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Editorial
“It was the best of times, it was the worst of times,” wrote Dickens, in the be-
ginning of his novel about a revolution. These words have not been lost on 
us. It would be trite to say that we are moving on to an increasingly complex 
world — contacting, contesting, and coexisting. And in all this, our country 
and our little Institute dares to ask: What is our part?
For years, the Literary Team has been responsible for curating the intellec-
tual endeavours of our faculty and postgraduate trainees. For this Edition, 
we asked our contributors to write around a theme: Global Ideas in Lo-
cal Contexts. It was an ambitious theme, but we asked our contributors to 
think  of the theme along the lines of, “What is an issue that you care about? 
What do you think is not being said enough?”
And so we received reflections on formidable topics such as the environ-
ment and climate change, law, women’s empowerment, patriotism and poli-
cy, all based on things that our contributors have experienced and observed 
in their daily lives. 
What we hope for, within such acts of reflecting and articulating, is some 
infinitesimal hope and courage to make the world a better place. 
It has been a fruitful half a year at RIM. We have a new Director, whose 
invigorating and empowering leadership we look forward to. 117 new post-
graduate trainees joined the Institute, which marks yet another year in the 
making of excellent individuals who will go on to dedicate their time in 
the public sector. The Institute has been privileged to be in company of 
marvellous personalities during our Inspiration and Eminent sessions. The 
Zhenphen Tshogpa, RIM’s voluntary club continues to thrive and attract 
enthusiastic members in its spirit of “services from the heart.”
It has been a pleasure and a privilege for the Literary Team to present the 
June Edition of the annual RIM Newsletter. 

We hope you enjoy reading it, just as we did putting it together.
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The Environmental Ways of Bhutan  

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

Author: Yeshi Lhamo

            

In a period of diminishing worldwide biodiversity, 
Bhutan’s preservation accomplishments are seen as 
more of a grand dream which the world aspires to 
achieve. Over half of its territory is ensured to be 
protected in the form of national parks, nature re-
serves and biological corridors.  

Over 80% of the nation is covered by natural for-
ests and the country has further plans of increasing 
forest coverage by re-afforestation. Bhutan is known 
as the nation on the Earth that is carbon negative, 
which implies that it delivers more oxygen than it 
expends. Bhutan produces about 2.2 million tons of 
carbon yearly, yet its forest ingest multiple time this 
amount, which creates carbon sink. 

Without a doubt, it’s a little nation with a populace 
of just 750,000. Other smaller nations—the Mal-
dives, Luxembourg—haven’t dealt with this yet. For 
Bhutan, environmental sustainability is both the 
essential goal and the beginning stage for national 
advancement.  With the 2008 national Constitution, 
the government vowed to secure, save and improve 
its pristine condition and protect the biodiversity of 
the nation. It implies that all Bhutanese are formally 
considered responsible under the constitution to se-
cure the environment. 

Our nation is rising above the established strain be-
tween economic development environmental pres-
ervation by creating segments that require proceed-
ing with environmental security to be sustainable.

This has resulted in policies such as the “run-of-
the-waterway” hydroelectricity improvement which 
requires the conservation of watersheds in normal 
timberland. Thus, national requirements for power 
are met while engaging in trade with India, and 
niighbouring countries. 

Bhutan has additionally been a proponent of “low 
impact-high value” tourism as a way to deal with the 
travel industry, guarding the environment against a 
portion of the negative and socially dangerous parts 
of mass travel industry. Controlled pricing and re-
stricting the quantities of visitors and their entrance 
to specific regions is likewise limiting undesirable 
effects. 

Bhutan has constructed an eco-travel industry 
around ensured territories. This guarantees the pro-
tection of biodiversity and scenes that especially 
draw in the eco-visitors. It likewise creates income 
for communities living with nature.

What can the world learn from Bhutan?  It is imper-
ative, right off the bat to recognize that what seems 
like an Eastern mysticism, that attributes conscious-
ness to different creatures, is fundamentally not very 
different from the perspective toward the Western 
scientific custom. 

The realist, Charles Darwin, was eager to search for 
awareness in worms and he discovered it. Recent 
investigation have discovered consciousness in an 
assortment of taxa, starting with ants. Additionally, 
Darwin announced: “the love for all living creatures 
is the most noble attribute of man.”

This isn’t so distant from Bhutan’s ethic for compas-
sionate preservation. Yet, the need we provide for 
biodiversity protection and supportability is much 
lower in our run down of concerns. 

The world could figure out how to commend our 
natural life in celebrations and fine arts as the Bhu-
tanese do, recognising they are likewise aware. In 
doing so, we may think about them more. 
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marine organisms have been attributed to human 
influence (Gerlitz et al., 2015; IPCC, 2014; Menny 
et al., 2011).

Human action in adaptation, as well as mitigation, 
has the greatest potential for reducing the adverse 
effects of climate change which in itself is a result of 
the action of humanity. In order to have an effective 
action against such changes, the understanding of 
climate is pivotal. The successful understanding of 
climate change and its implications is imperative to 
evolve strategies and action plans to adapt and miti-
gate the adverse impact and also building capacity 
to tackle the emerging problem (Carter et al., 2015).

Bhutan is highly vulnerable to the adverse impacts 
of climate change due to the fragile mountainous 
environment, high dependence of the population on 
agriculture and the significant role of hydropower 
for economic development increases the vulner-
ability (NEC, 2016). The need for adaptation and 
mitigation to climate change has been highlighted 
in many of national agenda today. However, adap-
tation to, and mitigation of climate change require 
the public to be fully aware of causes, effects and 
mitigation measures of climate change. Yet, apart 
from the few awareness programs and few policy                            
makers’ awareness assessment, the status on the lev-
el of awareness in the country is least studied and 
has no baseline information on the awareness level 
of any other group of people.

The climate change and environmental degradation 
undermining the rights of every child, especially the 

disadvantaged one is indisputable. Thus, the need 
for enhancing youth’s contribution to environmental 
sustainability is very important discussion for today. 
Numerous studies conducted since the emergence 
of Climate Change as a global catastrophe waiting 
to happen reveal that the vast majority of people 

Youth and Climate Change 

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

Author: Jigme Lhendup

               

Climate change is widely recognized as one of the 
most critical and complex challenges facing hu-
manity in the 21st century. The earth’s climate is dy-
namic and always changing through a natural cycle. 
However, what the world is more worried about is 
that the changes that are occurring today have been 
speeded up because of human activities. More con-
vincingly, the 2014 International Panel on Climate 
Change (IPCC) report remarked that human influ-
ence on the climate system is clear, and recent an-
thropogenic emissions of greenhouse gases (GHGs) 
are the highest in the history. 

Man-made greenhouse gas (GHG) emissions have 
increased since the pre-industrial era, driven largely 
by economic and population growth, and are now 
higher than ever. This has led to atmospheric con-
centrations of carbon dioxide, methane and nitrous 
oxide that are unprecedented in at least the last 
800,000 years (Bajracharya et al., 2014). The rise in 
GHGs due to human activities have been the domi-
nant cause of the observed warming since the mid-
20th century.

In recent decades, changes in climate have caused 
impacts on natural and human systems on all con-
tinents and across the oceans (Hamilton, 2016; Ji-
an-Bin et al., 2017). In many regions, changing pre-
cipitation and temperature are altering hydrological 
systems, affecting water resources in terms of quan-
tity and quality. Many terrestrial, freshwater and 
marine species have shifted their geographic ranges, 
seasonal activities, migration patterns, abundances 
and species interactions in response to ongoing cli-
mate change (Smit et al., 2000). Assessment of many 
studies covering a wide range of regions and crops 
shows that negative impacts of climate change on 
crop yields have been more common than positive 
impacts. Some impacts of ocean acidification on 
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Is Early Childhood Education in Bhutan Really 
Making Progress?

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

Author: Mendha Wangmo               

Recently, in our first class on research methodology, 
we were asked to share a little bit about what our un-
dergraduate research topic was about. I studied Early 
Childhood Education from SEGi University in Ma-
laysia with a minor in Special Needs Education, and I  
had written my senior thesis on the perceptions of the 
importance of play in early childhood education. To 
give a little more context, I did a comparative study be-
tween Bhutanese teachers/parents and the Malaysian 
teachers/parents on how important they perceived the 
concept of play to be in a child’s growth and develop-
ment. 

When the lecturer asked the class how many of them 
thought that my research was important, literally five 
hands out of the forty in the class raised up. Now some 
might have been unsure about my research and some 
might have genuinely felt that my research was of not 
much significance in the face of other world issues that 
seem so much more pressing. But I also believe that 
the fact that only five people raised their hands up is 
a sign that as a society, we lack such a foundational 
understanding on the importance of Early Childhood 
Care and Development (ECCD). 

For the first time, the Sustainable Development Goals 
have placed ECCD on its global development agenda 

across the world, especially in developing countries, 
are still unaware of climate change despite their high 
vulnerability to the impacts of climate change.

While much work is being done to address climate 

change at global level, few, if any, of those initiatives 
look at the specific needs of young people in this 
context. Many current climate change advocacy and 
assessment do not adequately take into account the 
young people who will be most affected by the cli-
mate change impacts. Future generations will have 
to live with a changing and more extreme climate. 
Strengthening the young people’s ability to cope 
with shocks will help them be equipped to deal with 
the challenge of climate change. This can be only 
done through the young people themselves actively 
participating in discourse, deliberation and discus-
sion on climate change issues.
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with the goal for all boys and girls to have access to 
quality early childhood development and care by 2030 
(UNICEF, 2017). Additionally, Bhutan’s National Ed-
ucation Policy 2018 mandates the establishment of 
ECCD centres in work places. Today there are 282 
government and 58 privately owned ECCD centres in 
Bhutan, and a total of 54 male and 710 female facili-
tators in these centres (Ministry of Education, 2018). 
This is a huge progress from the times when young 
learners had to be sent to India for modern education 
in the 1900s.

 

Education has come a long way in Bhutan whereby the 
emphasis on holistic learning and development has 
taken precedent over simply reciting facts. Teachers 
and parents are much more accommodating of sports 
or arts and music. However, from my point of view, 
our definition of holistic learning really stops there. 

However, does the rise in the number of ECCD centres 
across the nation really ensure that each and every one 
of these centres offer quality education? The answer 
is an undeniable ‘no.’ Why do I believe that? Because 
the establishment of workplace based ECCD centres 
comes as a mandate, with which comes the obligation 
to fulfil it, and unfortunately, in most cases, only for 
the sake of it. This is what is happening in majority 
of the workplace based ECCD centres. Facilitators are 
untrained, underpaid and outnumbered; the space 
isn’t conducive for learning and since the facilitators 
are not trained, they don’t understand how to manage 
and educate children in the first place. 

We cannot expect every workplace to set up their own 
ECCD centres because we simply lack the resources to 
do so as of now. Early Childhood Education is still so 
new in Bhutan that we cannot jump to the end right 
away. 

We need to focus on building a strong foundation 
first and not be so enrapt with the numbers that we 
can achieve and forsake quality in the process. For-
get about the number of ECCD centres we can estab-

lish, we should instead target the resources required 
to make ECCD a success in Bhutan — resources like 
trained facilitators, who are an indispensable asset. 
Thus, extensive trainings for ECCD facilitators is an 
area we can really invest as a first step towards the as-
piration for quality early education.

For many, a concept like ‘play’ which plays such a pro-
found role in a child’s learning and development is 
seen to not deserve such seriousness. After all, none of 
our Bhutanese ancestors and even the majority of our 
generation were never enrolled in such head start pro-
grammes and we turned out fine! Others might brush 
it aside by categorising ECCDs as a western phenom-
enon, and a lot of the ones who view ECCDs positively, 
only might do so because it has become a trend and 
a means of their child to be taken care of while they 
work. However, ECCDs, which for some, is another 
word for ‘babysitting’ transcends into so much more. 

ECCD gives so much thought towards the early years 
of a child and targets various developmental aspects 
like physical, intellectual, language and socio-emo-
tional growth of an individual. ECCD centres allow for 
smoother transition into primary schools without any 
of the pressure to succeed academically or in any other 
areas of learning. It scaffolds, guides and facilitate chil-
dren instead of instructing, dictating and command-
ing what they learn. Quality early education empow-
ers young learners to find themselves and find what 
they like instead of forcing what to learn specifically. 
It brings together parents with an increased opportu-
nity for collaboration and engages them in their child’s 
process of growing and learning. 

High quality early education is an investment in our 
children, who are going to grow up and contribute to 
our own society. Research has incontrovertibly proven 
that ECCD impacts the growth and progress of chil-
dren who are privileged to receive it. Since our coun-
try has just begun to integrate early childhood educa-
tion in our society, we have a huge opportunity to do 
it right. The entire spectrum of issues facing humanity 
stems from humanity itself and nothing other than it-
self. Therefore, it is such a pertinent matter to groom 
our population right at the grass-root level, which 
would minimise the issues related to youth, society 
etc. at a later stage.
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Carpooling – Sharing is Caring!

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

Author: Passang Tenpa Tamang                 

Today, due to technology, we are witnessing global 
phenomena that have never been experienced by 
earlier generations. It has changed human capabili-
ties and narrowed the scope of impossibilities— it 
feels like in time, anything can be done — anything 
that comes to mind. However, with the evolution 
of technology and its blessings, we have missed to 
check out the integral curses attached. I am writ-
ing specifically when it comes to automobiles: it 
has mesmerised many by its ability to shorten com-
muting distance and time, and the convenience it 
provides while travelling. Economically, it has even 
more benefits in terms of transporting volumes of 
goods and boosting revenues. 
Earlier people used to take several weeks and months 
to travel to different destinations. Now, it takes just a 
few days to reach to the farthest destination anyone 
would need to travel. However, people earlier had 
clean air to breath, clean water to drink, and were 
also free from the concerns of climate change and 
rising sea level. Studies have reflected that the num-
ber of automobiles is increasing globally and is even 
projected to reach around 2.8 billion by 2050. So, we 
can just imagine how much toxic waste this is going 
to produce and discharge. 
In Bhutan, increasing number of vehicle imports 
have not only contributed to a negative trade bal-
ance, but has also contributed towards traffic con-
gestion. Traffic congestion has lots of negative 
implications. It increases travelling time, fuel con-
sumption and emission of harmful gas. Bhutan ap-
proximately imported fuel worth 9 billion in 2017. 
Trade statistics show that fuel consumption will be 
on the rise. This is also ironic for a country recog-
nized as carbon negative.
Carpooling or car sharing can be the best method 
to tackle congestion and reducing pollution. The 
only effort required is to teach the values of sharing. 

Studies have shown that carpooling can reduce the 
pollution, fuel consumption, traffic congestion, and 
save man hour wastage. I believe that if we could re-
ally foresee the dire consequences of increasing the 
number of vehicle fleets, then many will not mind to 
share their car.
You don’t have to share a car with strangers every 
time you step out. We experience traffic congestion 
only for a few hours in the morning and evening. If 
we could arrange among our office colleagues con-
sidering the proximity or with neighbours heading 
towards the same destination, it could be a location 
not necessarily an organisation specifically. For in-
stance, most offices are situated in the downtown 
area of Thimphu. People from Southern region and 
northern region could arrange among themselves. 
This will not only help in reducing cost of travelling, 
but also, I strongly believe that it will bring back our 
lost cultural sentiments.
If I ask my grandfather, he would say that he knows 
his entire villagers, but it has become quite difficult 
for us to know the people living just next door. Car-
pooling will, apart from reducing traffic jam and 
pollution, also help to foster social interaction which 
we are losing these days. 
People owning a car and willing to carpool could 
decide on whose car to use on an alternative basis. 
In this way, cost can be also reduced as well as fuel 
consumption. This can be followed, particularly 
during rush hour and while commuting to the office 
and back home. We should not forget the values that 
were taught to us from our childhood. 
Sharing is caring! Carpooling is definitely an act 
towards caring for our environment and planet at 
large.
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Corruption and its Cure 

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

Author: Kinley Yangzom                    

Development depends largely on providing public 
goods and services. Yet, despite considerable invest-
ment, the services are widely perceived to be unsatis-
factory. Internationally it is recognised that corruption, 
which includes bribery, embezzlement, kickbacks, and 
fraud constitutes an important constraint to the sus-
tainability of public service provision. Though Bhutan 
is a small developing 
nation with democratic 
system of government 
at its initial stage, it faces 
the challenge of differ-
ent forms of corruption 
practices. The Trans-
parency International 
(2018) ranked Bhutan 25th out of 180 countries in the 
Global Corruption Perception Index (CPI), which is 
one position drop, compared to the previous year. 
Corruption exists in Bhutan in the form of favourit-
ism and abuse of power, bribery, abuse of privileged 
information and bid rigging. Different corruption 
cases are being reported in the country, with the num-
ber increasing yearly. However, our country in recent 
years has made significant strides to address the issue. 
Admittedly, the ACC has played a major role in it. The 
fight against corruption has been brought to the fore-
front of public debate and deliberation, which bears 
testimony to the effectiveness of our anti-corruption 
effort. Some of the practices to help further address 
corruption in Bhutan are discussed below:
•	 Incentive	 structures	 can	 reduce	 corruption	 in	

Bhutan
Such broad social change requires comprehensive re-
form and a wide range of institutions, actors and ini-

tiatives to work to restore or enhance integrity. Rather 
than relying on a select few government officials, poli-
cies must address broader social incentive structures. 
This new approach negates the problem of lack of po-
litical will, as it uses incentives and everyday norms 
to address corruption. Examples include changing 
salary levels in the public sector as part of a package 
to reform the behaviour of those driving the system 
and curbing the incentives to accept bribes. Incentives 
should also be given to those people or institution who 
report the corruption and who serve as a role model of 
ethical behaviour in the society, creating inner drive in 
the people to stop corruption.
•	 	 Role	 of	 Civil	 Society	 Organisations	 and																			

media
CSOs play a key role in 
denouncing violations 
of rights or speaking out 
against breaches of law. 
Like Bhutan Transpar-
ency Initiative, other 
CSOs should also come 
forth in making govern-

ment and relevant agencies accountable for the task 
they perform. The voices of both civil society and the 
media help put a spotlight on bad actors and can help 
trigger action by law enforcement and the court sys-
tem. Policies should ensure that journalists could work 
without fear of repression or violence against them 
when reporting certain corruption related informa-
tion. Media must enjoy editorial independence and be 
open to a diversity of viewpoints.
•	 Public	education	and	citizen	empowerment	

Public engagement must be strengthened which is 
essential to fight corruption wherein the citizens re-
solve to resist, condemn and report corruption. We 
need more of public anger against corrupt officials. 
Community monitoring initiatives have in some cases        
contributed to the detection of corruption, reduced 
leakages of funds, and improved the quantity and 
quality of public services.
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Food Waste

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

Author: Reeta Dhakal                

If only we do what we speak of, more than half of 
world’s problem will be solved.
We have the senses which help us differentiate good 
from bad.
We are what we do and we have the power to choose 
what we do.

How many of us know that wasting food is bad? 
How many of us are aware that people around the 
world are dying because of starvation?
How many of us contribute to this food waste? 
The answer is ‘Many of us’

Now,
How many of us are mindful enough not to waste 
food? 
How many of us try?
The answer is ‘questionable’.

According to the report published by SAVE FOOD: 
Global Initiative on Food Loss and Waste Reduc-
tion, approximately 1.3 billion tonnes of food is 
wasted every year. Food losses and waste amounts to 
roughly US$ 680 billion in industrialised countries 
and US$ 310 billion in developing countries.

In contrast to this, approximately 842 million peo-
ple suffer from hunger worldwide. That is almost 12 

percent of worlds population. Ninety-eight percent 
of those live in developing countries. 553 million 
live in the Asian and Pacific regions, while 227 mil-
lion live in Sub-Saharan Africa. Latin America and 
the Caribbean account for 47 million. Of all this, 
approximately 9 million people die of world hunger 
each year according to world hunger statistics

Here I am not trying to make a huge go on eradicat-
ing world hunger. All we can and should do is be 
mindful with the food we have. We are blessed with 
abundance of food but not many of us respect it. 
Though a small nation, we can contribute through 
our own ways. 

Ways	you	can	reduce	food	waste:

1. Know your portion. It is funny but many of 
us waste food because we do not know how 
much we can actually eat. 

2. Stop buying excess food. Buying more than 
what you consume will ultimately result in 
food waste.

3. Plan ahead. We all know the importance of 
planning. We should plan how much we need 
to buy, how much we need to cook and how 
much we will eat. This mindful buying, cook-
ing and knowing our portion, makes a huge 
difference. 

Food waste can be controlled; all we need is to be 
mindful.  
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we look in our present self, so let them remember 
us for our beauty within because the beauty inside 
is evergreen.
 We cannot change how we look; we instead can 
change on how we think of our own self. It’s not 
easy to shut off the judgements of the world when 
every day we are surrounded by it but we can take 
a step toward it, and step by step we might achieve 
it. People must learn to change their perspectives on 
what they define as beautiful and find beauty in sim-
plicity. The beautiful Marilyn Monroe said it herself, 
“To all the girls that think you are fat because you’re 
not a size zero, you’re the beautiful one. Its society 
who is ugly.” Well that just sums up the whole deal.

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

Workplace Effectiveness:  How to Manage 
Your Boss

The author is currently with  De-
partment of Management Devel-
opment

Author: Mani Tshering

1.		Communicate	properly...

... on time, in adequate detail and regularly. Make 
sure that formal communication works and also 
that you simply talk and compare notes from time to 
time. Effective communication prevents a lot of mis-
understandings and breakdowns in relationships.

