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Editorial
Many social movements have asserted that collective consciousness precedes collective 
action. Today, our best chances of rousing the collective consciousness lies in the 
hands of our educational institutions, so that the many who attend these institutions 
and go out into the “real world” have a better understanding of what is happening 
around them. Why is this of importance? The sociologist C. Wright Mills argued that 
the individual can make sense of their personal experience, if they can see how it 
occurs in the larger socio-historical context of the milieu that one is living in. This 
ability, he described as, “in many aways a terrible lesson; in many ways a magnificent 
one.” Thus, when we speak of understanding what is happening around us, we speak 
of it as a personal and professional necessity. It also is the precondition for collective 
action— so that we may, in the words of His Majesty the Fifth King, challenge “fail safe 
systems” and “forge a new road leading towards a brighter future.”
As the end of the academic year approaches, many of us look forward to a future in 
the service of the Tsa-Wa-Sum. The Literary Team is proud to present the October 
Edition of the RIM Newsletter that echoes of a collective consciousness of those very 
individuals. We believe the cynics may say that the aforementioned does not necessarily 
lead to collective action. To them, we say, it may not happen sooner than we may 
desire— but it has begun. We continued with the theme presented in the July Edition 
“Global Ideas in Local Contexts” to write on ideas worth caring about.  However, we 
gave an additional prompt— we asked our trainees to connect their biography to 
history. And so, our contributors have some big ideas for the reader: from inclusion 
and sex positivity, to micro-finance, legislation and social issues, we hope the articles 
inspires and makes the reader think, just as it did for us while putting the Newsletter 
together.
As the end of the academic year approaches, RIM is excited about the future, more 
than ever. As the need to make “the connection between what we do and the difference 
we make” becomes increasingly prevalent in all aspects of decision making, RIM has 
been able to engage with and build capacity of various government and community 
actors. With renewed enthusiasm, the Institute will seek to continue to shape and          
re-shape current and future civil servants and members of society who will go on to 
create and propagate, again in the words of His Majesty the King, SMART (Sincere, 
Mindful, Astute, Resilient, Timeless) institutions, citizens and the nation. 

With this, the Literary Team would like to express our honour to be able to serve in 
2019.
Here’s to the future!
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Leadership in the Time of Change  

The author is currently the 
Head and Faculty member 
of Department of Finance & 
Business.

Author: Karma Pema Loday

       

The Inspiration Session is a monthly event at RIM 
where a faculty member shares their research and life 
experiences. Following is the transcript of the October 
Inspiration Session delivered by Karma P. Loday, 
Head of  Department of Finance & Business.

“Hon’ble Director, Eminent Faculties, Staffs, Ladies 
& Gentlemen:

I chose this topic because I thought all of you [the 
trainees] are the future leaders of our country. How 
can we move forward, together, to face the growing 
challenge of a changing world? Befitting the theme, 
I chose to speak on the criticality of “Leadership in 
the Time of Change.”

But at the outset, I would like to mention that I am 
not an expert on leadership. So pardon me if I may 
sound bit out of syllabus. 

Let me begin by defining what I understand by the 
term “leadership” and “leader”. 

For a long time, I heard a friend of mine refer to his 
supervisor as a “leader” rather than a “boss” – the 
title we often fancy to refer to the people higher in 
the hierarchy. Curious as to why he put an effort to 
make the distinction, I asked him one-day, “What 
difference does it make to call him a leader and not 
a boss?” 

His response got me thinking: 

He said, “I call him a leader because we work 
together as a team; he is forward-looking and he is 
accountable.”

Gone then, was the definition of a boss – who is 
undisputedly the “right” one and the subordinate, 
always on the end of saying, “yes la”.  That was 
yesterday – a time when we were so comfortable 
with the status quo. However, as the world around 

us changed everyday – so were our needs and wants, 
dreams and aspirations, challenges and hopes. 

Thus, with changing times comes the need to change 
the way we work, or lest to say the way we think 
and act. In this context, I have come to realise that 
leadership is the quality which allows a person 
(the leader) to be open, positive, and forward-
looking; guided by the framework of honesty, 
integrity, and accountability.

Come to think of it – you as the future leaders of 
our country – what kind of leaders do you want to 
become? What kind of leaders do you look upon?

We are fortunate to be serving our visionary 
Monarchs, who go beyond the definition of leaders, 
to show to us what each one of us is capable of 
doing, both in times of happiness and calamities. 
Be it hosting foreign dignitaries in our country or 
attending to the nation’s call, it’s our Kings who are 
at the forefront of everyone, everything – leading 
us by example and showing to the rest of the world 
that we may come from a small country, but we are 
capable of being leaders in our own ways. 

This is very important for us to realise that in 
changing times, we have to step up and rise to be 
at par with the rest of the world. It won’t be easy 
to compete in terms of technology, science, or 
infrastructure, given the resource constraints we 
face, but this doesn’t mean that we cannot nurture 
ourselves to embrace the human resource capacities 
we have. And this is exactly what His Majesty 
reminds each of us — that we ought to unearth the 
leadership capabilities inherent in us. 

The future is becoming more and more challenging 
each day. I am still young — or, not very old (at least 
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that’s what I believe!) — but I have lived a good 
many years to realise the changes over the years. 
The anxiety of an uncertain future — in terms of 
advancement in science and technology, economy, 
and politics— is a concern for all of us, regardless of 
age. When I was your age (not long ago), we had half 
the concerns that you all face today. We were indeed 
happy with the routine life and hardly thought of the 
levels of complexity of the world that we are living 
in today. 

Today, things are totally different. Change is here to 
happen and it will keep us busy. How do we embrace 
change? How do we move along? These are some of 
the constant thoughts battling in my mind. Either 
way, what we need most to combat and face changes 
and challenges is to connect with our inherent 
leadership qualities.

Going back to my definition, I mentioned qualities 
such as: Being open, positive, and forward-
looking, and most important, the qualities of 
honesty, integrity, and accountability. 

So, let me elaborate a little more on these ingredients:

Being open: I have observed how people with open 
mind are the most learned, fascinated, and curious 
about the world around us. For you — the future 
banner holders, as you step up in your leadership 
quest, may your minds be open to change for good 
and may you exercise your leadership qualities for 
the common good.

Being positive: It is a challenge to inculcate a 
positive mindset in the current time of alarming 
changes in the world. But without a positive outlook 
to life, we won’t get any further, either as a person 
or as a society. We have a choice to be the one to see 
a solution for every problem or to be the one to see 
a problem for every solution. Looking at the faces 
on the floor, I am assured you all fall in the former 
category.

Forward-looking: Yes, the future is in our hands — 
most importantly, in your hands. As young leaders, 
prepare to look forward and move ahead. If there is 
uncertainty, make them certain. Think of a society 
where our children and ourselves would be happy 
to live in.

Honesty, Integrity, Accountability: Without these 
pillars, I am not sure if we can call a person a leader.  
We may be open, positive, and forward-looking, but 
without honesty, integrity and accountability, we 
may just be half the person we are. This is the right 
time to pledge ourselves to the intangible qualities 
of leadership, so that we may look back to the 
journey of our lives and be proud that we fulfilled 
the purposes of being good leaders, good humans.

Having said all of these, the primary objective of my 
talk’s theme is to remind you all of the expectations 
set upon you as you enter the real world in less than 
three months from now. We as your elders/seniors 
wish nothing but the best from each one of you, 
because we know you are capable of. Therefore, I felt 
that it was appropriate to talk about leadership in 
the face of change, hoping that each one of you will 
be inspired to wake up to the call and be ready to be 
the leader you are born to be. 

Summing up, I go back to the story of my friend and 
his supervisor. 

Then I asked, “Is that the kind of leader you are?” 

He replied, “That’s the kind of leader I wish all of us 
were.”

I conclude with the same wish that we continue to 
be the “leaders” we can be proud of. 

Thank you, Trashi delek.”
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On Creating a Data Culture 

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

Author: Namgay Choden

            

On the eve of the 23rd Convocation 
of RIM, His Majesty shared with the Post Graduate 
Diploma and Masters graduates:

“We have to figure out ways of using technology to 
solve problems — to improve governance, democracy, 
education, agriculture, to create jobs, enhance well being, 
in healthcare, to make our cities safer and cleaner, and in 
various other ways that will benefit our people”.

I am certain that many of us, since then, have been 
reflecting on what we could do personally and 
institutionally to achieve His Majesty’s vision.

I have a simple thesis: Technology uses data to solve 
problems. Thus, creating a “data culture” is fundamental 
to realise His Majesty’s vision of pivoting on technology 
to solve society’s problems.

Today, with the technology we have at our disposal, we 
can do so much with data that we could not fathom a 
few decades ago. Relying on extremely complex and huge 
amounts of data, “intelligent” systems in homes, and 
cars, and even cities have to ability to solve problems and 
make decisions for owners and citizens. Such insights 
enable resources to be efficiently used and services 
to be effectively delivered for strong socio-economic 
development.

This sort of technology sounds utopian for our country, 
where many people do not even regularly check their 
emails. We cannot speak of supercomputers and 
extremely complex data processing to solve our problems 
without confronting a reality that, as Kathleen Kelly Janus 
writes for the Stanford Social Innovation Review, “while 
there is a data feeding frenzy happening . . . (in various 
sectors) the vast majority . . . have failed to develop a data 
culture—that is, a deep, organisation-wide comfort level 
with using metrics to maximise social impact.” (2018)

It would be untrue to say that our organisations and 
institutions do not recognise the value of data, as terms 
like “data driven decision making” and “evidence based 
policy making” are frequently used in our programs and 
plans.

However, at an individual level, I admit that I have 
previously felt a lack of a comfort using data to solve my 
own problems — forget about societal ones.

 Last term, while I was thinking about my research project, 
in a moment of panicked google searching “statistics for 
dummies” I came across a book, aptly named, “Statistics 
Without Tears” written by Derek Rowntree. 

In the preface, the author mentions some possible 
titles he had considered for the book: Statistics without 
Calculations, Statistics for the Innumerate, Statistics in 
Words and Pictures, The Underlying Ideas of Statistics, 
How to Think Statistically.

These tentative titles conveyed what for many people, 
including myself, were some reasons that held us back 
from learning to think about data and to think statistically 
and ultimately, utilise it to solve problems.

Contrary to what many people believe, statistical 
thinking is not really (or at least straight away) about 
doing massive calculations and knowing how to use 
“SPSS” or “R.” Though it certainly helps to know these 
softwares, I have also observed that many people who  
use these programs, do not necessarily understand the 
concepts behind what they are doing. For example, there 
are many people who can tell you that while running a 
statistical test, the margin of error is usually set at around 
5%, but cannot explain (simply) what the margin or error 
is and why it matters.

We need to deeply understand statistical concepts 
in order to make sense of data. Thus, the first step 
towards creating a data culture is adequate education on 
statistical thinking. The data culture will be spearheaded 
by individuals, at all levels, who are comfortable thinking 
and dealing with data. 

However, placing personal responsibility to pursue 
more knowledge on statistical thinking is fundamentally 
flawed if we do not have the structural conditions that 
enable this pursuit.  Thus, the other side of the coin are 
the institutions who are committed to being daring: 
overcoming their stovepipes and silos when it comes to 
data openness among organisations and to the public. 

Often, organisations have data, but it is not shared, 
not contestable (and thus, not open to scrutiny) and 
ultimately, unable to be used by anyone to derive insights. 
When we do not derive insights from our data and not 
act upon them, nobody then, believes that data can 
make the difference. Thus, institutionscommitted to care 
about data to solve our problems will also be essential to 
spearhead a data culture.
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Dream Trip to Malaysia  

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

Author: Tashi Choden

            

The author represented Bhutan in the Grand Finale 
Competition of  the ICDL Asia Digital Challenge 2019, 
held from 10 – 12 September 2019. Among participants 
from 9 other countries, including China, India, 
Philippines, Malaysia, Singapore, Sri Lanka, Thailand 
and Vietnam — the author was awarded the trophy for 
participation in the Design and Engineering Category.

She recounts her experiences in the following article.

For somebody who has never flown, Malaysia was 
a huge leap for me. Like a dream come true, never 
had I ever imagined in wildest dream, I would get 
this opportunity to represent my country at an 
international platform.

A quick flashback, when Khedrup (our male 

councillor) announced about the ICDL Asia Digital 
Challenge and asked us to participate to compete 
with the students from across the country, who would 
have known I could actually get through and be one 
of the two students from Bhutan to participate for 
the challenge in Malaysia? I almost didn’t participate, 
but a sudden force and a voice in me just said, “Why 
not give a shot and what’s the worst thing that could 
happen?” and so there it went. 

In a few weeks, there were sixteen of us competing 
from different tertiary institutes from Bhutan to make 
it through selections. We had to appear for two stages 

of exams to be sieved— the best two to represent the 
country. I and my classmate, Tshelthrim, were selected.

Tshelthrim and I had to make our own different 
project reports for the grand final challenge. I had to 
design a futuristic race car using SolidEdge (a 3-D 
printer) recommended by the organisers. It was a 
huge challenge for me because I was familiar with the 
coding languages and editing softwares but having to 
learn the 3D design software from the scratch was a 
big challenge and a blessing in disguise in itself. With 
all my designs and reports completed, I was ready and 
excited for my trip to Malaysia with Tshelthrim.

We set off to Malaysia via Bangkok which took us 
12 long and exhausting hours. Malaysia was a great 
experience for both of us and for me personally 
because I got to experience a lot of new things which 
I would not have otherwise. The best part of all of this 
experience was that I met a lot of new foreign friends 
and not to forget, it was my first time on a flight. But 
for someone like me who has been a vegetarian for 
more than 9 years, Malaysia is not the country you 
would want to go because of the limited vegetarian 
menu options. I literally survived on cereals, noodles, 
fried rice and pizzas but with all of the other great 
experiences I had, food wasn’t really bothering me 
much. Four nights in Malaysia was the highlight of my 
life. Tshelthrim and I did our best in the final digital 
challenge and I’m proud to say, Tshelthrim bagged 3rd 
in his category (Finance and Business) and I bagged 4th 
in my category (Design and Engineering). Everything 
from the very first day to the last day was great success 
and something I would always cherish for a lifetime. 
Departure was a hard part for all of us since all of 
us made great friends and memories in such a short 
time. We exchanged gifts and our currency notes as 
souvenirs for us to take back home.

Malaysia was a great country, but nothing compares 
when you miss your own country. While being there 
and having fun, I missed everything about Bhutan and 
I wonder why but I missed the mountains the most. 
The mountains, the fresh air we get to breath here, 
the food, the warm people, everything I missed about 
Bhutan and the realisation struck me about why they 
call our country “the last Shangri-La on earth.”

 



Page 5

What More Should I Expect?  

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

Author: Khedup Dorji

            

Reprinted with permission from the author. The 
blog post written on September 11, 2018, recounts 
the author’s “educational voyage” from being a 
student in a remote school in Bhutan to being the 
highest honoured academic achiever in college.

I used to hear from my father about how there had 
been no money to buy the school uniform for my 
sister. But the Headmaster had accepted my sister’s 
admission for my father had paid the school fees— 
Nu. 505 and 20 measuring bowls (drey) of kharang 
(maize grit). 

My parents enrolled me into school, but it remains a 
mystery as to how they managed despite such tight 
economic situations they faced back then.

I was fortunate enough to be enrolled into primary 
school. However, looking back, life seemed torturous 

because I, along with some unfortunate friends, being 
the smallest in size were mostly bullied or beaten 
by teachers or by elders for various unfathomable 
reasons. We would get a cup of soybean-flour 
porridge as our breakfast and sometimes a boiled 
potato or slice of cucumber when rations ran out. As 
we had to go and collect firewood to prepare meals 
for all students during lunch, most of us would 
be late for our post-lunch classes. Due to all those 
hardships, most of us would try to run away from 
the school or discuss dropping out at some point of 
time. Yes, I literally used to think of leaving school!

I was the academic topper, always either in the first 
or second position, although, the aggregates would 
be between 65% to 69%.  But it was my academic 
standing and parent’s insistence that motivated me 
to stay in school.

As a blessing on my educational voyage, I 
was fortunate to get financial assistance from 
Thrumshingla National Park from class 4 till 11. 
I would get Nu. 2500 per year and it would cover 
my school expenses including the fees, the cost for 
kharang and uniform.

I remember once, in class nine, I got severely ill from 
typhoid and was hospitalised for a month. The event 
diminished my hope of studying and once again I 
started thinking of dropping out of school. When 
I told this to my father, he wasn’t happy at all and 
expressed his objection on the spot.

In class ten, I lost my mother and once again, it 
felt like my dreams to study were shattered. I hated 
being in school and considered becoming a monk. 
At the same time,  I had to pretend to be a strong 
and responsible sibling because I am the second 
eldest of five. The sense of responsibility really stuck 
to the core of my heart and since then, I started, and 
I continue to put more effort to be a reliable brother, 
and to encourage my younger siblings to follow their 
dreams. Fortunately, I qualified from class ten with 
only 68%.

A prestigious moment for me was in class 12 when 
I got selected as a Gyalpoi Tozep. What great virtue 
did I accumulate or what positive action did I do in 
my past life to receive kidu right from the top? Since 
then, I have promised to myself that I will double my 
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be the one who you had wished me to become. 
Kadrinche to all the incarnation of Jampelyang: A 
རིག་པའི་བང་མཛོད། (A storehouse of knowledge).

I remain eternally grateful to the Royal Government 
of Bhutan for their generous and meritocratic 
education system.

Not to forget my classmates and friends who have 
shared a lot of memories, who have been with me 
through thick and thin. Wherever you are and 
whatever you are doing, I dedicate this prestigious 
award to all of you as well.

Bhutanese Sign Language 

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

Author: Tashi Pelga

Perchance you are trying to crack the enigma of 
what the title of this article with three hand signs is, 
it is the alphabets “B,” “S,” and “L” in the Bhutanese 
Sign Language (BSL).

A BBS article, dated 25th September, 2019 read, 
“Observing the International Week for the Deaf,” 
where students of Wangsel Institute for the Deaf 
pleaded the community to include deaf people 
by learning sign language. The institute believes 
creating awareness on sign language can defeat 
discrimination against the deaf community.

Learning sign language is perceived by many 
as being limited to those with speech and 
hearing impairments. In Bhutan, the number of 

effort, more than others who were less fortunate not 
to have received kidu from His Majesty, the King.

I still remember the day I had an audience with one of 
His Majesty’s Zimpoens. Dasho Zimpoen reiterated 
His Majesty’s noble vision and hope from the 
youth, and from the Gyalpoi Tozeyps in particular. 
Above all, Dasho Zimpoen shared how His Majesty 
watches national television in anticipation to see 
good news or stories about any Gyalpoi Tozeyps. 
I took this statement from Dasho Zimpoen to the 
heart and really worked hard to study. I got 78% in 
class twelve’s board examination, which was the first 
time I felt that I did really well.

With these mark, I got a scholarship from Department 
of Adult and Higher Education (DAHE) to start my 
tertiary education. I entered the Royal Thimphu 
College with high aims and determination to excel 
one day down the line. In the first year of college, 
and again—for the first time in life I managed to 
score in the 80s in my subjects.

