནདཔ་རང་སོའི་འཕྲོད་རྟེན་འདི་ལོས་

ཀྱང་ མཐའ་ན་གང་ཟག་དེའི་ཕྱོགས་སུ་གཏོགས་པའི་གཉེན་ཉེ་འཁོར་ཚུའི་སེམས་

ཁམས་ཀྱི་ཞི་བདེ་ལུ་ཡང་ གནོད་པ་སྦོམ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ནད་གཞི་འདི་དྲག་

ཐབས་ལུ་ སྨན་བཅོས་རིམ་གྲྲོ་འབད་བའི་ཚེ་ རྒྱུ་ནོར་ལེ་ཤ་རླགས་དགོཔ་དང་ རྒྱ་

ཆེ་བ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ལུ་ཡང་ཐོ་ཕོག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་རྒྱལ་

ཡོངས་གཙོ་རྟེན་སྨན་ཁང་གི་སྙན་ཞུ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ འདས་པའི་ལོ་ངོ་བདུན་

གྱི་རིང་ ལོ་ལྟར་བཞིན་ནདཔ་༤༠་ལྷག་ཙམ་སྨན་བཅོས་འབད་བར་ རྒྱ་གར་རྒྱལ་

ཁབ་ནང་བཏང་མི་གི་ཟད་འགྲྲོ་རྩིས་ལུ་ཕབ་ན་ ལོ་ལྟར་གཞུང་གིས་ཡོངས་སྡོམས་

ཟད་འགྲྲོ་འབུམ་༣༠འི་བར་བཏང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

སྨན་ཁང་གི་སྙན་ཞུ།

འདས་པའི་ལོ་ངོ་ལྔའི་རིང་ལུ་ ཀེན་སར་ཐོབ་མི་གང་ཁ་འདི་གསུམ་སྒྱུར་གྱི་ཡར་

སེང་སོང་ཡོདཔ་སྦེ་ ཀེན་སར་མཁས་ཆོག་དྲུང་འཚོ་ཨོ་རྒྱན་མཚོ་མོ་གིས་

གསུངས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འཇིགས་མེད་རྡོྤེ་དབང་ཕྱུག་གཙོ་རྟེན་སྨན་ཁང་ནང་ལུ་ 

ལོ་ལྟར་བཞིན་ནད་གཞི་ཐོབ་མི་ མི་ངོམ་ ༤༠༠ ལྷག་ཙམ་རེ་ངོས་འཛིན་བྱུང་དོ་

ཡོདཔ་ཨིན།

ནད་གཞི་མི་ཐོབ་པའི་ཐབས་ཤེས་དང་ སྨན་བཅོས་འབད་ནི་གི་ཐབས་ཤེས།

ནད་མ་འོང་གོང་ཟླྲོག། ཆུ་མ་འོངས་གོང་རགས། ཟེར་དོ་བཟུམ་ ནད་གཞི་མཐའ་

རྡུག་དེ་བཟུམ་གྱིས་ རང་གི་ཡུན་ཐུང་ཁབ་ཀྱི་རྩེ་མོ་བཟུམ་གྱི་མི་ཚེ་དེ་ལུ་བར་ཆད་

རྐྱབ་མ་བཅུག་པར་ གཟུགས་ཁམས་འཕྲོད་རྟེན་བདག་འཛིན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ 

གོང་ལུ་བཤད་པའི་སྨྱོ་རྫས་ཚུ་ ད་ཚུན་སྤྱོད་ན་ བཤགས་སྦྱངས་དང་ ཕྱིན་ཆད་སྲོག་

ལ་འབབ་ཀྱང་མི་སྤྱོད་ཟེར་སང་ནི་གི་དམ་བཅའ་བླངས་དགོཔ་གལ་ཆེ།

ནད་གཞི་ལྕི་ན་སྨན་པ་གང་བྱུང་བསྟེན། གྲྲོད་པ་ལྟོགས་ན་ཟས་ལ་དབྱེ་བ་མེད། 

ཟེར་དོ་བཟུམ་ རང་གི་གཟུགས་ལུ་ནད་གཞི་འ་ནེ་བཟུམ་བཏབ་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ 