2.		Identify	any	blockages

Examine your current relationship with your boss. 
Identify where the blockages to a good working re-
lationship lie - perhaps you have trouble communi-
cating, or find it hard to express your own opinions 
or have discussions about workload. Identify what 
triggers these problems. Similarly, think about parts 
of the relationship that work well. Build upon these 
and work on cutting problems in other areas.

The Standards of Beauty 

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

Author: Rinzin Dema                 

“There’s a hope that’s waiting for you in the dark, 
you should know you are beautiful just the way you 
are and you don’t have to change a thing the world 
could change its heart, no scars to your beautiful, we 
are star and we are beautiful.”
When international singer-songwriter Alessia Cara 
echoed these words, it made me wonder, how much 
of a truth lies in it? We live in a world where what 
we do, what we wear and most importantly how we 
look are all judged incessantly through the looking 
glass of the internet and the media. 
People have chased after the perfect ideals of beauty 
throughout history, and with every new generation 
came a new conception of it. Now with the growth 
of the media and especially the internet, the stan-
dards of beauty are displayed 24/7 in front of our 
eyes. 
Even in our own country we cannot hide the fact 
that we are judged through beauty on the outside. 
We compare ourselves with what is shown to us 
of ‘perfect’ people. We often wonder if we are too 
fat, too thin, too short, and too unfit to feel that we 
are beautiful, which sometimes leads us to a low 
self esteem and confidence. These societies teach 
us that beauty must look a certain way, or else it is 
not beautiful. But here’s the thing: no one is perfect. 
Underneath that picture perfect photo lies hours 
and hours of literally, manual work, and the magic 
of photoshop and editing creates that final step to-
wards perfection. 
Real beauty, the one that lasts forever, doesn’t come 
from a physical form; a real beauty comes from the 
things that are within us. If there is a fear in us, let us 
learn to embrace it, conquer it and tame it, let it not 
tame us. How we look today is not how we used to 
look a year ago, the physical form of beauty has its 
expiry date. People remember and judge us for how 
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3.		Identify	your	boss’s	leadership	style

It is important to be able to recognize the way, or 
ways, that your boss typically acts or behaves to-
wards you. The following are typical leadership 
styles: bureaucratic, charismatic, dictatorial, consul-
tative, laissez-faire. A specific style or mix of them 
will require different approaches from you. Also 
think about your boss’s ‘thinking’ style. It’s no sur-
prise that we get on well with some people but oth-
ers rub us up the wrong way. Try to figure out if your 
boss is one for detail, for the ‘big picture’, reactive or 
proactive, likes or hates change.

4.		Identify	your	boss’s	key	objectives	and	val-
ues

Think about what is important to your boss and 
work hard on these areas. The two main areas to pay 
attention to are:

a) His/her objectives - to your manager, what are 
the key objectives and what support can you give to-
wards achieving them?

c) What personal values your boss thinks are impor-
tant - for instance customer care.  Work on - sup-
porting these values and don’t do things that are 
contrary to them. Be wary though of values that are 
clearly of self-interest, such as personal status. 

5.		Clarify	boundaries	of	responsibility

Sort out with your boss exactly what decisions you 
can make:

•	 After discussion with your boss

•	 On your own but reporting to your boss af-
terwards

•	 On your own with no need to report.

•	 Lack of clarity can be a major source of con-
flict and friction.

6.		Tackle	the	simple	issues

Look through the problems you have identified and 
decide which the simple issues to solve are. Can 
small administrative problems be solved by intro-
ducing a simple new system? Discuss minor sensi-

tivities (e.g. opening the office window, working in 
silence or with background noise) with your boss 
and try to reach a compromise. Don’t waste time re-
porting unimportant issues which your boss would 
expect you to deal with as routine. Work overload 
is often a common cause of conflict. Don’t take on 
work you can’t manage. Be honest but remember 
your manager’s objectives and always suggest an al-
ternative solution. Don’t underestimate yourself or 
your point of view. If you don’t have faith in your 
ability to do a good job and develop in your role, 
your boss certainly won’t.

7.		Tackle	longer	term	issues	with	assertiveness

Some blockages can’t be removed overnight. Con-
centrate on building up a stronger relationship with 
your boss by being assertive but not aggressive. Ex-
press your point of view, respect your boss’s opin-
ions and work to find mutually acceptable solutions 
to existing problems. This will improve the value of 
your relationship and help you to handle difficult 
situations more effectively in the future. Don’t go 
over your boss’s head however attractive this may 
seem. If you feel blocked, tackle the issues directly 
to avoid creating other problems later.

8.		Focus	on	loyalty	and	support

Concentrate on supporting the weak spots in your 
boss’s make up without making it too obvious you 
are doing so. Find out what parts of the business they 
enjoy and are good at, and those he or she doesn’t 
like doing or perhaps doesn’t have the skills to deal 
with. Make yourself indispensable. Show you are 
keen to learn skills which complement your boss’s 
skills. Win their trust by achieving things they value. 
Together you can become a winning team. 
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On Sexual Harassment

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

Author: Thinley Choden                 

We are, culturally, believed to have a fundamentally 
matriarchal system from which we cultivate all other 
systems. Such societal structuring has proliferated 
the notion of equality, if not feminine dominance, 
with the points being made of women being the 
heads of the household and the inheritors of land. 
However, the virtue of having a girl in the house has 
kept girls out of school. When forced to send a child 
to school, families chose to send disposable sons, 
who at that age were not as efficient in their allot-
ted tasks. This, along with a myriad of justifications 
led to males making up a majority of the students 
in what was to be a revolutionary step in education. 
 
With the work force skewed in favour of males, the 
work environment resembles its foreign counter-
parts where gender discrimination was a systemic 
offshoot of a patriarchal society. However, through 
the efforts of sustained nationwide sensitisation 
campaigns, female enrolment has been increasing. 
Hence, as per the Civil Service Statistics of Decem-
ber 2018, the new working demographic consists of 
28,618 civil servants of which 10,518 are female civil 
servants constituting 36.75% of the total strength. 

The status quo of the working environment has been 
changing to accommodate the increasing female 
presence. The government has initiated female-
friendly initiative and policies such as the revised 
maternity leave of six months. However, the work 
environment still remains an unsafe place for wom-
en. Sexual harassment is the key reason. 

According to the UN Women, sexual harassment is 
any “unwelcome sexual advance, request for sexu-
al favour, verbal or physical conduct or gesture of 
a sexual nature, or any other behaviour of a sexual 
nature that might reasonably be expected or be per-
ceived to cause offence or humiliation to another.” 

In Bhutan, sexual harassment has been normalised 
by the influences of regional culture and ethos, gen-
der stereotypes, and misunderstanding of consent. 
For instance, during Tsechus, Atsaras, in the name 
of tradition and humour, touch girls and women in-
appropriately, often with a wooden phallus. 

In recent times, there was a viral video of a Lama 
smearing butter on the chests of three girls in a rit-
ual. This was done in a room full of people where 
his reprehensible behaviour was excused because he 
was ostensibly a person of power. After the public 
outcry, the police investigated the case and found 
that the man was posing as a lama. The accused 
proffered the excuse of regional religious practise 
to defend his behaviour. This case brings to light 
another point. Often the victims don’t know what 
they are experiencing is sexual harassment. There is 
a culturally enforced principle of turning a blind eye 
to most things in the name of being considerate. For 
instance, women are taught that compliance is a vir-
tue and to remain silent is the best response to male 
indecency. 

As per the National Commission for Women and 
Children (NCWC), 40 to 60 percent of women have 
suffered sexual harassment at work, at least once in 
their lifetime. To have such high numbers in anony-
mous questionnaires and very little reported cases 
show that sexual harassment at workplaces usually 
go underreported due to social stigma, enforced 
gender stereotypes, fear of the offender’s position of 
influence, lack of awareness, lack of anonymity in 
filing such reports, and possible backlash. 

The #metoo movement has been liberating social 
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phenomenon for victims of sexual harassment. The 
voices of a few brave women have emboldened other 
victims to report similar cases, and end their collec-
tive silence. Knowing one is not alone gives strength 
to all others to raise their voices. It has proved to be 
a platform for awareness and a means to ending the 
normalisation of sexual harassment and violence 
against women. 

The recent case where the College of Language and 
Cultural Studies (CLCS) in Taktse, Trongsa, had 
compulsorily retired nine lecturers and a support-
ing staff for alleged sexual harassment of students 
is a commendable example for encouraging victims 
to speak up, and in deterring potential perpetra-
tors. Though, our Government and relevant agen-
cies have implemented several preventive measures, 
change needs to come from an individual level. Until 
we are in positions to bring extensive change, each 
of us has the ability to make our voices heard when 
such reprehensible behaviours happen and to lend 
our voices to those rendered silent.

Normalising Periods

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

Author: Pema Tshoki                 

When a woman bleeds, it is often 
met with fear and disgust. 
Many Bhutanese girls are neither educated enough 
nor prepared well for their monthly periods, result-
ing in hazards to their personal health and environ-
ment. Although women make up around 48 percent 
of Bhutan’s population, menstruation is often con-
sidered a taboo, and not discussed enough. 

Long before menstrual technologies were devel-
oped, Bhutanese women used cloth rags which was 
reused with every wash. To our dismay, some girls 
in rural parts of our country who know little about 
menstrual hygiene or have little access to sanitary 
products still resort to this. A female’s ‘time of the 
month,’ limits girls to fully and equally participate 
in society due to cultural norms, lack of self-esteem, 
body cramps and unwanted stigma. When schools 
don’t provide sufficient water, toilets, sanitary pads 
and disposables, it can limit a girls ability to attend 
school and participate in daily school activities. 

There are very few initiatives in Bhutan focusing 
on menstruation and menstrual health which has 
made menstrual hygiene a social issue that needs 
to turn into a national conversation. With the na-
tion growing, coming of age females should be em-
powered by addressing, lifting up and prioritising 
periods. In doing so, they should be provided with 
information, knowledge and tools to understand 
the nature of their bodies. 

One such idea for period-positivity are “cubby 
shelves” in toilets across India and Africa, devel-
oped by a global non-profit called Public Services 
Innovation (PSI). These shelves are put in the toilets 
for women to store sanitary supplies. These toilets 
and shelves pinned up bring dignity to females and 
positively affects women health. Inspired by such an 



Page 12

innovation, toilets in Bhutan too can have shelves 
or bags for women to store new and dispose used 
pads. This will educate women that menstrual prod-
ucts are not to be flushed in toilets or thrown in solid 
waste dustbins. By collecting the disposed pad from 
the shelves or bags, they can be incinerated, a better 
technique to dispose menstrual waste. 

Men play a significant role in either supporting 
myths, prejudices and misconceptions, or dispelling 
them. The latter can be achieved by educating and 
engaging men and adolescent boys about menstrua-
tion along with women in discussions and meetings. 
All in all, men too play an important role in men-
strual hygiene management. Menstrual hygiene can 
be a topic discussed in zomdus and schools. 

Recently, Ministry of Education with UNICEF 
Bhutan observed the Red Dot Campaign to spread 
awareness on menstruation. This campaign has 
made two burning incinerators in local schools in 
the capital with free distribution of pads. As the 
projects grow larger, we hope to see more incinera-
tors in villages and further distribution of pads to 
girls in remote parts who still shy away when they 
have their monthly flow.

Speak Out, Speak Up 

The author is currently pursuing 
Post Graduate Diploma in Pub-

lic Administration (PGDPA)

Author: Tshering Choden    

                 Wangmo

Disclaimer: All the characters in this story are ficti-
tious and any sort of resemblance would be purely 
coincidental and unintentional.

Today is Holi, the festival where we celebrate the ar-
rival of spring, the end of winter, the blossoming of 
love, and for many a festive day to meet others, play 
and laugh, forget and forgive, and repair broken re-
lationships by applying colours on each other.

“Mommy, let’s go out to play. All the community has 
gathered and they have already started celebrating,” 
said the 9 year old girl.

“Go ahead! I will join you shortly,” replied the busy 
mother.

The girl who could barely hold back herself from 
wanting to throw powders of colors, left first to join 
the festival. Little did she know that she wouldn’t 
come back as she had gone. 

Little did her mother know that what is going to hap-
pen in the next few minutes will have her daughter 
devastated and afraid of other people and life itself.
The little girl threw colours at others, and more 
colours were thrown at her. Throwing anything at 
each other at other times is considered to be rude 
and insolent but right now, right here, it is an act of 
having fun.

The atmosphere around her was filled with so much 
exhilaration that it barely came to her notice at how 
the 30-year old man who she regarded as her uncle, 
had come close to her and had touched her several 
times.

Slowly but steadily, he grabbed her by the arms and 
took her to the back of the garage. Not a  single hu-
man soul was sighted there, but the sound still bus-
tled through.
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The uncle said he had some “work” with her. She was 
smiling when his hand reached for her pants and as 
he slowly unclothed her. That smile didn’t cling on 
her lip for long.

As he lay on top of her and started on his ‘work,’ the 
child who still thought that everything was a part of 
the festival didn’t fight back.

When the pain shot through her tiny young cells, she 
wanted to scream as a means of venting the terrible 
pain she was feeling. But the otherwise shrill, high 
pitched scream came out only as a quiet muffled 
sound as his gigantic hand covered all of her face, 
let alone her tiny lips. And it over shadowed by the 
deafening cacophony of the people and the music.
And when it was done, what seemed like a millions 
of years of pain was measly a fifteen minutes plea-
sure for the beast.

Zipping his pants back, the uncle, now returned to 
crowd. 

The little girl who was elated to join the community 
to play colours was now left alone, drenched in her 
own bloody red colour. As the bigger world celebrat-
ed Holi with full jubilation, her world dissolved into 
a pitch dark black.

***********
The story above may be fictitious but it is happening. 
Even right now, as you are reading this piece, there 
is someone in some part of the world that is getting 
molested, harassed, raped and bearing inhumane 
treatment.

The world takes so much pride in how much we 
have accomplished in the last few centuries. We call 
ourselves “intelligent” creatures. However, some of 
our mentality still shows a striking resemblance to 
that of beasts.

And here, it isn’t just the females but also the males, 
the queers and other minority groups who are victi-
mised. The blanket ban on abortion in Alabama in 
the US is one of such issues.

Even in Bhutan, where we boast of so much about 
peace and happiness has its own share of dark sto-
ries. The latest child abandoning case in Haa, the 
permanent resignation of lecturers in some reputed 
colleges and other such cases of similar nature con-
dones and puts humanity to shame.

Countries have invested so much into our education, 
yet some of our actions indicate otherwise. There 
have been policies enacted, seminars conducted, 
communities sensitised yet, people have been de-
void of fundamental rights and freedoms. Things are 
happening and none of the measures have proven to 
be effective in combating such gruesome acts.

Female foeticide needs to stop now. Child marriage 
needs to stop now. Domestic violence needs to stop 
now. Sex determination of a child needs to stop now. 
Eve teasing needs to stop now. Rape should stop and 
so should we stop the dowry deaths. Child traffick-
ing needs to stop now. Bullying needs to stop now. 
People need to stop getting involved in any form of 
deeds that infringes other’s freedom and rights, and 
could possibly harm them.

Should we always be on the defensive side, if we are 
not preyed on by such monstrous people? Is that the 
only way? We are well aware of the acts we as hu-
mans are expected to do, however our conscious and 
our acts tellsan entirely different story.

Here is how we can start. Let’s stop comodifying 
people. Let’s protest against everything that treats us 
as just sexual entities. Let’s stop the irrational acts. 
Everyone should feel secure, safe and protected. We 
should stand up against anything that we know is 
wrong. 

Nonetheless, as eccentric and cliche as it may sound, 
the change should however first start from within 
and we have to initiate, catalyse and stimulate the 
change to propel a different, more beautiful and 
more humane end to the story this society is weav-
ing intricately. 

Therefore, it ought to start from today. Right now. 
Especially now.
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Why do We Need Myths?
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Neil Gaiman puts it in his comic book mini-series 
The Books of Magic, “There are only two worlds: 
your world, which is the real world, and other 
worlds, that exist in fantasy. Worlds like this are 
worlds of the human imagination: their reality, or 
lack of reality, is not important. What is important 
is that they are there. These worlds provide an alter-
native. Provide an escape. Provide a threat. Provide 
a dream, and power; provide refuge, and pain. They 
give your world meaning. They do not exist; and 
thus they are all that matters.” 
Similar to the second world of fantasy, we have what 
most people call Myths. Although there are various 
definitions of myths, to put it simply, myths are sto-
ries or narratives with characters like gods, demi-
gods or supernatural human beings usually told to 
teach us lessons. We cannot say that it never hap-
pened because we were never there to see it but we 
also cannot say if it really happened. There may be 
records but who is to say that these records aren’t 
just from the fantasy of one person. Nevertheless, 
these stories teach us lessons, and one such story 
which is a part of Asian mythology is the story of 
Narottam, the Brahmin. 
The story of Narottam conveys the importance of 
the five virtuous deeds: obedience to parents, faith-
fulness towards husband, equanimity, not having 
enmity towards friends and devotion towards Lord 
Vishnu. As the story goes, Narottam was a Brahmin 
who had acquired divine powers and was very ar-
rogant. One day, he kills a bird, which results in him 
losing his powers. The actual story begins as Narot-
tam, accompanied by another Brahmin, goes on to 
look for people who can help get Narottam’s powers 
back. Each time he goes to meet someone, they are 
all busy with other things and Narottam does not 
have the patience to wait. 
In the end, Narottam finally realises that Lord Vish-
nu had been the Brahmin that accompanied him all 

along. Lord Vishnu tells Narottam that he should 
be respectful towards his parents if he wants to be 
as powerful as the Lord. He goes on to say that he 
dwells in the homes of people who are virtuous, 
truthful, possess equanimity and who have control 
over their passions. This was the reason why Narot-
tam found him in the houses of all those different 
people. Thus, Narottam realises his mistake and de-
cides to serve his parents well for the rest of his life. 
This story of Narottam is very similar to the story 
of Milarepa. Milarepa was a Tibetan yogi who had 
a very tough childhood after the death of his father. 
His relatives take over his father’s possessions and 
treat him and his mother and sister like slaves. Due 
to this injustice, Milarepa is sent by his mother to 
study black magic. Although he succeeds at learn-
ing black magic and takes revenge on his relatives 
by unleashing massive destruction in the village, he 
ends up killing a lot of innocent people. Realising 
his mistakes, he goes on to find a teacher Marpa, 
who can help him purify his bad Karma and become 
a good spiritual practitioner. On his path to redemp-
tion, he goes through various hardships set forth by 
his teacher to help him purify his bad Karma. All 
Milarepa wants is to be taught but all his teacher 
does is give him various work. In the end, Marpa 
finally gives teaching to Milarepa and he goes on to 
become a great Buddhist yogi.
Although the two stories may not necessarily be the 
same in every aspect, they share some similarities. 
We find that both Narottam and Milarepa are in 
search for an answer after having killed innocent be-
ings and the answer actually lies in the path. Narot-
tam meets various people who teache him the virtu-
ous deeds but he is just not able to see it due to his 
bad karma. Likewise, Milarepa goes through various 
hardships, all of which is done to help him become 
a better person but he doesn’t realise it either due to 
his bad karma. The two finally get their answers in 
the end with the help of a teacher and they go on to 
become better people. Both stories revolve around 
the theme of virtuous deeds which are important as-
pects in Hinduism and Buddhism. 
The story of Narottam is relevant even today. Much 
like Narottam, we need to remember the importance 
of a virtuous life. Although technology has made life 
so much easier for people, it has also created a dis-
tance between people. It’s not easy to find children 
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who are obedient to their parents or partners who 
are faithful to one another. This is because children 
would rather learn things online and get advice from 
famous Youtubers and partners would rather swipe 
right numerous times on tinder. And most of all, it’s 
not easy to have devotion to the guru. 
In today’s world, devotion to power is greater than 
any devotion. Since most of us today have become 
like Narottam, our hunger for power has made us 
arrogant and we have forgotten all about virtuous 
deeds. However, we cannot go on to be blinded by 
our thirst for power. Eventually, a misfortune may 
fall on us to help divert our path towards virtuous 
deeds but before that misfortune happens, it is bet-
ter to realise the problem ourselves and make better 
choices. Therefore, we should use this story to take 
a break, look at ourselves and make some changes. 
Narottam had Vishnu, and Milarepa had Marpa to 
help conquer their arrogance and ignorance and to 
lead them to a better path. Likewise, we have these 
myths and stories so as to remind us about the im-
portance of being virtuous and conquering our own 
ego. We can’t say for sure why myths and stories 
exist but we can learn from the mistakes that have 
been made. Myths make us look at ourselves and re-
examine the way we live. We can make better deci-
sions and eventually conquer our ego. We can be the 
protagonist of our own myths and stories later on 
to help the future like the myths of the past help us 
now. 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Orwell on the Dangers of “Pretentious 
Diction”
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The American author William 
Zinsser wrote, “Clutter is the disease of writing. We 
are a society struggling in unnecessary words, cir-
cular constructions, pompous frills and meaning-
less jargon.” (p6, 2006) Today, doctors say, “Are you 
experiencing any pain?” rather than “Does it hurt?” 

Weather reporters say, “At the present time we are ex-
periencing precipitation,” rather than “It is raining.” 
In his polemic “Politics and the English Language,” 
(1946) George Orwell — one of 20th century’s most 
lucid authors — also shares a similar disapproval 
of such clutter in writing. He thematically termed 
these “bad habits” of writing as dying metaphors, 
operators or verbal false limbs, pretentious diction, 
and meaningless words. Of these, I particularly ad-
dress the malaise and dangers of what Orwell calls 
‘pretentious diction.’