After working that hard, today would be the most 
elated and successful day in my academic journey. 
The award, my first ever of its kind comes all the way 
from the golden throne and it came prior to two and 
half months of my graduation from college. It is 
such an inspiring moment to have received such a 
prestigious certificate of excellence in academic. In 
fact, what more should I expect than this–a sanctified 
and priceless award from the  མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ། 
Thank you Your Majesty for  བྱིན་བརླབས་ཅན་གྱི་ལག་འཁྱེར།

This award is totally not a fruition of just my hard 
work but of many helping hands behind it. In fact, 
their contributions outweigh my hard work and 
perseverance. Therefore, I dedicate this award firstly 
to my mother and father for believing in me and 
letting me go to school despite many challenges.

Second, I dedicate the award to Thrumshingla 
National Park office for funding my primary and 
secondary education.

Special dedication and acknowledgement goes to 
all of my teachers for sacrificing, encouraging and 
believing in me. Apart from teaching prescribed 
facts and information, thank you so much for 
instilling human values in me. I have become who 
I am because of my teachers, and I promise I will 
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On the LGBT Community in Bhutan  

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

Author: Sonam Peday Zam            

LGBT stands for lesbian, gay, bisexual and 
transgender. It was adopted into mainstream 
discourse as an umbrella term for use when labeling 
topics pertaining to sexuality and gender identity. It 
is intended to emphasise the diversity of sexuality 
and gender identity-based cultures. It may be used 
to refer to anyone who is non-heterosexual or non-
cisgender, instead of exclusively to people who are 
lesbian, gay, bisexual or transgender. To recognise 
this inclusion, a popular variant adds the letter ‘Q’ 
for those who identify as queer or are questioning 
their sexual identity. The word has been recorded 
since 1996.

On June 26, 2015, the U.S. Supreme Court struck 
down all state bans on same-sex marriage, legalised 
it in all fifty states and required state to honour out-
of-state same-sex marriage licence. It is marked as a 
historic day for equality. 

India’s Supreme Court has ruled that gay sex is no 
longer a criminal offence. The ruling overturns a 
2013 judgment that upheld a colonial-era law, known 
as Section 377, under which gay sex is categorised as 
an ‘unnatural offence’.

On September 6, 2018, the Supreme Court of India 
ruled that Section 377 was unconstitutional as it 
criminalises consensual sexual conduct between 
adults of the same sex (Right to sexual privacy, 
dignity, right against discrimination and freedom of 
expression).

Until recently, Section 213 under the Bhutan penal 
Code 2004 stated, ‘A defendant shall be guilty of the 
offence of unnatural sex, if the defendant engages in 
sodomy or any other sexual conduct that is against 
the order of nature.’ This was followed up by section 
214 which stated, ‘The offence of unnatural sex shall 
be a petty misdemeanour.’

people knowing about the BSL as a medium of 
communication for the deaf community is scant. 
While the teachers, students and their immediate 
families try hard to learn the few signs in the BSL, 
many do not even know about its existence, making 
the dream of living in an inclusive Bhutan far from 
reality.

Sign language is how the people that cannot speak 
or hear connect, express their feelings, and add to 
a conversation so that they are not shielded from 
connecting with rest of the world. It is in itself, 
a dialect and a language of its own and should 
advance with other worldly developments. Learning 
the sign language will add as a skill for a person, and 
exhibit to the deaf community their inclusion, their 
equivalent access to communication, and that their 
voices are not muted.

Bhutan currently is working towards developing a 
standard BSL and documenting it. The few common 
signs can be accessed through the YouTube page of 
Wangsel Institute for the Deaf, and the published 
textbooks.

The world is gaining momentum towards its 
extensive push for equality and inclusion, and sign 
language should definitely be included in this push. 
The deaf community must live in a surrounding 
where they feel heard and understood at all times, 
and to all walks of life.
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LGBT members are committed to putting a stop 
to discrimination and violence against them. 
Decriminalisation will accelerate this progress.

“Why is it that, as a culture, we are more 
comfortable seeing two men holding guns than 
holding hands?” –Ernest J. Gaines.

LGBT people faced legal and social challenges not 
experienced by non-LGBT. LGBT people in Bhutan 
still face violence, marginalisation and shame 
because most Bhutanese do not know they even 
exist. In recent years, due to Bhutan opening up 
more to the outside world, Bhutanese LGBT people 
started to publicly come out and establish visible 
outlets for the LGBT community.  

A historic moment for Bhutan- National 
Assembly takes a big step towards decriminalizing 
homosexuality.

The Legislative Committee of the National Assembly 
is looking to drop section 213 and 214 of the Penal 
Code of Bhutan. The Amendment Bill 2019 of the 
Penal Code of Bhutan was introduced on 29th May 
2019. The suggestion to drop the above sections 
was proposed by the Finance Minister, Lyonpo 
Namgay Tshering during the discussion saying that 
this section is there since 2004 but it has become 
redundant and has never been enforced. It is also an 
eyesore for international community. The issue of 
gay rights and LGBTIQ rights is a major international 
movement and countries are often judged on their 
level of progressiveness by how they treat these 
communities. Though Bhutan does not have any 
active discrimination against LGBTIQ community, 
such legal sections can make other countries look at 
Bhutan differently.

The National Assembly supported the 
recommendation of its legislative committee to 
repeal Sections 213 and 214 on unnatural sex in 
the Penal Code of Bhutan. The bill will be sent to 
the National Council for deliberations. If there are 
any differences, the bill will go to the joint sitting. 
Otherwise it will be submitted to His Majesty.

This move is a huge step in decriminalizing 
unnatural sex in the country. The law should change 
with time.

We can say that Bhutanese attitude towards LGBT 
people are changing. The LGBT community in 
Bhutan is of the view that discrimination against 
them has reduced over the years. As of now, 118 
LGBT members have been registered with the 
Lhak-Sam (a Civil Society Organization) that helps 
people living with HIV and facing discrimination. 

Inclusive Sex Education in Schools  

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

Author: Sangay Yangchen            

Youth hold the keys to nation building. As they grow, 
they face essential decisions about their relationships, 
sexuality and sexual behaviour. The decisions they 
make impacts their health and well-being for the 
rest of their lives. It is the rights of young people to 
lead a healthy life; but it is also the responsibility of 
the education system and the society as a whole to 
prepare young people by providing the tools they 
need to make healthy decisions. These tools can be 
found in the classroom: wisdom, affection, curiosity, 
creativity, interdependence and humility can be 
taught in the classrooms today. 

Thus, it is a priority that the Bhutanese education 
system includes comprehensive education on 
sexuality. Education about human sexuality, or 
sex-ed for short, is the provision of information 
about the physical development, sex, sexuality and 
relationships, together with building skills to assist 
young people to communicate about and make 
informed decisions concerning sex and their sexual 
health. The ability to freely communicate about 
sexuality and sexual health could benefit Bhutanese 
students by helping them differentiate healthy and 
unhealthy relationships and avoid negative health 
consequences. 

Of course, basic sex-ed  is provided in schools 
all over the country. However, sex-ed is not just 
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discussing abstinence and contraception to help 
young people avoid unintended pregnancies and 
diseases. The Bhutanese education system must 
provide young minds with honest, age-appropriate 
information and skills that are necessary to help 
them take personal responsibility for their overall 
well-being. Moreover, it is essential that it should be 
taught by trained teachers. Comprehensive sexuality 
education must be informed through the evidences 
and confirmations of what work the best in order 
to avoid unplanned pregnancies and sexually 
transmitted infections. In addition, it is important 
that the education system treat sexual development 
as a normal and natural part of human development.  

Therefore, it is to be noted that the sex education 
must be extended to youth with disabilities and 
individuals who are LGBTQ+ as well. They also 
need the access to learn in settings that are inclusive 
of their experiences and give them the necessary 
education to stay safe and healthy. Jason Collins, the 
first gay athlete in U. S. pro sports rightly asserted, 
“Openness may not completely disarm prejudice, 
but it’s a good place to start.” Many LGBTQ+ youth 
would be sitting in classrooms where their teachers 
and textbooks fail to appropriately address their 
identities, behaviours and experiences. Nowhere is 
this absence clearer and potentially more hurtful 
than in sex education.

The lower house of the parliament repealed section 
213 and 214 of the penal code which made ‘unnatural 
sex’ illegal. Hence, Bhutan became the latest country 
in the world to decriminalise homosexuality. 
Now, there is a high degree of acceptability of the 
LGBTQ+ in our society and the nation as a whole. 
Thus, it is time for sex-ed in Bhutan to be LGBTQ+ 
inclusive. LGBTQ+ inclusive programs will help 
LGBTQ+ youth to understand their gender identity 
and sexual orientation with medically accurate 
information incorporated with positive examples 
of LGBTQ+ individuals, romantic relationships 
and families. It will also help emphasise the need 
for protection during sex for people of all identities 
and dispel common myths and stereotypes about 
behaviour and identity. 

The education system also cannot leave out youth 
who are differently-abled. Previously marginalised, 
differently-abled youth in Bhutan have begun to 
enter the education system with more frequency 
despite the fact that the academic atmosphere does  
little to accommodate them. As said by Martina 
Navratilova, “Disability is a matter of perception. 
If you can do just one thing well, you’re needed by 
someone.” Nonetheless, there is increasing hope 
that our schools and mainstream society can enable 
the differently-abled youth to belong. This includes 
extending sex-ed to students who are differently 
abled as well.

Students are most likely to reach their full educational 
potential in positive learning environments that 
are safe, secure, welcoming and where they feel a 
sense of belonging. Therefore, an education system 
that provides adequate sex-ed could be the way to 
teach young people about valuing and recognising 
the autonomy over their bodies and ultimately— to 
show dignity and respect for all people, regardless of 
sexual orientation, gender identity or ability.
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The Role of Micro-Finance in 
Sustainable Development  

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

Author: Jigme Lhundup            

Microfinance refers to a range of financial services, 
including loans, savings and insurance, available 
to poor entrepreneurs and small business owners 
who have no collateral and wouldn’t otherwise 
qualify for a standard bank loan. (Brooks, 2013) 
Microfinance took off around 30 years ago with the 
launch of Grameen Bank in Bangladesh. Founded 
by the banker, economist and Nobel peace prize 
winner Muhammad Yunus, the concept was based 
originally on the idea of providing small loans to 
poor people to enable them to invest in their own 
livelihoods. Today, around 2.5 billion people lack 
access to formal financial services. With the UN’s 
2015 target or goals to free people from extreme 
poverty and multiple deprivations, also known as 
the Sustainable Development Goals (SDGs), the 
roundtable went on to discuss about creating a space 
for microfinance, as it was found to be able to cross-
cut across various themes and address issues, such 
as accessing education, improving livelihoods, and 
creating gender equity.

Microfinance and Social Aspects

According to the World Bank (2009), around 1.4 
billion globally live on less than one dollar per day 
facing poverty, social, financial and economical 
exclusion while recent food crisis has thrown 
millions into extreme poverty.  Researchers found 
out that, microfinance as one of the most promising 
and cost effective tools to fight global poverty, 
benefited almost more than 92 million people 
across poor families in Africa, Latin America, 
Asia, Europe and United States by enhancing 
their savings, insurance policies, money transfer 
services and financial products (Mudakappa, 2006). 
Microfinance can reduce poverty through job 
creation and by the improvement of household risk 

management through Microfinance Institute (MFI) 
training and the building up of social networks. 
This improvement is said to stabilise village income, 
reducing the vulnerability of the poorest. (Rock, 
2012)

Majority of microfinance programs target women 
with the explicit goal of empowering them. 
Sociologists believe that investing in women’s 
capabilities empowers them to make choices. 
Further, increase in their financial resources 
also leads to greater economic growth and social 
development as women are likely to invest these 
resources in the well-being of the family, and 
especially, their children. Organisations for women 
rights view microfinance as a tool in the fight for the 
women’s rights and independence. In the context of 
the financial viability of Microfinance Institutions, 
an increasing number of them prefer women 
members as they believe that women are more 
reliable borrowers.

Microfinance and Environmental Sustainability

Environmental impacts are gaining prominence 
in the global development agenda and becoming a 
concern for some national governments and social 
and environmental investors. Building capacity for 
green microfinance has come up as a smart way to 
prepare for shifting funding priorities and inevitable 
changes in environmental regulation. According 
to recent findings by environmentalists there is 
growing interest in “green microfinance,” which 
includes programs that encourage eco-friendly 
microenterprises and support microfinance clients’ 
use of renewable energy. The development of carbon-
credit aggregation strategies also creates a new 
opportunity to include smaller enterprises in a green 
agenda. For example, the Netherlands Development 
Finance Company (FMO) has developed evaluation 
criteria and tools to help MFIs assess and manage 
the social and environmental impacts and risks of 
microenterprises (World Bank, 2009).

Microfinance and Economic Development

Microfinance can help ease widespread 
unemployment and economic transition 
(Blondeau, 2006). Findings proved that for lower 
income countries with inadequate institutional 
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infrastructure, microfinance is an important 
economic development tool and has helped expand 
the depth of financial services. Data on employment 
in the European Union (EU) can be found in the EU 
Joint Employment Report where unemployment 
figures are periodically updated. In 2014, the 
unemployment rate exceeded 10% in the EU-28. 
While no significant differences between men and 
women’s unemployment rates are recorded, the rate 
of youth unemployment, 21.6% in September 2014, 
consistently remains above average. This reflects the 
difficulties faced by young people to find jobs and/
or set up their own businesses. Self-employment 
and microfinance considered as a key element for 
achieving smart, sustainable and inclusive growth, 
accounted for 15.2% of total EU employment in 
2014.  Insufficient job creation, labour market 
weakness and high youth unemployment rates 
increase the interest for mechanisms that foster self-
employment, such as microfinance (World Bank, 
2009).

Under sustainable development all human beings 
will have the opportunity to satisfy their basic 
needs in an appropriate way, to enjoy equal 
access to resources, to have a say in the social and 
economic development process as it affects them, 
and to participate in political decision making. 
Microfinance has demonstrated as the best support 
to achieve the goals of sustainable development as 
the sector is a key driver for financial inclusion and 
promotes access to basic services such as health, 
food security, education, energy and housing. 
The sector also confirmed its role as a catalyst 
for comprehensive and inclusive development by 
including the poor sections of society and thus 
eliminating inequality (the key reason for social and 
economic crisis). 

Sustainable Tourism for Sustainable Growth

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

Author: Kinley Yangzom            

Since its inception in 1974 during the reign of 
our fourth Druk Gyalpo, the Tourism Council 
has continued to contribute immensely to the 
Gross Domestic Product of the country, and has 
created various employment opportunities. Today 
it is the second largest revenue contributor to 
the government. In 2017 the industry had a gross 
earning of Nu 8.39 Billion, with the arrival of nearly 
254,704 tourists and nearly 30,000 people who were 
employed under the tourism sector. As tourism has 
an immense impact on the overall socio-economic 
development of the country, it is therefore,  of 
utmost importance to maintain its sustainability for 
all the times to come. 

Some of the possible measures that can be adopted 
to improve and promote sustainability of tourism 
in Bhutan are as follows. First, addressing the 
seasonality of the sector is vital. A serious problem 
faced by the tourism sector in our country is that  
tour operators do not get enough tourists during 
lean season which leads to seasonal unemployment 
of said tour operators and guides. Addressing the 
variation in the number of tourists arriving can be 
maintained by encouraging tourists to visit even 
during lean season. The former government has 
taken initiative to allow Thai tourists to visit Bhutan 
during the lean season whereby they just have to pay 
US $65 per day. Such measures could bring positive 
impact in revenue generation and also address 
seasonality issue.

Second, in Bhutan the benefits of tourism are highly 
concentrated in the western and central Bhutan in 
contrast to the southern and eastern parts of the 
country that do not reap much of the benefits from 
tourism sector. The tourists’ arrival must be equally 
distributed in the country. This can be achieved by 
making it mandatory for each Dzongkhag to have 



Page 12

a tourism hotspot or a well-defined product so that 
tourists can be attracted throughout the country. 
Dzongkhags and the local government can take 
the lead for this cause as it will augment balanced 
regional development. 

Third, according to the survey conducted by the 
Tourism Council of Bhutan, 30% of the tourists 
come as cultural tourists and 26% come to see the 
environment. There is a high risk of exploitation 
of our culture and environment by the tourists. 
Therefore, the government needs to find measures 
so that the culture and enviroment are not degraded. 
One way could be to increase the tariff and cap the 
number of tourists’ arrival in the country to a certain 
level.  

And lastly, in order to help the growth of tourism 
industry and maintain its sustainability, it is of 
utmost importance for the participation of local 
people. Instead of big international companies 
setting up businesses in the country, the locals 
should take initiative with necessary support to take 
advantages for themselves. It will not only help them 
earn for themselves and the country but also solve 
issue of unemployment, especially the youth can 
grab the opportunity by being tour guides in their 
own locality. 

Think Beyond Stringent Laws 
and Punishment for Rape

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

Author: Pempa Shingdan            

Given the size of Bhutan’s population, the figure 
of rape is increasingly disheartening, because it is 
preventable. While the figure goes up, the age of the 
victim and also the age of the perpetrator are slowly 
coming down. However, irrespective of the age, rape 
is always rape as long as it is against the will of the 
person. Therefore, legal “consent” is an essential 
ingredient to judge the sexual offence committed by 
a person. 

Punishment vs Prevention

In the context of the recent Parliamentary discussion 
on reducing the “age of consent,” many issues came 
up. First was that, given the many innocent youth 
who are undergoing strict prison term for statutory 
rape, it was a necessity of time to rethink an 
amendments the particular provision of the Bhutan 
Penal Code (BPC) 2004.  Second, was whether 
Bhutan is violating its obligations arising out of 
Convention on the Rights of the Child (CRC), 1990, 
which was signed without reservations.

However, focusing on age is just emphasizing on one 
part of the problem. One must find the root cause 
of the problem for a better diagnosis. It’s a disease 
and sooner we remove it, the better. The disease 
lies in our mindset and thought process. What do 
we do when we have disease in our body? We seek 
the advice of the physician and take prescribed 
medicines. Nevertheless, the medication process 
will be ineffective unless we follow the advice 
properly (with regard to time, amount of medicine 
and the daily exercise that is due on our part, etc.). 
Therefore, we always have part of the responsibility 
to take care of ourselves. Law and Parliamentarians 
cannot do everything for us. Moreover, law comes 
most of the time as an ex post facto mechanism— 
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that is, the law deals with a crime only once the act is 
committed. For a problem like rape there is a need for 
preventive mechanism. Law may act as deterrence 
only for those who are obedience to the law, as law 
can bring changes only when it is followed. It is 
evident from those countries where they have the 
world’s best laws but still crime continues to trouble 
them.  

Recently, one of the solutions suggested for rape was 
re-introducing the “death penalty.” The judgment 
that is rendered by the Court is a temporary one. 
Death penalty is not advisable for it is beyond human 
authority to give life and take one’s life. Moreover, it 

is against the words of the benevolent Monarchs and 
the Constitution. One of the principles enshrined in 
the Constitution is “the effective protection of law”. 
This requires an affirmative action from the state, in 
the form of legislations and other practical measures 
in order to protect vulnerable sections of the society. 
It is sad to see that in the Kingdom of Happiness 
and Equality, women and children have become 
vulnerable. 

For preventive measures to be developed, we need 
to understand the root cause of the problem. Some 
argue that rape is committed to satisfy one’s sexual 
desire (2014, Kinzang Dechen, Study of causes of 
rape in Bhutan). However, it is wrong to derive that 
pleasure and satisfaction from those who refuse. 
Furthermore, it is unthinkable to think of involving 
children who cannot under any circumstances 
understand the desire. So, where does that desire 
come from? The desire grows mostly out of what we 
hear, read and what we see. It grows from the power 

structures and practices of society that marginalises 
and objectifies women.  It is not about what women 
wear, how they look, or how they behave, but what 
men are taught to think about them.