འཕྲལ་དང་མྱུར་དུ་སྨན་ཁང་ནང་འབྱོན་ཏེ་ཞིབ་དཔྱད་མཐྱིལ་འཕྱིན་མཛད་དགོཔ་མ་

ཚད་ སྨན་པ་དང་སྨན་ཚུ་ཡུན་རིང་བསྟེན་དགོཔ་ཅི་ནས་ཀྱང་གལ་ཆེ། དྲུང་ཚོ་ཨོ་

རྒྱན་མཚོ་མོ་གིས་གསུངས་མི་ནང་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཀེན་སར་

ཐོབ་མི་མངམ་འཐོན་མི་འདི་ ནད་ངོ་བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི་གི་ དུས་ཚོད་ཕྱི་དོ་

ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཨིནམ་ལས་ གལ་སྲིད་ནད་གཞི་བརྟག་དཔྱད་འདི་ཧ་སུ་ཅིག་

སྦེ་འབད་བ་ཅིན་ ནད་གཞི་ཐོབ་མི་གི་གངས་ཁ་ལེ་ཤ་གི་མར་འབབ་འགྱོ་ནི་

ཨིནམ་སྦེ་བཀོད་ནུག།

གཞན་ཡང་འབྲུག་མི་མང་ཆེ་བ་ཅིག་ལུ་ གསོ་བའི་སློབ་སྟོན་དང་ཡོན་ཏན་དཀོན་

པའི་སྟབས་ཀྱིས་ ཨེགསེ་རེ་ (X-ray) ཚར་ལེ་ཤ་བཏབ་དོ་ཡོད་པའི་རྐྱེན་

གྱིས་ ཀེན་སར་ཐོབ་དོ་ཡོདཔ་སྦེ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ནུག། རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕྱིར་དུ་ 

ཨེགསེ་རེ་ཡང་ཡང་བཏབ་ནི་ལས་འཛེམ་དགོཔ་ཁག་ཆེ།

གལ་སྲིད་ནད་གཞི་འདི་བཟུམ་ཐོབ་སྟེ་ སྨན་བཅོས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཧ་མ་གོ་བར་ 

རྨོངས་པའི་ལམ་དུ་ལྷུངས་ན་ མགོ་འཐོམ་བསལ་བར་བྱེད་པའི་གཞུང་མིན་ལས་

ཚོགས་ འབྲུག་ཀེན་སར་ཚོགས་པ་ཟེར་མི་ཅིག་གཞི་འཙུགས་འབད་ཡོད་མི་དང་

འབྲེལ་བ་འཐབ་པ་ཚུགས་པ་ཅིན་ ལས་ཚོགས་འདི་གིས་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ལམ་

སྟོན་དང་བསླབ་བྱ་གནང་ཐོག་ལས་ སྨན་བཅོས་འབད་ནི་ལུ་ ཕན་རླབས་ཆེཝ་

ཨིན།

བསྐལ་ལྡན་ལས་འཕྲོ་ཅན་གྱི་འབྲུག་མི་ཚུ་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མི་རྣམས་དང་འཕྱདཔ་ད་ 

ནད་གཞི་འདི་མ་ཐོབ་སྔོན་འགོག་འབད་ཚུགས་པའི་ཐབས་ལམ་བསམ་གྱིས་མི་
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ཁྱབ་པར་ཡོད་མི་ཚུ་ དང་ལེན་འབད་དགོ། དེ་ཡང་སངྱས་ཀྱི་གསུངས་ བླམ་སློབ་

དཔོན་ཚུའི་གདམ་ངག་ཟབ་མོ་དང་ ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་དཔལ་