We begin by asking why would people choose to, as 
Orwell asserts, “imitate,” verbose and vague ways of 
expressing themselves? In the Hindi film “3 Idiots” 
(2009) the protagonist, Rancho is chastised by his 
professor for defining “machine” as “anything that 
reduces human effort.” As his classmate is praised 
for saying, “machines are any combinations of bod-
ies so connected that their relative motions are con-
strained by which means, force and motion may be 
transmitted and modified as a screw and its nut, or 
a level arranged to turn about a fulcrum or a pul-
ley about its pivot, etc., especially, a construction, 
more or less complex consisting of a combination 
of moving parts or simple mechanical elements as 
wheels, levers, cams etc.,” Rancho replies that he also 
defined a “machine” but in way more understand-
able terms. Sadly, Rancho is asked to leave class for 
his insolence. Similarly, it is not uncommon in our 
own careers that we have been asked to conform to 
jargon-speak of our fields in order to sound smart 
and credible.

Orwell acidly calls this ‘pretentious diction.’ He ar-
gues that the biggest danger posed to society by  us-
ing such words is that it lends legitimacy, or an air 
of benignity to matters that are neither legitimate or 
benign — such as war, colonialism and violence. In 
our own present context, many people use big words 
to sound educated. But some people have also used 
it for far more insidious purposes. Take, for exam-
ple, the 2018 Facebook-Cambridge Analytica data 
scandal. When the scandal broke out, it was revealed 
that the latter, a data company, had been harvesting 
the personal data of millions of people from their 
Facebook accounts in order to target and influence 
American voters. There was immense public outcry, 
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but users technically had signed the “terms and con-
ditions” that allowed Facebook to profit off of the 
user’s data. However, Facebook’s “terms and con-
ditions” is a document that is precisely filled with 
the sort of pretentious diction that Orwell warns us 
about. 

Today, just as it did during Orwell’s times, preten-
tious diction serves undemocratic authorities and 
corporations to put a veil over truly informing the 
public of their intentions and actions. In his essay, 
Orwell advocates simplicity when writing because 
he has “not here been considering the literary use 
of language, but merely language as an instrument 
for expressing and not for concealing or preventing 
thought.”

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

Some Thoughts on Changing Times
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Um. .  . let’s begin by talking about education. When 
I first joined school, I was so excited. “Yay! New bags, 
uniform, pencil and of course, friends.” I thought life 
was going to be so great and fun. Oh, I before I for-
get: I was asked to come first from my class and well, 
I actually did. I remember the happy faces surround-
ing me and the moment of joy when the young me 
was so proud to receive an award. Stop there, what is 
wrong here? Everything was. In the first place, educa-
tion’s sole purpose was to make us learn, but the true 
essence had gone missing. The young me should have 
embarked on perceiving the worldly knowledge rather 
than accumulating pride. Who made it that way? Me? 
You? My Parents? Society? Excuse me, but everyone 
did.
It had been engraved so well within me, within you, 
within all of us that we were to be mere puppets danc-
ing to an unknown tune. 
Recollect how our parents say, “He has become that, 
he is earning this much, she has been promoted, some-
one has finished building houses.”

 It is so pressing that the only alternative is to jump 
into that fire and burn along. What has it given us?
Now let’s talk about a serious issue. Being the best ver-
sion of you. We are so caught up in getting that  pro-
motion, increment and bonuses. We also want recog-
nition and applause. Everybody wants to run ahead of 
the other. But who are we competing with? With the 
ones ahead of us, or are we fighting with our own in-
secure self? 
The essence of living our life has become as though 
we are living the life on a thin line between greed and 
guilt. Trapped in between self-interest and altruism. 
No one is at fault, maybe it is modern times sowing 
new seeds for times they are changing. 
This is the grim reality. But do we ever think, what 
have we become? These are changes wrought by us and 
we are entrapped within our own cages. The anthropo-
cene has just begun.
..............................................................................................

Internet Addiction
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Can’t physically stop checking Facebook, Instagram, 
and Snapchat? Do you play video games on the In-
ternet in excess? Do you compulsively shop online? 
Is your excessive computer or mobile use interfering 
with your daily personal and social life with regard to 
relationships, work and school? If you answered yes 
to any of these questions, you may be suffering from 
Internet Addition Disorder, also commonly referred 
to as Compulsive Internet Use. 
Internet addiction refers to the compulsive need to 
spend a lot of time on the Internet, either checking 
your social networking sites or playing online games, 
to the point where your personal and social life is af-
fected. With the increasing number of internet users, 
the prevalence of internet addiction among them is 
also seen to be increasing. Problematic technological 
use is a growing social matter which is being debated 
worldwide. 
Any of us are susceptible to internet addiction due 
to the educational, informational and entertainment 
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Entrepreneurship in Bhutan: Opportunities and 
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In the last few decades, Bhutan has been witnessing 
numerous small and cottage industries mushrooming 
around various areas of the country. The macroeco-
nomic situation of Bhutan has been seen to be vastly 
improving as more Bhutanese attain higher levels of 
education and acquire business ideas in all walks of 
life, such as those of artistry, cookery, patisserie, baris-
ta, home décor, party planning, household repair, car 
repair, travel agencies, online shopping websites, and 
many more. 
Since the realisation that the Royal Civil Service Com-
mission will not able to provide government jobs for 
all university graduates, citizens of the country have 
found new ways to make their ideas into reality. This 
comes from the concept of the business motto where a 
problem in society is to be considered as an opportu-
nity for a business idea. 
Since the first Start-up event was organised in 2013, 
the event has continued to be conducted wherein peo-
ple with business ideas have the opportunity to win a 
lump sum to kick-start their business plans. The event 
was introduced to promote entrepreneurship and en-
hance growth of the private sector in the country. This 
in turn, has also proved to provide additional and nu-
merous job vacancies that curbs the problem of unem-
ployment in the country. 
His Majesty the Druk Gyalpo has also encouraged 
entrepreneurship in the country and the government 
of Bhutan continues to support the cause by lending 
help in terms of either space, budget loans or other ex-
penses. 

bytes of data that we can find on the internet. Un-
healthy usage of internet can often be characterised by 

the decision of the individual to interact online instead 
of the person in real life. Using the internet for long 
hours with the purpose of spending time can cause 
negative consequences in individuals in terms of bro-
ken relationship, increased anxiety, reduced produc-
tivity or financial distress. The decision to spend time 
online without any purpose is a warning signal that 
the person is addicted. 
According to a study conducted by a team of doctors 
which was presented in the Fourth International Con-
ference on Medical and Health Sciences, it was found 
out that at least four out of 10 adolescents are addicted 
to the internet in Bhutan. The addiction rate in Bhutan 
is among the highest in the Southeast Asian region. It 
could be attributed to online games such as Clash of 
clan (CoC), PubG, Mobile Legend, Call of Duty, which 
have become extremely popular among the younger 
generations, leading to the increase of another addic-
tion: Online Gaming Addiction.
       The first negative effect of mobile gaming is the 
potential for distraction when performing another 
important activity such as discussing an important 
topic, driving, studying, cleaning, etc. Secondly, mo-
bile gaming is also directly linked to disruption in the 
sleep patterns of the people who are addicted to it. It 
is noticed that the users are seen to play online games 
compulsively, isolating themselves from social contact 
and focusing almost entirely on in-game achievements 
rather than out-game life events such as academia, so-
cialising with family and friends, or sports. The players 
are often noticed to end up playing games for a long 
time before going to sleep, and sometimes even staying 
up the whole night. This causes sleep sensitivity and 
disorders which induce addicted players to suffer from 
sleep deprivation or insomnia, and mental anxiety that 
eventually results in nervous breakdowns and general 
tiredness. Thirdly, game addiction will also have im-
pact in the person’s development. As they spend more 
time playing, they become distracted from important 
things often isolating themselves from the outside 
world. This leads them to become introverted and also 

often lead to social anxiety.  
Internet addiction is seen to leave a negative effect on 
individuals. As prevention is better than treatment it is 
necessary to take this phenomenon into consideration 
as a psychological problem because this concern large-
ly involves the younger generation who are responsible 
for future society building.  Through a proper educa-
tion and guidance in families, schools and universities, 
the culture of proper use of computers and mobiles, 
the Internet and its facilities should be instituted. 
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Entrepreneurship is growing steadily in Bhutan and 
continues to have a bright future for development in 
the country, in the next few years to come. 
Various stakeholders, comprising of the  Government, 
Non-Profit Organisations, Corporate Agencies and 
Educational Institutes have been taking lot of initia-
tives to ensure growth and development of entrepre-
neurship in Bhutan.
The Royal Government of Bhutan, on realising that the 
major portion of country’s economic development and 
growth can be achieved through the growth of entre-
preneurship and self-employment culture, a dedicated 
institutional set up, The Entrepreneurship Promotion 
Centre (EPC) was established in 1990. As development 
of entrepreneurship within the country will serve as an 
important tool for job creation and income generation, 
EPC is identified with a mandate to spearhead the pro-
motion of entrepreneurship and self-employment in 
the country. EPC now known as the Entrepreneurship 
and Self- Employment Division under Ministry of Hu-
man Resources and labour, conducts entrepreneurship 
development activities related to workshop, seminars, 
business idea competition across the country.
As Bhutan’s first registered charity, Loden Founda-
tion launched its entrepreneurship program in 2008. 
The program aims to provide employment and create 
a self-sufficient economy by cultivating responsible 
entrepreneurial skills through training, moral and 
technical support and supporting initial funds to start 
new ventures. Entrepreneurial training covering all as-
pects of successful managing of business is conducted 
for all the potential entrepreneurs. On completion of 
such course through open competition, best business 
ideas are provided interest free loan ranging from Nu. 
150,000 to 1,500,000.
Druk Holding & Investment Limited (DHI), also has 
developed a comprehensive entrepreneurship devel-
opment program called BEGIN (Business Entrepre-
neurshi Growth and INnovation) Program to promote 
entrepreneurship and innovation that would lead to 
the formation of larger size, high growth companies in 
Bhutan, which would generate employment and con-
tribute towards economic development. The BEGIN 
program commenced on 19th March 2012 with its first 
batch of 11 trainees. 
Since access to finance has been identified as one of 
the growing constraints in starting or expanding a 
business in Bhutan, DHI and Loden, provides busi-
ness finance to aspiring entrepreneurs in Bhutan. So 
far, DHI has provided a total Fund of Nu. 20 Million. 
This is a collateral and interest free loans to entrepre-
neurs interested in starting a new business or expand-
ing an existing business which are viable and will lead 
to the formation of large size, high growth companies 
in Bhutan.

Apart from many agencies who are working towards 
entrepreneurship development activities in the coun-
try, few of which are mentioned above, there are sev-
eral activities conducted in the country like observa-
tion of Global Entrepreneurship Week, Participation 
in the Mekong Plus Business Challenge 2016, 2016 
GIST Tech-I and Business Idea Competition of Bhutan 
amongst many others.
Although all the support and assistance from various 
agencies mentioned above has greatly helped entrepre-
neurs but there are still many challenges in entrepre-
neurship development in Bhutan, some of which are 
mentioned below:
1. The lack of Financing: This still remains the main 
factor which affects entrepreneurship development in 
Bhutan. Getting required finance to either set up a new 
venture or to expand the existing enterprise is one of 
the biggest challenges faced by the potential and exist-
ing entrepreneurs. It is only the large scale entrepre-
neurs who can avail various loans made available by 
various financial institutions, while most of the small 
scale entrepreneurs face difficulty in having access to 
these loans. Many entrepreneurs complain that it is 
time consuming processing loans and there are con-
tradictory rules and regulations made by various min-
istries and agencies.
2. Shortages of the required raw materials faced by 
various manufacturers are one of the biggest factors 
affecting the growth of entrepreneurship development 
in Bhutan.
3. Personality factors: Most of the youth have no inter-
est in business and they have distinct preference for 
9-5 office job, as these jobs offer secured income & ac-
cess to power. These jobs are less risky than entrepre-
neurship. 
4. Lack of confidence in business: Most of the youth 
do not take up entrepreneurship as a career option due 
to lack of confidence in business. They have very low 
confidence in setting up an enterprise due to lack of 
knowledge of business opportunity, ability to take risk, 
managerial skill, and knowledge of procedure & for-
malities involved in setting up a business venture. 
5. Lack of knowledge:  Most of the entrepreneurs in 
Bhutan are “Necessity Based Entrepreneurs” and not 
“Opportunity based Entrepreneurs”. They choose en-
trepreneurship as a career option, when they fail to 
get employment in various government and corporate 
organisations. Due to this reason, most of the exist-
ing entrepreneurs lack the required entrepreneurial 
knowledge, skills and passion.
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Not Size 2 — A synonym for ugly?

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

Author: Meera Dhimal

This question is for every one across the globe who 
gives birth to the notion of ugliness in their mind as 
soon as their glance lands on a figure which is bigger 
than theirs.
Lately I have been consumed by the anxiety of being 
‘overweight.’ I feel that people laugh at me whenever 
they see me. I flash back a fake smile, trying to seal 
the hurt within the premises of my body that feels— 
huge. Yet, I know that there are millions of people 
on this planet who have a little excess weight here 
and there. I have no idea about how or why this is 
happening to me. I must eat 3 meals for survival. But 
I try to eat as little as possible to get rid of my layers. 
All the dieting and sacrifices have failed to shrink 
my body to its normal size. 
People then start calling me names. For some, I am 
an elephant and for some I am a pumpkin. I won-
dered if they realized the pain they were inflicting 
upon my fragile heart. I just want to tell you on be-
half of every person who is not a size 2, or a 4 or a 6,  
that we are human beings too. I urge you all to allow 
us to live. I know the world defines beauty with a 
skinny figure. I know I can never attain that blessing 
with perfect figure. However you have no rights to 
demean us using our weight.
No one ever asked if I were okay. Did you ask if I was 
fine? Did you check if our health — physically and 
mentally, was fine? I am sure you have no idea about 
how we run extra mile to maintain the weight while 
you are diving into dreams on your cozy bed.
Through this small piece, I just wanted to say we 
have no rights to hurt anyone on any basis. This is 
a plea from every woman and man who are battling 
such struggles every day. They too have four cham-
bers of the heart like you who crave for love and af-
fection. A lot of us are not the epitome of beauty as 
society desires, but we all deserve to be nourished 
and cherished too.

A Prolific Speech of Venerable Tandin Sithub

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

Author: Phurpa Tshering

Khenpo Tandin Sithub studied at Ngagyur Nyingma 
Institute (Higher Buddhist Studies & Research Cen-
ter). He is now the president of Ngagyur Nyingma 
Institute. He often appears on BBS and other forums 
giving inspiring speeches, connecting religious per-
spectives with ordinary lifestyles. The article below is 
one of his speeches I noted when he once visited my 
alma mater, the Royal Thimphu College. His speech 
was so relevant and entertaining. We got to laugh out 
loud along with receiving invaluable daily knowledge 
and attitude we must possess. I hope that the excerpt 
below does the same for the reader as well.

Khenchen talks about all key leaders until now who 
have played significant roles in Bhutan. He talks 
about the Buddha Gautama, who was a prince him-
self. He came to India 2562 year ago. At that time, 
India was comparable to a cosmopolitan city like, 
New York or London where many, many differ-
ent people gathered together. Buddha gave his first 
teaching in Varanasi.  But what is the Buddha? In 
Tibetan, the Prince is known as Sang-gye. There are 
two important qualities made Gautama the ‘Bud-
dha’ — compassion and wisdom. 

Compassion is the exchange of our happiness with 
sufferings of others. It is not possible to trans-
mit your compassion to the ones who are suffer-
ing today in other parts of the world, but you will 
be blessed to be born as a hero who can look into 
their problems. Buddha had never talked about dif-
ferences we should perceive but unexpectedly after 
him there were are so many bloodsheds and differ-
ences figured out among the human beings such as 
gender, race, ethnicity.  Buddha said that everyone 
has been your Guru, teacher, father, mother, sister, 
brother, wife, boyfriend or girlfriend, and friends. 
How are you able to hurt them?  Everyone is born 
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equal. No differences. They are all your perceptions. 
Have love and compassion to every sentient being 
on the earth.

Khenchen now talks about Guru Rinpoche who 
came to the world 1300 years ago. He was born from 
the heart of Sangay Yeopamey. Guru Rinpoche was a 
great tantric master who has power over all four ele-
ments. He first visited Bumthang for the treatment 
of Gyalpo Sidhu Raja and subdued all demons. For 
the future flourishment of dharma, he hid many 
treasures to be discovered by the future masters. He 
is an important figure who blessed the land of Drag-
on with peace since then.

Venerable Khenchen also talks about a significant 
figure of Bhutan, Zhabdrung Rinpoche. He came to 
Bhutan 400 years ago, to the place he was prophesied 
and shown by a Raven. There was a great instability 
in the country before his settlement in the country. 
However, his smartness and diplomatic skills stabi-
lized all crisis of the country. And today he is re-
spected and worshipped highly as a great leader by 
every Bhutanese.

Khenchen also speaks of the auspicious events that 
happened more than a hundred years ago. Heredi-
tary monarchy contributed towards more stabil-
ity of the country. Jigme Namgyel was a hero who 
tamed all petty leaders and unified the nation. All 
monarchs have been working fearlessly and tire-
lessly for the country. HM Jigme Singye Wangchuck 
gifted democracy to the people. The welfare of the 
state/government was all kept in order because of all 
farsighted kings and other hardworking leaders. The 
importance of maintaining a unique identity of the 
country is remarked knowing our national language. 
On the other hand, religious affairs are all taken care 
by all Je Khenpo (chief abbot of religion).

Finally, Khenpo touches upon the importance of 
short time. If we have very short time in this life, why 
do you take drugs, why to revolt against your teach-
er or elders, why to drink alcohol, why to think bad 
of others, why you egoistic, why you get divorced, 
and unhappy always. You have less time. And you 
have all centres of all times technologies. Spend your 
life efficiently in this brief life span. Moreover, in-

terestingly remarked that we all are Buddha and we 
have Buddha within. He said that we have triple gem 
around, too. They are teachers as Buddha, books as 
dharma, and friends as sanga.

The Rose

Delicate little bloom,

Adds elegance to any room.

Petals soft, and colored to fashion,

represents love and passion,

but a mysterious, and dark flower,

a binding, enchanting power,

wicked, spikes thorns, to protect from many 

who wish to keep it.

Sweet smell, oh how I love it.

You can look but don’t touch it.

This little warrior has a beauty with dark secret,

this soft, fragrant and the queen of flowers,

The Rose.
         

The author is currently pursuing Post Graduate Diploma 

in Public Administration (PGDPA) 
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The Rose I Saw Would Wilt
So was I destined to be their friends forever?
For they knew that I would not betray them

Intelligent, human mind is for which I applaud
When I was filled with the gold they wanted me

That’s when they thought I would be helpful
That’s when I was born from their own hands

Better colour, better glows and better cosmetics
Adorned I was with all sorts of better things

With kisses and hugs, blessed with new friends
Hands to hands, friends to strangers I went on
Didn’t ever know that happier I was growing

Darker the ‘better’ lights on me unfolded faster
I was scared for I was held in the dirty hands

Reminding it again, human mind is intelligent
Nevertheless, their actions are a complete de-

ceivt
Truly, I shall now stand against human beings
Never had I betrayed them but they are nasty

Thousands of reasons I may not be telling here
In the sky, on the lands and through the oceans
Reasons are dancing to the tunes of my verses
And perpetrator I am for these reasons every-

where
The culprit I didn’t want to be, forcefully made

With the dawn of human I was born here
Now I shall die a death in a way I never wanted

Time of dusk is here, remorse in human eyes
How can their foolish actions be reversed?

Let me tell you, “The Rose I saw would wilt”
Listen to my songs now and change the fate

Listen to me; listen to the WASTE 
human called

Humans! Don’t let that Rose I 
once saw wilt

Don’t call me WASTE, I have bet-
ter TASTE

   The author is currently pursuing Post Graduate Diplo-
ma in Public Administration (PGDPA) 

Namzang Dema

Only You

People will talk big

But in the end it is only you

Nobody will help you to walk through 

The insurmountable hurdles but only you

You have to be prepared

Not to relinquish

Even when you are at your vertigo —

Learn to saunter with your all might

The day will eventually come

Flaunting before you,

The days of grimaces will be slacked

No longer will you have to feign your pain

With a smile for

The smile will be true

From the truest heart that never

Stopped beating at your worst

The bygone days of hurdles

Will be your new pavement

Walk through this path

With full joy 

It will make a perfect sense 

When you realize that

Forget not then to give yourself 

A big round of applause

Because it was only you

The author is currently pursuing Post Graduate Diploma 

in Public Administration (PGDPA) 
Tshering Pelden
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The Fear of Death

We may not give much thought to our deaths,
We may even be

Uncomfortable just thinking about death;
Forget about talking about death.

Death is certain and definite
But the time of death is uncertain.
Whether you are wealthy or poor,

Strong or weak,
Old or young,

Everyone is going to die one day.
But nobody knows
When we will die

And how we will die.

Everyone fears death
But why do we fear death?

As soon as we are born,
We are one step closer to death.

Death is certain and definite;
No one has ever escaped death.

The time of death is uncertain,
Many people breathe out

But die before they breathe in.
Many people sleep at night
But die before next dawn.