Only the weaker needs protection and we make 
someone weaker by abusing them. Women and 
children are not weaker in themselves. They are all 
as strong as all human beings, but we have made 
them weak and they appear weaker in our eyes. 
Bhutan is bestowed with alternative advantages and 
it must take advantage of what Bhutan is known 
for to itself and to the outside world. Bhutan has 
become a popular tourist destination, thanks to its 

natural beauty and unique culture and traditions. 
What will be the consequences if such crime is 
committed against tourists visiting Bhutan? Don’t 
take someone for granted and abuse their natural 
will. It teaches us to frame good thoughts and when 
there is good thought the action automatically leads 
to a better one. Therefore, focus more on behaviour 
rather than emphasising on results. For any social 
problem everyone shares equal responsibility and 
one needs to change mindset for a true change. 
Therefore, religion, values and culture could teach us 
some lessons. There is no way that a few individuals 
can monitor everyone. Instead, everyone must 
be responsible. A true change comes with societal 
change and a commitment to change one’s mindset. 
Today my daughter or sister could be spared, but 
who knows they could be victim of such a crime. 
Therefore, it is collective responsibility.  
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Public Interest Litigation in Bhutan 

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

Author: Tashi Dorji           

Public Interest Litigation (PIL) is the litigation that is 
filed in order to advance a good cause or issue of the 
public importance. (For example asking the court to 
improve the human rights situation where you live 
in.) 1It is filed in the interest of the public and gives 
power to the general public to approach the court 
on violation of rights of general public collectively. It 
can be filed either by the court on its own cognizance 
or by private individual who represents the interest 
of many. PILs are often filed by a court or a third 
party on issues relating to pollution, construction 
menaces, terrorism, industrial environment 
disasters etc.  2The locus standi (legal standing to file 
a case) lies on the basis of humanitarian grounds or 
according to the Natural Right.

The use of PIL in Bhutan is a very interesting 
topic, as it can be filed only in cases regarding the 
Environment. In the High Court, the Green Bench 
was established on 2nd June, 2016 coinciding with the 
60th Birth anniversary of the fourth King of Bhutan. 
This particular concept of PIL has been interpreted 
under Article 5, section 1 of the Constitution which 
states: 

“Every Bhutanese is a trustee of the Kingdoms’ 
natural resources and environment for the 
benefit of the present and future generations 
and it is the fundamental duty of every 
citizen to contribute to the protection of the 
natural environment conservation of the rich 
biodiversity of Bhutan and prevention of all 
forms of ecological degradation including noise, 
visual and physical pollution through the  
adoption and support of environment friendly 
practices and policies.” 

It can be read with Article 21, section 18 of the 
Constitution which states: 

“every person has the right to approach the 
courts in matter arising out of the constitution 
or other laws subject to section 23 of Article 7 
that is the reasonable restriction.”

In many countries Public Interest Litigation is 
regarded as a tool for equality before law and equal 
justice of law. Many Bhutanese are not literate in the 
laws of the country and thus, may have waived off 
their rights as they remain un-aware of their rights 
and claims. In such cases, PILs enable people having 
the legal knowledge to appear before a court and 
file a PIL on behalf of the wronged group of people. 
PIL can also put an effective end to the economic 
disparity the people of Bhutan are facing between 
the haves and have not, as often, the reason behind 
such disparity stems also from the disparity of 
knowledge of the law that could aid justice.

In other cases effecting the people at large, in 
Bhutan, what exists is the ability to file Class Action 
Suits inserted in the Civil and Criminal Procedure 
Code of Bhutan, mainly for those who have been 
affected by one or the other act. Thus, those who 
are affected file the case. However, we may need to 
explore the feasibility of allowing PILs beyond the 
realm of the environment. PIL is not only a litigation 
put up in the court but it is the voice of the people 
for equal rights and claims in the society, which is 
made before the court of law for equal justice.

 
1https://action4justice.org>q_and_a 12:25pm, 20th  May 2018
 2https://www.quora.com/what-is-public-interest-litigation 12:30pm,  20th May 2018
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Time is a Benevolent Dictator

Time is a benevolent dictator.

He does just to the kind;

And punishes the sinner,

In his own accord of period.

Time is a loyal leader.

He showers love to the good;

And dims the light of the bad,

Under his reign.

Time is an empathetic teacher.

He imparts wisdom to the dull;

And value to the poor.

Time is merciful father.

He forgives those who redeem

themselves;

And showers his kindness

to them all.
         

The author is currently pursuing Post Graduate Diploma 

in National Law (PGDNL) 
Kezang Wangmo

Experience Earned!

What’s that skin that hasn’t tanned;
What’s that nicotine that doesn’t stain

What’s that love for the mountains; without 
having basked in the sun of plains

No rainforest that only transpires and not 
respire

There’s no gentle sea that lets only sails, without 
the waves that let surf

The wrinkled have lots of stories, For the all grey 
they’ve grown

The scars, the tattoo, the marks will have a 
memory each

A canvas longs to feel the strokes of the brush
A life craves to be lived, 

A wish dares to be fulfilled,
A feeling haunts to be whispered 
All have the temptations of a wolf

But even if the temptations bitter, You will be 
boulder,

The immunity betters,
If the first try doesn’t excite and kill, you’ll never 

go for the second,
Don’t stop for you’ll lose the balance of your 

bicycle and fall; But,
Don’t stop then, that bruise will give you a story 

to tell, 
Don’t stop, for it won’t be undulating mountains 

in your lifeline meter,
You’ll have no fun in the plains

         

The author is currently pursuing Post Graduate Diploma 

in Public Administration (PGDPA) 
Namgay Wangchuk

POEMS



Page 16

Money, fame and fortune; which one is it?

None, I believe, are above a beautiful memory.

Read, stop to think!

Understand, then let it sink.

That health is the greatest gift, 

And contentment the highest wealth.

The river of time doesn’t wait; runs swift, 

Don’t go with the flow; your mind adrift.

We dream of what if, and for our past repent, 

But Life takes place in the present moment.

If you’re going through hell, the best thing to do, 

Is to keep going, until your skies are clear and blue.

Never drown in sorrow, or wear the mask of anger, 

Remember everything you have and your mom, 

thank her.

Follow and follow-up on your dreams, be a 

person of class, 

Know in every situation that, “this too shall pass”.

Take courage, it takes a lot of guts and courage, 

To do the kind things, and to make the right swings.

Kindness at every stage, write it on every page,

That to grow as a human, without kindness,

Be it lords or kings, you’ve lost your wings.

The author is currently pursuing Post Graduate Diploma 

in Public Administration (PGDPA) 
Tshelthrim Dorji

A Garland of Views

Take a deep breath, 

Relax and follow its path.

Between Life and Death, 

Only a short time we hath.

’Tis not to warn you to rush along life, 

Reflection, not reaction- in action and in thought.

There’s more about “love” than a pretty husband or wife, 

Many battles of the soul are there to be fought.

When was the last time you stopped to pick, 

Four-leaved clovers, rather than watching a new flick.

Counted clouds and adored, in its full beauty, the moon?

Never postpone your happiness, thinking it’ll come soon.

I’ll be happy when I get married.

I’ll be happy when I get that new iPhone.

I’ll be happy when that person gets buried.

I’ll be happy when I clear that loan.

We put ourselves in cycles, thinking we’ll be happy when, 

Something big happens. If not, what then?

Life is a precious experience, even if yours is crappy, 

There’s absolutely no reason you shouldn’t be happy. 

Think of a child in a famished warzone, now imagine, 

You’ll be looking at things with a bright new grin.

Happiness hides in your everyday cup of tea, 

or in the warm bed you’re lucky to have, don’t you see?

You’ll never find it in the vast blue sea, 

You’ll have to remember and say, “It’s in me!”

Long have you longed to sit, 

On the futile lap of luxury.

Let the forgotten spaces of your mind now be lit, 

That friends and family are the real treasury.
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When sufferings take stern touch on 

me due to my past karma

The author is currently pursuing Post Graduate Diploma 

in Public Administration (PGDPA) 

Tshering Peldon

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

To the hidden Yogin

Oh my guru, the wanderer of the place 

Solitary and the cave is the place you prefer

You dwell amongst the untouched places

Which the deluded beings forsake

While focusing single mindedly on true 

nature of mind

Here are we, the deluded beings, chasing 

over the materialistic things

Oh my guru, the embodiments of three Buddha 

How rare it is to find the real Buddha 

in this degenerate age

Now I found you through my true 

spiritual friend and 

Due to my good aspiration amongst 

the countless evil deeds 

I will look upon you with a great reverence 

for all times to come 

Please bless all the beings through your 

eyes of compassion

Oh my guru, the true protector of 

Dudjom Dharma

May all beings not become weary of 

seeking genuine spiritual guide

May all beings come under your 

guidance and protection

May they develop unwavering faith in you 

and dispel all the doubts

While following your instructions and 

heeding the orders

Please bless all the beings through your 

eyes of compassion

Oh my guru, the true spiritual guide

Your instructions and teachings are rare gem

Now I obtained this rare gem

May I not forsake your teachings 

under any circumstances

Rather focus single mindedly on your teachings 

The Universality - Truths of Life 
The truths in every one’s life are of two types only, 
A person can either experience pleasure or pain, 

It’s nearly impossible for both to 
happen simultaneously, 

Neither does the fruit of hard work go in vain.
In triumph there lies the glory,

And struggle in hardship, tiring and weary, 
When success gives us happiness, 

The failure is the harbinger of regret and sadness. 
There never can be two winners in a game of play,

One can either lose or win,
The winning should come from fair play,

As much as acceptance of losing be with grace 
than grin.

The choice of a person in its entirety, 
May depend upon one’s mental state of 

only positivity, 
If one possesses determination and iron will,
One is sure to climb the higher ladder than 

crumble and fall

The author is currently pursuing Post Graduate Diploma 

in Public Administration (PGDPA) 
Pema Choki
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“May all be in pursuit of their true nature 
‘Tathagatagarbha’ and may all swiftly realize their 
true love, I call it Dharma love with a true sense of 

urgency”

The author is currently pursuing Post Graduate Diploma 

in Public Administration (PGDPA) 
Tashi Losel

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

Dharma Love- The only Love

In this day and age of degeneration
Where everyone is immersed in materialism

Their greed and hunger is insatiable and redundant
Oh! And the attachment is too strong to 

worldly affairs
Everyone is busy knitting their own cocoon 

called “life”
Life is nothing but an illusion, a dream and a mirage

Everything is just a mere projection of our 
distracted mind

What you see and perceive is not what it is in real
So what others say that you must follow your dreams

Is it not, that you must rather wake up 
from that dream

Wake up! If not, at least don’t sleep in the first place
It is entwined with all poison of anger, 

greed and ignorance
Filled with full of worldly afflictions and suffering
There is constant feeding of your habit of duality

And eventually drown in an ocean of 
your self-created trap

As an antidote, take mindfulness as your daily dose
To crush and subside your disease of 

the relative mind
Try searching for the ultimate mind and the truth
That time you will find yourself in complete bliss

And that time is the ultimate disappointment 
of your labeled self

To all the charlatans, hypocrites and the 
worldly entrapped people

Perplexed with all the distractions and 
delusions of the world 

Channel through your inner energy and 
let your primordial nature flow

That nature is like a clear blue sky 
with no obscurations and distinctions
And infuse it with the truly existing 

non-existent mindset (impermanence)

Raising the Wall Against Rape 
Every girl, whether young or old

Deserve to be loved, not to be abused.

The boys out there, just listen up,

If you cannot help them

Do not even dream of harming them.

What is this world becoming?

I do not understand the scenario in our country,

Not even animals or dreaded monsters can 

think of doing.

I guess it is sad but it is true.

Little girls are being ravished,

And brutally killed by those inhuman.

Imagine what might have happened to the parents.

What pain might they have gone through?

Imagine those disappointments they have had.

And all the tears they have shed 

This inhuman act is unforgivable yet forgettable 

For a sympathetic writers like myself.

Still sympathy alone cannot do a shit

People’s empathy is needed a bit.

If you have a pure soul,

Let’s have a minute of silence.

For all the innocent souls lost to violence.

Today it was an unknown little victim for you,
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Of thousand questions in place

What’s beyond those smirks?

What’s beyond those dreaded faces?

‘What’s beyond those smiles?

Only if I could see 

Grasping at all awes

Breaking all the laws

Beyond what our eyes merely see.
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Ever thought what if your loved ones are next in line

Could you bear the pain or loss?

Could it not leave your heart at frost?

We could stop this untoward 

If we all join our hands now onwards,

And promise to be humble human 

And walk towards preventing rapist.

Message from my humble thoughts to all,

Let’s raise wall against rape

And show some humanism 

The author is currently pursuing Post Graduate Diploma 

in National Law (PGDNL) 
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.................................................................................................

Beyond Eyes 
Situated on the veranda, basking in the glory of the sun

Watching people stroll,

With the scattered dreamy daze 

I fixed upon their face

Mind tethered to the haste

“what is there, beyond those eyes?”

And those flashes that I merely see

Now and again I find scowls

Maybe I am the one to blame

Sneaking into their lives

Tell me something I don’t know

What I can’t see in you

The things you won’t show

‘What’s beyond those eyes?”

Should the eyes speak loud and clear,

I shall set my soul free
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My Dream

Material, serious bacterial,

Infection

In the wake of a fake world,

This is a cry, a free verse

Without rehearse

Chopping trees down in the name of skyscrapers, 

stadiums and chemicals

Do you understand?

We’re losing animals,

Flowers and biodiversity,

Don’t feed me ideas of a metropolitan city,

With malls and halls

I want children with pens and books, not guns and 

hooks

Here’s a jab to the face of materialism,

I know my ideas face criticism,

Media and propaganda, feeding narcissism 

I want my generation to be better,

Clean streets, don’t litter,

Coming together for a healthy ozone layer,

We could do with a bit more joy, compassion 

and laughter
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I am still lost in your Imagination

The daily routine starts 

With a creaking sound of window 

I could feel the soft breeze caressing my skin

And I am still lost in your imagination.

I could feel the warmth of the sun,

Letting it hit my face

Hoping it would make me forget absolutely 

everything

But I am still lost in your imagination.

The evening arc upward, 

Glowing yellow and then orange

I could see rays piercing through the twigs

Time is passing by 

But I am still lost in your imagination.

The author is currently pursuing Post Graduate Diploma 

in Public Administration (PGDPA) 
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ནང་འཁོད་དཀར་ཆག

ཞུན་དགཔ།།

རྩོམ་སྒྲིག་ཞུན་དག་པའི་བསམ་འཆར།

༄༅། །ཆོས་ཟད་ཀློང་དུ་ཆོས་སྐུའི་དགོངས་པ་བརྙེས། །འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་ལོངས་སྐུའི་ཞིང་སྣང་
གཟྱིགས། །གདུལ་བྱའི་སྣང་ངོར་སྤྲུལ་སྐུའི་འགྲོ་དོན་མཛད། །ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ། ། 
༈ དེ་ཡང་ རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེའི་ དུས་དེབ་དབྱར་རྔའི་སྒྲ་ལྡན་གྱི་ཞུན་དག་བགྱིད་པ་རང་ནི་ སྐྱེས་
སྟོབས་ཀྱི་བློ་གྲོས་དམན་པའི་ཁར་ཐོས་སྟོབས་ཀྱི་སྦྱངས་པ་ཆུང་ཡང་ རང་རིགས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ངོ་
རྟགས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ གཞུང་སྐད་རྫོང་ཁ་འདི་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ སེམས་ཀྱི་སྤྲོ་བ་སྦོམ་
ཡོད་བཞིན་དུ་ རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེའི་ རྩོམ་རིག་སྡེ་ཚན་གྱི་འགོ་ཁྲིདཔ་རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་ 
དེབ་འདི་འཕྲལ་དུ་ཞུན་དག་བྱེད་དགོས་པའི་བསྐུལ་མ་མཛད་པ་ལས་བརྟེན་ རང་ལ་ཡོན་ཏན་ཆུང་ཡང་
སེམས་ཀྱི་སྤྲོ་བ་བཞིན་དུ་ ཞུན་དག་བྱེད་པས་ མཁས་པའི་དབང་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ནོར་འཁྲུལ་མང་པོར་
གཟྱིགས་སྲིད་པས་ བཟོད་གསོལ་ཞུ་བ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ། 
སྔོན་ གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་ ཨྱོན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ སྦས་གནས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཅིག་ལུ་ བྱིན་
གྱིས་བརླབས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དེའི་རྗེས་སུ་ ལྷ་དང་བླ་མའི་ལུང་བསྟན་ཇི་བཞིན་དུ་ མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ 
ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གིས་རྒྱལ་ཁབ་དུམ་བུ་གཅིག་ལུ་བསྡུ་གནང་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ 
ཆོས་སྲིད་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་ལམ་སྲོལ་ཡང་བཙུགས་གནང་ནུག། དེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ མ་འོངས་སྔོན་གསལ་
སྤྱན་གྱིས་གཟྱིགས་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཁྲིམས་གཞུང་ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་ མདོར་ན་སྒྲིགས་ལམ་ཆོས་
གསུམ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ སྤྱི་དང་མ་འདྲ་བའི་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་གནང་བའི་འབྲས་བུ་
ལས་ དུས་ད་རེས་ ནངས་པར་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ དགའ་བའི་གླུ་དང་སྐྱིད་པའི་བྲོ་
འཁྲབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། 
དེ་བཞིན་དུ་ གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་པདྨ་གླིང་པའི་གདུང་རུས་ལས་བྱོན་པའི་ དབང་ཕྱུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་མི་དབང་
རིམ་བྱོན་ཚུ་གིས་ སྔོན་ལས་ལྷག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་སྒྲིང་སྒྲི་བཟོ་བ་གིས་མ་ཚད་ ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་མི་ཉམས་
གོང་འཕེལ་དང་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་གནང་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་ལུ་གནས་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་
རུང་ དེང་སང་དུས་ཀྱི་མཐའ་མ་ སྙིགས་མ་ལྔ་བདོའི་དུས་ཀྱི་སླེབ་པའི་ཚེ་ལུ་ རང་དང་མཉམ་པའི་ན་གཞོན་
ཕོ་མོ་ཚུ་གིས་ ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་བདག་འཛིན་འཐབ་དགོས་པའི་ དུས་ལུ་བབས་པ་བཞིན་དུ་ རྒྱལ་གཞུང་
འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེ་གིས་ དུས་དེབ་འདི་བྲིས་པའི་གོ་སྐབས་ལས་ ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ལམ་སྲོལ་ལ་
སོགས་པ་ཚུ་དང་ ལྷག་པར་གཞུང་སྐད་རྫོང་ཁ་འདི་ མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ཕན་པ་སྦོམ་ཡོདཔ་
ལས་ འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེའི་བདག་སྐྱོང་དང་ མཁས་པའི་རྩོམ་སྒྲིགཔ་ཡོངས་ལ་བཀྲིན་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 
ཡང་བསྐྱར་ རང་ལ་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་དང་ ལྷག་པར་རྫོང་ཁའི་ཡོན་ཏན་ལུ་སྦྱངས་པ་
ཆུངམ་ལས་ དེ་རིང་རང་གིས་ཞུན་དག་བྱེད་པའི་དུས་དེབ་འདི་ལ་ མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནོར་འཁྲུལ་
གཟྱིགས་སྲིད་པས་ ཡང་དག་སྤྱན་གྱིས་ནོར་འཁྲུལ་གཟྱིགས་པར་གྱུར་ན་ གུས་ཕྲན་རང་གི་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ 
ཐུགས་ཀྱི་བཟོད་པ་བཞེས་གནང་ཞེས་ཞུ་བ་ཡིན་ནོ། མཇུག་རང་ རང་ལུགས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གཞུང་
སྐད་རྫོང་ཁ་དང་ སྒྲིག་ལམ་ཆོས་གསུམ་ ལྷག་པར་ རྒྱལ་བརྒྱུད་རིང་ལུགས་འདི་ མི་ཉམས་སྔར་ལས་
ལྷག་པའི་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་ཤོག་ཅིག་ཟེར་བའི་ སྨོན་འདེབས་ཕུལ་བ་ཡིན།