ལུ་སྤྱོད་དེ་ ཀེན་སར་ཐོབ་པའི་གཞི་ རྫས་ངན་ཏམ་ཁུ་ཆང་རིགས་སོགས་ ཤེས་

བརྗོད་འཇུག་གསུམ་གྱི་སྒོལས་སང་དགོ། རྫས་ངན་འདི་ཚུ་སྤྱོད་པའི་ཉེས་པ་དང་

གནོད་པ་ཚུ་ཧ་གོ་བ་ཅིན་ སང་ཐབས་འབད་ནི་ལུ་ལྷན་ཐབས་འབདཝ་ཨིན།

རྣམ་པར་དག་པའི་གནས་སྐབས་གཞན་ཡང་ ངན་པའི་ཟས་ཚུ་བཤོལ་ཏེ་ ག་དུས་

ཟས་ཀྱང་ལུས་བདེ་བ་མ་ཚད་ མི་ཚེ་གང་པོར་ཟོས་ཀྱང་ཆོག་པའི་ དཀར་ཟས་དང་

ཟས་བཅུད་ལྡན་པའི་ ཤིང་འབྲས་རིགས་ཚུ་ལོངས་སྤྱོད་ཚུགས་ན་ ནད་གཞི་

བཀག་ཚུགས་པའི་ཁེ་ཕན་བསམ་ལས་འདས། ལྷག་པར་དུ་ རང་གི་མི་ཚེ་སྐྱིད་

པའི་དཀྱིལ་ལུ་ བྱད་ངོ་རིས་དང་གཟུགས་གཞི་ལེགས་པའི་གཟྱི་བརྗིད་དཔལ་

འབར་གྱི་དབང་སྐྱེད་དེ་ ནད་ཀེན་སར་མ་ཚད་ག་ཅི་འོང་རུང་ ཕྲོད་རྟེན་ལུ་དོ་འགྲན་

མ་ཚུགསཔ་ལས་ ཡང་དག་ཟས་ལུ་སྤྱོད་པའི་ཕན་ཡོན་ཨིན།

ད་རུང་ནད་རྒྱ་ལུ་སྨན་གཅིག་ལྟ་བུའི་ཐབས་ཤེས་འདི་ སུའི་ངོ་ལའང་ལྟ་དགོས་

མེདཔ་དང་ གཡས་དང་གཡོན་ལས་འཚོལ་དགོས་མེད་པའི་ བསིལ་ཞིང་འཇམ་

པ་དལ་གྱིས་འབབ་པའི་ཆུ་གང་མང་མང་འཐུང་དགོ། དེ་ཡང་ཆུའི་ནང་དུ་ གྲངས་

ལས་འདས་པའི་འབུབ་ཕྲན་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ལས་ ནད་གཞི་གཞན་ཡང་ཐོབ་ཉེན་

ཡོད་བཞིན་ ཆུ་ཡང་ཐབ་ཁར་བཀོལ་འཐུང་ དེ་མེན་གློག་མེ་ཆུ་བཙག་ཚུ་ནང་བཙག་

སྟེ་ འཐུང་དགོཔ་ཨིན།

ཁའི་ཀེན་སར་ཐོབ་པའི་དུས་ནམ་ཤརཝ་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ གྲྲོགས་ངན་པ་དང་