 It is not the end of life
But the gateway to next life.

Everything in this world is impermanent
Lifespans are not fixed,
Nobody can say when,

How and where we will die.
Nothing can help at the time of death

Except by dharma practice.

It is uncertain whether tomorrow or
Our next life will come first.

It is worthwhile and wise
To prepare for the future life

Than for tomorrow.

The author is currently pursuing 

Post Graduate Diploma in Public 

Administration (PGDPA) 
Jigme

Midnight Reflection

Here we are, at the predicament of life
Walking the uncertain road

Wanting to reach the far  away light and success
I realise that we have come farther than we thought.
We fell down, crashed and got up a thousand times
It was a long journey with infinite ups and downs

Made a lot of mistakes
Missed a lot of opportunities.

Started from being a bright kid with big dreams
Some where along the way

All those dreams faded away
Today, still struggling to find the same passion.
It’s sad that we hurt each other along the way
Since everyone is fighting their own battles

And since we only live once
We can’t help but make the wrong choices.

It’s painful all the struggles one has to overcome
Some get lost in the scars of the past

Unable to gain the strength to move on
And waste this precious life.

As I have learned through the wisdom of age
The past does not change anything

Other’s view does not matter
You are one of your own kind.

I wish for everyone the strength to realise
That we have the strength to conquer any battle

Bravo for getting this far in life
And we all are warriors with still a lot of battles to 

fight.

The author is currently pursuing Post Graduate Diploma 
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Friday Night Stories for My Kids

Friday night, 
with a dim lamp on;
Drunk and happy.

My shoulders ache because of the three hundred 
pages of the books in my bag pack.               
Does anybody know how many footsteps I take to 
finish a five kilometre path along with pebbles and 
bushes to reach my school?
Oh never mind. With many others like me in the 
group, it’s less than you think.
Oh. I can’t keep my mind away from the potatoes in 
my hot case until lunch break                   
We are little happy kids.
Weekend! Wild fruits and green grasses are calling 
us and our cattle.
“Aunty, Aunty, please come to my house!”
Aunty climbs on my oak tree house and pampers my 
baby, a clay baby.
Summer is hot and sweaty.
Water in streams and river is the first and ultimate 
choice.

Finally! It’s done. The final paper for summer term. 
I rush to go home,
I change into shorts and sleeveless shirts. Yes, fash-
ionista!
Whistles and songs and family,
Get my feet in muddy field; hold some rice saplings 
in my hands.
Bend down and plant them
Ouch! This is the hardest part. 
Elders have said that it was a sign of laziness and 
ignorance, 
If I rest my hand on my knee or
If I stand and stare more than a few seconds.
But it’s harder to digest if anybody punches on my 
pride. 

Tired but how can we not smile at our work
Till dusk of long summer day.

Roosters are late too in cold winters.
My mother wakes up first.
Drinks her first dose of tea with my father.
They go on with their daily business.
I cannot ask for any minutes more on my bed.
All my cousins fill in their tummies
With left over rice from last night.
A dozen of us are marching towards the jungle,
Collect wood, mushrooms and fodder for the cattle.
Folk songs, laughter and teasing aches my body
More than the load on my back.

Friday night, 
With a dim lamp on.
Drunk and happy, not with any whisky or wine:
But with memories and richness of life I lived with.
My tropical life is just an imaginary story in my kids’ 
minds today.
As I look at them growing up,
I know they will never drink what I drank.
We live on the same planet but different worlds.

The author is currently pursuing Post Graduate Diploma 
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ནང་འཁོད་དཀར་ཆག

ཞུན་དགཔ།།

རྩོམ་སྒྲིག་ཞུན་དག་པའི་བསམ་འཆར།

༄༅། །འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཐུགས་རྗེ་རླབས་འཕྲེང་དབུས། རྒྱལ་ཀུན་མཁྱེན་བརྩེའི་འདབ་

སྟོང་རྒྱས་པ་ལ། ཕན་བདེའི་དྲི་བསུང་ཅི་ཡང་སྤྲོ་བའི་གཉེན། ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ཞབས་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོ། 

སྔོན་གྱི་ལྷ་དང་བླ་མའི་ལུང་བསྟན་ལས། མཐུ་ཆེན་ཆོས་རྒྱལ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས། རྒྱལ་

ཁབ་དུམ་བུ་གཅིག་ལུ་བསྡུས་པ་དང། ཆོས་སྲིད་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་ལམ་སྲོལ་བཙུགས། མ་

འོངས་མངོན་གསལ་སྤྱན་གྱིས་གཟྱིགས་ཏེ་གིས། ཁྲིམས་གཞུང་ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་སྒྲིགས་

ལམ་སོགས། སྤྱི་དང་མ་འདྲ་ཁྱད་འཕགས་བཙུགས་པའི་འབྲས། དུས་འདིར་དགའ་སྐྱིད་ཉི་མ་

ཤར་ཏེ་ཡོད། དེ་བཞིན་པདྨ་གླིང་པའི་གདུང་རུས་ལས། ཞབས་དྲུང་དབྱེར་མེད་དབང་ཕྱུག་བརྒྱུད་

འཛིན་བྱོན། སྔོན་ལས་ལྷག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་སྒྲིང་སྒྲི་བཟོ། ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་མི་ཉམས་གོང་

འཕེལ་བཏང། །རྒྱལ་ཁབ་དགའ་སྐྱིད་ངང་དུ་གནས་པ་སྤྲོ། དེང་འདིར་དུས་ཀྱི་མཐའ་མ་སྙིགས་

དུས་ལ། རང་དང་མཉམ་པའི་ན་གཞོན་ཕོ་མོ་གིས། ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་བདག་འཛིན་འཐབ་རེ་

རན། དེ་བཞིན་རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་གིས། དུས་དེབ་འདི་འདྲ་བྲིས་པའི་གོ་སྐབས་ལས། 

ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ལམ་སྲོལ་སྣ་ཚོགས་དང། ལྷག་པར་རྫོང་ཁ་མི་ཉམས་གོང་དུ་འཕེལ། 

དེས་ན་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེའི་བདག་སྐྱོང་དང། མཁས་པའི་རྩོམ་སྒྲིགཔ་ཡོངས་ལ་བཀྲིན་ཆེ། རང་

ལ་འཆད་རྩོད་རྩོམ་པའི་ཡོན་ཏན་དང། ལྷག་པར་རྫོང་ཁའི་ཡོན་ཏན་མ་སྦྱངས་རུང་། དེ་རིང་ཞུན་

དགཔ་བྱེད་པའི་གོ་སྐབས་འདིས། ཡོན་ཏན་གྲངས་དང་བསམ་གྱིས་མ་ཁྱབ་ཐོབ། རང་ལ་ཡོན་

ཏན་ཆུང་བའི་རྐྱེན་ངན་ལས། མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནོར་འཁྲུལ་གཟྱིགས་སྲིད་པས། ཡང་དག་

སྤྱན་གྱིས་ནོར་འཁྲུལ་གཟྱིགས་གྱུར་ན། ཐུགས་ཀྱིས་བཟོད་པ་བཞེས་ཟེར་ཞུ་་ནི་དང། གཡང་ཟ་

མེད་པར་ཞུན་དག་མཛད་པར་ཆོག།

དུས་དེབ་དབྱར་རྔའའི་སྒྲ་ལྡན། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩དབྱིན་ཟླ་༡༠འི་ཐོན་རིམ ༢༤ པ།

རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེ།

མཁས་དབང་ལས་རོགས།

  དགེ་འདུན་དཔལ་བཟང་།  

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

  ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ།

ལཱ་གཡོགཔ་དང་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ཐངས་དབྱེ་བ་མ་འདྲཝ་བཞི།་་་་་་་་་་་་་་༢༥
ལཱ་གཡོགཔ་དབྱེ་བ་བཞི། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༦
བདེ་བའི་འབྱུང་གནས།།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༦
བཀའ་དྲིན་བརྗོད་པའི་སྙན་རྩོམ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༧
གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ ༧ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའམ་ཡངས་མ་མེ་མེ་
བླ་མའི་གསོལ་ འདེབས་ མོས་གུས་གདུང་དབྱངས་ 
ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་གིས་རྩོམ་སྒྲིགས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༧
སྙན་ངག་གི་སྐོར།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༨
བསྟོད་རྩོམ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༠
རྫོང་ཁའི་ཁ་སྐད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༠
རང་གི་འགན་ཁུར་སྣང་བ་གང་ཤར་མ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༡
སྡོད་ཁྱིམ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་སུ་ག་ཅི་ར་འབད་དགོཔ་སྨོ?་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༢
ཕ་ཡུལ་ལྷོ་ལྗོངས་འབྲུག༌ཡུལ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༣
འབྲུག་པ་ཚུ་དཔའ་ཉམས་དང་གཅིག་ཁར་འགན་ཁུར་འབག་
དགོ་པའི་ ཁུངས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༣
དགེ་བ་རྣམ་དག་གི་ཐོག་ལས་བསྒྲུབ་དགོས་པའི་བསྐུལ་མ།་་་་་་་་་་་་༣༤
འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་
ང་བཅས་རའི་ ལམ་དང་ལུགས་སྲོལ་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༥
རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་རོང་ཆུ་ཚུ་བདག་འཛིན་འབད་དགོཔ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༥
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༡༽ དབང་བཙོང་གི་འཛིན་སྐྱོང་། འགོ་དཔོན་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་འཛིན་སྐྱོང་

འབད་སྐབས་ གཞན་གྱི་སྐྱིད་སྡུག་དང་ བྱ་སྟབས་བདེ་དོག་ལུ་མི་ལྟ་བའི་ཁར་ 

གཞན་གྱི་བསམ་འཆར་དང་ འོས་འབབ་ལུ་མི་བལྟ་བར་དབང་བཙོང་གི་སྒོ་ལས་ 

རང་གིས་མནོ་མི་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་ཆ་འཇོག་འབད་དེ་ སྐེ་རྡོག་པ་གིས་གཡེབ་སྟེ་

དམིགས་དོན་སྒྲུབ་མི་ཡོད།

༢༽ སློབ་སྟོན་དང་དཔེ་སྟོན་གྱི་ཐོག་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་འབད་མི། འགོ་

དཔོན་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ འཛིན་སྐྱོང་འབད་སྐབས་ ལཱ་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ མ་ཤེས་

མ་མཐོང་མི་ཚུ་སློབ་སྟོན་དང་དཔེ་སྟོན་གྱི་ཐོག་ལས་ འབད་བྱིན་པའི་ཁར་ མངའ་

འོག་གི་ལཱ་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ དྲི་དཔྱད་དང་བསམ་འཆར་ཚུ་ཉན་བསམ་གྱི་སྒོ་ལས་

དམིགས་ཡུལ་སྒྲུབ་ཨིན།

༣༽ རྒྱབ་སྐྱོར་འཛིན་སྐྱོང་། འགོ་དཔོན་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ འཛིན་སྐྱོང་འབད་

སྐབས་ གཞན་གྱི་ལཱ་འགན་ཚུ་ མཉམ་རུབ་དང་གྲྲོགས་རམ་གྱི་ཐོག་ལས་ 

དམིགས་དོན་སྒྲུབ་པའི་ཁར་ གཞན་ལུ་བསྟོད་བསྔགས་དང་ལེགས་དྲིན་གསལ་

བཤད་ཀྱི་སྒོ་ལས་དམིགས་ཡུལ་སྒྲུབ་ཨིན།

༤༽ དབང་ཆ་ཕྱིར་སྤེལ་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་། འགོ་དཔོན་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་འཛིན་

སྐྱོང་འབད་སྐབས་ དབང་ཆ་ཕྱིར་སྤེལ་གྱི་ཐོག་ལས་དམིགས་དོན་སྒྲུབ་ཨིན། དེ་

བཟུམ་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཐོག་ལས་དམིགས་དོན་སྒྲུབ་སྐབས་ ལས་རོགསཔ་ཚུ་

གིས་ གོང་མ་ལུ་སྙན་ཞུ་དང་གནང་བ་ཞུ་ཐོག་ལས་ ཐག་བཅད་དེ་དོན་སྒྲུབ་ཨིན།

ལཱ་གཡོགཔ་དང་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ཐངས་དབྱེ་བ་མ་འདྲཝ་བཞི།

ཡིག་ཚང་ནང་གི་ ལཱ་གི་འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་དང་ ལས་འགུལ་དེ་ཚུ་ འབད་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ལཱ་གཡོགཔ་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་འཐབ་དགོཔ་

བརྟེན་ཏེ་ དེ་ཚུའི་ ལཱ་འབད་ཐངས་ཡང་མ་འདྲཝ་ཡོད། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ མི་དེ་ཚུ་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ཐངས་ཤེས་དགོཔ་དེ་གལ་ཆེ་ཤོ་ཅིག་ཨིན།
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ལཱ་གཡོགཔ་དབྱེ་བ་བཞི།

གོང་ལུ་འགོ་དཔོན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ཐངས་ལུ་ དབྱེ་བ་བཞི་ཡོད་དོ་བཟུམ་ ལཱ་

གཡོག་འབད་མི་ལས་རོགསཔ་ཚུ་ལུ་ཡང་དབྱེ་བ་བཞི་ཡོད། དེ་ཡང་ གཙོ་བོ་ཤེས་

ཡོན་དང་ལཱ་གཡོག་གི་དང་འདོད་དང་སྤྲོ་སྣང་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དབྱེ་བ་ཕྱེཝ་

ཨིན།

༡༽ ཤེས་ཡོན་མཁས་པའི་ཁར་ དང་འདོད་དང་སྤྲོ་སྣང་ཆེ་སུ། ལཱ་

གཡོགཔ་ལ་ལུ་ཅིག་ ལཱ་གཡོག་གི་ཤེས་ཡོན་དང་ཉམས་མྱོང་ཆེཝ་མ་ཚད་ ལཱ་

གཡོག་ལུ་ དང་འདོད་དང་སྤྲོ་སྣང་ཡང་ དེ་བས་ཆེཝ་སྦེ་འོངམ་ཨིན།

༢༽ ཤེས་ཡོན་མཁས་རུང་ དང་འདོད་དང་སྤྲོ་སྣང་ཆུང་བ། ལཱ་གཡོགཔ་

ལ་ལུ་ཅིག་ ལཱ་གཡོག་ལུ་ཉམས་མྱོང་དང་ ཤེས་ཡོན་མཁས་དྲགས་ཡོད་རུང་ ལཱ་

འབད་ནི་དང་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ དང་འདོད་དང་སྤྲོ་བ་མེད་པར་ ཐང་བཏང་

བཀོག་བཞག་མི་ཡང་ཡོད།

༣༽ ཤེས་ཡོན་འབྲིང་དང་ སྤྲོ་བ་ཆུང་བ། ལཱ་གཡོགཔ་ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་ ལཱ་

གཡོག་གི་ཉམས་མྱོང་དང་ ཤེས་ཡོན་འབྲིང་ཙམ་ལས་མེད་པའི་ཁར་ ལཱ་གཡོག་

ལུ་ དང་འདོད་དང་སྤྲོ་བ་ཡང་ ཆུང་སུ་ལས་མི་འོང།

༤༽ ཤེས་ཡོན་ཉུང་རུང་ དང་འདོད་དང་སྤྲོ་སྣང་ཆེ་བ།

ལཱ་གཡོགཔ་ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་ ཤེས་ཡོན་དང་ཉམས་མྱོང་ཉུང་སུ་ལས་མེད་རུང་ ལཱ་

གཡོག་ལུ་སྤྲོ་སྣང་གི་སྒོ་ལས་ དང་ལེན་འབད་མི་ཡང་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ཨིན་ནོ།

དེ་བཟུམ་མའི་ལཱ་གཡོགཔ་དབྱེ་བ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཛིན་སྐྱོང་འབད་སྐབས་ གོང་ལུ་

བཤད་མི་འཛིན་སྐྱོང་དབྱེ་བ་བཞིཔོ་དེ་ ན་ཐན་མཐུན་སྒྲིག་འབད་དེ་ ལག་ལེན་

འཐབ་དགོཔ་དེ་ གལ་ཆེ་ཤོ་ཅིག་ཨིན། དཔེར་ན་ ཤེས་ཡོན་ཉུང་རུང་སྤྲོ་སྣང་དང་ 

དང་འདོད་ཆེ་བའི་ལཱ་གཡོགཔ་ཅིག་ཡོད་པ་ཅིན་ དེ་བཟུམ་མའི་ལཱ་གཡོགཔ་དེ་ལུ་ 

འཛིན་སྐྱོང་འབད་ཐངས་དབྱེ་བ་བཞི་ལས་ ག་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ བསམ་

དོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་ཚུགས་ནི་ཨིན་ན་ཚུ་ དྲན་ཤེས་དང་བག་ཡོད་ཀྱི་སྒོ་ལས་

འཛིན་སྐྱོང་འབད་དགོཔ་ཨིན།

          མ་ནི་ཚེ་རིང་།

    ལེགས་སྦྱར་བ།

༼བདེ་བའི་འབྱུང་གནས།།༽

སྨན་ལྗོངས་ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་།།

མི་སེར་བདེ་སྐྱིད་ངང་ལུ་སྐྱོང་།།

བདེ་ཡོད་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་དགོས་ན།།

གཞན་ཕན་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཨིན།།

འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་བདེ་ཐབས་ལུ།།

གཞན་ལ་རོགས་རམ་འབད་དགོཔ་ཡོད།།

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱང་།།

གཞན་ཕན་སེམས་ལས་འཁྲུངས་པར་བཤད།།

ཚེ་འདིར་གཞན་ལ་ཕན་བཏགས་ན།།

སྐྱེ་བ་ཕྱི་མའི་དུས་སྐབས་ལུ།།

མི་ལུས་རིན་ཆེན་མ་ཐོབ་པར།།

དུད་འགྲྲོའི་ལུས་ལུ་སྐྱེས་རུང་ར།།

སྦྱིན་འབྲས་འཁོར་བ་ཐེ་ཚོམ་མེད།།

དེ་ཕྱིར་ཕྱི་མའི་བདེ་ཐབས་ལུ།།

ཀུན་སློང་བཟང་པོའི་ཐོག་ལས་འབད།།

གཞན་ལུ་རོགས་རམ་འབད་ནི་ཚུ།།

ཐུགས་ལས་མ་བརྗེད་མཛད་གནང་ཞུ།།

ཚེ་རིང་ཆོས་སྐྱིད།།

ཁྲིམས་དོན་མཐོ་རིམ་གོང་མའི་སྦྱོང་བརྡར་པ།
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༼བཀའ་དྲིན་བརྗོད་པའི་སྙན་རྩོམ།༽

ཤེས་རབ་ལྷ་མཆོག་མི་ཡི་གཟུགས་སུ་སྤྲུལ།།

གསུང་དབྱངས་ཡན་ལག་མཆོག་མའི་བདུད་རྩིར་གྱུར།།

ཐུགས་ལ་ཡོན་ཏན་བཟང་པོའི་ྱིརྒྱ་མཚོ་འཁྱིལ།།

བཀའ་དྲིན་བླ་ན་མེད་པའི་ངེ་བླ་མ།།

ཕྱི་ལ་ཡོན་ཏན་སྟེར་བའི་བཤད་པ་མཁས།

ནང་དུ་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་བྱམས་བརྩེ་ཆེ།།

གསང་བ་ཐབས་ལ་མཁས་པས་རྨོངས་མུན་བསལ།།

བཀའ་དྲིན་སྙིང་ནས་དྲན་ནོྲོ་ངེ་སློབ་དཔོན།།

མི་ལུས་ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་གནང་ཡོད་རུང་།།

འཇིག་རྟེན་བྱ་བཞག་ལྟ་བའི་ཤེས་རབ་མིག།

ཐབས་མཁས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བའི་སློབ་དཔོན་གྱིས།།

གནང་བར་བཀའ་དྲིན་བསམ་ལས་འདས་པ་ཡོད།།

སྐུ་ལ་འགྱུར་བ་མེད་པར་རྡོ་རྗེའི་སྐུ།།

གསུང་ལ་དགག་པ་མེད་པར་གཡས་སུ་འཁྱིལ།།

ཐུགས་ལ་འཁྲུལ་བ་མེད་པར་ཡིད་བཞིན་ནོར།།

ཆོས་འཁོར་བསྐོར་ཞིང་བཞུགས་པའི་སྨོན་ལམ་ཞུ།།

ཚེ་དབང་བསྟན་འཛིན།།

མི་དམངས་བདག་སྐྱོང་གི་མཐོ་རིམ་གོང་མའི་སྦྱོངབརྡར་པ།

༼གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ ༧ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའམ་ཡངས་མ་མེ་མེ་བླ་མའི་ གསོལ་
འདེབས་ མོས་གུས་གདུང་དབྱངས་ ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་གིས་རྩོམ་སྒྲིགས།༽

ཨོཾ་སྭ་སྟི་སརྦ་སི་ངྡྱི་མངྒ་ལཾ།

བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་འཆི་མེད་ཚེ་མཐའ་ཡས། འགྲྲོ་འདུལ་འཕགས་མཆོག་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲྲོལ་

དང། སྙིགས་མའི་སྐྱབས་མགོན་སྣང་སྲིད་ཟྱིལ་གནོན་རྩལ། གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཆོག་མཐུན་