དུས་དེབ་དབྱར་རྔའི་སྒྲ་ལྡན། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ དབྱིན་ཟླ་ ༡༠ འི་ཐོན་རིམ ༢༥ 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།

སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༢
དྲིན་ཅན་ཨ་མའི་སྟོད་རྩོམ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༣
དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ཞུ་བ།།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༤
ཆུ་ཐྱིགས་མི་ཚེའི་འཁྲུལ་སྣང།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༤
ཤེས་རིག་ཡོན་ཏན་གོང་འཕེལ་གྱི་གླུ་དབྱངས་གླིང་བུ་མ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༥
ཚེ་མི་རྟག་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༥
སློབ་དཔོན་ལུ་གུས་ཞབས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༥
གང་ཤར་རྩོམ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༦
རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་ཚེ་དབང་སྟོབས་རྒྱས་ཀྱི་སྟོད་གླུ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༧
འཇམ་དབྱངས་བསྟོད་བསྔགས་གསེར་གྱི་གླིང་བུ་མ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༧
འབྲུག་པའི་མི་སེར་ཚུ་གི་སྤྱི་ཚོགས་གི་ཁྲིམས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༨
ཕ་མ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ལགས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༩
དེང་སང་རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གྱིས་སྦེ་ལམ་ལུགས།་་་་་་་་་་་་་་་༣༠
མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པར་བསྟོད་པའི་གླུ་དབྱངས་རོལ་མོ།་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༡
སྒྲིགས་ལམ་རྣམ་གཞག་དགོས་པའི་ཁུངས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༡
རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་སྒྲུབ་ཐབས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༢
འབྲུག་པ་ཨིན་པའི་དགའ་བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༣
སློབ་དཔོན་གྱི་བཀྲིན་རྗེས་སུ་དྲན་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༣
བཀབ་ནེའི་འབྱུང་ཁུངས་ཧེ་མའི་འཕྲོ་མཐུད།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༤
རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེའི་བསྟོད་བསྔགས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༨
སྐྱབས་རྗེའི་གསུང་རྩོམ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༨
བཀྲིན་ཆེ་བའི་ཡུམ་ཆེན་མ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༩
རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༩
ངེའི་སློབ་དཔོན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༤༠
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆགས་ཚུལ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༤༠
ཕ་མའི་ཤུལ་བཞག།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༤༢
ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པ་ཡིན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༤༣
རང་སེམས་རང་གིས་བཏུལ་བའི་གླུ་དབྱངས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༤༤
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ལྷ་མཆོག་རྒྱལ་བའི་གླུ་དབྱངས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༤༥
ཨ་མའི་བཀའ་དྲིན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༤༥
སྐྱབས་རྗེའི་གསུང་རྩོམ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༤༦
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༼སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག།༽

སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་འདི་ ད་རེས་ནངས་པ་ རིག་རྩལ་དང་ལྕོགས་གྲུབ་དང་

ལྡན་པའི་མི་ཚུ་གིས་ བཟོ་བཟོཝ་དང་བརྩམས་བརྩམསཔ་མེན་པར་ ང་བཅས་ར་

འགྲོ་བ་གནས་སྟངས་འདི་ནང་ སྒྲིག་ཁྲིམས་འདི་མེད་ཐབས་མེདཔ་ཨིན་པར་

གཟྱིགས་ཏེ་ ཡ་རབས་ཀྱི་གང་ཟག་དང་སྔོན་བྱོན་རྒྱལ་བ་གོངམ་ཚུ་གིས་ མཛད་

ཡོད་པའི་ལམ་ལུགས་ ཁྱད་ཆོས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཅིག་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་

བརྟེན་ དཔྱེ གཏམ་ལུ་ཡང་ ཕ་ཤུལ་བུ་དང་།། གཡག་ཤུལ་ཀོཝ་ཟེར་དོ་བཟུམ་སྦེ་ 

གོངམ་ཚུ་གིས་ཐུགས་བཞེད་བརྒྱ་ཆེ་ས་ལས་གནང་སྟེ་ བརྩམས་གནང་པའི་སྒྲིག་

ལམ་འདི་ཉམས་མ་བཅུག་པ་ སྔར་ལས་ལྷག་སྟེ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་འདི་ང་

བཅས་ར་འབྲུག་མི་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་ག་ར་གི་འགན་ཁུར་ཅིག་ཨིན།

ང་བཅས་ར་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ བྱང་ཕྱོགས་རྒྱ་ནག་དང་ལྷོ་ཕྱོགས་རྒྱ་གར་ཟེར་ 

རྒྱལ་ཁབ་སྟོབས་ཅན་ གཉིས་ཀྱི་སྦུག་ལུ་ དུས་ནམ་ཅིག་གི་ཚེ་ ལག་པའི་སེན་

མོ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཤིག་བསད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྔར་ལས་ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ དགའ་

བའི་བྲོ་འཁྲབ་ སྐྱིད་པའི་གླུ་འཐེན་ཏེ་དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་དཔལ་ལུ་ ལོངས་སྤྱོད་དེ་ ཡོད་

པའི་ཆོས་ལྡན་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ རང་དབང་རང་བཙན་འདི་ འཕྱོག་ནིའི་ཉེན་

ཁ་སྦོམ་ར་ཡོདཔ་ཨིན།

གནས་སྟངས་དེ་བཟུམ་ཅིག་གུ་ལྷོད་པའི་ཁར་ ཨྱོན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ལས་

ཡང་ སྤྱོད་ངན་རང་གིས་བྱས་ནས་དུས་ངན་ཟེར།།དུས་ནི་མི་འགྱུར་མི་རྣམས་

འགྱུར་བ་ཡིན།། ཟེར་གསུངས་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ མི་ཚུ་གི་བསམ་པ་སེམས་བསྐྱེད་

འདི་ འགྱུར་འགྱོཝ་མ་གཏོགས་ དུས་འགྱུརཝ་རྩ་ལས་མེན། དེ་འབད་ནི་འདི་

གིས་ ང་བཅས་ར་ལཱ་དང་བྱ་བ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ རྟ་སྤུ་ལོག་གི་སྒྲིག་མེན་པར་ 

བྱ་སྤུ་མནན་གྱི་སྒྲིག་ལུ་གནས་པ་ཅིན་ ཕྱི་རོགས་ཀྱིས་བལྟ་རུང་ ཁྱད་ཆོས་མ་

འདྲཝ་དང་ ནང་རང་གིས་བལྟ་རུང་བྱ་མཆིས་མཆིས་སྦེ་མཐོང་ནི་ཡོདཔ་ཨིན།

དེ་སྦེ་ རང་གི་ལམ་ལུགས་བཟང་པོ་དེ་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་པ་ཅིན་ འབྲུག་གི་ངོ་

རྟགས་འདི་བདག་འཛིན་ སྒྲིང་སྒྲིང་འཐབ་ཚུགསཔ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་བཙན་

ཡང་ རོགས་ལུ་མ་ཤོར་བར་ ཨ་རྟག་ཧ་ལུགས་གནས་ཚུགས་ནིའི་གོ་སྐབས་

ཡོདཔ་ལས་ ང་བཅས་མི་སེར་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་གིས་ སེམས་དང་མནོ་བསམ་

གཅིག་ཁར་གཏང་སྟེ་ ལུགས་སྲོལ་རྙིངམ་འདི་ ཡལ་མ་ བཅུག་པར་བཞག་

དགོ། དེ་ཡང་ མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཞལ་ལས་ ལུགས་སྲོལ་རྙིང་པོ་སྲོག་བཞིན་

དུ།། གཅེས་ཤིང་གོང་འཕེལ་མ་གཏང་ན།། རྩ་བ་རུལ་བའི་སྡོང་པོ་བཞིན།། མི་

འདོད་བཞིན་དུ་འགྱེལ་བར་འགྱུར།། ཟེར་གསུངསམ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན།

ང་བཅས་རའི་ལུགས་སྲོལ་རྙིངམ་དང་ སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་འདི་མི་ཉམས་གོང་

འཕེལ་གཏང་ནིའི་ ཐབས་ལམ་ལེ་ཤ་ར་ཡོདཔ་ཨིན། ང་བཅས་རའི་མི་དབང་

འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་ཞལ་ལས་ དུས་ཨ་རྟག་ར་ མ་འོངས་པའི་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་

འདི་ ཡར་ཅིག་བཀལ་རུང་ མར་ཅིག་བཀལ་རུང་ ཁྱེད་ན་གཞོན་བུཚ་དང་བུམོ་ཚུ་

གི་ལག་པ་ཨིན་ཟེར་གསུང་ནི་ཡོདཔ་ལས་ མ་འོངས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདོག་གཏད་ 

ངོ་མ་ ན་གཞོན་ཕོ་མོ་ཚུ་འབདཝ་ལས་ དང་པ་ར་ རྒྱབ་ཁབ་མཐའ་དབུས་མེད་

པའི་སློབ་གྲྭ་ ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་ ག་ར་ནང་ སྒྲིག་ལམ་འདི་ ཆོས་ཚན་གཙོ་བོ་

སྦེ་བཙུགས་ཏེ་ སློབ་དཔོན་ཚུ་གིས་འབད་རུང་ སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་འདི་ 

འབྲུག་ལུ་མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིནམ་མཁྱེན་ཏེ་ སློབ་ཕྲུག་ཡོངས་ལུ་ལག་

སྦྱོང་དང་ལུས་སྦྱོང་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ སྟོན་གནང་པ་ཅིན་ སྒྲིག་ལམ་འདི་རྩ་ལས་

མ་ཉམས་པར་ ལྷག་པར་དུ་ ག་ར་གྱིས་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་དེ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ཚུགས་

ནི་ཨིན།

གཉིས་པ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ལུ་ གློག་རིག་ལ་སོགས་པའི་སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་བྱིན་

དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་གི་སྦྱོང་བརྡར་ཡང་ ལོ་གཅིག་ན་ ཉུང་མཐའ་

ཚར་གཅིག་བྱིན་ཚུགས་པ་ཅིན་ དེའི་གངས་སུ་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ལེ་ཤ་

འཐོན་སྲིད་ནི་ཨིནམ་དང་ ཁོང་གིས་ སྦྱོང་བརྡར་ འདི་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ 

རང་སོའི་ལས་སྡེ་ནང་བེད་སྤྱོད་བཏང་སྟེ་ མི་གཞན་གྱིས་ཡང་ ཁོང་ལས་དཔྱེ་བལྟ་

སྟེ་ སྒྲིག་ལམ་འདི་ མི་ལས་མི་བརྒྱུད་དེ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ཚུགས།

གསུམ་པ་ ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་མཐར་འཁྱོལ་མིའི་གོམས་

འདྲིས་སློབ་སྦྱོང་ བྱིན་པའི་སྐབས་ སྒྲིག་ལམ་གྱི་སློབ་སྦྱོང་དུམ་ག་ཅིག་བྱིན་སྲོལ་

ཡོད་རུང་ དེ་ནང་ ལུས་སྦྱོང་མ་གཏོགས་ དེའི་རྣམ་གཞག་ཚུ་བཤད་ནི་མིན་འདུག། 

སློབ་སྦྱོང་གི་སྐབས་ལུ་ ཕྱག་དབང་བཅར་ཐངས་དང་དར་ཕུལ་ཐངས་ལུ་གཙོ་བོར་

བཏོན་རུང་ དེ་ལས་ལྷག་པའི་གཞན་ སྒྲིག་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ དཔེར་ན་ ལུས་

ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་སྒྲིག་ལམ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་སྤྱོད་དགོཔ་ཨིན་ན་ ཕྲ་ཞིང་ཕྲ་བ་སྦེ་ 

གོམས་འདྲིས་སློབ་སྦྱོང་པ་ཚུ་ལུ་ སྟོན་གནང་པ་ཅིན་ ཧེང་སྐལ་ཡར་འཕེལ་འགྱོ་

ཚུགསཔ་ཨིན།

བཞི་པ་ དཔྱེ་གཏམ་ལུ་ཡང་ མི་གཅིག་འོངན་ཆུང་ལས། རྟ་ཅིག་འོངན་རྟིའུ་ལས། 

ཟེར་སླབ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ རང་གི་ཨ་ལུ་ཚུ་ ལོ་ན་ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ལས་ འབད་བཞག་

བཅའ་བཞག་ རྔམ་སི་སི་གི་ལམ་ལུ་འཇུག་མ་བཅུག་པར་ སྒྲིག་བཙུགས་ཏེ་
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༼དྲིན་ཅན་ཨ་མའི་སྟོད་རྩོམ།༽

༉ མཐོང་ཙམ་ཡིད་འཕྲོག་ཤིན་ཏུ་མཚར་བའི་སྐུ།

  ལྷ་ཤིང་པད་དཀར་དང་འདྲ་རབ་མཛེས་པ།

  སྐྱེ་བོ་ཀུན་གྱི་དབང་པོ་བཅོམ་པའི་མ།

  སེམས་ལས་མི་བརྗེད་གཏན་རྐྱང་སྙིང་ལུ་འཁོར།

༉ ཡོན་ཏན་ཀུན་ཚང་ཁུ་བྱུག་སྔོན་མོའི་གསུང། 

  འཇམ་སྙན་བུང་བའི་གླུ་དབྱངས་ལ་འཁྲུལ་ནས།

  འདོད་ལྡན་བུ་ཚུ་རྣམ་གཡེང་འབྱུང་བའི་མ།

  འབྲུག་ལུ་འཁྲུངས་པ་ངོ་མཚར་དཔག་མེད་ཆེ།

༉ རབ་མཛེས་བཞིན་བཟང་ཨ་མའི་ཐུགས་ཀྱི་བརླབས།

  སྒེག་འཛུམ་ཞིང་སྐྱོང་བཟང་ངན་ལས་སྒྲིབ་རྒྱུ།

  རྣམ་རྟོག་བྲལ་ནས་གད་མོའི་ཉམས་འགྱུར་གྱིས།

  ཀུན་གྱི་སྐྱབས་རྟེན་རྗེ་བཙུན་ཕ་མ་མཚུངས།

༉ ཨ་མའི་དགའ་འཛུམ་པདྨའི་ལོ་འདབ་ལྟར།

  མཇལ་ཙམ་མི་རྣམས་ཞི་བདེ་འབྱུང་བའི་གཏེར།

  ལྷ་ཡི་འཁྲི་ཤིང་དང་མཚུངས་ཁྱད་པར་གཞན།

  ང་གིས་མ་མཐོང་འཛམ་གླིང་འདི་ནང་ལུ།

ཚེ་རིང་ཆོས་འཛོམས།

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

བཞག་དགོ་པའི་ཁར་ ཁོང་ལུ་ ཁ་ལས་བློའོ་སླབ་ཐངས་ ཆེ་བ་གུས་ཞབས་འབད་

ཐངས་ ཆུང་བར་བརྩེ་བ་འབད་ཐངས་སོགས་ ཕམ་ཚུ་གིས་སྟོན་བྱིན་པ་ཅིན་ ཕ་

བཟང་གི་བུ། གྱི་བཟང་གི་ཤུབས་ཟེར་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཨ་ལུ་འདི་སྦོམ་འགྱོཝ་ད་ བྱ་

བ་སྤྱོད་ལམ་ཚུ་ ཡིད་ཁར་འོང་ཏོག་ཏོ་དང་སེམས་ཁར་འབབ་ཏོག་ཏོ་ འོང་ནི་

ཨིནམ་ལས་ ཨ་ལུའི་ཕམ་ཚུ་གིས་ སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་འདི་ རང་མ་ཤེསཔ་

རོགས་ལུ་འདྲི་སྟེ་ རང་རའི་ཨ་ལུ་ལུ་སྟོན་བྱིན་པ་ཅིན་ སྒྲིག་ལམ་འདི་གོང་འཕེལ་ 

མ་འགྱོཝ་དཔེ་མི་སྲིད།

གོང་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་ ལཱ་འབད་བ་ཅིན་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་

ཁབ་ནང་ གོངམ་གིས་གོངམ་ཨིནམ་ཤེས་ ཆུང་བ་ཆུངམ་ཨིནམ་ཤེས་ དྲགཔ་

གིས་དྲགཔ་ཨིནམ་ཤེས་ ཞནམ་གིས་ཞནམ་ཨིནམ་ཤེས་ཚུགས་ནི་དང་ སྤྱོད་

ལམ་དེ་གི་ཕྱོགས་སུ་གོམས་གཤིས་ ཚུད་པ་ཅིན་ མིག་གིས་མ་མཐོང་པའི་བླམ་

དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་ ལྷ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་ ཐུགས་མཉེས་ནི་ཨིན། ལྷ་ཚུ་

ཐུགས་མཉེས་པའི་འབྲས་བུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབ་ ལོ་ཕྱུགས་

རྟག་ཏུ་ལེགས་ནི་ཨིནམ་ལས་ འབྲུག་མི་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་ ག་ར་ཨིན་རུང་ 

དེ་ལུ་སྤྲོ་བ་སྦོམ་བསྐྱེད་དེ་ གོམས་འདྲིས་ཚུད་སོང་པ་ཅིན་ རང་ལུགས་བཟང་པོའི་ 

ལུགས་སྲོལ་ སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་འདི་ སྔར་ལས་ལྷག་སྟེ་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་

ཚུགས་ནི་ཨིན་ནོ།།

ཉི་མ་ཆོས་སྒྲོན། 

དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་མཐོ་རིམ་གོང་མའི་སྦྱོང་བརྡར་པ།
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  འཇིག་རྟེན་མཁས་པའི་ཡོན་ཏན་མེད་མི་ང་།།

  དད་དམ་གཙང་བའི་སྨོན་བཟང་དངོས་གྲུབ་ཞུ།།

དབྱངས་ཅན་སྒྲོལ་མ།

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

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

༼དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ཞུ་བ།།༽

༉ མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་གསུམ་ལྡན་པའི་འཇམ་དཔལ་དབྱངས།།