བསྡོམས་ ཟས་ངན་སྨྱོ་རྫས་འཐུང་སྤྱོད་འབད་དེ་ བཀྲ་མ་ཤིས་གཡང་མ་ཆགས་

པའི་བྱ་སྤྱོད་མཐའ་རྡུག་སི་སི་ལུ་ཤུགས་ཐལཝ་ལས་ ནད་གཞི་ཐོབ་ཨིན། རྒྱུ་

མཚན་དེའི་ཕྱིར་ ཟས་ངན་སང་འདོད་རུང་གྲྲོགས་ངན་མ་སངས་ན་ སྨྱོ་རྫས་ཏམ་

ཁུ་སོགས་སང་མི་ཚུགསཔ་ལས་ གྲྲོགས་ངན་རྫམ་གྱི་ཨུབ་དང་འདྲ།། གང་རེག་

ཐམས་ཅད་ནག་པོ་འགྱུརཝ་ལས་ གྲྲོགས་ངན་སང་པའི་རྗེས་སུ་ ཕན་ཐོགས་སྤུ་

ཙམ་མེད་པའི་ སྨྱོ་རྫས་དུག་བཞིན་སང་།

དམིགས་གསལ་ལཱ་མེད་དལ་ཁོམས་ཅན་གྱི་དུས་ཚོད་ལུ་ རྫས་ངན་སྤྱོད་དེ་སྡོད་

ཉེན་ཆེཝ་ལས་ རྡོག་མ་བཟའ་ནི་སང་སྟེ་ ཁ་དལཝ་མ་བཞག་མ་ནི་གྲྲོངས་ ལུས་

དལཝ་སྡོད་དུས་ལཱ་ངན་སང་སྟེ་ རབ་འབྱུང་ན་ཕྱག་མཆོད་བསྐོར་ར་འབད་ ཡིད་སྨྱོ་

རྫས་ཕྱོགས་སུ་མ་གཡོ་བར་ དོན་ལྡན་བཟང་པོའི་བྱ་བ་ཚུ་ལུ་ལྷག་པར་བརྩོན། དེ་

མ་ཡིན་ན་སྨྱོ་རྫས་སང་ནིའི་ཐབས་ཕན་ནུས་ཅན་ཅིག་ ལུས་སྦྱོང་འབད་ནི་དང་ ནང་

པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྒོམ་ནི་ གཞན་ཕྱི་རྒྱལ་ལུགས་ཀྱི་སྒོམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ཉམས་སུ་

བླང་ན་ མ་བརྟག་བག་མེད་ཀྱི་སྤྱོད་པ་སང་ཚུགས་སྟེ་ལུས་བདེ་ ལུས་བདེ་ན་རྩ་

འཕྲང་ རྩ་འཕྲང་ན་སེམས་འཕྲང་སྟེ་ བདག་གཞན་གཉིས་ཀའི་ མི་ཚེ་ཞི་བདེ་ལུ་

བཀོད་ཚུགས་པའི་ཕན་ཐོག་ཆེ།

ཁའི་ཀེན་སར་ཐོབ་པའི་ཟས་ལུ་སྤྱོད་པའི་མི་རྣམས་ནི་ བློ་སེམས་གྲྲོགས་ངན་ལུ་

གཏད་ གྲྲོགས་ངན་གྱིས་རྫས་ངན་སྤྱོད་ དེས་གཉིས་ཀ་ རྣམ་གཡེང་དབང་གིས་

ཉིན་མཚན་ཟད་ ལྷོད་གཡེང་བྱེད་དེ་ལོ་དང་ཟླ་བ་རྫོགས་ མཐའ་འཇུག་རེ་བ་སྟོང་

པའི་ངང་ནས་འཆི་བ་མདུན་དུ་བསུ་སྟེ་ མི་ཚེ་འཕྲོ་བརླག་གི་རྣམ་ཐར་སྐྱོ་སི་སི་ལུ་

འགྱུརཝ་ལས་ཁའི་ནད་གཞི་ཀེན་སར་འདི་ནི་ འགྲྲོ་བ་རང་སའི་སྲོག་བརྐུ་བའི་

རྐུན་པོ་ ཞི་བདེ་འཕྲོག་པའི་ཆོམ་རྐུན་ འཆི་བ་གཤིན་རྗེ་ཀྱི་ཕོ་ཉ་ཨིནམ་ཤེས་ཏེ་ 

ཁའི་ཀེན་སར་རྩ་མེད་བཏང་དགོཔ་ག་ནི་བ་གལ་ཆེ།། །།

ཁུངས་གཏུག་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ༽

• འབྲུག་གནས་སྟངས་གསར་ཤོག།

• ལོ་ལྟར་གསོ་བའི་གནས་ཚུལ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༥ ཅན་མ།

• འཛམ་གླིང་གསོ་བའི་ལས་ཁུངས/ཚོགས་པ།

• གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ www.symptoms, 

   diagnosis, and treatment

               འཇམ་དབྱངས་ཆོས་འཕེལ།
        མི་མང་བདག་སྐྱོང་མཐོ་རིམ་གོང་མའི་སྦྱོང་བརྡར་པ།
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དྲིན་ཅན་སློབ་དཔོན་ལ་བསྟོད་པའི་རྩོམ་དམ་ཚིག་མེ་ཏོག།

རྗེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

གཟའ་སྐར་དགེ་བའི་ཉིནམ་འདི་ལུ། །

ཐུགས་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་སློབ་དཔོན་ལུ།།

དད་དམ་གཡོ་མེད་སྒོ་ལས་སྦེ། །

མེ་ཏོག་ཚིག་གི་མཆོད་པ་ཕུལ། །

དལ་འབྱོར་ཚང་བའི་མི་ལུས་ཐོབ་རུང་ར། །

དོན་ལྡན་སྟོང་ལོག་མེད་པར་བཟོ་གནང་མི། །

ཐུགས་བརྩེ་ཅན་གྱི་དྲིན་ཅན་སློབ་དཔོན་ཨིན། །

སློབ་དཔོན་ཞབས་ཀྱི་པད་མོར་གུས་ཕྱག་འཚལ། །

རང་སེམས་ཉོན་མོངས་དུག་གིས་གང་བའི་དུས། །

སྨིན་གྲྲོལ་ཤེས་བྱའི་དབང་བསྐུར་གནང་མི་ཡང་། །

དྲིན་ཅན་སློབ་དཔོན་ཨིནམ་ལས་བཀའ་དྲིན་ཆེ། །

བཀའ་དྲིན་སྟོབས་ཀྱི་བདག་པོ་ཁྱེད་མཁྱེན་ནོ། །

སློབ་དཔོན་ཁྱེད་རའི་ཐུགས་དོན་རྒྱ་ཆེ་རུང་། །

ང་བཅས་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་མཐའ་དོན་ལུ། །

ཉིན་མཚན་འཁོར་ཡུག་མེད་པར་འོ་བརྒྱལ་ངང་། །

བྱམས་སྐྱོང་ལྷད་མེད་གནང་བ་བཀའ་དྲིན་ཆེ། །

མ་འོངས་རྒྱུད་ལུ་དགོ་པའི་ཤེས་བྱ་དང་། །

ནམ་རྒྱུན་འབྲལ་མེད་གཟུགས་ཀྱི་གྱིབ་མ་བཞིན། །

དགོ་པའི་བསམ་སྤྱོད་ཤེས་ཡོན་གནང་མི་ལུ། །

བཀའ་དྲིན་དཔག་ཏུ་མེད་པར་ཞུ་ནི་ཨིན། །

ཉི་ཟླ་བཞིན་དུ་གསལ་བའི་ཐུགས་རྒྱུད་ལས། །

ནམ་རྒྱུན་བྱམས་དང་བརྩེ་བའི་འོད་ཟེར་འཕྲོས། །

རི་རབ་བཞིན་དུ་བརྟན་པའི་ཐུགས་བཞེད་ལས། །

སློབ་ཕྲུག་གཞོན་ནུར་བརྩེ་བ་གཡོ་མེད་བསྩལ། །

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་སྤྲུལ་སློབ་དཔོན་གྱི། །

བཀའ་དྲིན་དོ་ཟླ་མཉམ་པའི་དཔྱྤེ་མིན་འདུག །

འདས་དང་ད་ལྟ་མ་འོངས་དུས་གསུམ་གྱི། །

སློབ་དཔོན་རྣམས་ཀྱི་ཞབས་ལ་དད་ཕྱག་ཕུལ། །

ལྷ་རྫས་བཀྲ་ཤིས་ཁ་དར་ལག་པར་བཤེད། །

གུས་ཞབས་ཅན་གྱི་གཟུགས་ཀྱིས་རྣམ་འགྱུར་ཐོག །

སྐལ་བཟང་དྲིན་ཅན་སློབ་དཔོན་ཉིནམ་འདི་ལུ། །

སློབ་དཔོན་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པའི་སྨོན་ལམ་ཞུ། །

ཕུར་པ་ཚི་རིང་།

མི་མང་བདག་སྐྱོང་མཐོ་རིམ་གོང་མའི་སྦྱོང་བརྡར་པ།
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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
“A Center of Excellence in Management Education, Training and Research”

MISSION
“To develop professionally and socially responsible managers and leaders who contribute to the 
sustainable development of government, community and private sector organisations.”

STRATEGIES
In realizing the above vision and Mission, RIM has identified 6 key strategic areas:

• Position RIM as a nationally and internationally recognised centre of excellence in management develop-

ment & policy research

• Benchmark RIM programs & services for national & international credibility

• Be recognised for the quality of advisory & research services

• Develop partnerships & networking arrangements with regional & international management training 

institutions to leverage their reputation & access their intellectual capital

• Generate revenue to support future sustenance, provide incentives for faculty & attract high expertise.

• Build the profile of faculty through increasing academic qualifications at the Masters and PhD level, and 

by attracting international faculty.

32 years of Dedicated Service towards Management Development of the Nation
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