དངོས་གྲུབ་སྩོལ། ཡེ་ནས་ཀ་དག་ཀུན་མཁྱེན་ཡབ་སྲས་ཀྱིས། ཤེས་རབ་ཐབས་ཀྱི་འོད་གསལ་སྙིང་

ཐྱིག་གིས།

བསྟན་པའི་ཉིན་མོར་རྒྱས་ཅིང་རྡོ་རྗེའི་ཁྲིར། བཞུགས་པའི་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།

བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་རྒྱལ་བའི་གདུང་འཛིན་མཆོག།འཁྲུངས་དུས་རྟགས་དང་མཚན་མ་མང་བས་

འཁྲུངས།།

དེ་ནས་བསྟན་པར་འཛིན་པའི་རྟགས་མཚན་སྟོན། །ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།

མཁོལ་མ་ཕྱུག་པོའི་འབོད་སྒར་མཛད་པའི་ཚེ། །རྩིས་ལ་མཁས་པས་དྲུང་ཡིག་ཕྱག་འགན་བཞེས།།

ཤེས་རབ་བློ་རིག་འགྲན་ཟླ་མེད་པ་ལས། །མཁས་པ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེར་གསོལ་བ་འདེབས།།

བོད་ལ་བླ་མའི་སྐུ་མདུན་ཆོས་གསན་ཚེ། །དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ངོམས་མེད་བཏུང།།

བླ་མའི་དགོངས་པ་དབྱེར་མེད་མཐར་ཕྱིན་པ།། བརྩོན་འགྲུས་ཅན་གྱི་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས།།

རྫོགས་པ་ཆེན་པའི་ཆོས་ཀྱི་བརྒྱུད་འཛིན་ལ། བླ་སློབ་དམ་ཚིག་མི་ཉམས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུངས།།

དད་པ་མོས་གུས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བསྐྱེད། ཚུལ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས།།

ཉིན་མཚན་དབྱེར་མེད་སྒོམ་པ་གནང་བའི་དུས། ཐུགས་ནི་གཡོ་བ་མེད་པར་ཏིང་ངེ་འཛིན།།

གླེན་པས་རོ་མྱོང་ལྟ་བུ་བཞུགས་འདུག་པ། །བསམ་གཏན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།

དུས་ཀྱི་མཐའ་མར་ནད་རིམ་མང་འབྱུང་ཚེ། །ཚ་གྲངས་ཐམས་ཅད་བཟོད་ནས་སྒྲུབ་པར་བརྩོན།།

ནད་རིགས་ཀུན་འཇོམས་བདེ་བའི་ཐང་བཀོད་པ། །བཟོད་ཐུབ་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།

རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའི་དུས། །དད་ཅན་སློབ་མ་རྣམས་ལ་མན་ངག་དང།།

གསང་སྔགས་ཟབ་མོའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར། །སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས།

སྦྱིན་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟོད་པ་བརྩོན་འགྲུས་དང། །བསམ་གཏན་ཤེས་རབ་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ལྡན་པ།།

གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལ།།སྒོ་གསུམ་གུས་པའི་སྒོ་ནས་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།

བྱང་སེམས་མི་གཟུགས་དངོས་སུ་བྱོན་པ་ཅན། །འགྲྲོ་ལ་ཕན་པའི་མཛད་བྱ་སྣ་ཚོགས་མཛད།།
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ལམ་སྟོན་མཛད་ནས་ཞིང་དུ་གཤེགས་པ་ན། །མྱུར་དུ་ཁྱེད་རང་ལྟ་བུར་བྱིན་གྱིས་རློབས།།

ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད་རྣམ་པ་ཐར་པ་ལ། །སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་ལོག་ལྟ་མི་སྐྱེ་ཞིང།།

ཅི་མཛད་ལེགས་པར་མཐོང་བའི་མོས་གུས་ཀྱིས། ཡེ་ཤེའི་བྱིན་རླབས་སེམས་ལ་འཇུག་པར་

ཤོག།།

ཅེས་པའང་ རང་གཞན་ཀུན་གྱི་སྐྱབས་གནས་དམ་པ་ བཀའ་དྲིན་གསུམ་ལྡན་གྱི་བླ་མ་ 

ཡངས་མ་མེ་མེ་བླ་མ་ ༧གྲུབ་དབང་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའམ་ ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད་ཀྱི་གསོལ་

འདེབས་མོས་གུས་གདུང་དབྱངས་འདི་ ས་ག་ཟླ་ཝ་ ཡར་ངོའི་དུས་ཆེན་དང་འབྲེལ་ཏེ་ 

རང་ལ་ འཆད་རྩོད་རྩོམ་པའི་ཡོན་ཏན་མེད་ཀྱང་ དད་པ་མོས་གུས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ ཕར་ཕྱིན་

དྲུག་ལྡན་གྱི་གསོལ་འདེབས་དང་ རྟོགས་བརྗོད་མདོར་བསྡུས་འདི་ མཁོ་མོཔ་ཀུན་

བཟང་རྡོ་རྗེ་གིས་བྲིས་པའོ།།
 སརྦ་མངྒ་ལཾ།།

  

      
              ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ།
དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་མཐོ་རིམ་གོང་མའི་སྦྱོང་བརྡར་པ།

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

༼སྙན་ངག་གི་སྐོར།༽
༉   ཨོཾ་སྭསྟི།། ད་རེས་ ཚིག་རྒྱན་ལུ་མི་མཁས་པའི་བསྟན་བཅོས་ སྙན་ངག་ལྷབ་དགོ་
པའི་སྐོར་ལས་ཞུ་བ་ཅིན། མདོ་སྡེ་རྒྱན་ལས། རིག་པའི་གནས་ལྔ་དག་ལ་བརྩོན་པར་མ་
བྱས་ན།།
          འཕགས་མཆོག་གིས་ཀྱང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཉིད་མི་འགྱུར་ཏེ།།
          དེ་ལྟ་བས་ན་གཞན་དག་ཚར་བཅད་རྗེས་བཟུང་དང།།
          བདག་ཉིད་ཀུན་ཤེས་བྱ་ཕྱིར་དེ་ལ་དེ་བརྩོན་བྱ།། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་  རིག་པའི་
གནས་ལྔ་ལུ་ སྦྱང་བརྩོན་མ་འབད་བ་ཅིན་ འཕགས་པའི་སྐྱེས་བོ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་གིས་
ཡང་ མངོན་པར་རྗོགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ངམ་ ཐམས་ཅན་མཁྱེན་པའི་ཡེ་
ཤེས་ཐོབ་མི་ཚུགས་ཟེར་གསུངས་ཏེ་འདུག། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་ སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ཀུན་
གྱིས་ ཤེས་བྱའི་གནས་གཅིག་ཡང་ མ་ལུས་པར་ བརྩོན་འགྲུས་བསྐྱེད་དེ་ལྷབ་དགོ། དེ་
བཟུམ་མའི་ ཤེས་བྱའི་གནས་ག་ར་ མདོར་བསྡུ་བ་ཅིན་ རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔའི་ནང་ལུ་ 
བསྡུཝ་ཨིནམ་ལས་ཚིག་གི་འཁྲུལ་བ་ཚར་གཅོད་པ་  སྒྲ་རིག་པ་དང་། དོན་གྱི་འཁྲུལ་
པ་ཚར་གཅོད་པ་ཚད་མ་རིགས་པ། གཞན་ལུ་ཕན་པའི་ཁར་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་ བཟོ་རིག་
པ་དང་གསོ་བ་རིག་པ། རང་གིས་ཆོས་ ག་ར་ཤེས་ཚུགསཔ་བཟོ་བའི་ ནང་དོན་རིག་པ་
ལྔ་ སློབ་སྦྱོང་འབད་ནི་ལུ་ བརྩོན་འགྲུས་བསྐྱེད་གནང་དགོཔ་ཨིན། དེ་གི་ནང་ལས་ ཕྱི་

པ་དང་ནང་པའི་ཐུན་མོངས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ སྙན་ངག་འདི་སྒྲ་རིག་པའི་ ཁོངས་སུ་
གཏོགསཔ་ལས་ སྒྲ་རིག་པ་ཤེས་པ་ཅིན་ དོན་ཚུ་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ ཧ་དགོ་ཚུགས་ནི་
དང་ སྙན་ངག་ཤེས་པ་ཅིན་ ཚིག་གི་རྒྱན་ལུ་མཁས་པའི་ ཕན་ཡོན་ཡོདཔ་ཨིན།

སྙན་ངག་གཞུང༌གི༌དར༌ཚུལ།
ནཱ་ལས་མར་ སྙན་ངག་གཞུང་གི་འབྱུང་ཚུལ་ཚུ་མདོར་བསྡུས་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན་ སྙན་ངག་
གི་གཞུང་འདི་ འཇིག་རྟེན་འཛམ་བུ་གླིང་འདི་ནང་ འགོ་དང་པ་ རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་
ཡུལ་ལུ་དར་ཁྱབ་བྱུང་ནུག། དེའི་ཤུལ་ལུ་ བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་མཁས་པ་ཚུ་གིས་ བོད་སྐད་
དུ་སྐད་བསྒྱུར་མཛད་གནང་སྟེ་ གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་ལྗོངས་ལུ་དར་ཁྱབ་སོང་ཡོདཔ་དང་ 
དེ་ལས་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ ལྷོ་སྨོན་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཡང་ སྙན་ངག་གི་བསྟན་
བཅོས་འདི་དར་ཁྱབ་ཡོདཔ་ཨིན། 
བརྡ་སྤྲོད་རིག་པའི་ཡན་ལག་ སྙན་ངག་གི་གཞུང་འདི་ རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་དང་ བོད་ཀྱི་
རྒྱལ་ཁབ་ དེ་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ དར་ཁྱབ་སོང་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ ལོ་
རྒྱུས་མདོ་ཙམ་ཅིག་ ནཱ་ལས་མར་ཞུ་ནི་ཨིན།

རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ལུ་ སྙན་ངག་གི་གཞུང་དར་ཁྱབ་འགྱོ་བའི་སྐོར།
སྔོན་མ་ འཛམ་གླིང་ཆོས་ཀྱི་ལྟེ་བ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ལུ་ དྲང་སྲོང་རྒྱས་པ་གིས་ 
སྙན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་བྷ་ར་ཏ་ཟེར་ བརྩམས་ཡོད་མི་འདི་ ལྷ་ཚོགས་བདག་གིས་
ཡིག་མཁན་མཛད་དེ་ ཤོ་ལོ་ཀ་འབུམ་ལྷགཔ་ཅིག་ ཡིག་ཐོག་གུ་བྲིས་གནང་ནུག། ད་
རུང་ དྲང་སྲོང་གྲྲོག་མཁར་གྱིས་ རྒྱལཔོ་རཱ་མ་ན་དང་བཙུནམོ་རོལ་རྙེད་མའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ 
སྙན་ངག་གི་རྒྱན་ལུ་སྦྱར་ཏེ་ ཤོ་ལོ་ཀ་འབུམ་ཡོད་མི་ སྙན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་རཱ་མ་ཡ་
ན་ཟེར་མི་ཅིག་ བརྩམས་གནང་ནུག། དེ་གིས་ཡང་ མ་ཚད་པར་ དྲང་སྲོང་མརྐེ་ཎ་ཊ་གིས་ 
ཁྱབ་འཇུག་གི་འཇུག་པ་བཅུ་གཙོ་བོར་སྟོན་ཏེ་ སྙན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་ ཤོ་ལོ་ཀ་
འབུམ་ལྷགཔ་ཅིག་དང་ རཱ་མ་ཤརྨ་ གིས་མཛད་པའི་ སྙན་ངག་གི་གཞུང་དང་ ནག་མོ་
ཁོལ་གྱིས་མཛད་པའི་ སྙན་ངག་གཞོན་ནུ་འབྱུང་བ་དང་ དབྱངས་ཅན་མགུལ་རྒྱན་ལ་
སོགས་པའི་ སྙན་ངག་གི་སྟན་བཅོས་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ དེ་གི་ནང་ལས་ 
ཡོངས་གྲགས་དང་དར་ཁྱབ་ཆེ་དྲག་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ རཱ་མ་ཤ་རྨ་ གིས་བརྩམས་པའི་
གཞུང་དང་ དབྱངས་ཅན་མགུལ་རྒྱན་གཉིས་ཨིན།
དེ་ཚུ་གི་ཤུལ་ལུ་ སློབ་དཔོན་དའམ་དབྱུག་པ་ཅན་བྱོན་ཏེ་ སྔོན་མའི་སྙན་ངག་གི་
བསྟན་བཅོས་ ཚིག་ལེ་ཤ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཚུར་བསྡུ་སྟེ་ ཚིག་ཉུང་སུ་ཅིག་སྦེ་བཟོ་གནང་བ་
གིས་མ་ཚད་ དེ་གུ་ ལེགས་པའི་ཚིག་གི་སྦྱོར་བ་དང་ སྙན་ངག་གི་གཞུང་བྷ་ར་ཏའི་རྒྱན་
གྱི་ཡོན་ཏན་ཚུ་བཀལ་ཏེ་ ཚིག་སྦྱོར་ལེགས་པའི་ཁར་རྒྱན་གསལ་ཏོག་ཏོ་ཡོད་མི་ སྙན་
ངག་མེ་ལོང་མ་ཟེར་ ལེའུ་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་ལུ་བརྩམས་གནང་ཡོདཔ་ཨིན། སྙན་
ངག་མེ་ལོང་མའི་རྩ་བ་འདི་ ཕྱི་ནང་ཐུན་མོངས་གི་སྦྱང་བ་འབད་བའི་ སྙན་ངག་གི་རྩ་བ་
ཨིན། སྙན་ངག་མེ་ལོང་མའི་ ལེའུ་དང་པ་ལུ་ ཤོ་ལོ་ཀ་བརྒྱ་དང་ལྔ་ (༡༠༥)། ལེའུ་
གཉིས་པ་ལུ་ ཤོ་ལོ་ཀ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔ་ (༣༦༥)། ལེའུ་གསུམ་པ་ལུ་ ཤོ་ལོ་ཀ་
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བརྒྱ་དང་ག་དྲུག་ ༡༨༦ ཡོངས་སྡོམས་ལུ་ཤོ་ལོ་ཀ་ དྲུག་བརྒྱ་དང་ང་དྲུག་ (༦༥༦) 
ཡོདཔ་ཨིན།
སྤྱིར་བཏང་ རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ལུ་ མཛེས་པའི་དཔེ་གི་སྦྱོར་བ་ལ་མཁས་པ་
པ་ཏ་ནག་མོ་ཁོལ། སྒྲ་གི་སྦྱོར་བ་ལ་མཁས་པ་བྷ་ར་ཝི། སྙན་པའི་ཚིག་གི་སྦྱོར་བ་ལ་
མཁས་པ་དབྱུག་པ་ཅན་ཟེར་ དེ་གསུམ་ལུ་མཁས་པ་མ་གྷ་ད་ཟེར་ རྒྱ་གར་ལུ་སྙན་
གྲགས་ཡོདཔ་ཨིན་ནོ།། 

སྙན༌ངག༌མེ༌ལོང༌མའི༌རྩོམ༌པ༌པོ༌ སློབ༌དཔོན༌ད་གི་ལོ་རྒྱུས།
སློབ༌དཔོན༌ད་ཟེར་མི་འདི་ བོད་སྐད་ལུ་བསྒྱུར་བ་ཅིན་ དབྱུག་པ་ཅན་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན། དེ་
ཡང་ སློབ༌དཔོན༌ད་འདི་ཕྱི་རོལ་པའི་བྲམ་ཟེ་ཨིནམ་ལས་ དུས་རྒྱུན་དུ་ལག་པར་རྟས་
ཐག་བཤེད་བཞུགས་ནི་འདི་གིས་ མཚན་ཡང་དབྱུག་པ་ཅན་ཟེར་ དར་ཁྱབ་ཡར་སོང་
ནུག། སློབ༌དཔོན༌ད་འདི་ དུས་རབས་བཅུ་གཉིས་པའི་སྨད་ཙམ་དུ་ རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་
ཀྱི་ཡུལ་ཀུན་ཏའི་གྲྲོང་ཟེར་ས་ལུ་ སྐུ་འཁྲུངས་ནུག། ལོ་ན་ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ལས་རང་ 
ཕམ་གཉིས་ཆ་རང་གྱོང་སྟེ་ དྭ་ཕྲུག་སྦེ་འཁྱམས་སྡོད་པའི་སྐབས་སུ་ གྲྲོང་ཁྱེར་འདི་ནང་ 
འབངས་མི་སེར་དང་རྒྱལཔོ་མཐུན་མ་ཚུགས་པར་ ནང་འཁྲུག་ལོང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ 
ནགས་ཚལ་ནང་འབྱོག་འགྱོ་སྟེ་བཞུགས་ནུག། དེའི་སྐབས་ལུ་ སློབ༌དཔོན༌ད་གིས་ 
སྙན་ངག་གི་ཡོན་ཏན་ལུ་མཁསཔ་སྦྱང་བརྩོན་ མཐར་ཕྱིན་འབད་མཛད་གནང་ནུག།
ནང་འཁྲུག་ལོང་བའི་རྐྱེན་འདི་ཞི་ཞིནམ་ལས་ ལོག་གཡུས་ཁར་འོང་བཞུགསཔ་ད་ 
རྒྱལ་པོ་པཱལླ་ཟེར་མི་གི་ བློན་པོའི་གོ་གནས་ཐོབ་ནུག། གཞན་ཡང་ རྒྱལཔོ་པུ་ལ་ཀེ་ཤ་
ཟེར་མི་གི་སྤུན་ཆ་ ཁྱབ་འཇུག་འཕེལ་བ་དང་ཆ་རོགས་ལུ་གྱུར་ཞིནམ་ལས་ སྙན་ངག་མེ་
ལོང་མ་འདི་ རྒྱལཔོ་དེ་གི་སྲས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ བརྩམས་གནང་ཡི་ཟེར་སླབ་ཨིན།

བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་ལུ་ སྙན་ངག་གི་གཞུང་དར་ཁྱབ་འགྱོ་བའི་སྐོར།
བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་ལུ་ སྙན་ངག་གི་གཞུང་འདི་ འགྲྲོ་མགོན་འཕགས་པའི་སྐུ་རིང་
ལུ་ ལོ་ཙཱ་བ་ཤོང་སྟོན་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ སྙན་ངག་མོ་ལོང་མའི་གཞུང་འདི་ འགོ་
ཐོག་དང་པ་སྐད་བསྒྱུར་མཛད་གནང་ནུག། དེའི་ཤུལ་ལུ་ བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་དང་མཁས་པ་
མང་རབས་ཀྱིས་ སྙན་ངག་གི་གཞུང་སྐད་བསྒྱུར་མཛད་པ་གིས་མ་ཚད་ རྒྱ་དང་བོད་ཀྱི་
སྐད་གཉིས་ཤན་སྦྱར་གྱི་ཐོག་ལས་ཡང་ སྐད་བསྒྱུར་མཛད་གནང་ནུག། དེ་ཚུ་གི་གྲལ་
ལས་ བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་མཛད་པའི་ དའི་དགོངས་
རྒྱན་ཟེར་མི་འདི་ དར་ཁྱབ་ཆེ་དྲག་ཡོདཔ་ཨིན། སྙན་ངག་གི་གཞུང་འདི་ འགྲྲོ་མགོན་
འཕགས་པའི་སྐུ་རིང་ལུ་ སྐད་བསྒྱུར་མཛད་ཞིནམ་ལས་ བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ ལོ་ངོ་
བདུན་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་གྱི་རིང་ལུ་ དར་ཁྱབ་ཆེ་ཏོག་ཏེ་སྦེ་འགྱོ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་ནོ།།

སྙན་ངག་འབྲུག་ལུ་དར་བའི་སྐོར།
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ སྙན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ བོད་མཁས་པ་མི་
ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་མཛད་པའི་ སྙན་ངག་མེ་ལོང་མའི་རྩ་བའི་སྐད་བསྒྱུར་ 

ད་དགོངས་རྒྱན་ཟེར་མི་འདི་ དར་ཁྱབ་ཆེ་དྲག་སོང་ཡོདཔ་ཨིན། ད་རུང་ དེ་གི་ཡང་ མ་
ཚད་པར འབྲུག་པའི་མཁས་པ་ཚུ་གིས་ ཆོས་སྐད་ཐོག་ལུ་ཡོད་པའི་ སྙན་ངག་གི་དཔེ་ཆ་
ལུ་ རྫོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་ཐོག་ལུ་ཡང་ སྐད་བསྒྱུར་དང་འགྲེལ་པ་མཛད་གནང་ནུག།