  བློ་ཡངས་ཆེ་བའི་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལས།།

  བློ་གྲོས་རྒྱས་པའི་དྲི་མེད་མེ་ཏོག་འཁྲུངས།། 

  སྐོམ་གདུང་ཆེ་བའི་རྐང་དྲུག་བུང་བ་ལ།།

  ཡོན་ཏན་འཕེལ་བའི་སྦྲང་རྩིའི་དངོས་གྲུབ་ཞུ།།

༉ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ།།

  བདེ་ཞིང་ཡངས་པའི་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་ལས།།

  འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཞི་བའི་འོད་ཟེར་འཁྲུངས།།

  སྐྱེ་བ་རྒ་བ་ན་བ་འཆི་བའི་མི།།

  ལུས་སེམས་སྐྱིད་པའི་མགོན་སྐྱབས་མཛད་གནང་ཞུ།།

༉ མཐུ་དང་ནུས་ལྡན་རྩ་བའི་བླ་མ་མཆོག།

  བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་ལྡན་པའི་ཐུགས་ཁར་ལས།།

  འཁོར་གྲོལ་གྲུ་ཆེན་དམ་པའི་ལྷ་ཆོས་བྱུང་།།

  གྲུ་ཆེན་གཏོང་བའི་དེད་དཔོན་མ་མིན་ང་།།

  འཁོར་བའི་མཚོ་ལས་གྲོལ་བའི་ལམ་སྟོན་གནང་།།

༉ མི་ཡི་དབང་པོ་ས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་མཚན།།

  འཕགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཚད་མེད་བཞི་ལྡན་ལས།།

  རྒྱལ་ཁམས་བདེ་བར་བཀོད་པའི་མཛད་བཟང་ཤར།།

  རང་དོན་འབའ་ཞིག་བརྩོན་པའི་འཆོལ་ལོ་ངར།།

  གཞན་དོན་བསྒྲུབ་པའི་བྱང་སེམས་དངོས་གྲུབ་ཞུ།།

༉ རིག་པའི་བང་མཛོད་སྟོན་པའི་དཔོན་པོ་ལགས།།

  ཤེས་རབ་བློ་གྲོས་ལྡན་པའི་ཐུགས་ཁར་ལས།།

  སྨག་རུམ་བློ་མུན་བསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་བྱུང་།།

  ཉོན་མོངས་གཡོགས་པའི་བློ་མུན་དམན་པ་ང་།།

  ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ལམ་དུ་འདྲེན་པར་ཞུ།།

༉ བྱམས་སྙིང་བང་མཛོད་དྲིན་ཅན་ཕ་མ་ལ།།

  དགའ་བ་བརྩེ་བའི་བྱང་སེམས་ཐུགས་ཁར་ལས།།

  རྟག་ཏུ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་དད་དམ་བྱུང་།།

༼ཆུ་ཐྱིགས་མི་ཚེའི་འཁྲུལ་སྣང།༽

༉ རིན་ཆེན་གསེར་ལས་དཀོན་པའི་མི་ཚེ་འདི།།

  སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གྱི་ངང་ལུ་རྫོགས་ནི་མས།།

  སྐྱོ་བའི་སྐྱོ་རོགས་འབད་མི་མེད་པ་ང།།

  འཁོར་བ་འདི་ནང་སྐྱེས་རུང་རྣམ་ཤེས་མེད།།

༉ ལས་ཀྱིས་བཀོད་པའི་འཇིག་རྟེན་འདི་ནང་ལུ།

  ཉོན་མོངས་ཆེ་བས་འཁོར་བ་འཁོར་དོ་ང།།

  ཤ་ཁྲག་ཕུང་པོར་བདེན་པར་འཛིན་ཏེ་གིས།།

  འཁོར་བ་འདི་ལས་གྲོལ་ཐབས་མིན་འདུག་གོ།

༉ འཁོར་བ་ཁབ་ཀྱི་རྩེ་མོའི་བདེ་བ་ལ།།

  བདེ་བ་ཆུང་ངུ་རྩྭ་ཁའི་ཟྱིལ་པ་འདྲ།།

  ཆེན་པོའི་བདེ་བ་ཡང་དག་འཐོབ་འདོད་ན།།

  དམ་པའི་ཆོས་ལས་གཞན་ཅིག་མིན་འདུག་གོ།

འཇིགས་མེད་ཆོས་འཛོམས།

དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་མཐོ་རིམ་གོང་མའི་སྦྱོང་བརྡར་པ།
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རྟག་གཏན་གང་ཡང་མེད་པའི་མི་ཚེ་ནང།།
སེམས་པ་འཁྲུལ་བའི་བྱ་བ་ལས་ཀྱིས་འཁོར།།
༉  ལོ་བརྒྱ་གཅིག་ཐུབ་པའི་མི་ཚེ་དཀོན།།
འཆི་བདག་ཀྱི་ལམ་ཡང་བརྟན་པ་མེད།།
ཉིམ་ལ་ལས་འཛུལ་བའི་མཐོང་སྣང་འདི།།
ཚེ་མི་རྟག་སྟོན་པའི་སློབ་དཔོན་ཡིན།།

༉  ད་མི་རྟག་དྲན་ཞིག་མཆེད་གྲོགས་ཚོ།།
དུས་རྟག་ཏུ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ་དྲན།།
ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཆོས་ལ་ཡིད་ཆེད་ནས།།
མཇུག་རང་ལ་ཕན་པའི་ཕྱག་ལཱ་མཛོད།།

བསོད་ནམས་གཡང་སྒྲོན། 
དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་མཐོ་རིམ་གོང་མའི་སྦྱོང་བརྡར་པ།

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

༼ཤེས་རིག་ཡོན་ཏན་གོང་འཕེལ་གྱི་གླུ་དབྱངས་གླིང་བུ་མ།༽

༄༅། །ཞིང་ཁམས་འདྲ་བའི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང།།

བྱམས་བརྩེ་ཆེ་བའི་མི་དབང་རིམ་བྱོན་འཁྲུངས།།

ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་བཞེད་བདུད་རྩི་བབས་པ་ལས།།

རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེའི་རྒྱ་མཚོ་འཁྱིལ།།

རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེའི་རྒྱ་མཚོའི་ནང།།

རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེ་པདྨ་ཤར།།

འབྲུག་པའི་ན་གཞོན་རྐང་དྲུག་བུང་བ་ལུ།།

ཤེས་རིག་ཡོན་ཏན་སྦྲང་རྩི་སྱེལ་ཏེ་ཡོད།།

གསེར་ལས་ལྷག་པའི་ཡོན་ཏན་བདུད་རྩི་འདི།།

ཟྱིམ་ཟྱིམ་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་སྱེལ་ཏེ་གིས།།

ང་བཅས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ལམ་སྲོལ་ཚུ།།

སྔར་ལས་ལྷག་པའི་གོང་འཕེལ་བཟོ་ནི་ཨིན།།

པདྨ་བཟངམོ། 

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

༼ཚེ་མི་རྟག་པ།༽

༉ སྔོན་བསོད་ནམས་བསགས་པའི་འབྲས་བུ་ལས།།
དལ་འབྱོར་གྱི་མི་ལུས་རིན་ཆེན་ཐོབ།།
འཐོབ་དཀའ་བའི་ལུས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡང།།
དུས་ཡུད་ཙམ་ཅིག་ལས་བརྟན་པ་མེད།།

༉  ཚེ་མི་རྟག་ཅན་གྱི་མི་ཚེ་འདི།།
རླུང་འཚབས་ཆེན་ནང་གི་མར་མེ་འདྲ།།
དུས་ཡུད་ཙམ་ཅིག་ནང་ཡལ་བའི་རྒྱུ།།
དུས་སྐར་ཆ་ཅིག་གི་སྙིང་པོ་མེད།།

༉  སེམས་སྐྱིད་ཟེར་མནོ་བའི་དགའ་བ་འདི།།
ཡུད་ཙམ་དུ་མྱོང་བའི་དགའ་བ་ཡིན།།

༼སློབ་དཔོན་ལུ་གུས་ཞབས༽

༉  ཕ་བླ་མ་མེད་པའི་གོང་རོལ་ན། །བུ་སངས་རྒྱས་ཞེས་བྱའི་མཚན་ཡང་མེད། །
བསྐལ་པ་སྟོང་གི་སངས་རྒྱས་ཀྱང། །བླམ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་། །ཟེར་ཕ་དྲིན་
ཅན་བླ་མ་མེད་པ་ཅིན་ བུ་སངས་རྒྱས་ཟེར་བའི་མཚན་མེདཔ་ལས་ རང་གི་
དྲིན་ཅན་བླམ་དང་སློབ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ གུས་ཞབས་འབད་དགོཔ་འདི་ག་ནི་བ་གལ་
ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན།

གལ་སྲིད་བླམ་དང་སློབ་དཔོན་ ངོས་འཛིན་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཚིག་གཅིག་སྟོན་
པའི་སློབ་དཔོན་ལ། །བླ་མ་དག་ཏུ་མ་འཛིན་ན། ཁྱི་ཡི་སྐྱེ་བ་ལྔ་བརྒྱ་དང་། །སྨེ་ཤ་
ཅན་དུ་སྐྱེ་བར་གྱུར། །ཟེར་དོ་བཟུམ་སྦེ་ རོ་ཁྱིའི་སྐྱེ་བ་ལྔ་བརྒྱ་ལེན་དགོསཔ་མ་ཚད་ 
ད་རུང་སྨྱེ་ཤ་ཅན་ལུ་སྐྱེ་ནི་ཨིནམ་ལས་ བླ་མ་དང་སློབ་དཔོན་ཚུ་ངོས་འཛིན་ཏེ་
ཕྱག་ཕྱིད་གང་དྲག་འབད་ཞུ་དགོཔ་ཨིན། འཁོར་བའི་འདམ་གཙང་ནང་ལུ་ སྐྱེས་
ཏེ་ ཡབ་ཡུམ་ཡོད་རུང་ རང་གི་དྲིན་ཅན་སློབ་དཔོན་མེད་པ་ཅིན་ ལྟ་བའི་མིག་ཏོ་
མེད་པར་ ཞཝ་བཟུམ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ལྟ་བའི་མིག་ཏོ་གནང་བའི་ དྲིན་ཅན་གྱི་
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༼གང་ཤར་རྩོམ།༽

འབྲི་དགོ་ལོ་འབྲི་དགོ་འབྲི་དགོ་ལོ།། མོ་རྩོམ་རིགས་སྡེ་ཚན་འགོ་འཁྲིདཔ་གིས།།

དུས་རྟག་བུ་དྲན་གསོ་འབད་རུང་རང་།།འབྲི་མ་ཚུགས་ལུས་ཡོད་རྩོམ་ཅིག་ཡང་།།

དུས་ནངས་པ་འབད་ཚེ་ཉིན་འཇུག་མས།། ད་མི་འབྲི་མནོ་སྟེ་སྡོད་སོང་པ།། ཤ་ཚ་

བའི་ཆོས་གྲོགས་མཉམ་རོགས་ཀྱིས།། རོགས་སྤྲོད་ཚེ་རང་ཡང་སྤྲོད་དགོ་ལོ།།

གྲོགས་ཤ་ཚ་ཅན་གྱི་ཁ་ལུ་ཉན།། ལགཔ་གཡས་པས་སྨྱུ་གུ་གནགཔོ་ཅིག་

བཤེད།། སྐྱགས་དཀར་བའི་ཤོག་གུ་གཡོནམ་གིས་བཟུང་།། གལ་ཆེ་བའི་དོན་

ཚན་འཚོལ་མ་ཐོབ།། གལ་ཆེ་བའི་དོན་ཅིག་མེདཔ་ལས་བརྟེན།། རང་སྣང་བ་གང་

ཤར་རྩོམ་ཅིག་བྲིས།། རང་གང་ཤར་བྲིས་བའི་རྩོམ་ལུ་ཡང་།། འདི་སྟོང་ལོག་མེན་

པས་སྐུགས་ཡོད་ལོ།། རང་བསམ་ལོ་ཡང་ཡང་དཔད་ལྟ་ཚེ།། སྐུགས་གཅིག་དང་

གཉིས་ཡང་ཁྱད་ཕན་འདུག། རང་སློབ་སྡེ་འདི་ལས་ཚང་བའི་ཚེ།། ཁག་ཆེ་བའི་ཆེ་

ཤོས་སྐུགས་ཚད་མས།། དུས་ད་རེས་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེ་འདིར།། རང་དགའ་བའི་

བདེ་བ་སྐྱོང་སྟེ་སྡོད།། རང་འཕྲལ་གྱི་བདེ་བ་བལྟ་སྟེ་གིས།། འཇུག་ཕན་པའི་ལཱ་

ཅིག་འབད་མ་ཤེས།། ཕྱི་གཟུགས་འདི་རང་གིས་སྦོམ་རུང་རང་།། སེམས་དྲན་པ་

གཞན་གྱིས་བཙུགས་པའི་ཚེ།། ལྟ་ལྟོ་ཚང་བར་ཡང་འགན་བསྡུར་མས།། དོ་མ་

འགན་རང་ཡང་སྐྱོ་སྐྱོཝ་འདྲ།། རང་གང་ཤར་བྲིས་བའི་རྩོམ་འདི་ལུ།། བཅུདཡོད་

མེད་ཚར་ཅིག་གཟྱིགས་གནང་ཞུ།།བཅུད་ཡོད་ན་དཔེ་བསྐྲུན་མཛད་རུང་བཏུབ། 

།བཅུད་མེདརུང་སྐུགས་ཅིག་གནང་ན་ལགས།། 

ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས། 
མི་དམངས་བདག་སྐྱོང་གི་མཐོ་རིམ་གོང་མའི་སྦྱོང་བརྡར་པ།

སློབ་དཔོན་ཡོངས་ལུ་ བཀའ་དྲིན་ཧིང་ལས་རང་བསམ་དགོཔ་འདི་ གལ་ཆེ་
དྲགས་ཅིག་ཨིན།
མཁས་པའི་སློབ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཚེ་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀ་ལུ་ཕན་པའི་བསླབ་བྱ་བཟང་
པོ་དང་ ཡོན་ཏན་སྣ་ཚོགས་གནང་བ་ལས་ སློབ་དཔོན་འདི་ རང་གི་མི་ཚེ་ཅིག་གི་
ལམ་སྟོན་པ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ ཚེ་ཕྱི་མའི་ལམ་སྟོན་པ་བཟུམ་ཅིག་ཡང་
ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་མཛད་རྗེས་ཉེར་མཁོའི་ལུང་འདྲེན་
བདུད་བདུལ་ལས་ ལམ་དྲང་པོ་སྟོན་པའི་དམ་པ་དཀོན། །སེམས་གཅིག་ཏུ་
གནས་པའི་སྒོམ་པ་དཀོན། །ཁྲེལ་ཕྱི་ཐག་རིང་བའི་གྲོགས་པོ་དཀོན། གནས་
གཅིག་ཏུ་མཐུན་པའི་ཁེ་ཕན་དཀོན། །ཟེར་དོ་བཟུམ་སྦེ་ལམ་དྲང་པོ་སྟོན་པའི་སློབ་
དཔོན་འདི་དཀོན་དྲགས་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ ལན་ཐེངས་ཅིག་མཇལ་བའི་སྐབས་
ལུ་ གུས་ཞབས་ཀྱིས་སྒོ་ལས་དམ་ཚིག་བསྟེན་ཏེ་ཞབས་ཏོག་ཞུ་དགོཔ་ཨིན། 
འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ སེམས་དམ་ཚིག་ཆེ་བའི་སློབ་མ་དཀོན་ནི་ཨིནམ་ལས་ རང་
ཡང་སེམས་དམ་ཚིག་ཆེ་བའི་སློབ་མ་ཅིག་གི་གལ་ཁར་ འཛུལ་ནིའི་བརྩི་རྐྱབ་
དགོཔ་ཨིན།།

སློབ་དཔོན་ནི་ རང་གི་མུན་པ་སེལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ སློབ་དཔོན་
གྱིས་གནང་བའི་ཞལ་བཀོད་བཟང་པོ་དང་བསླབ་བྱ་ཚུ་ལུ་ ལོག་ལྟ་སྤུ་ཙམ་ཡང་
མ་བསྐྱེད་པར་ དད་དམ་ལྷོད་མེད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞབས་ཏོག་དང་གུས་པ་
བསྐྱེད་པ་ཅིན་ ཚེ་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀ་ལུ་ བསོད་ནམས་བསག་སྟེ་ ལཱ་དང་བྱ་བ་ག་
ཅི་རང་འབད་རུང་ བསམ་དོན་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་ཚུགས་པའི་རྒྱུ་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན་ནོ།

འཆི་མེད་ཚེ་རིང།
དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་མཐོ་རིམ་གོང་མའི་སྦྱོང་བརྡར་པ།
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༼རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་ཚེ་དབང་སྟོབས་རྒྱས་ཀྱི་སྟོད་གླུ།༽

༉ རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཁྱེད་འདྲ་བ།།

ངེའི་རྣ་བར་གོ་ཡང་དད་མོས་ཆེ།།

དུས་ད་རིས་དངོས་སུ་བཞུགས་ཡོད་ན།།

ང་ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་འཇུག་པ་དགའ།།

༉ རྟོགས་ལྡན་པ་ཤཱཀྱ་ཤྲྱི་ཡི།།

ལུང་རྟོགས་ཀྱི་སློབ་མ་གངས་མེད་ལས།།

མཚན་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་མཚན་དམར་པོ་ལས།།

ཁྱེད་འདྲ་བའི་སློབ་མ་ཡ་མཚན་ཆེ།།

༉ ཐུགས་མཁས་ལ་རྟོགས་པ་ཆེ་བ་དང།།

བླམ་ཨྱོན་གུ་རུའི་ཞལ་གཟྱིགས་གནང།།

སྒོམ་ཉམས་ལེན་ཀུན་ལ་བརྩོན་པའི་བླ།།

ལུས་ཚེ་དང་སྒྲུབ་པ་མཉམ་ལ་དད།།

༉ ཟླཝ་དང་པའི་ཡར་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལུ།།

སྐུ་ཞིང་ལུ་ཕེབས་པའི་དུས་ཨིན་ཟེར།།

མངོན་ཤེས་ཀྱིས་གཟྱིགས་པ་ཡ་མཚན་ཆེ།།

ཁྱེད་འདྲ་བའི་བྱིན་བརླབས་འཇུག་པར་ཤོག།

ཀུན་ལེགས་རྒྱལ་མཚན།

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

༼འཇམ་དབྱངས་བསྟོད་བསྔགས་གསེར་གྱི་གླིང་བུ་མ།༽

༉  ཤེས་རབ་ལྷ་མཆོག་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས།།

ཞལ་རས་མཚར་བ་ཐུགས་རིག་མཁས་པ་འདུག།

བྱམས་པ་སྙིང་རྗེ་ཅན་གྱི་ཡིད་འཕྲོག་ལྷ།།

འགྲོ་དྲུག་ཀུན་ལ་ཕན་པའི་ལྷ་མཆོག་ཡིན།།

༉  རྗེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་སྐུ་མདོག་དམར་སེར་དང།།

དབུ་ལ་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔའི་ཅོད་པན་བཞེས།

ཕྱག་གཡས་ཤེས་རབ་རལ་གྲི་གནམ་ལ་འཕྱར་།

ཕྱག་གཡོན་མེ་ཏོག་ཨུཏྤལ་པོ་ཏི་བསྣམས།།

༉  མཁྱེན་པའི་མཐའ་ནི་ནམ་མཁའི་ཀློངས་ལྟར་ཡངས།།

  འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་མུན་པ་བསལ།།

མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་ཞིང་དུ་དགོད་ནུས་པ།།

རྗེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་ཞབས་ལ༌ཕྱག་འཚལ་ལོ།།

༉  ཉོན་མོངས་ཅན་གྱི་འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་རྣམས།།

ལྷ་མཆོག་གང་གི་རིག་པའི་རལ་གྲི་ཡིས།།

ཉོན་མོངས་མཐའ་དག་གཅོད་པའི་དངོས་གྲུབ་གནང།

མཐར་ཐུག་རྣམ་མཁྱེན་ཞིང་དུ་དགོད་པར་ཞུ༎

བསོད་ནམས་བཟང་མོ།

དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་གཙུག་ལག་འོག་མའི་སྦྱོང་བརྡར་པ།
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༼འབྲུག་པའི་མི་སེར་ཚུ་གི་སྤྱི་ཚོགས་གི་ཁྲིམས་དང་དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་
གི་གནང་བའི་འཁྲུན་ཆོད་ལུ་རྩིས་བསྐུར་དང་ཡིད་ཆེས།༽

-འབྲི་མཁན་གྱི་འཆར་སྣང་།
མ་གཞི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ སངས་རྒྱས་ཁོ་ར་འཛམ་གླིང་ནང་

བྱོན་པའི་ཤུལ་ལས་ ཁྲིམས་ལྷམ་པ་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་གསུངས་ཡོད་རུང་ ང་བཅས་

རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་བཟུམ་ཅིག་ན་འབད་བ་ཅིན་ འབྲུག་མི་ཡོངས་ཀྱི་ཕམ་ 

སྐྱབས་མགོན་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་འབྲུག་ལུ་བྱོན་པའི་རྗེས་སུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་མི་

སེར་ཚུ་ལུ་བདེ་སྐྱིད་འཕེལ་ཐབས་ལུ་ ཆོས་དང་སྲིད་གཉིས་ཀ་ཕན་པའི་ཁྲིམས་ 

ལྷ་ཆོས་དགེ་བ་བཅུ་དང་མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་སོགས་མཛད་གནང་ནུག 

ལོག་ཤུལ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀྱི་སྐྱོང་སྟེ་སྡོད་པའི་དུས་སུ་ མ་འོངས་

སྔོན་གཟྱིགས་ཅན་གྱི་རྒྱལཔོ་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་མཆོག་གིས་ ཁྲིམས་འདི་

དུས་རྟག་ཏུ་ཁག་ཆེ་ཧིང་གཟྱིགས་ཏེ་ རྒྱལཔོ་ཁོ་རའི་བཀའ་རྒྱ་ཐོག་ སྤྱི་ལོ་

༡༩༥༨ ལོ་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གི་ཁྲིམས་གཞུང་ཆེན་མོ་ བརྩམས་

གནང་མ་ཚད་ ཁྲིམས་གཞུང་ཆེན་མོ་འདི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ཁྲིམས་འགོ་དང་

པ་སྦེ་ཟྱིན་བྲིས་བཀོད་ནུག།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ལུ་དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་འདི་ ནང་སྲིད་ལྷན་ཁག་ལས་ཟུར་དུ་ཕྱེ་

བའི་རྗེས་སུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་ཡུལ་མེད་པར་ རྫོང་ཁག་དང་དྲུང་ཁག་རེ་

ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་རེ་དང་ རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་ལུ་ ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་དང་

མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ཚུ་གཞི་བཙུགས་མཛད་དེ་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་ 

རྩ་ཚན་༢༡་པའི་དོན་ཚན་༡ པ་ལྟར་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་གིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིང་

ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བློ་གཏད་དང་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་བསྐུལ་མ་དང་ དྲང་ཁྲིམས་

སྨིན་ཐབས་ལུ་ འཇིགས་སྣང་ཡང་ན་མཐུན་འགྱུར་ འོས་མེད་བསྣ་འགངས་མེད་

པར་ དྲང་སྙོམས་དང་རང་དབང་གི་བདག་སྐྱོང་ཐོག་ལས་སྙིང་ཐག་པ་ནས་དུས་

རྟག་ཏུ་ ཕྱག་ལཱ་མཛད་པའི་རྗེས་སུ་ འབྲུག་པའི་མི་སེར་མང་རབས་ཀྱི་ ལོ་བཅུ་

ཕྲག་ལས་ལྷག་སྟེ་ སྔོན་གོང་མ་ཚུ་གི་མཛད་བཞག་པའི་ཁྲིམས་དང་ ཁྲིམས་ཀྱི་

འདུན་ས་ལས་གནང་བའི་འཁྲུན་ཆོད་ལུ་ ཡིད་ཆེས་དང་བློ་གཏད་གུས་ཞབས་

བསྐྱེད་སྡོད་ནུག།

ཨིན་རུང་ ད་རེས་དུས་རབས་༢༡ པ་སྙིགས་མ་ལྔ་བདོའི་དུས་སུ་ འཛམ་གླིང་

རྒྱལ་ཁབ་ག་ར་ཡར་རྒྱས་འགྱོ་ འཛམ་གླིང་འཕྲུལ་ཆ་གིས་སྐྱོང་པའི་དུས་ལུ་ 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཡང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ཡར་རྒྱས་འགྱོ་བའི་སྐབས་ 

འབྲུག་པའི་མི་མང་རབས་ཅིག་གིས་ སྔོན་བྱོན་གོང་མ་ཚུ་གིས་མཛད་བཞག་ཡོད་

པའི་རིགས་གཞུང་དང་ ལམ་སྲོལ་ལུ་སྤྲོ་བ་མ་བསྐྱེད་པར་ འཕྲུལ་ཆ་ཚུ་ལུ་སྤྲོ་བ་

བསྐྱེད་དེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཚུ་ འཕྲུལ་ཆ་ལས་

བརྟེན་ཧ་གོ་སྡོད་ཨིན་མས། དེ་མ་ཚད་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཁྲིམས་དང་ 

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་གནང་བའི་འཁྲུན་ཆོད་ལུ་ སྐྱོན་བཤད་རྐྱབ་སྟེ་ གུས་

ཞབས་དང་བརྩི་བཀུར་མེད་པའི་དུས་ལུ་ལྷོད་དེ་འདུག།

ད་རེས་ ང་བཅས་འབྲུག་པའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཐུགས་བཞེད་གནང་ཐངས་འབད་བ་

ཅིན་ ཁྲིམས་དང་མ་མཐུན་པའི་ལཱ་འབད་ནི་འདི་ཁྲིམས་ལས་བརྒལ་བ་སྦེ་མ་

ཚོརཝ་མ་ཚད་ གལ་སྲིད་ཁྲིམས་སྡེ་དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་བཟུང་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ 

ཁོ་རའི་ལཱ་འབད་ཚུགས་མི་ལུ་བལྟ་སྟེ་དཔའ་ཉམས་བསྐྱེད་སྡོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་

མས་ ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ཁྲིམས་སྡེ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁྲིམས་དང་མ་མཐུན་པའི་ལཱ་

འབད་སར་བཟུང་སྟེ་ ཁྲིམས་ཕོག་པ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་ ཁྲིམས་ལས་བརྒལ་བ་སྦེ་

མནོ་བསམ་བཏང་བའི་དུས་ལུ་བལྟཝ་ད་ འབྲུག་པའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ཐུགས་

བཞེད་གནང་ཐངས་འདི་ ངོ་ཚ་སི་སི་དང་བློ་ཕམ་སི་སི་ཨིན་མས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ར་ 

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་གནང་བའི་འཁྲུན་ཆོད་ལུ་ར་འབད་རུང་ རྩོད་གཞི་རྐྱབ་

མི་བརྒྱ་ཆ་ལས་བརྒྱ་ཆ་༣༠ལྷག་ཙམ་ཅིག་གིས་ ཁྲིམས་དང་འཁྲུན་ཆོད་ལུ་ཡིད་

ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས་ གཞན་བརྒྱ་ཆ་༧༠ ལྷག་ཙམ་གྱིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་

ལས་གནང་བའི་འཁྲུན་ཆོད་ལུ་ ཡིད་ཆེས་མ་བསྐྱེད་པར་ཁ་བཏངམོ་ཨིན་པས། དེ་

ཡང་རྩོད་གཞི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་མི་ཚུ་གིས་ རྩོད་གཞི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་མི་འདི་ཁོ་རའི་ 

གཏམ་བདེན་པ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་མནོ་ནི་འདི་གིས་ འཁྲུན་ཆོད་ལུ་གུས་

ཞབས་དང་བརྩི་བཀུར་མ་བསྐྱེད་ རྩོད་གཞི་ཕམ་མི་ཚུ་གིས་ ཁོ་རའི་འཛོལ་བ་

མནོ་བསམ་མ་བཏང་པར་ ཕྲང་ཕྲང་ར་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་ཁ་བཏང་བའི་དུས་

ལུ་ལྷོད་ནུག།

རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་གི་ཞལ་འཛོམས ཐེངས ༡༩ པ་ སྤྱི་ལོ ༢༠༡༠ 

སྤྱི་ཟླ ༦ པའི་ཚེས ༡༡ ལུ་ མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་གིས་གསུངས་ནང་ 

ཁྲིམས་འདི་རླུང་མ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ རླུང་མ་འདི་མི་ག་ར་ལུ་དུས་རྒྱུན་གལ་མཁོ་

ཅིག་ཨིན་ དེ་འབདཝ་ལས་ད་རེས་མི་སེར་གྱི་ གནས་ཏེ་ཡོད་མི་ཁྲིམས་འདི་ 

བཟང་པོ་ཅིག་དགོ་ ཁྲིམས་འདི་བཟང་པོ་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན མི་སྡེ་ནང་དགའ་བ་

དང་སྐྱིད་པ་ མཐུན་ལམ་ཚུ་བྱུང་ནི་ཨིན། དེ་མེན་པར་མི་སྡེ་ནང་མི་སེར་གི་གནས་

ཏེ་ཡོད་མི་ཁྲིམས་འདི་ངན་པ་ཨིན་པ་ཅིན མི་སྡེ་ནང་དགའ་བ་ཕ་ར་བཞག་དཀའ་

ངལ་འབྱུང་སྟེ་རང་སྡོད་འོང་ཟེར་གསུངས་པ་ལྟར་ ཁྲིམས་རྩོམ་མི་ཚུ་གིས་འབད་

རུང་ ཞིབ་འཚོལ་མཐར་ཕྱིན་མཛད་དེ་ དུས་ད་ལྟ་དང་མ་འོངས་གཉིས་ཀ་ལུ་ཕན་
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༼ཕ་མ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ལགས།༽
༉ གསེར་ལས་དཀོན་པའི་དལ་འབྱོར་མི་ལུས་ཐོབ།།

ཆོས་ལྡན་འབྲུག་གི་ཡུལ་ལུ་སྐྱེས་མི་དང་།།

ཕ་མ་བཟང་པོའི་བུ་གཞིར་སྐྱེས་མི་འདི།།

སྔོན་གྱི་ལས་དང་སྨོན་ལམ་བཟང་ཆི་ནུག།

༉ ཆུང་ཀུའི་དུས་སུ་ཟས་དང་གོས་ཕུད་བྱིན།།

ཚ་བ་མེ་དང་གངས་བ་ཆུ་ལས་བསྐྱབས།།

ཡོད་པ་རང་དང་མེད་པ་རོགས་ལས་འཚོལ།།

མི་ཡི་གལ་ཁར་བཙུགས་པ་བཀྲིན་ཆེ།།

༉ ཟ་བའི་ལྟོ་དང་ཉལ་བའི་ཉིད་ཆད་དེ།།

མ་འོངས་བུ་གཞི་མང་པོའི་གཏན་ཁར་དམིགས།།

འབྲི་ལྷག་ལ་སོགས་ཤེས་རིག་ཡོན་ཏན་ཚུ།།

རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་གནང་བ་བཀྲིན་ཆེ།།

༉ སེམས་ལུ་སྡུག་བསྔལ་ཡོད་ན་འཁྲུལ་རོགས་ཁྱོད།།

དགའ་བའི་དུས་སུ་རྩེ་བའི་རྩེད་རོགས་ཁྱོད།།

བྱམས་དང་བརྩེ་བས་རྟག་ཏུ་སྐྱོང་མི་ལུ།།

ང་ཡི་ཕ་མ་གཉིས་ཀ་བཀྲིན་ཆེ།།

༉ ཁྱོད་ཀྱིས་གནང་བའི་བསླབ་བྱ་ཡོན་ཏན་སོགས།།

རང་ལུ་མ་ཚད་གཞན་ལུ་ཕན་ཐོགསཔ་ལས།།

མ་འོངས་ཕ་མའི་སྐྱིད་སྡུག་འབྱུང་མི་ཚུ།།

བསལ་བར་ནུས་པའི་སྨོན་ལམ་ང་ཡིས་བཏབ།།

༉ བསླུ་བ་མེད་པའི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ་གིས།།

ང་ཡི་ཕ་མ་ན་ཚ་སྡུག་བསྔལ་སོགས།།

འབྱུང་ནི་མེད་པའི་སྨོན་ལམ་ང་ཡིས་བཏབ།།

སླར་ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་བུ་མོ་སྐྱེ་བར་ཤོག། །།

ཚེ་རིང་དཔལ་འཛོམས།

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

པའི་ཁྲིམས་བཟོ་གནང་དགོཔ་དང་ འཁྲུན་ཆོད་གནང་མི་ཚུ་གིས་འབད་རུང་ མི་

སེར་ཚུ་གི་བློ་གཏད་དང་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ཚུགས་པའི་་ འཁྲུན་ཆོད་གནང་ནི་ལུ་

བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་ནིའི་ འགན་ཁག་འབག་དགོཔ་ཨིན་མས།

རྒྱལ་པོ་ལུ་དགོ་པའི་འབངས་ འབངས་ལུ་དགོ་པའི་མི་སེར་ མི་སེར་ལུ་དགོ་པའི་

བདེ་སྐྱིད་ བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་རྩ་བ་ཁྲིམས་ཟེར་སླབ་དོ་བཟུམ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་བདེ་སྐྱིད་

ཤར་དགོ་པ་ཅིན་ མི་སེར་ཚུ་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་དང་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་

ལས་གནང་བའི་འཁྲུན་ཆོད་ལུ་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དགོ། འབྲུག་པའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ 

ཁྲིམས་དང་འཁྲུན་ཆོད་ལུ་ཡིད་ཆེས་བཀོད་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་

ཉིམ་ཤར་ནིའི་དོན་ལུ་ རང་གི་བསམ་འཆར་ལས་འབད་བ་ཅིན་ དང་པ་མི་

དམངས་ཀྱི་ཁྲིམས་དང་འཁྲུན་ཆོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ བློ་གཏད་དང་ཡིད་ཆེས་མེད་

པར་ཡོད་མི་འདི་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དེ་ ཡིད་ཆེས་ཡོདཔ་སྦེ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་

དམངས་ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་གོ་བ་སྱེལ་དགོཔ་ གཉིས་པ་ལུ་སློབ་གྲྭ་ཁག་ 

མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ དེ་ལས་སྦྱོང་བརྡར་སྱེལ་ཁང་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ ཁྲིམས་དང་

འབྲེལ་བའི་ཆོས་ཚན་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་ཆུང་ཀུ་བསྒང་

ལས་རང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་དང་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་གནང་བའི་འཁྲུན་

ཆོད་ དེ་ལས་སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས་ཚུ་ལུ་གུས་ཞབས་དང་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་

དགོ་པའི་སྐོར་ལས་སློབ་སྟོན་འབད་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་མས། 

གསུམ་པ་ལུ་སྔོན་ལས་བརྩམས་ཏེ་ཡོད་མི་ཁྲིམས་ཚུ་ དུས་ཀྱི་སྒྱུར་བ་དང་མི་སེར་

གྱིས་དགོ་མཁོ་དང་བསྟུན་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་འཕྲི་སྣོན་མཛད་

དགོཔ་འདི་ གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་འབད་མཐོང་ཡི།

རྡོ་རྗེ་ནོར་བུ།

ཁྲིམས་དོན་མཐོ་རིམ་གོང་མའི་སྦྱོང་བརྡར་པ།
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༼དེང་སང་རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གྱིས་སྦེ་ལམ་ལུགས་སྲོལ་ལུ་
ཕན་གནོད།༽

༉ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ དེང་སང་འཕྲུལ་རིག་གི་གོང་འཕེལ་ལས་

བརྟེན་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་འགྱུར་བ་མགྱོགས་དྲག་སྦེ་འགྱོ་བའི་དུས་སྐབས་འདི་ནང་ 

གོང་འཕེལ་འདི་ལས་བརྟེན་རྒྱལ་ཁབ་རང་ར་སོ་སོའི་ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་ རིག་

གཞུང་ཚུ་ལུ་ཕན་གནོད་འབྱུང་བཞིན་པ་ཡོདཔ་ཨིན།  སྤྱིར་བཏང་ འཇིག་རྟེན་གྱི་

ཆོས་ག་ཅི་རང་ཨིན་རུང་ འདི་ལུ་ལེགས་པའི་ཆ་ཡོན་ཏན་དང་ མི་མཛེས་པའི་ཆ་

སྐྱོན་གཉིས་ཆ་རང་འོང་ནི་ཨིན་རུང་ ལོངས་སུ་སྤྱོད་པ་པོ་ མནོ་ཅན་མི་རང་གིས་

ནང་གི་སེམས་ཀྱི་ཉ་མོ་དྲན་པའི་ལྕགས་ཀྱུས་བཟུང་སྟེ་ མཛེས་པའི་ཡོན་ཏན་འདི་

ལེན་དགོཔ་ཁག་ཆེཝ་ལས་བརྟེན་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་ལས་བརྟེན་ 

ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ལུ་ཕན་གནོད་ག་དེ་སྦེ་རང་འབྱུང་བཞིན་པ་

ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་མདོ་བསྡུས་ཙམ་འབྲི་ནི་ཨིན།

 དེ་ཡང་ དང་པ་ཕན་པ་ག་དེ་སྦེ་རང་འབྱུང་དོ་ག་ཟེར་བ་ཅིན་ སྔོན་གྱི་

དུས་ལུ་ལམ་སྲོལ་ཚུ་མ་འོངས་རྒྱུན་སྐྱོང་དང་སྟོན་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་བཞག་ནི་འདི་ 

དཀའ་ངལ་དང་གདོང་ལེན་ཆེ་ཤོས་ཅིག་སྦེ་སྡོད་ནུག། ཨིན་རུང་ དེང་སང་ ཚན་

རིག་ལས་བརྟེན་པའི་འཕྲུལ་རིག་གོང་འཕེལ་དང་ འཕྲུལ་རིག་གསར་གཏོད་

ལས་བརྟེན་ དངོས་ཅན་དང་དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་ག་ཅི་རང་ཨིན་རུང་ དཀའ་

ངལ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་མ་འོངས་པའི་ མི་རབས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཉམས་སྲུང་འབད་

ཚུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ལེགས་བཤད་ལས། ཇི་སྲིད་ལམ་

སྲོལ་གནས་ཀྱི་རིང་།། དེ་སྲིད་རྒྱལ་ཁབ་རང་དབང་གནས།། ཟེར་གསུངས་ཡོད་དོ་

བཟུམ་སྦེ་ རྒྱལ་ཁབ་རང་དབང་གི་སྲོག་ཤིང་ མི་ཉམས་ཡུན་བརྟན་བཞག་ནི་ལུ་

ཕན་ཐོགས་འབྱུང་སྟེ་རང་ཡོདཔ་ཨིན།

གཉིས་པ་ གོང་འཕེལ་འདི་ལུ་བརྟེན་པའི་གནོད་པ་ག་དེ་སྦེ་རང་འབྱུང་སྟེ་ཡོད་ག་

ཟེར་བ་ཅིན་ གསར་གཏོད་འཕྲུལ་རིགས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་ཁབ་ཡོད་