སྙན་ངག་གི་དབྱེ་བ།
སྤྱིར་བཏང་ སྙན་ངག་ཟེར་མི་འདི་ རྣ་བར་ཧན་ཏོང་ཏོ་གོ་བའི་ཁར་ གཞན་གྱིས་སེམས་
ཁར་འབབ་ཚུགས་པའི་ རྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་ལུ་ སྙན་ངག་ཟེར་སླབ་ཨིན། སྙན་ངག་གི་
གཞུང་ལུ་ ལུས། རྒྱན། སྐྱོན་སེལ་ཟེར་གསུམ་ཡོདཔ་ཨིན།
མིང་ ཚིག་དང་ཡི་གུ་གསུམ་ཚོགས་པའི་ ཚིག་གིའཕྲེང་བ་ ཡང་ན་ ངག་གི་རྒྱུན་དེ་ལུ་ 
སྙན་ངག་གི་ལུས་ཟེར་སླབ་ཨིན།
སྙན་ངག་གི་རྒྱན་ལུ་ དབྱེ་བ་གསུམ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ སྒྲ་རྒྱན་དང་དོན་རྒྱན་ གབ་
ཚིག་གི་རྒྱན་གསུམ་ཨིན།
༡) སྒྲ་རྒྱན། - རྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་ ཡང་ན་ སྒྲའི་ཉམས་གཙོ་བོར་བཏོན་མི་ལུ་ སྒྲ་རྒྱན་ 
     ཟེར་སླབ་ཨིན།
༢) དོན་རྒྱན། - རྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་ཧན་ཏོང་ཏོ་དང་ མཛེས་པའི་ཉམས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ 
     ཐོག་ལས་ བརྗོད་བྱ་དོན་གྱི་ངོ་བོ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་སྟོད་ 
     མི་ལུ་ དོན་རྒྱན་ཟེར་སླབ་ཨིན།
༣) གབ་ཚིག་གི་རྒྱན། - བརྗོད་བྱའི་དོན་ངོ་མ་འདི་ སྦ་བཞག་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚིག་གི་ 
             དོན་དག་གཞན་མི་ཅིག་ གཙོ་བོར་བཏོན་སླབ་མི་ལུ་  
    གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་ཟེར་སླབ་ཨིན།

སྙན་ངག་སྦྱང་བའི་ཕན་ཡོན།
སྙན་ངག་འདི་ རིག་གནས་ཆུང་བ་ལྔ་ལས་གཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ རིག་གནས་ཆེ་བའི་
ནང་གསེས་ སྒྲ་རིག་པའི་ཁོངས་སུ་བསྡུཝ་ཨིན། སྙན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་ལྷབ་དགོཔ་ 
ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་ མདོ་ཙམ་ཞུ་བ་ཅིན་ ནང་དོན་རིག་པའི་གསུང་རབ་ ཡོད་རེ་ཡོད་
ཚད་ནང་ སྙན་ངག་གི་ཚིག་དང་རྒྱན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ ཕྱི་
ནང་གི་རིག་གནས་ ག་ར་ལུ་ སྙན་ངག་གི་མ་འཇུགཔ་མེདཔ་ལས་ སྙན་ངག་གི་བསྟན་
བཅོས་འདི་ རིག་པའི་གནས་ཀུན་ལུ་ལྟ་བའི་ མིག་ཏོ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན།
སྙན་ངག་ཤེས་ན་ཚིག་རྒྱན་ལ་མི་རྨོངས་ཟེར་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྙན་ངག་གི་རིག་པ་ཡོད་པ་
ཅིན་ རང་གི་མི་ཚེ་ནང་ལུ་ ལཱ་དང་བྱ་བ་ ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ མཛེས་ཏོག་ཏོ་དང་མཐར་
འཁྱོལ་ཅན་སྦེ་འབད་ཚུགསཔ་ནི་ཨིནམ་ལས་   
      སྙན་ངག་མཁན་ལ་ཅི་ཡང་རྒྱན།། མཁས་པས་བཤད་ན་ཅི་ཡང་བདེན།།
      ལྟོ་འདུན་ཅན་ལ་ཅི་ཡང་ཟས།། འདོད་སྲེད་ན་ལ་ཅི་ཡང་ནོར།། 
ཟེར་དོ་བཟུམ་སྦེ་ བློ་སླབ་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ གཞན་གྱི་སེམས་ཁར་ཚུད་པའི་ བློ་སླབ་
ཚུགས་ནི་ཨིནམ་དང་ དེ་གི་ནང་ལས་ཡང་ སློབ་དཔོན་ཙནྡྲ་གོ་མིས། གང་ཕྱིར་མཁས་
པའི་ལས་གསུམ་ལས།། རྩོད་འཆད་གཉིས་ལ་མ་ངེས་པ།།
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ཆོས་དང་མཐུན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་སྐྱོང་ཚུལ་ཨིན།།
ཇི་ལྟར་ཆུ་ཐྱིག་རྒྱ་མཚོ་ཆེ་ནང་ལྷུང་།།

རྒྱ་མཚོ་མ་བསྐམ་བར་དུ་འདི་མི་འཛད།།
དེ་བཞིན་འབྲུག་མི་ཡོངས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་ཡང།།

རྒྱལ་སྲས་འབྲུག་མི་དོན་དུ་སྐུ་ཚེ་རིང།།

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

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

༼རྫོང་ཁའི་ཁ་སྐད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལས།༽

རྫོང་ཁ་ཟེར་བའི་ཁ་སྐད་ཀྱི་ཐ་སྙད་འདི་ཡང་ དུས་རབས་༡༧པའི་ནང་ དཔལ་འབྲུག་པ་
རིན་པོ་ཆེ་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ ལུང་བསྟན་དུས་ལུ་བབས་ཏེ་ཆིབས་
ཁ་ལྷོ་ལུ་བསྒྱུར་ཞིནམ་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་དགྲ་ཚུ་ 
ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་ཐོག་ལུ་བརྟུལ་ཏེ་ དགྲ་ཡི་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་བརྡ་
ཚོན་ལུ་   རྫོང་གཞི་ཁག་མང་རབས་ཅིག་བཞེངས་པའི་རྗེས་སུ་ རྫོང་གཞི་ཚུ་ནང་ ཕྱག་
ལཱ་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ཁ་སྐད་ལུ་ རྫོང་ཁ་ཟེར་འགོ་ཐོག་དར་
ཁྱབ་འབྱུང་ནུག དེ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༧༡ ལུ་མི་དབང་ཞིང་གཤེགས་དམ་
པ་ དཔལ་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ འབྲུག་
རྒྱལ་ཁབ་འདི་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལུ་འཛུལ་ཞུགས་འབད་ནིའི་ཐུགས་བཞེད་
གནང་སྟེ་ རྫོང་ཁའི་ཁ་སྐད་འདི་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཁ་སྐད་སྦེ་བཟོ་གནང་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ 
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཤེས་རིག་ལམ་ལུགས་དང་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཕྱག་ལཱ་གནངམ་ད་ ལག་
ལེན་འཐབ་ནིའི་ཁ་སྐད་སྦེ་དར་ཁྱབ་འགྱོ་དང་འགྱོ་བཞིན་པ་ཡོདཔ་ཨིན། 
ཨིན་རུང་དེང་སང་འཛམ་གླིང་གཅིག་འགྱུར་དང་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་དང་བསྟུན་ 
རྒྱལ་སྤྱི་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ཁ་སྐད་དང་ལམ་སྲོལ་ཚུ་ ངམ་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ལུ་དར་ཁྱབ་འགྱོཝ་ད་ ང་བཅས་རའི་སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས་དང་ ཁ་སྐད་
ཉམས་འགྱོ་བའི་ཚ་གངས་ལངས་དགོ་པའི་གནས་སྟངས་ཅིག་ལུ་ལྷོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། 
དེ་སྦེ་ཚ་གངས་ལངས་དགོཔ་འདི་ཡང་ ཁ་སྐད་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་རང་དབང་

སྲིད་ཕྱིར་མི་འཁྲུལ་རྩོམ་པ་སྟེ།།ཟེར་གསུངས་ཡོད་དོ་བཟེམ་སྦེ་ སྙན་ངག་ཤེས་པ་ཅིན་ 
མཁས་པའི་བྱ་བ་འཆད་པ་ རྩོད་པ་དང་རྩོམ་པ་གསུམ་ལུ་ སྐྱོན་ག་ནི་ཡང་མ་བྱུང་བར་ 
འབད་ཚུགས་ནི་ཨིན་པའི་ཁར་ ལྷག་པར་དུ་ མཁས་པའི་བྱ་བ་གསུམ་གྱི་ནང་ལས་ 
གཙོ་བོ་ རྩོམ་པ་ལུ་ཁྱད་དུ་འཕགས་ནི་ཨིན་མས་ལགས། གོང་ལུ་འཁོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་
ཚུ་ལུ་གཟྱིགས་ཏེ་ མཁས་པ་འབད་ནིའི་དང་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་སྙན་ངག་གི་སྦྲང་རྩི་སྤྱོད་ནི་
ལུ་བརྩོན་འགྲུས་བསྐྱེད་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ལགས།

   ཚེ་དབང་བསྟན་འཛིན།།
            མི་དམངས་བདག་སྐྱོང་གི་མཐོ་རིམ་གོང་མའི་སྦྱོངབརྡར་པ།

༼བསྟོད་རྩོམ།༽

༈ སྔོན་བྱོན་རྒྱལ་བ་གོང་མའི་སྨོན་ལམ་དང།
སྤྱི་མཐུན་བསོད་ནམས་མཐུ་ལས་ལེགས་བསྐྲུན་ཏེ།
སྨན་ལྗོངས་ཆོས་ལྡན་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་།

རྒྱལ་སྲས་འཁྲུངས་པ་མངའ་འབངས་སེམས་རེ་དགའ།།
ལྷག་པར་འབངས་མི་ཡོངས་ཀྱིས་རེ་འདོད་ལྟར།

དབྱིན་ཟླ་༢་པའི་དབྱིན་ཚེས་༥གི་ཚད།
འབྲུག་ལུ་གནས་པའི་ཆོས་སྲུང་་དམ་ཅན་གྱིས།།

རྒྱལ་སྲས་འབྲུག་ལུ་འཁྲུངས་པར་རྟེན་འབྲེལ་བཟང།།
རྒྱལ༌ཡོངས༌མེ༌ཏོག༌ཚེ༌སྔོན༌མེ༌ཏོག༌ཡང་།།

རྒྱལ༌སྲས༌མཆོག༌གི༌ཞལ༌རས་འདི་དང༌འདྲ།།
མེ༌ཏོག༌ཁ༌དོག༌གདངས༌དང༌ལྡན༌པའི༌ཁར།།

དྲི༌ཞིམ༌ལྷ་ཡི༌མེ༌ཏོག༌གཙང༌མ༌ཨིན།།
འབྲུག་གི་རྒྱལ༌ཡོངས༌སེམས༌ཅན༌འབྲོང༌འགྱེམ༌རྩེ།
རྒྱལ༌སྲས༌རིན༌ཆེ༌སྐུ༌གཟུགས༌མཚུངས༌བ༌ཡིན།
མ༌འོངས༌འབྲུག༌མི༌ཡོངས༌ཀྱིས་མཐའ་དོན་ལུ།

ཕྱག་ཕྱིད་གང་དྲག་ཞུ་བའི་བརྡ་ཚོན་དུ།།
རྒྱལ་ཡོངས་ངོ་རྟགས་ཨོ་རོག་གནག་པོ་འདི།།
རྒྱལ་སྲས་མཆོག་གི་ཆབས་སྲིད་སྐྱོང་ཚུལ་ཨིན།
ཤུལ་ལས་རྒྱལ་སྲས་གསེར་ཁྲིར་ཕེབས་ད་ལུ།།
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རང་བཙན་གནས་ཐབས་ལུ་ ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཉམས་སྲུང་འབད་དེ་ ནང་ལྟར་མི་སེར་
ཚུ་གཅིག་མཐུན་དང་གཅིག་སྒྲིལ་བཞག་ནི་དང་ ཕྱི་ལྟར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྙན་གྲགས་དང་
ངོས་འཛིན་འབད་ནིའི་ ངོ་རྟགས་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།

ལོག་ཅིག་ཧོངས་ལས་འབད་བ་ཅིན་ རྫོང་ཁའི་ཁ་སྐད་གོང་འཕེལ་དང་དར་ཁྱབ་འདི་སྔོན་
མ་དང་འཕྱདཔ་ད་ ལེ་ཤ་གིས་རང་ཡར་རྒྱས་སོང་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ག་ཆརཔ་ཟེར་བ་
ཅིན་ ན་གཞོན་སློབ་ཕྲུག། གཞུང་གཡོགཔོ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚུ་འདི་ ཕར་ར་
བཞག་ ཐ་ན་མི་སེར་སོ་ནམ་པ་ཅིག་གིས་ཡང་ རྫོང་ཁའི་ཐོག་ལས་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་
འབད་ཚུགས་མི་ལེ་ཤ་མཐོང་ཚུགས་མི་འདི་ དཔའ་ཉམས་དང་ངལ་རངས་བསྐྱེད་དགོཔ་
ཅིག་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་དེང་སང་གི་གནས་སྟངས་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན རྫོང་ཁ་སླབ་ནིའདི་ 
མི་ལེ་ཤ་གིས་བརྡ་སྤྲོད་འབད་ཚུགས་རུང་ འབྲི་ནི་དང་ལྷག་ནི་ཐད་ཁར་ འབྲུག་མི་མང་ཆེ་
བ་ཅིག་ལུ་དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་སྦེ་དཀའ་ངལ་འཐོན་མི་འདི་ཡང་ རྫོང་ཁ་འབྲི་ནི་
དང་ལྷག་ནི་འདི་ སློབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ཆོས་ཚན་སྦེ་ལྷབ་དགོཔ་དང་དམིགས་བསལ་གྱི་གོས་
མཁོ་ཆེཝ་སྦེ་འཐོན་ན་མ་གཏོགས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འདི་དཀོན་དྲགས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ 
སྦྱང་བ་དང་གོམས་གཤིས་ཚུ་ཡང་ ཨིང་སྐད་དང་གཡུས་སྐད་ཚུ་དང་འཕྱདཔ་ད་ཉུངམ་
ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། 

དཔྱྤེ་འབད་བ་ཅིན་ང་བཅས་རང་འབྲུག་པའི་མི་ངོམ་ཨིན་རུང་ གཞུང་དང་སྒེར་གྱི་ཡིག་
ཚང་མང་ཤོས་ནང་ རྫོང་ཁ་དང་འབྲེལ་བའི་ གོ་ས་དང་གཡོག་ལཱ་ཚུ་དགོས་མཁོ་མེདཔ་
ལས་ རྫོང་ཁ་ཉམས་ནི་འདི་ དཀའ་ངལ་རྒྱ་ཆེ་སུ་འགྱོ་ནི་མ་གཏོགས་ ཉམས་སྲུང་དང་
ཡར་རྒྱས་འགྱོ་ནིའི་འོས་འབབ་ཅིག་མི་མཇལ་བས་ཟེར་མནོཝ་མས། དེ་འབདཝ་ལས་
གཞུང་དང་ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གི་ གཞུང་སྐད་རྫོང་ཁ་ལས་བརྟེན་ ཕྲལ་ཕུགས་གཉིས་
ཀྱི་ཕན་ཐོགས་དང་དགོས་པ་ཚུ་ཐུགས་ལུ་བསྣམས་ཏེ་ ཨིང་སྐད་བཟུམ་སྦེ་རང་བརྩི་
འཇོག་འབད་དེ་ དུས་ཚོད་དང་སྦྱང་བ་ ཆོས་ཚན་དང་ལག་ལེན་མངམ་སྦེ་འཐབ་དགོཔ་
མཇལཝ་མས་ཟེར་ཞུ་ནི། ལྷག་པར་དུ་ རྫོང་ཁ་འབྲི་ནི་དང་ལྷག་ནི་ལུ་བརྩོན་ཤུགས་
ཐེབས་ཅིག་བསྐྱེད་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི།

གཉིས་པ་ སྔོན་དང་དེང་སང་གི་ལམ་ལུགས་དང་ཁ་སྐད་ག་ཅི་རང་འབད་རུང་ གོང་
འཕེལ་དང་ཉམས་སྲུང་འབད་དེ་ ཕ་ལས་བུ་ལུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བརྩིས་སྤྲོད་དགོ་པ་ཅིན་ 
ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་ སློབ་སྟོན་དང་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་བཅུག་ནི་འདི་ཁག་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི། ཨིན་རུང་ན་
གཞོན་ཚུ་གིས་ རྫོང་ཁ་འདི་གནམ་མེད་ས་མེད་ལཱ་ཁག་ཡོད་པའི་ ཆོས་ཚན་ཅིག་ལུ་
བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་ སྦྱང་བརྩོན་འབད་ནི་དང་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་ནི་འདི་ ཉུང་སུ་ཅིག་མཐོང་མི་
ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ སློབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ཆོས་ཚན་གྱི་རྩ་གཞུང་དང་སློབ་སྟོན་འབད་ཐངས། དཔེ་
དེབ་དང་བརྡ་བརྒྱུད་ཐོག་ལས་རྫོང་ཁའི་ལས་རིམ་ཚུ་ འབྲུག་པའི་ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་འཇམ་
ཐབས་དང་ སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་ཐབས་ཅིག་བཟོ་ནི་ལུ་བརྩོན་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི། ཨིན་རུང་ 
ཕྲལ་ཕྲལ་རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་དང་བརྡ་སྦྱོར་གྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ གཅིག་མཚུངས་མེད་པར་ 

འབྲེལ་ཡོད་གཙུག་སྡེ་སོ་སོ་ དཔེར་ན་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། རྒྱལ་གཞུང་
ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་། བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ཚུ་
དང་ ལྷག་པར་དུ་རྫོང་ཁ་མཁྱེན་མི་ཚུ་གི་བར་ན་ གྲྲོས་བསྟུན་དང་མཉམ་འབྲེལ་མེད་པར་ 
མིང་ཚིག་དང་སྦྱོར་བ་གཅིག་ལུ་ དེབ་སྦྱོར་དང་སྦྱོར་ཚུལ་ རང་སོའི་དངས་འདོད་དང་
འཁྲིལ་ སོ་སོ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ འབྲུག་མི་ཚུ་དང་ ལྷག་པར་དུ་ཡོན་ཏན་སྦྱང་མི་ན་
གཞོན་ཚུ་ མགུ་འཐོམས་པའི་གཞི་ལུ་འགྱུརཝ་མས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ 
འབྲེལ་ཡོད་གཙུག་སྡེ་ཚུ་དང་རྫོང་ཁ་མཁྱེན་མི་ཚུ་གིས་བར་ན་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་དེ་ 
རྫོང་ཁའི་ཁ་སྐད་དང་འབྲེལ་བའི་ སྲིད་བྱུས་འཆར་གཞི་དང་ལས་རིམ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་
སྦེ་བརྩམ་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི།

མཇུག་རང་ རྫོང་ཁའི་ཁ་སྐད་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ ལམ་
སྲོལ་ ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གི་སྲོག་ཤིང་ཨིནམ་ལས་ འབྲུག་མི་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གིས་ 
རྒྱལ་གཅེས་ཤ་ཞེན་གྱི་སྒོ་ལས་རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་དང་དར་ཁྱབ་གཏང་ནིའི་འགན་ཁུར་
བསྣམ་དགོཔ་གལ་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི།

                                   མཁས་གྲུབ་རྡོ་རྗེ།
                    མི་དམངས་བདག་སྐྱོང་གི་མཐོ་རིམ་གོང་མའི་སྦྱོངབརྡར་པ།
.........................................................................