ཚེ་ཅིག་གི་གནས་སྟངས་དང་ ལམ་སྲོལ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ཡང་ སྡོད་ས་གཅིག་ལས་

ཤེས་ཚུགས་པའི་དུས་སྐབས་ལུ་ལྷོད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ འདི་གིས་ ལོ་ན་མ་སྨིན་

པའི་ན་གཞོན་ཚུ་གིས་ རང་གི་ལམ་སྲོལ་ ཁ་སྐད་དང་གྱོན་ཆས་ཚུ་ལུ་ཞན་

མདོག་བལྟ་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ལམ་སྲོལ་ལུ་སྤྲོ་བ་ཆེ་སུ་འགྱོ་བཅུག་དོ་

ཡོདཔ་ཨིན། ཁ་གཏམ་ལས། གཡུས་ཆུ་འཐུང་ན་གཡུས་ཁྲིམས་སྲུང་།། ཟེར་མི་

ཚུ་ཡང་སྣང་བ་ར་མེད་པར་ རྩ་བ་གསུམ་ལུ་དྲིན་ལན་ག་ནི་ཡང་མེད་པ་སྡོད་མི་ཚུ་

ཡང་ དེང་སང་གི་འགྱུར་བ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས། ད་རེས་ཀྱི་དུས་ལུ་ ཡོད་ཏན་

རྐྱངམ་ཅིག་འདི་གཞི་ག་ཏེ་ལས་ཡང་འཐོབ་ཚུགསཔ་ཨིན་རུང་ མི་ཚེ་ནང་ ག་ཅི་

ལས་ཡང་ཁག་ཆེ་བའི་ བརྩི་མཐོང་དང་འབྲེལ་བའི་ཡོན་ཏན་འདི་ཚུ་འདི་ རང་

སོའི་ལམ་སྲོལ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་འཐོབ་པའི་ཡོན་ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ཨིན། དེ་ཡང་ 

དེང་སང་རྣམ་གཡེངས་ཀྱི་རྒྱུ་ རྒྱང་མཐོང་དང་ འགྲུལ་འཕྲིན་ ཡོངས་འབྲེལ་དང་

མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ཚུ་ལས་བརྟེན་མི་ཚུ་སྒྱིད་ངན་བཟོ་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ བརྩི་མཐོང་

དང་འབྲེལ་བའི་ཡོན་ཏན་ བཟའ་བཅའ་འགྲོ་གསུམ་ སྔ་ཕྱི་ཁ་ཐུན་དང་ཕྱག་

འཚལ་ནི་ཚུ་ཡང་ ད་རེས་ནངས་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཉམས་དོ་ཡོདཔ་

ཨིན།

མཇུག་ར་ ལོག་གཅིག་ཁ་ཐུག་ལས་ གོང་འཕེལ་ལས་བརྟེན་ལམ་སྲོལ་འདི་ཚུ་

རྒྱུན་སྐྱོང་སྟེ་བཞག་ཚུགས་རུང་ ལོག་གཅིག་ལས་ལམ་སྲོལ་འདི་ཚུ་ལུ་བརྟེན་

འབྱུང་མི་ ཁྱད་པར་གྱི་བརྩི་མཐོང་དང་འབྲེལ་བའི་ཡོན་ཏན་ཚུ་ ཉམས་དོ་ཡོདཔ་

ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ས་པན་ཆེན་གྱིས་ ལེགས་པར་བཤད་པ་ལས། 

ལུགས་སྲོལ་རྙིང་པ་སྲོག་བཞིན་དུ།། གཅེས་ཤིང་གོང་འཕེལ་མ་གཏང་ན།། རྩ་བ་

རུལ་བའི་སྡོང་པོ་བཞིན།། མི་འདོད་བཞིན་དུ་འགྱེལ་བར་འགྱུར།། ཟེར་གསུངས་པ་

བཞིན་ ལམ་སྲོལ་ལུ་བརྟེན་ཐོབ་པའི་ཁྱད་ཆོས་བཟང་པོ་ཚུ་ད་ལྟོ་ལས་དག་སྣང་

ཆེན་པོའི་ཐོག་ལས་བདག་འཛིན་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཡུན་མི་རིང་བར་ཉམས་ནིའི་

ཉེན་ཁ་སྦོམ་ཡོདཔ་ཨིན་ནོ།།

ཚེ་རིང་རྒྱལ་མཚན། 

དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་མཐོ་རིམ་གོང་མའི་སྦྱོང་བརྡར་པ།
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༼སྒྲིགས་ལམ་རྣམ་གཞག་དགོས་པའི་ཁུངས།༽

༈  ཨོཾསྭསྟི ༑ སྒྲིགས་ལམ་རྣམ་གཞག་དང་བཟང་པའི་སྤྱོད་པ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་

དང་ལུང་ཕྱོགས་ འདི་བཟུམ་སྦེ་ ས་གནས་ག་ཏེ་སྡོད་རུང་ ལེགས་པའི་རྣམ་

གཞག་འདི་ མེད་ཐབས་མེད་པར་ ཉེ་བར་མཁོ་བའི་བེམ་པོ་རྩ་ཅན་ཅིག་ཨིན།

 དེ་ཡང་ དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས།

  ཁྲིམས་ནི་རྒྱུ་དང་མི་རྒྱུ་ས་བཞིན་དུ།།

  ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་གཞི་རྟེན་ལགས་པར་གསུངས།།

ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རིམ་པ་ལས་འབད་རུང་ རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་

ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་ངོ་རྟགས་དང་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་

གཞི་རྟེན། ལམ་ལུགས་སྲོལ་གྱི་སྲོག་ཤིང་། མི་སྡེའི་མཐུན་ལམ་དང་མཉམ་

འབྲེལ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་འདི་ཡང༌ སྒྲིགས་ལམ་རྣམ་གཞག་འདི་ཨིན།

རང་རང་སོ་སོའི་ལཱ་དང་རིམ་པ་ལས་འབད་རུང་ སྒྲིགས་ལམ་རྣམ་གཞག་འདི་ 

ཤེས་བྱའི་ཡོན་ཏན་ག་ར་གི་ཆ་ཤས། ཡ་རབས་བཟང་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་རང་བཞིན། 

གཏམ་སྙན་གགས་ཀྱི་འབྱུང་གནས། མདོར་ན་ ལྷ་ཆོས་མི་ཆོས་ག་རའི་ནང་ མེད་

ཐབས་མེད་པར༌རང༌རྒྱུད༌ལུ་ཉེ༌བར༌མཁོ་བའི་ཀུན་ཚང་གི་གཞི་རྟེན་མེད་དུ་མི་རུང་

བ་ཅིག་ཨིན།

དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ སྒྲིགས་ལམ་རྣམ་གཞག་འདི་ རང་གཞུང་རྒྱལ་ཁབ་

གསུམ་དང༌ འཕྲལ་ཕུགས་གཉིས་ལུ་ཕན་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཞི༌བདེ༌དང༌ དགའ༌

སྐྱིད༌གཉིས༌ཡང༌སྒྲིགས༌ལམ༌ལས༌བརྟེན༌ཏེ༌གནས༌ཚུགས། 

རྒྱལ༌ཁབ༌ཀྱི༌འཕྲལ༌ཕུགས༌གཉིས༌ཀྱི༌མཐའ༌དོན༌བསྒྲུབ༌ཐབས༌ལུ༌ གཞུང༌གི༌

བཀའ༌དང༌སྲིད༌བྱུས༌ཚུ༌སྒྲིགས༌ལམ༌ལུ༌བརྟེན་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 

སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་རྩ་བ་དེ་ཡང་ སྒྲིགས་ལམ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་སྲུང་ཚུགས། 

སྒྲིགས་ལམ་རྣམ་གཞག་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྟགས་དང་ སྔར་སྲོལ་

ལམ་ལུགས་བཟང་པའི་སྲོག་ཤིང་། མི་སྡེའི་མཐུན་ལམ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཐུན་

ལམ་གཅིག་སྒྲིལ་དེ་ཡང་ སྒྲིགས་ལམ་ལས་སྲུང་དོན། རང་སྒྲིགས་རང་ལུ་ཡོདན་ 

གཞན་གྱིས་སླབ་དགོསཔ་ག་ནི་ཡང་མི་ཐོན༌ནི༌ཨིནམ༌མ༌ཚད་ རང་ཚུགས་མ་

༼མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པར་བསྟོད་པའི་གླུ་དབྱངས་རོལ་མོ།༽

༉ དགའ་ལྡན་ལྷ་ཡུལ་མཉམ་པའི་འབྲུག་ཡུལ་དུ། །ལུང་བསྟན་ཅན་གྱི་མངའ་

བདག་ཚངས་པ་མཆོག །མི་སེར་ལྷ་འཁོར་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱབས་མགོན་དུ། །མི་ཡི་

གཟུགས་སུ་བྱོན་པར་ངོ་མཚར་ཆེ། །རྒྱལ་ཁབ་དམག་རུམ་མུན་པས་འདིར་བའི་

དུས། །དཔའ་རྩལ་རྒྱལ་པོའི་མཐུ་སྟོབས་དྲག་པོ་བཞེས། །སེངྒེའི་གསེར་ཁྲི་སྟེང་དུ་

བཞུགས་ཞིནམ་ལས། །ཞི་བདེ་བདག་པོ་ཁྲིམས་ལུགས་གསར་རྩོམ་མཛད། །

རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་མེད་པར་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས། །རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་

མཐུན་ལམ་རྒྱས་པར་མཛད། །ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་ཡར་ངོའི་ཟླ་བ་བཞིན།  

།སྐལ་ལྡན་ཡོངས་ཀྱི་མྱོང་ཚེ་སྤྲོ་ཉམས་ཤར། །རོགས་གཞན་གོམ་པ་མདུན་དུ་སྤོ་

བའི་ཚེ། །རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་འགན་ས་མེད་རུང་རང་། །ཆོས་དང་རིག་གཞུང་

ལམ་སྲོལ་ནགས་ཚལ་སོགས། །མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་བདེ་བས་སྐྱོང་། །

དབང་ཚད་ཕྱིར་སྱེལ་དོན་ལུ་དམངས་གཙོའི་གཞུང་། །འབངས་འཁོར་ཡོངས་ཀྱིས་

དྲི་མེད་གནང་མི་འདི། །སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་མི་དབང་ཁྱེད་འདྲ་བ། །སྟོང་གསུམ་

གནས་ལུ་མཇལ་བ་ཤིན་ཏུ་དཀོན། །བྱང་སེམས་སྤྲུལ་པའི་མི་དབང་མངའ་བདག་

མཆོག །མི་འགྱུར་བརྟན་པ་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་བཞིན་དུ། །སྐུ་ཚེ་ཉིན་ཟླ་གཉིས་དང་མཉམ་

ནས་ནི། །བསྐལ་པའི་བར་དུ་བཞུགས་པའི་སྨོན་ལམ་ཞུ། །

རྣམ་བཟང་སྒྲོལ་མ།

མི་དམངས་བདག་སྐྱོང་གི་མཐོ་རིམ་གོང་མའི་སྦྱོང་བརྡར་པ།
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ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ང་བཅས་ར་མི་ཚུ་ རང་མགོ་རང་འདྲོངས་ཚུགས་པའི་

རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་མེད་པ་ཅིན་ རིགས་རུས་མཐོ་རུང་ རང་ལུ་ཆ་བཞག་བསྐྱེད་མི་

ཡང་མི་འོང་ནི་ཨིན་མས། དེ་བཟུམ་སྦེ་སླབ་སྲོལ་གཅིག་ལས་ཡང་ སྐྱིདནི་གནམ་

ཁའི་བྱ་ཡང་འཁོར།། སྡུགནི་མཆན་གྱི་བུ་གིས་ཡང་སངས།། ཟེར་སླབ་དོ་བཟུམ་

སྦེ་ རང་ལུ་རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་མེད་པ་ཅིན་ རང་གི་བུ་གཞི་ངོ་མ་ཚུ་གིས་ཡང་ 

རྒྱབ་ཁར་བཀོ་བཞག་སྟེ་ སེམས་སྐྱོ་བའི་གཞི་ལུ་འགྱུར་ནི་ཨིན་པས།

དེ་མ་ཚད་ ད་རེས་ནངས་པའི་དུས་ལུ་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་

དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་སྒྲུབ་ཐབས་ལུ་ འབྲུག་གཞུང་གི་དམིགས་གཏད་

གཙོ་བོ་ར་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དཔེར་ན་ དབུལ་ཕོངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་

བསལ་ནི་འདི་ གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། དམིགས་བསལ་དུ་ ད་རེས་ནང་

པར་རྒྱུ་སྟོབས་ཆེ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གིས་ དབང་བའི་དུསཚོད་ཁར་ རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་

ཀུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་བཟུམ་ལུ་ རང་དབང་རང་བཙན་གྱི་སྲུང་སྐྱོབ་ངོ་མ་ར་ ང་

བཅས་རའི་གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་ གཞན་ལུ་རེ་མ་དགོ་པར་ རང་གི་རྒྱུ་གིས་

ལྕོགས་ཏེ་འབད་ནི་འདི་ཁག་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

མཇུག་ར་ ང་གིས་འབད་བ་ཅིན་རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དུས་ད་ལྟོ་

དང་མ་འོངས་པའི་ སྲུང་སྐྱོབ་དང་ཞི་བདེ་བརྟན་ཐབས་ལུ་དང་ སྤྱིར་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་

ཀྱི་མཐའ་དོན་ ལྷག་པར་དུ་རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་བསྒྲུབ་ཐབས་

ལུ་ ཡོདན་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་མེདན་ཐབས་ཆགས་པ་གཅིག་ཨིན་ནོ།

ཀུན་ལེགས་དབང་རྒྱལ།

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

ཤོར་བར་ འགྲོ་བ་མིའི་དབང་ཆ་དང་ལྡན་ཐབས་ལུ་ཡང་ སྒྲིགས་ལམ་རྣམ་གཞག་

འདི་ ཕན་ཐབས་ཆེ་བའི་གཞི་རྟེན་ ངོ་མ་ཅིག་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས། 

 

 

པདྨ་ཕྲིན་ལས། 

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

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

༼རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་སྒྲུབ་ཐབས་ལུ་རྒྱུ་ནོར་ལོངས་
སྤྱོད་ཡང་ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར།༽

༉ ང་བཅས་ར་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ གཞུང་གིས་ཕྱག་ལཱ་ག་ཅི་ར་

གནང་རུང་ གཙོ་བོ་ར་མི་སེར་ཚུ་གི་ ཞི་བདེ་འབྱུང་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ཨིན། རྒྱལ་

ཁབ་ནང་རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་སྒྲུབ་ཐབས་ལུ་ ང་གིས་འབད་

བ་ཅིན་རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ཚུ་ཡང་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན། དེ་ཡང་རྒྱུ་ནོར་

ལོངས་སྤྱོད་ཟེར་སླབ་ད་ལུ་ རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་ནོར་དང་ རྒྱུ་གསེར་

དངུལ་གྱི་རྒྱུ་ནོར་ཟེར་ལྷམ་པ་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡོད། ང་བཅས་ར་རྒྱལ་ཁབ་བཟུམ་

ཅིག་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ར་ རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་ནོར་ ས་

ཆུ་མེ་རླུང་། ནགས་ཚལ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ ང་བཅས་འགྲོ་བ་མི་རྐྱངམ་གཅིག་མེན་

པར་ དུད་འགྲོ་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་ ཞི་བདེ་ལུ་ཡང་ མེད་ཐབས་མེད་པའི་ནོར་བུ་

བཟུམ་ཅིག་ཨིན།

དེ་མ་ཚད་དཔལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱུ་ནོར་ཡང་ སྤྱིར་གྱི་བླམ་ཆོསཔ་དང་འཇིག་རྟེན་པ་

གཉིས་ཆ་ར་ལུ་མེད་པ་ཅིན་མི་བཏུབ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། དེ་ཡང་ཤིང་གི་བསྟན་བཅོས་

ལས་་་་་

ལོངས་སྤྱོད་དཔལ་དང་མི་ལྡན་ན།། རིགས་རུས་མཐོ་ཡང་དགོས་པ་ཆུང་།།

དགོས་པའི་གྲིབ་བསིལ་མེད་གྱུར་ཚེ།། རྩེ་མོ་མཐོ་བས་ཅི་ལ་ཕན།། 
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༼འབྲུག་པ་ཨིན་པའི་དགའ་བ།༽
༉ ཚེ༌སྔོན༌ཚོགས༌བསགས༌ཡོད༌མེད༌མ༌ཤེས༌རུང༌།། 
   ཐོབ༌པར༌དཀའ༌བའི༌མི༌ལུས༌རིན་ཆེན་ཐོབ།། 
   དབང་པོ་སྒོ་ལྔར་སྐྱོན་གྱིས་མ་ཕོག་པར།།
    མི༌ཡི༌ལུས༌རྟེན༌ཐོབ༌པར༌སེམས་རེ་དགའ།།

ཆུང༌ཀུའི༌དུས༌ལུ༌ཆུ༌དང༌མེར་མ༌བཏང༌།། 
ཟས༌དང༌གོས༌ཀྱི༌ཕུད༌སོགས༌བྱིན༌ཏེ༌གིས།།
ཡོད༌པ༌རང༌དང༌མེད༌པ་གཞན༌ལས༌འཚོལ།། 

བྱམསབརྩེའི༌ཕ༌མ༌ཡོད༌པ༌དགའ༌བ༌ཆེ།།
ཤ༌རུས༌གཅིག༌པའི༌སྙིང༌གི༌སྤུན༌ཆ༌ཚུ།། 
དགའ༌བ༌སྐྱོ༌བའི༌དུས༌ལུ༌རྟག༌བུ༌ཡོད།།
སྐྱིད༌སྡུག༌མཉམ༌ཅིག༌མཐོང༌བའི༌སྤུན༌ཆ༌ཚུ།། 
མེད༌ན༌ཐབས༌ཆག༌ཡོད༌དེ༌དགའ༌བ༌ཆེ།།

བསིལ་དྲོད་ལྡན་པའི་རང་ཡུལ་སྐྱིད་པའི་ལྗོངས།། 
འབྲུག་གཞུང་བཀའ་དྲིན་ཤིན་ཏུ་ཆེཝ་ལས་བརྟེན།།

ཤེས༌རིག༌རིན༌མེད༌སྟོང༌པར་གནང་མི་ལུ།། 
བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་སེམས་ལས་མི་བརྗེད་གོ།

རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་འཁོར་ལྟ་ན་དགའ་ཏོག་ཏོ།། 
སྡོད་ན་མི་དང་སེམས་ཅན་སྐྱིད་ཏོང་ཏོ།།
ལུས་སེམས་བདེ་བར་བཀོད་པའིའབྲུག་ཡུལ་ལུ།།
དབང་ཕྱུག་བརྒྱུད་འཛིན་བྱོན་པ་སྐལ་བ་བཟང་།།
   བཀའ་དྲིན་དེ་ཚུ་རྟག་བུ་སེམས་ཁར་དྲན།། 