༼རང་གི་འགན་ཁུར་སྣང་བ་གང་ཤར་མ།༽

སྔོན་ལས་ད་ཚུན་བར་ན། གོང་འཕེལ་མགྱོགས་དྲགས་འགྱོཝ་ལས།

ཞི་བདེ་མེད་པ་མ་ཚད། ལེ་ལོ་ཅན་ལུ་གྱུར་སོང།

རྒྱལ་ཁབ་གསར་ཐོན་གཅིག་ཁར། དུག་རླུང་ཕྱགས་སྙིགས་གང་རུང།

འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་མི་མེདཔ་ལས། གདོང་ལེན་ལེ་ཤ་བྱུངམ་མས།

མ་འོངས་མཐའ་དོན་གཟྱིགས་ཏེ། རང་བཞིན་གནས་སྟངས་གནོད་པའི།

ཕྱག་ལཱ་ག་ཅི་ཨིན་རུང། དུས་རྒྱུན་བཀག་ཆ་མཛད་གནང།

མཁས་མཆོག་ཚུ་གིས་གསུངས་ཚེ། སྙིང་པོ་མེད་པའི་ལཱ་དང།

རང་དོན་རྒྱབ་ཁར་སངས་ཏེ། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོན་རིམ་བཀག་ལོ།།

       
                            བདེ་ཆེན་པདྨ།
             དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་མཐོ་རིམ་གོང་མའི་སྦྱོང་བརྡར་པ།
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༼སྡོད་ཁྱིམ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་སུ་ག་ཅི་ར་འབད་དགོཔ་སྨོ?༽

སྡོད་ཁྱིམ་ཟེར་མི་འདི་ རང་གི་མི་ཚེ་སྐྱོང་བཞག་འབད་སའི་གནས་ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག 
དང་སྐྱིད་ཉམས་སྐྱོང་སྟེ་སྡོད་ནིའི་དོན་ལུ་རྐྱབ་ཨིན། 
དེ་འབདཝ་ལས་ ཁྱིམ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ ག་ཅི་ར་འབད་དགོཔ་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ དང་པ་ར་ 
ཁྱིམ་ས་བཟང་ངན་བརྟག་དཔྱད་འབད་དགོཔ་ཨིན། ཁྱིམ་འདི་ས་ངན་དྲག་ཅིག་ན་རྐྱབ་
པ་ཅིན་ ས་དགྲའི་གནོད་པ་གིས་སྦེ་ འགྲྲོ་སོང་ལེ་ཤ་བཏང་སྟེ་རྐྱབ་ཚར་བའི་མཐའ་མར་ 
རྐྱེན་ངན་འབྱུངམ་འབྱུང་ས་ར་སྡོད་འོང་། གལ་སྲིད་ཁྱིམ་ས་འདི་བཟང་དྲག་ཅིག་ན་ཚུད་པ་
ཅིན་ ནད་གདོན་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཚུ་ག་ཅི་ཡང་མི་འབྱུང་མའི་ཁར་རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་
དར་ཞིང་རྒྱས་ཏེ་བསམ་པའི་དོན་ག་ར་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་ཚུགས་པའི་དགོས་པ་ཡོད། 
དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ ང་བཅས་ར་ག་ར་ཨིན་རུང་ སྡོད་ཁྱིམ་རྐྱབ་པ་ཅིན་ ག་ཚུདཔ་སྦེ་མིན་
པར་ ཁྱིམ་ས་བཟང་ངན་གྱི་དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་མཛད་དགོཔ་འདི་ག་ཅི་དེ་ཅིག་གལ་ཆེ་ཟེར་ཞུ་

ནི། ས་གཞི་འདི་དབྱེ་བ་དཔྱད་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ད་རུང་ག་ཐོབ་སྦེ་རྐྱབ་པར་མི་བཏུབ་ཟེར་
ཞུ་ནི། དེ་ལས་ ས་བསླང་གི་གཟའ་སྐར་བལྟ་ནི་དང་ས་བསླང་གི་རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་སྟེ་སའི་
ལྷ་མོ་ལས་ས་ལྷང་དགོ ས་ལྷང་ཚར་ཞིནམ་ལས་ དངོས་གྲུབ་དང་བར་ཆད་བསལ་བའི་
དོན་ལུ་ བུམ་གཏེར་དང་གཤེད་བཞི་ཚུ་བཙུག་དགོཔ་མ་ཚད་ རབ་བྱུང་པ་ཅིན་ བཀྲ་ཤིས་
རྟགས་བརྒྱད་དང་རྫས་བརྒྱད་ཚུ་ཡང་བཙུག་དགོ། དེ་གི་ཤུལ་ལས་རྩིག་པའི་འགམ་
བཙུག་ནིའི་དོན་ལུ་ཡང་གཟའ་སྐར་བལྟ་ཞིནམ་ལས་ འགམ་བཙུག་གི་ལས་རིམ་ཚུ་
བསྒྲིག་དགོ དེ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མ་སྒོ་ལྷོང་ནི་དང་རབ་གསལ་ལྷོང་ནི་ ཐོག་ཆ་ལྡིང་ནི་ 
ཁྱིམ་ཐོག་བཀབ་ནི་ལ་སོགས་པའི་ལས་སྣ་ཚུ་ག་རའི་ནང་ལུ་གཟའ་སྐར་བལྟ་སྟེ་མཛད་
དགོ་ཟེར་ཞུ་ནི། དེ་གིས་མ་ཚད་ ཁྱིམ་འདི་ལུ་ ས་དགྲའི་གནོད་པ་ཚུ་མི་འབྱུང་ནིའི་དོན་
ལུ་ སྒོ་ཕྱོགས་བཟང་ངན་ཚུ་བལྟ་དགོཔ་ཡོདཔ་ལས་ འོག་ལུ་ཤོག་ཁྲམ་ནང་བཀོད་དེ་
ཡོད། དེ་ན་གཟྱིགས་ཏེ་བཀའ་དྲིན་བསྐྱང་།

ཕྱོགས་དང་བསྟུན་པའི་སྒོ་སོ་དྲུག་གི་རྩི་ཐངས་དང་བཟང་ངན་གྱི་རེའུ་མིག

བྱང་ཤར་གྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་རྩིག་ཟུར་ལས་ འགོ་བཙུག་སྟེ་ སྒོ་གཅིག་ལས་སྒོ་བརྒྱད་མཉམ་པར་བགོ་བའི་གཡས་སྐོར་སྦེ་བརྩི་དགོཔ་ཨིན།

དགེ་འདུན་དཔལ་བཟང་།
མཁས་དབང་ལས་རོགས།
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༼ཕ་ཡུལ་ལྷོ་ལྗོངས་འབྲུག༌ཡུལ།༽

ཕྱོགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་གངས་རིའི་ར་བས་བསྐོར།།

ལྗོན་ཤིང་སྔོ་ཚལ་མང་པོ་རྒྱས་པའི་གནས།།

གང་བ་མཛེས་ཆ་ལྡན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི།།

ངེའི་ཕ་ཡུལ་ལྷོ་ལྗོངས་འབྲུག་ལུ་ཨིན།།

མཚོ་དང་མཚོ་མོ་ཡོན་ཆབ་མང་པོ་བཤམས།།

སང་ལུ་མེ་ཏོག་དཀར་དམར་སྣ་ཚོགས་ཤར།།

སྐད་སྙན་མགྲིན་བཟང་ཁུ་བྱུག་གྲགས་པའི་གནས།།

ངེའི་ཕ་ཡུལ་ལྷོ་ལྗོངས་འབྲུག་ལུ་ཨིན།།

བླ་མ་སློབ་དཔོན་ཐོས་བསམ་སྒོམ་ལ་བརྩོན།།

འཇིག་རྟེན་ཁྱིམ་པས་མ་ཎི་ཡིག་དྲུག་བགྲང།།

དམ་ཆོས་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དར་བའི་གནས།།

ངེའི་ཕ་ཡུལ་ལྷོ་ལྗོངས་འབྲུག་ལུ་ཨིན།།

མངའ་བདག་འབངས་འཁོར་གཅིག་མཐུན་གཅིག་འབྲེལ་ཐོག།

རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་སྒྲུབ་པའི་གནས།།

ངོ་མཚར་དགའ་ལྡན་ལྷ་ཡུལ་དངོས་སུ་འདི།།

ངེའི་ཕ་ཡུལ་ལྷོ་ལྗོངས་འབྲུག་ལུ་ཨིན།།

སྐྱེ་བ་ཕྱི་མ་རྣམས་སུ་འབད་རུང་ར།།

ཚེ་འདིར་སྐྱེས་པའི་ལྷོ་ལྗོངས་འབྲུག་ཡུལ་ནང།།

ཡང་ལས་ཡང་དུ་སྐྱེ་བ་ལེན་ཏེ༌གིས།།

བདེ་ཞིང་དགའ་སྐྱིད་སྐྱོང་བའི་སྨོན་ལམ་ཞུ།།

རིན་ཆེན་དབང་མོ།

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

༼འབྲུག་པ་ཚུ་དཔའ་ཉམས་དང་གཅིག་ཁར་འགན་ཁུར་འབག་དགོ་པའི་
ཁུངས།༽

༉ ལྷོ་སྨན་ལྗོངས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ལུང་བསྟན་གནང་བ་
བཞིན་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ སྦས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་
ཅིག་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་དབང་ལུ་
འདུས་ཏེ་ ཆོས་སྲིད་གཉིས་ལྡན་གྱི་གཞུང་ འགོ་བཙུགས་གནང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ 
སྔོན་བྱོན་རྒྱལ་བ་གོངམ་ མང་རབས་ཅིག་གི་ ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཏེ་་བྱིན་གྱིས་
བརླབས་པའི་ གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ཡང་ཨིན། དེའི་ཤུལ་ལུ་ མི་དབང་རིམ་བྱོན་ཚུ་
གིས་ བྱམས་པས་སྐྱོང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་འབྱུང་བའི་རྒྱལ་
ཁབ་འདི་ འབྲུག་མི་གེ་ར་གི་ སྤྱི་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཨིན།
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ འཛམ་བུ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ཀུ་གཅིག་ཨིན་
རུང་ གཞན་རྒྱལ་ཁབ་ག་དང་ཡང་མ་འདྲ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ ཁྱད་འཕགས་ཅན་གཅིག་
ཨིན། དེ་ཡང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ག་དང་ཡང་ མ་འདྲ་བའི་ ལམ་
སྲོལ་བཟང་པོ་གིས་ཕྱུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ ལྷ་ཡི་ཡུལ་ལས་
ཡང་མཛེས་ཏོག་ཏོ་ཡོད་པའི་ཁར་ འདི་ནང་ཡོད་པའི་ མི་སེར་ཚུ་ཡང་ བློ་སེམས་ཆོས་ལུ་
དད་པ་ཡོད་མི་ ཙང་ཙ་ར་ཨིན་ནོ།
དགའ་ལྡན་ས་ལུ་བབས་པའི་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ ཕྱིའི་རང་བཞིན་གནས་
སྟངས་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ ནང་ལུ་ ལམ་སྲོལ་དང་དམ་པའི་
ཆོས་ དེ་ལས་ བླམ་དང་སྔོན་བྱོན་རྒྱལ་བ་གོངམ་མང་རབས་ཅིག་གིས་ བྱིན་གྱིས་
བརླབས་པའི་གནས་ཨིནམ་ལས་ ཁྱད་པར་ཅན་དང་ གསང་བའི་ཐོག་ལས་ གཏེར་ལེ་
ཤ་ཅིག་སྦ་བཞག་པའིགནས་ཨིནམ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ག་དང་ཡང་ མ་འདྲ་བའི་
ཁྱད་པར་ཅན་གཅིག་ཨིན་མས། 
རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་སྐྱེ་བའི་མི་སེར་ཡོངས་ ཚེ་སྔ་མ་ དགེ་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་ 
མང་དུ་བསགས་ནི་འདི་གིས་ ཚེ་ད་རེས་ དགའ་སྐྱིད་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་
སྐྱེས་ཏེ་ དམ་པའི་ཆོས་དང་མཇལ་ཚུགས་པའི་ སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའི་མི་སེར་ཨིན། དེ་
ཚུ་དུས་རྒྱུན་དུ་ འབྲུག་མི་རེ་རེ་གིས་སེམས་ཁར་དྲན་ཏེ་ འབྲུག་མི་ཨིན་པ་ལུ་ དགའ་བ་
དང་དཔའ་ཉམས་བསྐྱེད་དེ་ རྩ་བ་གསུམ་ལུ་ དམ་ཚིག་དད་དམ་ལྷད་མེད་ཀྱི་སྒོ་ལས་ 
ཕྱག་ཕྱིད་གང་དྲག་ཞུ་ནི་འདི་ཡང་ ང་བཅས་འབྲུག་མི་ཡོངས་ཀྱི་ འགན་ཁུར་ཨིན་ནོ། 
རྫོགས་སོ།།

                        ཀུན་ལེགས་དབང་རྒྱལ། 
མི་དམངས་བདག་སྐྱོང་གི་མཐོ་རིམ་གོང་མའི་སྦྱོང་བརྡར་པ།



Page 34

༼དགེ་བ་རྣམ་དག་གི་ཐོག་ལས་བསྒྲུབ་དགོས་པའི་བསྐུལ་མ།༽

སྨན་ལྗོངས་ཆོས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཡངས་པའི་ནང་།།

རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་འཛོམས་ནས་ལོངས་སྤྱོད་ལྡན།།

བླ་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་དང་།།

འཕགས་པ་དགེ་འདུན་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོ་ལ།།

ཞལ་ལ་ཞིམ་པའི་ཞལ་ཟས་སྣ་ཚོགས་དྲངས།།

སྐུ་ལ་མཛེས་པའི་དར་གོས་ན་བཟའ་ཕུལ།།

ཐུགས་ལ་དགྱེས་པའི་གུས་པའི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན།།

ལྷ་ཁང་མཆོད་རྟེན་སོགས་ལ་རྐྱང་ཕྱག་འཚལ།།

ཁ་ཐུན་བཟླས་བརྗོད་འབུམ་ཚོགས་བགྲངས་མེད་བགྲངས།།

བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་ཞལ་གྱི་རྒྱན་དུ་བསྟེན།།

སྤྱོད་པ་བབ་ཕྱེ་བས་ཀྱང་ཞིབ་པར་སྣང་།།

འོན་ཀྱང་རྐྱེན་ངན་ཅུང་ཟད་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་།།

ཆོས་ལྡན་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་པ་ནི།།

ཤ་ཟ་སྲིན་པོ་ལས་ཀྱང་གདུག་པར་གྱུར།།

ང་རྒྱལ་རི་བོ་བཞིན་དུ་གནམ་ལ་འགྲེངས།།

ཞེ་སྡང་བསྐལ་པ་འཇིག་པའི་མེ་ལྟར་འབར།།

གཉེར་མའི་ཁུར་གྱིས་གདོང་གི་མཛེས་པ་འཕྲོག།

རྩུབ་མོའི་ཚིག་གི་གཞན་སེམས་ཞི་བ་འཁྲུགས།།

ཞན་སེམས་དམ་ཚིག་བཞིན་དུ་ཁོག་པར་བཅངས།།

སྙན་ཚིག་མེ་ཏོག་དུག་ཏུ་འགྱུར་གྱུར་ན།།

འབད་པ་ཆེན་པོས་དགེ་བ་ཅི་ཕྱིར་བསྒྲུབས།།

དེས་ན་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བུ་བརྒྱུད་རྣམས།།

དམ་ཆོས་བསྒྲུབ་ན་ཕྱུགས་བཞིན་མ་འཇུག་པར།།

ལྷག་བསམ་དག་པའི་སེམས་ཀྱིས་བྱེད་ན་ནི།།

རྫོགས་པའི་ནོར་རྫས་ཆུད་ཟད་མི་འགྱུར་བར།།

བསྒྲུབས་པའི་དགེ་བས་རང་གཞན་གཉིས་ལ་ཕན།།

དགེ་འདུན་དཔལ་བཟང་།

མཁས་དབང་ལས་རོགས།
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ངོ་ཚ་ ལ་སོགས་པའི་ནང་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་ དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་ཡང་མང་ཤོས་
ཅིག་ མར་ཉམས་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།
གསུམ་པ་ འབྲུག་ལུ་བལྟ་སྐོར་ལུ་འོང་མི་ལྟ་བཤལཔ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ང་བཅས་རའི་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལམ་དང་ལུགས་སྲོལ་ལུ་འགྱུར་བཅོས་འོང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ ན་
གཞོན་ལོ་ན་མ་སྨིན་པ་ཚུ་གིས་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་གྱོན་ཆས་དང་ཁ་སྐད་ གཞན་ཡང་ ཁོང་གི་
ལམ་ལུགས་མ་འདྲཝ་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ སེམས་ཤོར་ཏེ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ལམ་སྲོལ་ལུ་སྤྲོ་བ་
བསྐྱེད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་གིས་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ཁ་སྐད་དང་གྱོན་ཆས་ཚུ་ལུ་
སྤྲོ་བ་དང་དག་སྣང་ཆུང་སུ་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།
མཇུག་རང་ ལེགས་བཤད་ལས། ལུགས་སྲོལ་རྙིང་པ་སྲོག་བཞིན་དུ།། གཅེས་ཤིང་གོང་
འཕེལ་མ་གཏང་ན།། རྩ་བ་རུལ་བའི་སྡོང་པོ་བཞིན།། མི་སྡོད་བཞིན་དུ་འགྱེལ་བར་
འགྱུར།། ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་ལས། གལ་སྲིད་ ང་བཅས་ཀྱི་ལམ་དང་ལུགས་སྲོལ་ཚུ་ 
བདག་འཛིན་མ་འཐབ་པ་ཅིན་ ལམ་སྲོལ་ཚུ་ཉམས་ཏེ་ མཐར་མཇུག་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
རང་དབང་རང་བཙན་ཡང་ རོགས་ལུ་ཤོར་ནི་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ འཇིག་རྟེན་ཁ་གཏམ་
ལས། རོགས་ཆས་གྱོན་ཏེ་རྨ་ བྱ་བཟོཝ་ལས།། རང་ཆས་གྱོན་ཏེ་བྱ་པོད་བཟོཝ་དྲག། ཟེར་
བའི་དཔེ་བཟུམ་སྦེ་ ང་བཅས་རའི་ལམ་དང་ལུགས་སྲོལ་ཚུ་ རྒྱལ་ཁབ་རང་དབང་གི་
སྲོག་ཤིང་ཨིནམ་མཁྱེན་ཏེ་ མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་གཏང་དགོཔ་
འདི་ འབྲུག་མི་ཀུན་ལུ་ཕོག་པའི་རང་བཞིན་གྱི་འགན་ཁུར་ཅིག་ཨིན་ནོ།།

       
  
                            སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།
        དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་མཐོ་རིམ་གོང་མའི་སྦྱོང་བརྡར་པ།
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

༼རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་རོང་ཆུ་ཚུ་བདག་འཛིན་འབད་དགོཔ།༽

༉ འཛམ་གླིང་ཆུའི་ཉིནམ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ སྤྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ སྤྱི་ཚེས་
༢༢ལུ་ རྒྱལ་ཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེ་གི་ གཞན་ཕན་ཚོགས་པ་གིས་ ཨོ་ལ་རོང་ཆུ་འདི་ 
བདག་འཛིན་དང་ གཅེས་སྐྱོང་འབད་ནི་སྦེ་ ངོས་ལེན་མཛད་གནང་ནུག། དེ་ཡང་ སྤྱི་
གཙུག་གི་ཉི་ཟླ་ དཔལ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་ 
དགུང་ལོ་དྲུག་བཅུ་བཞེས་པའི་ དུས་སྟོན་ཁྱད་པར་ཅན་ བརྩི་སྲུང་ཞུཝ་དང་གཅིག་ཁར་ 
གཞན་ཕན་ཚོགས་པའི་ ཉིནམ་དེ་ཁར་ རོང་ཆུ་དེ་ ཅི་ལྕོགས་གང་ལྕོགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ 
བདག་འཛིན་འབད་ནི་སྦེ་ མཁས་ལེན་འབད་ནུག།
འཛམ་གླིང་འདི་ནང་ སྲོགས་ཆགས་གྱོག་མོ་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ས་སྟེང་ས་འོག་དེ་

༼འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ང་བཅས་རའི་
ལམ་དང་ལུགས་སྲོལ་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས།༽

༉ དེང་སང་ ཚན་རིག་གི་གསར་བཏོད་ ག་ནི་བ་མགྱོགས་དྲགས་ཡོད་པའི་དུས་སྐབས་
འདི་ནང་ ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་དང་ ནང་བཅུད་ཀྱི་འགྲྲོ་བ་མི་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་གྱི་ 
མནོ་ལུགས་དང་བསམ་ལུགས་ གཞན་ཡང་བྱ་བ་དང་སྤྱོད་ལམ་སོགས་ག་རང་འགྱུར་
བ་འགྱོཝ་ཨིན་པས། དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་རང་ར་སོ་སོའི་ ལམ་དང་ལུགས་སྲོལ་ཚུ་
ཡང་ ལེགས་ཉེས་ཀྱི་དབྱེ་བ་མེད་པར་ འགྱུར་བཅོས་འགྱོ་ནི་འདི་ བཀག་མ་ཚུགསཔ་
ཅིག་ཨིན། དེའབདཝ་ལས་བརྟེན་ འབྲི་རྩོམ་འདི་ནང་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལམ་
སྲོལ་ཚུ་ རྒྱང་མཐོང་དང་གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ། མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད། དེ་ལས་ཕྱི་མི་ལྟ་
བཤལཔ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ ག་དེ་སྦེ་རང་ འགྱུར་བཅོས་སོང་སྟེ་ཡོད་ག་དོན་ཚན་གསུམ་གྱི་
ཐོག་ལུ་འབྲི་ནི་ཨིན།
དང་པ་ རྒྱང་མཐོང་དང་གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ལུ་བརྟེན་ ང་བཅས་རའི་ལམ་སྲོལ་ལུ་
བསྒྱུར་བཅོས་སྦོམ་སོང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ རྒྱང་མཐོང་དང་གློག་རིག་འདི་ལས་
བརྟེན་ དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ་ཅིག་གི་ནང་ལུ་ སྡོད་ཁྲི་གཅིག་གི་ཐོག་ལས་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་
ཁབ་ཡོད་ཚེ་གཅིགཔ་ མཐོང་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ རྩེད་རིགས་
དང་ ཞབས་ཁྲ་ལ་སོགས་པའི་ སྤྲོ་བའི་ལས་རིམ་མང་རབས་ཅིག་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་
བཏང་བཞག་མི་འདི་གིས་ འགྱུར་བ་སྦོམ་ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ བཟའ་ཚང་ནང་མི་ཚུ་ 
དུས་ཚོད་ཨ་ཙི་འཐོབ་ཅིག་ རྒྱང་མཐོང་དང་གློག་རིག་གི་སྦོ་ལོག་ཁར་སྡོད་དེ་ ལྟདམོ་ལྟ་
སྡོདཔ་ལས་ ལྟད་མོ་ལུ་ཡེངས་སྟེ་ རང་གི་ཕམ་དང་སྤུན་ཆ་ཚུ་དང་མཉམ་བློ་སླབ་ནི་དུས་
ཚོད་ཡང་མེདཔ་ཨིན། འདི་གིས་འབད་ སྔོན་གྱི་བཟའ་བཅའ་འགྲྲོ་གསུམ་ཟེར་ ཕམ་སྤུན་
རྣམས་གདོང་སྐོར་རྐྱབ་སྟེ་ ལྟོ་བཟའ་ བློ་སླབ་ སྲུང་དང་གཏམ་བརྒྱུད་བཤད་ནི་ ལ་
སོགས་པའི་སྒྲིག་ལམ་གྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ཉམས་ཡོད་པའི་ཁར་ དུས་ཨ་རྟག་ར་ རྒྱང་
མཐོང་དང་གློག་རིག་ལུ་ཡེངས་ཏེ་ སྔ་ཕྱི་ཁ་ཐུན་དགེ་སྦྱོར་གཏང་ནི་གྱི་སྲོལ་བཟང་པོ་གི་
གཙོས་པའི་ ལམ་སྲོལ་མང་ཆེ་བ་ཅིག་ཉམས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།
གཉིས་པ་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཡང་ ང་བཅས་རའི་ལམ་སྲོལ་ལུ་འགྱུར་
བཅོས་མང་རབས་ཅིག་འོང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ དེང་སང་གི་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ ཕཱྤེས་
བུཀ་དང་ ཝི་ཅཌ་ དེ་ལས་ ཊཱན་ཊཱན་ ལ་སོགས་པ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་ཁབ་ག་ཏེ་གི་མི་
དང་གཅིག་ཁར་ཡང་ ཆ་རོགས་འགྱོ་འཇམ་པའི་ཁར་ ལེགས་ཉེས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཡང་
ག་བཟུམ་ཡང་ དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ་ཅིག་གི་ནང་ལུ་ འཐོབ་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་ མི་ཚུ་ལོ་ན་ ཆེ་ཆུང་གི་དབྱེ་བ་མེད་པར་ དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ ཆ་རོགས་
གསརཔ་ཚུ་དང་བློ་རེ་སླབ་ཏེ་ དུས་ཚོད་མེདཔ་བཏངམ་མ་ཚད་ ལྷག་པར་དུ་ གཉེན་དང་
གྲྲོགས་ཀྱི་བར་ན་ མ་འོངས་སྐྱིད་སྡུག་སེལ་བའི་བདག་ཉིད་ བུ་གཞི་གཉིས་གཉིས་
གསུམ་གསུམ་རེ་ཚུད་དེ་ཡོད་རུང་ཡང་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ལས་བརྟེན་ ཨ་
རོགས་དགའ་རོགས་ ལེ་ཤ་འཚོལ་ཏེ་ ཐ་དང་དམ་ཚིག་ ལས་དང་རྒྱུ་འབྲས་ ཁྲལ་དང་
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ལེ་ཤ་ར་འཐོན་ས་ ང་བཅས་ཀྱི་ མིག་གི་གདོང་ཁ་ལུ་འདུག སྟབས་བདེ་ཧིང་དང་ དཀའ་
ངལ་ཚུ་ ག་ར་ རང་གི་སྣང་མེད་བསྐྱུར་བའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་ བྱ་སྤྱོད་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་
མས། དེ་འབདཝ་ལས་ ཉིམ་མ་འཛུལ་རིའི་དགུང་རྩེ་ལུ་ཡོདཔ་ལས་ འགན་ཁུར་ཧྲིལ་
བུམ་འབག་སྟེ་ གཙང་ཆུ་དང་རོང་ཆུ་ཚུ་ ཧིང་སངས་ས་སྦེ་ བཞག་དགོཔ་འདི་ ག་ཅི་ལས་
གལ་ཆེ་བས། དེ་འབདཝ་ལས་ ང་བཅས་ཚོགས་པ་གིས་ ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ རོང་ཆུ་དེ་ 
ཧིང་སངས་ས་སྦེ་ སེལ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ དུས་ཅི་ སྤྱི་ཟླ་༣པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༢ལུ་ཡང་ འཛམ་
གླིང་ཆུའི་ཉིནམ་དང་འབྲེལ་རོང་ཆུ་དེ་བསལ་ཏེ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ཡི། 
རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེ་གི་ གཞན་ཕན་ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་ ༡༣༠ ལྷགཔ་ཅིག་
གིས་ ཨོ་ལ་རོང་ཆུ་བསལ་ནི་ལུ་ གྲྲོགས་རམ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་ མཛད་གནང་ཡི། འགོ་
འདྲེན་པ་དང་ འཐུས་མི་ཡོངས་ཀྱིས་ སེམས་ཀྱི་གདིང་ལས་ར་ འགན་ཁུར་འབག་སྟེ་ 
མི་སྡེ་ལུ་ ཆ་རོགས་མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་ མཛད་གནང་མི་ལུ་ བཀྲིན་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 
ལས་རིམ་དེ་གིས་ རོང་ཆུ་དེ་ བལྟ་བའི་མིག་ཁར་མཛེས་ཏོག་ཏོ་དང་ གཙང་སྦྲ་དང་
ལྡནམ་སྦེ་ གཙང་ཞིང་ཡིད་དུ་འོང་བའི་ གཞི་ལེགས་ཤོམ་གཅིག་ལུ་ གྱུར་སྟེ་ཡོད། དེ་མ་
ཚད་ རོང་ཆུ་དེ་ནང་ གནས་པའི་སྲོགས་ཆགས་ ག་ར་ལུ་ བཙོག་གྲིབ་གང་ཡང་མེད་པར་ 
ཞི་བདེ་ངང་ལུ་གནས་ཚུགས་པའི་ ལྷན་ཐབས་སྦོམ་རང་བྱུང་ཚུགས་ཅིག། 
དེ་འབདཝ་ལས་ ལས་རིམ་དེ་ནང་ གྲལ་གཏོགས་མཛད་མི་ཡོངས་ལུ་ བཀྲིན་ཆེ་ཟེར་ཞུ་
ནི་དང་ མ་འོངས་པའི་དུས་ལུ་ཡང་ བཅའ་མར་གཏོགས་གནང་འོང་མནོ་བའི་ རེ་འདོད་
སྦོམ་ར་བསྐྱེད་དོ། དེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ རོང་ཆུ་གི་ མཐའམ་བདའ་སྟེ་ བཞུགས་མི་དང་ མི་
དམངས་ག་ར་འབད་རུང་ རོང་ཆུ་གཙང་ཏོག་ཏོ་བཞག་ནི་ལུ་ གྲྲོགས་རམ་ཚུ་ ཧིང་ལས་ར་ 
མཛད་གནང་ཟེར་གསོལཝ་བཏབ་ནི་ཨིན། ལས་རིམ་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ མི་ངོམ་ག་ར་
ཨིན་རུང་ ལས་རིམ་འདི་ ལེགས་ཤོམ་འབད་རང་ མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་
བྱུང་མི་ལུ་ བཀྲིན་ལེགས་སོ་ཞུཝ་ཨིན།

 

            ཚེ་རིང་ནོར་བུ།
གཞན་ཕན་ཚོགས་པའི་ གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་པ།

ལས་ གནམ་ཁ་གནས་ཡོད་པའི་ སེམས་ཅན་ཆ་མཉམ་ལུ་ འབྱུང་བཞི་ནང་ལས་ ཆུ་འདི་
མེད་ཐབས་མེད་པའི་ དངོས་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ མ་མཁྱེནམ་ག་ཡང་མེདཔ་ཨིན། དེའི་
ནང་ལས་ ང་བཅས་ འགྲྲོ་བ་མི་ཡི་ལུས་རྟེན་ བླངས་མི་ཚུ་ལུ་ ངེས་པར་མཁོ་བའི་ 
ལོངས་སྤྱོད་དང་ བསམ་དོན་གྲུབ་པའི་ བསམ་འཕེལ་ནོར་བུ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་མས། དེ་
བཟུམ་སྦེ་ ང་བཅས་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ རྒྱུ་ནོར་སྦོམ་ཤོས་ར་ ཆུ་
ལས་བརྟེན་པའི་ འོང་འབབ་ཀྱི་ ཐོན་ཁུངས་འདི་ཨིན་མས། 

དེ་འབདཝ་ལས་ སྤྱིར་འགྲྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་ དམིགས་གསལ་ རོང་ཆུ་ཁོ་
ན་ལུ་ བརྟེན་པའི་སྲོག་ཆགས་ ཆེ་ཆུང་ཆ་མཉམ་གྱི་ དོན་ལུ་དམིགས་ཏེ་ རོང་ཆུ་འདི་ ག་
དེ་དྲག་དྲག་ བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་གི་ ངོས་ལེན་འབདཝ་ཨིན། སེམས་ཅན་ཆ་མཉམ་
ལུ་ སེམས་བྱམས་པའི་སྙིང་རྗེ་བསྐྱེད་དེ་ རོང་ཆུ་དེ་ལུ་ བཙོག་གྲིབ་ཞུགས་ཡོད་མི་ཚུ་ 
བཟོད་པའི་ཞི་བ་བསྒོམ་སྟེ་ དགའ་བ་དང་སྤྲོ་སྣང་ཆེ་བའི་སྒོ་ལས་ གཅེས་སྐྱོང་དང་བདག་
འཛིན་འཐབ་ཨིན་ཟེར་བའི་ མོས་གུས་དྲག་པའི་ ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་ཞུཝ་ཨིན། རང་
དོན་རྒྱབ་ལུ་བསྐྱུར་ཏེ་ གཞན་དོན་དང་ལེན་འབད་དེ་ སེམས་ཅན་གྱི་ དོན་ཁོ་ནར་བརྩོན་
མ་ཚུགས་རུང་ ཚོགས་པ་གིས་ གཞན་གྱི་དོན་ལུ་ ཕན་སེམས་བསྐྱེད་དེ་ གཞན་དོན་རང་
གཙོ་བོ་བཟུང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ རོང་ཆུ་དེ་ལུ་བརྟེན་པའི་ འགྲྲོ་བ་ཚུ་ལུ་ ཕན་ཐབས་ལུ་
དམིགས་ཏེ་གཙང་སྦྲ་བསྟེན་ནི་ལུ་རྩ་འགེངས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།
འགྲྲོ་བའི་དུས་གསུམ་གྱི་ གནས་སྟངས་འདི་ འབྱུང་བ་ཆུ་ལུ་ བརྟེན་དགོཔ་ལས་ ད་ལྟོའི་
དུས་ལུ་ ཆུ་འདི་ག་དེ་དྲག་དྲག་ བདག་འཛིན་དང་འཛིན་སྐྱོང་འབད་དགོཔ་འདི་ ང་བཅས་
ག་ར་གིས་ སྤྱི་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ འགན་ཁུར་ཐེབས་གཅིག་ར་ འབག་དགོཔ་ཡོདཔ་
ཨིན། ད་རེས་ནངས་པའི་དུས་ལུ་ ས་གནས་མང་རབས་ཅིག་ནང་ ཆུ་གི་སྟབས་མ་བདེཝ་ 
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༼བཀབ་ནེའི་འབྱུང་ཁུངས།༽

༡༽ སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་སྐབས།
སྔོན་མི་ལོ་༣༡༥༡དེ་ཅིག་གི་གོང་ལུ་  སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དགའ་ལྡན་
ལྷ་གཡུས་ལས་འཇིག་རྟེན་འཛམ་གླིང་ནང་བྱོན་ཏེ་འདུལ་བྱ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ལུ་ 
འཕྲིན་ལས་ལེ་ཤ་མཛད་གནང་བའི་ ནང་ལས་ཆུ་ཀླུང་ནཻར་ཉྫནའི་འགྲམ་ལུ་ལོ་དྲུག་
དཀའ་བ་སྤྱད་ མཐར་རྡོ་རྗེ་གདན་བྱང་ཆུབ་ཤིང་གི་རྩ་བ་ལུ་སངས་རྒྱས་ནུག ཨིན་རུང་
དམ་པའི་ཆོས་མ་གསུང་པར་བདུན་ཕྲག་བདུན་བཞུགས་པའི་སྐབས་ ལྷའི་གཙོ་བོ་ཚངས་
པ་དང་རྒྱ་འབྱིན་གཉིས་ཀྱིས་གསེར་གྱི་འཁོར་ལོ་རྩིབས་སྟོང་དང་ དུང་དཀར་གཡས་
འཁྱིལ་ལ་སོགས་པ་ཕུལ་ཏེ་ཆོས་གསུང་དགོཔ་འབད་ཞུཝ་བཞིན་དུ་ སྣོད་དང་ལྡན་པའི་
སློབ་མ་འཁོར་ལྔ་སྡེ་བཟང་པོ་གཙོས་པའི་འགྲྲོ་བ་ཡོངས་ལུ་མི་ལོ་༣༡༡༧དེ་ཅིག་གི་ཧེ་
མ་རྒྱ་གར་ར་ཎཱ་སི་ལུ་སྦེ་རང་ཟླ་༤པའི་ཚེས་༡༥ལུ་ཆོས་འཁོར་དང་པ་བསྐོར་གནང་བའི་
སྐབས་འཁོར་སློབ་མ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་འདུལ་བའི་ཁྲིམས་ ༢༥༣ ཚུ་མཛད་པའི་ནམ་དུས་ 
ཆོས་གོས་སྣམ་སྦྱར་དང་ ཐང་གོས་ བླ་གོས་ཚུ་འཁོར་ལྔ་སྡེ་བཟང་པོ་གཙོས་པའི་དགེ་
སློང་དང་དགེ་སློང་མ་ཚུ་ལུ་ནམ་རྒྱུན་གྱི་ན་བཟའ་འབད་བཟོ་གནང་བ་གིས་མ་ཚད་ གཙོ་ 
བོ་ཆོས་དང་སྟོན་པ་ལུ་གུས་ཞབས་ཀྱི་དོན་ལུ་བཀབ་དགོས་པའི་སྲོལ་བཙུགས་གནང་
ཞིམ་ལས་ཚུར་རྒྱ་གར་ལུ་བཀབ་ནེའི་ཐ་སྙད་དར་ནུག་ཟེར་ཞུ་ནི།   

༢༽ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐབས།    
དེ་གི་རྟིང་མར་དུས་རབས་བརྒྱད་པ་མི་ལོ་༡༢༠༠དེ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་ གནམ་ལོ་ལྕགས་
སྟག་ལོ་ལུ་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ འབྲུག་བུམ་ཐང་ལུ་འགོ་ཐོག་བྱོན་ཏེ་ལྷ་སྲིན་གདུག་
པ་ཅན་ཚུ་དམ་ལུ་བཏགས་ འབྲུག་མི་ཚུ་ལུ་སྲོག་གཅོད་པ་ རྫུན་སྨྲ་བ་ ལོག་པར་
གཡེམ་པ་ མ་བྱིན་ལེན་པ་ ཆང་ཚུ་ཐུང་མི་ཆོག་པའི་དགེ་བསྙེན་གྱི་སྡོམ་པ་གནངམ་དང་
འབྲེལ་ རབ་བྱུང་ངུར་སྨྲིག་གི་སྡེ་དགེ་སློང་གི་རིགས་ལུ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་མཛད་གནང་
མི་ཆོས་གོས་ཚུ་རང་འཇགས་བཞག་ཞིན་ན་ སྤྱིར་བཏང་འབྲུག་མི་ཚུ་གིས་གུས་ཞབས་
ཀྱི་ངོ་རྟགས་ལུ་བཀབ་ནེ་དང་ར་ཅུ་བཀབ་དགོཔ་སྦེ་བཟོ་གནང་སྟེ་སྦེ་ང་བཅས་རའི་འབྲུག་
ལུ་བཀབ་ནེ་དང་ར་ཅུ་བཀབ་ནིའི་ལམ་ལུགས་དེ་ལས་ཚུར་དར་དརཝ་ཨིན་པས་ཟེར་ཞུ་
ནི། 

༣༽ ཞབས་དྲུང་གི་སྐབས།
དེའི་རྗེས་སུ་དུས་རབས་༡༦པ་མི་ལོ་༤༠༠གི་ཧེ་མ་གནམ་ལོ་མེ་འབྲུག་ལོ་ལུ་ ཞབས་
དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ཆིབས་ཁ་ལྷོ་ལུ་བསྒོར་ཞིན་ན་འབྲུག་གི་ལྷ་འདྲེ་མི་གསུམ་ལུ་བཀའ་
ཐམས་ང་བཅུ་དྲུག་མ་གནང་སྟེ་ཤར་གདུང་བསམ་ཁ་ལས་ནུབ་དྷ་ལིང་ཁ།  བྱང་སྟག་
འཚེར་ཁ་ལས་ལྷོ་དཔག་བསམ་ཁ་ཚུན་ཚོད་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་
མངའ་དབང་བསྒྱུར་ཏེ་  རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མིང་ལུ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་ལུ་འབྲུག་པ་ཟེར་

མིང་བཏགས་གནང་བ་གིས་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྟགས་ཆས་གོས་དང་ལམ་སྲོལ་ཚུ་
མ་འདྲ་བའི་ཐོག་ལས་ཆོས་སྲིད་ལུཊ་གཉིས་ཀྱི་གཞུང་དབུ་བཙུགས་ཏེ་བསྟན་སྲིད་བསྐྱང་
གནང་བའི་སྐབས་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ཁོ་ར་དགེ་འདུན་པའི་སྡེ་ལུ་ཐུགས་གཏདཔ་ལས་
བརྟེན་  དཔོན་ཁག་ཡང་མང་ཤོས་རང་དགེ་འདུན་པའི་སྡེ་ལས་བསྐོ་བཞག་གནང་ནུག་ 
དེ་ཚུ་གི་ན་བཟའ་ཐོབ་ཐངས་དང་ བཞེས་ཐངས་ཚུ་ད་ལྟོ་གཞུང་དགེ་འདུན་གྲྭ་ཚང་གི་སློབ་
དཔོན་ལྔཔ་དང་ཕྱོགས་ཀྱི་གནས་བརྟན་ དགེ་སློང་ཚུ་གིས་བཞེས་སྲོལ་ཡོད་པའི་ན་
བཟའ་དེ་ཚུ་གཙོ་བོ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་མཛད་གནང་མི་འདི་གུར་རང་འཇགས་བཞག་ 
སྤྱིར་བཏང་མི་ནགཔ་ཚུ་གི་བཀབ་ནེ་འདི་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་སྲོལ་བཙུགས་གནང་མི་
དཀརཔོ་འབད་རང་བཞག་ཞིན་ན་ རྒཔོ་གི་བཀབ་ནེ་གོས་དཀར་སྔགས་པའི་ཆས་ལས་
རྟ་དྲང་ཁ་དམར་ཁ་དྲིལ་ཉེར་གཅིག་མ་བཟོ་གནང་ནུག།

༤༽ ཞབས་དྲུང་སྐབས་ཀྱི་གོ་གནས།
བློན་པོ།
ཞབས་དྲུང་བཀའ་ཁྲིམས་ནང་ཕྱོགས་ཀྱི་སྤྱི་བླ་རྣམ་གསུམ།གདན་ས་ཡས་མས་ཕན་ཚུན་
གྱི་རྫོང་དཔོན་༣། གཞུང་བཀའ་བློན་༧ལུ་དགུང་བློན། གསོལ་གཟྱིམ་དྲུང་ཡིག་ ནང་བློན། 
གཞུང་མགྲྲོན་གཉེར་ཚུ་བཀའ་ཡོ་གལ་འཆོས་པའི་བློན་པོ་ཟེར་ ༡༡ །

དཔོན་ཁག།
ཞབས་དྲུང་གི་བཀའ་ཁྲིམས་ནང་དཔོན་པོ་བདུན་ཟེར་ཚུད་ནུག། རྫོང་དཔོན། ཡུལ་དཔོན། 
རྔའན་དཔོན།  དམག་དཔོན། ཆིབས་དཔོན། ནོར་དཔོན། དྲང་དཔོན་བདུན་ཨིན་པས། 
༼དྲང་དཔོན་ནི་ཕྱོགས་འདིར་རྫོང་མགྲྲོན་གྱིས་བྱེད་པ་ཡིན་༽ཟེར་ཚུད་དེ་འདུག།

དཔོན་ཁག་ཆུང་རིམ། དྲུང་ཡིག། ཤ་གཉེར། སྒོ་རཔ། དྲུང་པ། སྐུ་ཚབ་ཚུ་ཨིན་པས།  
 
མི་སེར་གྱི་འགོ་དཔོན།
རྒཔོ། སྤྱི་འབོད་ལས་ཚན། དེ་ཚུ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གི་བཀའ་ཁྲིམས་དང་ བཅའ་ཡིག་
ཆེན་པོའི་ནང་ལུ་ཚུད་ནུག། དཔོན་ཁག་ཚུ་ཤུལ་ལས་མི་སྐྱ་ལས་བསྐོ་བཞག་གནང་པའི་
བསྒང་ལས་གོ་གནས་དང་བསྟུན་པའི་བཀབ་ནེ་ཡང་ གྲྭ་ཚང་གི་བླ་སློབ་ཀྱི་ན་བཟའ་ལུ་
གཞི་བཞག་སྟེ་ད་ལྟོ་ལྷན་རྒྱས་དང་ དཔོན་གཉིས་སྐལམ་ཚུ་གིས་བཀབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་
བཀབ་ནེ་དང་སྦྲགས་པའི་དཔའ་རྟགས་ཚུ་ཡང་ཞབས་དྲུང་གི་སྐབས་ལས་རང་གནང་ནི་
འགོ་བཙུགས་ནུག།

འཕྲོ་མཐུད་རྟིང་མ།
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རྒྱལ་པོ་དང་ རྗེ་མཁན་པོའི་ན་བཟའ་སེར་པོ།

སྐུ་འཁོར་གྱི་ན་བཟའ་ ལུང་དམར།

    བློན་པོ་འོག་མ། ༼ལི་ཝང་༽ 
    

ཀྲོང༌གསར༌དཔོན༌སློབ༌ཀྱི༌ན༌བཟའ། ༼ལུང་སེར༽

    
     བློན་པོ། ༼ ལི་ཝང་༽

    གཉིས་སྐལ་མ།དམར་པོ། 

        བསོད་ནམས་རིན་ཆེན།
        ལེགས་སྦྱར་བ།

འཕྲོ་མཐུད་རྟིང་མ།
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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.

33 years of Dedicated Service towards Management Development of the Nation
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