བསམ་པའི་ལཱ་ཚུ་རྟག་བུ་དེ་བསྟུན་འབད།།
དཔའ་ཉམས་ཐོག་ལས་ཁ་ལས་རྫོང་ཁ་སླབ།། 

འབྲུག་པའི་ཆས་གོས་ཚང་སྟེ་སེམས་རེ་དགའ།།
ཕ་མ་སྤུན་དང་སློབ་དཔོན་ཆ་རོགས་ཚུ།། 
ཐ་དང་དམ་ཚིག་ཐོག་ལས་བརྩི་བཀུར་ཞུ།།
ལས་དང་སྨོན་ལམ་བཟང་པོའི་ཚོགས་བསགས་ཏེ།། 
དེ་ཡི་དྲིན་ལན་འཇལ་ཐོབ་དགའ་བ་བསྒོམ།།

གསང་སྔགས་ཆོས་རྒྱས། 
མི་དམངས་བདག་སྐྱོང་གི་མཐོ་རིམ་གོང་མའི་སྦྱོང་བརྡར་པ།

༼སློབ་དཔོན་གྱི་བཀྲིན་རྗེས་སུ་དྲན་པ།༽

༉ སྤྱི་གཙུག་ཉི་ཟླ་འདྲ་བའི་སློབ་དཔོན་རྣམས།།

སྐྱེ་འགྲོ་ཡོངས་ཀྱི་བློ་ཡི་མུན་པ་བསལ།།

བླང་དོར་གནས་ཀྱི་བྱ་བ་མ་རྨོངས་པའི།།

སྐྱེ་བོ་ཀུན་དང་མཐུན་པར་གྱུར་པ་འདི།།

སློབ་དཔོན་ཁོ་ནའི་བཀྲིན་ཡིན་པར་བསམས།།

༉ བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཞུ་བར་འདོད་ན་ཡང་། །

རང་ལ་སྐྱེས་སྦྱངས་ཡོན་ཏན་དབེན་པའི་མཐུས།།

ངག་ཚིག་སྐམ་པོ་ཞིག་ཀྱང་བརྗོད་པར་དཀའ།།

དེས་ན་བཟོད་པ་བཞེས་ཤིག་ཀྱེ་མ་མགོན།།

༉ འོན་ཀྱང་བླ་སློབ་དམ་ཚིག་མི་ཉམས་པའི།།

ཚུལ་དུ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞེས་ཞུ་བ་ལ།།

སློབ་མཆོག་གིས་ཀྱང་དགྱེས་པར་བཞེས་སུ་གསོལ།།

སྐུ་ཚེ་ཉིད་ཀྱང་ཆུ་ལས་རིང་བར་ཤོག།

གསུང་ལ་དགག་མེད་ཚངས་དབྱངས་མཉམ་པར་ཤོག།

ཐུགས་ལ་འཁྲུལ་བ་མེད་པའི་སྨོན་འདེབས་ཞུ།།

ཚེ་རིང་ནོར་བུ།

མི་དམངས་བདག་སྐྱོང་གི་མཐོ་རིམ་གོང་མའི་སྦྱོང་བརྡར་པ།
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བཀབ་ནེའི་འབྱུང་ཁུངས་ཧེ་མའིའཕྲོ་མཐུད་།

ཆོས་སྲིད་དང་རྒྱལ་སྲིད་གཉིས་ཁ་དབྱེ་གནང་བ།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ལུང་བསྟན་དང་འཁྲིལ་ཞབས་དྲུང་ཁོ་རང་སྤྱི་ལོ༌ ༡༦༥༡ ལོར་སྐུ་མཚམས་ལུ་

མ་ཞུགས་པའི་ཧེ་མ ད་ལས་ཕར་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཕྱག་ལཱ་ཚུ་ཆ་མཉམ་ རྗེ་མཁན་རིམ་བརྒྱུད་ཀྱིས་

མཛད་དགོས་ པའི་བཀའ་སློབ་དང་སྦྲགས་པད་དཀར་འབྱུང་གནས༌་རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་དང་པ་སྦེ་

གསར་བསྐོས་གནང་། རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་ཕྱག་ལཱ་ཚུ་སྡེ་སྲིད་རིམ་བརྒྱུད་ཀྱིས་སྐྱོང་དགོཔ་འབད་ དབུ་

མཛད་བསྟན་འཛིན་ འབྲུག་རྒྱས་སྡེ་སྲིད་དང་པ་སྦེ་བསྐོ་བཞག་མཛད་དེ་མ་འོངས་ཆོས་

སྲིད་ལུགས་༢ཀྱི་བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱོང་སྱེལ་༣གྱི་ལུང་བསྟན་དང་བསླབ་བྱ་ཚུ་ཕྲ་ཞིང་ཕྲ་བ་སྦེ་

གནང་ཞིན་ན་ཞབས་དྲུང་ཁོ་ར་དགོངས་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལུ་ཐུགས་དམ་ལུ་བཞུགས་ནུག།

སྡེ་སྲིད་སྐབས་ཀྱི་གོ་གནས།

སྤྱི་ལོ་ ༡༦༥༡ ལོ་ལས་སྡེ་སྲིད་ཀྱིས་ གཞུང་སྐྱོང་ནིའི་ལམ་ལུགས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་སྡེ་སྲིད་ཁོ་

རང་སྲིད་ཀྱི་བདག་པོ་དང་ དེའི་འོག་ལས།

བློན་པོ།

སྤུ་ན་རྫོང་དཔོན། དབང་འདུས་རྫོང་དཔོན། ཐྱིམ་ཕུ་རྫོང་དཔོན་གསུམ་དང་། ཀྲོང་གསར་དཔོན་

སློབ། དར་དཀར་དཔོན་སློབ། ས་གྲོ་དཔོན་སློབ་དྲུགཔ་འདི་བློན་པོའི་གོ་གནས་ཨིན་པས། དེ་ཚུ་

གི་འོག་ལུ་ཕྱག་ཞུ་མི་འཆང་སྒརཔ། གཟྱིམ་སྒརཔ། གཟྱིམ་དཔོན། མགྲོན་གཉེར། རྟ་དཔོན། 

གཉེར་ཆེན། དར་དཔོན། ཚོང་དཔོན་ཚུ་ཆ་ཚང་རེ་ཐོབ་ཨིན་པས།༼ཞབས་དྲུང་གི་སྐབས་ཕྱོགས་

ཀྱི་སྤྱི་བླ་ཟེར་མི་འདི་ སྡེ་ སྲིད་ཀྱི་སྐབས་ལས་དཔོན་སློབ་ཟེར་མིང་གནས་བསྒྱུར་བསྒྱུརཝ་

བཟུམ་ཅིག་འདུག༽

གཉིས་སྐལ་མ།

བྱ་དཀར་རྫོང་དཔོན། ལྷུན་རྩེའི་རྫོང་དཔོན། གཞོང་སྒར་རྫོང་དཔོན། བཀྲིས་སྒང་རྫོང་དཔོན། 

བཀྲིས་ཡངས་རྩེའི་རྫོང་དཔོན། གཞལ་སྒང་རྫོང་དཔོན། དེ་གུ་ སྐྱབས་ཁྱ་དཔོན་སློབ། རྡོར་སྦྱིས་

དཔོན་སློབ། བྱ་རོག་སྒང་དཔོན་སློབ། སྟོད་པའི་དཔོན་སློབ། འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་དཔོན། གླིང་གཞི་

རྫོང་དཔོན། མགར་ས་རྫོང་དཔོན། རྒྱ་དྲུང་ཤར་ནུབ་ ཤརདེ་ཝ་གི་རིའི་རྫོང་དཔོན། ནུབ་ད་ལིང་

ཀོཁྲིའི་རྫོང་དཔོན། དེ་ཁར་རྫོང་དཔོན་ཆེ་བ་༣དང་སྤྱི་བླ་རྣམ༣འོག་གི་གཟྱིམ་དཔོན། མགྲོན་

གཉེར། གཉེར་ཆེན། དར་དཔོན། རྟ་དཔོན་ཚུ་ཡང་གཉིས་སྐལ་མའི་གོ་གནས་ཨིན་པས། 

དྲུང་པ།

ཆུ་སྨད་དྲུང་པ། ཤུ་མར་དྲུང་པ། སྦྱིས་སྨད་དྲུང་པ། ཧ་དྲུང་པ། ཀྲོང་གསར་བྲག་སྟེང་དྲུང་པ། ནུབ་

སྦྱིས་དྲུང་པ། ས་རོ་ཤར་རི་དྲུང་པ་ལ་སོགས་པ་ལེ་ཤ་འདུག ༼ཞིབ་འཚོལ༽

ཞབས་དྲུང་དང་སྡེ་སྲིད་སྐབས་བཀབ་ནེའི་དབྱེ་བ་དང་ཁ་དོག

• རྗེ་མཁན་པོ་དང་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ན་བཟའ་འདི་ཁ་དོག༼སེརཔོ༽

• བློན་པོའི་རས་གཟན་འདི་ཁ་དོག༼ལུང་སེར་༽ལི་ཝང།

• དཔོན་གཉིས་སྐལ་མའི་བཀབ་ནེ་འདི་ཁ་དོག་དམརཔོ་༼ཙོད་ཁམ་༽ཨིན་པས། 

དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་ བློན་པོ་ལྷན་རྒྱས་ཚུ་གཞུང་གྲྭ་ཚང་གི་སློབ་དཔོན་ལྔཔ་དང་གོ་

གནས་མཉམ་པའི་རྟགས་

• མཚན་ལུ་རས་གཟན་༼ལུང་སེར༽ལི་ཝང་དང་ དེ་ལས་དཔོན་གཉིས་སྐལ་མའི་

བཀབ་ནེ་འདི་སྤྱིར་བཏང་དགེ་སློང་དང་མཉམ་པའི་རྟགས་མཚན་བཟུམ་ཅིག་འབད་

དམརཔོ་༼ཙོད་ཁམ༽

• བཀབ་སྲོལ་དང་དཔོན་ཁག་ཆུང་རིམ་གྱི་བཀབ་ནེ་འདི་དཀར་རྐྱང་དེ་རང་ཨིན་པས།

• རྒཔོ་གི་བཀབ་ནེ་༼ཁ་དམར་/ཁ་དྲིལ་ཉེར་གཅིག་མ༽ཞབས་དྲུང་ལས་སྡེ་སྲིད་

ཚུན་བཀབ་ནེའི་དབྱེ་བ་ཁག་༥ལས་བརྒལ་མིན་འདུག

འབྲུག་རྒྱལ་བརྒྱུད་རིང་ལུགས།

སྤྱི་ལོ༌༡༩༠༧ལུ༌འབྲུག་སྡེ་སྲིད་ཀྱིས་གཞུང་སྐྱོང་ནིའི་དུས་རབས་རྫོགས་ཏེ་ ཀྲོང་གསར་དཔོན་

སློབ་མི་རྗེ་གོང༌ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་འབྲུག་གི་བླ་སློབ་དང་ དཔོན་ཁག་ འབངས་མི་

སེར་ཚུ་མགྲིན་དབྱངས་གཅིག་འགྱུར་གྱི་ཐོག་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་དང་པའི་གསེར་ཁྲི་གུ་མངའ་

གསོལ་ཞུས་ཏེ་ རྒྱལ་བརྒྱུད་རིང་ལུགས་འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ སྔར་སྡེ་སྲིད་དང་ཡབ་རྗེ་

དམ་པ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་སྐུ་ཐོག་འབྲུག་གཞུང་དང་ཕྱོགས་སོ་སོའི་དཔོན་ཁག་ཚུ་གིས་ངོ་

རྒོལ་དང་ ཟྱིང་འཁྲུགས་སློང་མི་ལུ་ཐུགས་གཏད་མ་ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་ ཀྲོང་གསར་དཔོན་

སློབ་དང་ ས་རོ་དཔོན་སློབ་ ༢ མ་གཏོགས་ གཞན་སྔར་གྱི་གོ་གནས་མཐོ་བའི་རྫོང་

དཔོན་དང་དཔོན་སློབ་ཀྱི་གོ་གནས་ཚུ་མང་ཆེ་ཤོས་ཚུར་བསྡུ་ཞིན་ན་རྒྱལ་ཁབ་དང་གཞུང་གི་ཕྱག་

ལཱ་ཡོངས་རྫོགས་ཐག་བཅད་ནིའི་དབང་ཆ་རྒྱལཔོ་སྐུ་ངོ་ཉག་ཅིག་ཁོ་རང་གིས་བཞེས་གནང་པ་

གིས་མ་ཚད་ ད་ཚུན་རྒྱལ་བརྒྱུད༌རིམ་པས་འབྲུག་གི་ཆབ་སྲིད་སྐྱོང་སྟེ་མི་ལོ་ ༡༡༢ སོང་ཡོདཔ་

ཨིན།

བཀབ་ནེའི་འགྱུར་བ།

འབྲུག་རྒྱལ་དང་པའི་སྐུ་ཐོག། 

༼ཀ་ཇི་ཨྱོན་རྡོ་རྗེ་འདི་ཕ་རིགས་གདུང་དཀར་ཆོས་རྗེ་པཱ་ལ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་བུ་ཟུར་པ་རྫོང་བགྲེས་

ཤར་པ་སྤུན་ཆུང་གི་བུ་༽ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ་ལས་ཆོས་ཞུས། ཀ་ཇི་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་

རྗེ་གིས་འབྲུག་གཞུང་ལུ་དད་དམ་དཔང་བཙུགས་ཐོག་ཕྱག་ཕྱིད་འབྱོར་བའི་ངོས་ལེན་ལུ་ཧ་དྲུང་

པ་དང་ རིམ་པར་གོང་སའི་གཟྱིམ་དཔོན་གྱི་བདག་རྐྱེན་གནང་སྟེ་བློན་པོའི་ཚུལ་འབད་ཕྱག་ལཱ་

གནང་ནུག། དེ་ལས་གོང་གཟྱིམ་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེའི་སྲས་བསོད་ནམས་ སྟོབས་རྒྱས་མཆོག་གི་

ཡང་འབྲུག་གཞུང་དང་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བར་མཐུན་འབྲེལ་གོང་འཕེལ་བཏང་སྟེ་ཕྱག་ཞབས་

ཏོག་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་ཞུཝ་ལས་བརྟེན་ ཕ་ཤུལ་བུ་གིས་མནེམ་སྟེ་ཧ་དྲུང་པ་དང་གོང་
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གཟྱིམ་གྱི་གོ་གནས་གནང་ནུག།

འབྲུག་རྒྱལ་ ༢ པའི་སྐུ་ཐོག།

གོང་གཟྱིམ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས་ཀྱིས་བློན་པོའི་ཚུལ་ལུ་ཕྱག་ལཱ་གནང་བའི་རྟིང་མ་དེའི་

སྲས་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་ལུ་ཧ་དྲུང་པའི་གོ་གནས་ཐོག་ལྷོ་མཚམས་མི་སེར་དང་རྒྱ་གཞི་ལས་

སྒོའི་འཛིན་སྐྱོང་པ་འབད་བསྐོ་བཞག་མཛད་ནུག། བཀབ་ནེ་ལི་ཝང་གནང་པའི་ལོ་རྒྱུས་མིན་

འདུག།

འབྲུག་རྒྱལ་ ༣ པའི་སྐུ་ཐོག།

མི་དབང་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་འབྲུག་རྒྱལ་༣པའི་ཁྲི་ཐོག་བྱོན་ཞིམ་ལས་ཧ་

དྲུངམ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་ལུ་བློན་ཆེན་གྱི་བདག་རྐྱེན་དང་སྦྲགས་བཀབ་ནེ་ཡང་སྔར་ཁྱུན་ལྟར་

༼ལི་ཝང་༽མདུན་བཀལ་ཅན་མ་གནང་ནུག། དེ་ཁར་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཆར་གཞི་དང་པ་

སྤྱི༌ལོ༌ ༡༩༦༡ ལུ་འགོ་བཙུགས་གནང་བ་དང་འབྲེལ་ སྔར་གྱི་ཆིབས་བཞོནམ་གྱི་གོ་གནས་འདི་

རབ་འབྱམས་ཟེར་མིང་གནས་འགྱུར་ཏེ་བཀབ་ནེ་ཡང་གསརཔ་བཟོ་གནང་ནུག།

རབ་འབྱམས་གོང་འོག། 

བཀབ་ནེ་དཀར་རྐྱང་དཀྱུས་ཀྱི་སྦུགས་ལུ་དམར་ཁྲ་རྒྱ་ལག་གང་དང་མཐའ་རྒྱ་༢ལུ་སོར་དོ་རེ་

འབད་མི་དམར་ཁྲ་གཉིས/གཅིག།

བློན་པོ་འོག་མའི་བཀབ་ནེ། 

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༥ ལུ་བློ་གྲོས་ཚོགས་སྡེ་འགོ་བཙུགས་གནངམ་ད་བློ་གྲོས་ཚོགས་སྡེའི་གཙོ་འཛིན་

གཞུང་བཀའ་བློན་ཟེར་བློན་པོ་འོག་མ་བསྐོ་བཞག་གནང་སྟེ་དེའི་བཀབ་ནེ་ཡང་༼ལི་ཝང་༽

མདུན་བཀལ་མེད་པར་བཀབ་ནིའི་ལམ་ལུགས་གསར་བཙུགས་གནང་ནུག།

མི་སེར་འཐུས་དཔོན་བཀབ་ནེ།

བློ་གྲོས་ཚོགས་སྡེའི་ནང་མི་སེར་འཐུས་དཔོན་ཟེར་ དཔོན་ཁག་༥ལོགས་སུ་བསྐོ་བཞག་གནང་

སྟེ་བཀབ་ནེ་ཡང་རྩ་བའི་ཁ་དོག་ ༥ ལས་སྔོན་པོ་༼ཧོནམ༽རྒྱ་དང་ དཀྱུས་ བཀབ་ཐངས་ཚུ་

གཉིས་སྐལམ་དང་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་བཀབ་ནེ་གནང་ནུག། དེ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་རྒྱལ་ཁབ་

ནང་མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་ ༣ པ་མཆོག་དང་བློན་ཆེན་རྣམ་ ༢ ཀྱི་རླབས་ཆེན་ཐུགས་ཀྱི་མཁྱེན་

རྒྱ་ལས་བརྟེན་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞིའི་རྨང་གཞི་ཚུ་བཏིང་ གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་སྒོ་འདྲ་མིན་སྣ་

ཚོགས་གསར་བརྩམས་གནང་མི་དང་འབྲེལ་ དེའི་འཛིན་སྐྱོང་སྱེལ་གསུམ་གྱི་ཕྱག་ལཱ་མཛད་

སའི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་ལྷན་ཁག་༥གསར་བཙུགས་གནང་ དེ་ནང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ཕྱག་ལཱ་

གནང་མི་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༨ ལོ་ལས་གཤམ་གསལ་གྱི་བློན་པོའི་གོ་གནས་ཚུ་བསྐོ་བཞག་མཛད་

གནང་ནུག།

ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་ཀྱི་ན་བཟའ། 

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༧༢ ལོར་རྒྱལ་སྲས་འཇིགས་མེད་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་ཀྱི་

གོ་གནས་ལུ་ བསྐོ་བཞག་གནངམ་ད་ ཚོས་གཞི་སེརཔ་དང་ལི་ཝང་ ༢ ཀྱི་སྦུགས་ལས་ཁ་

མདོག་སོ་སོ་ཅིག་བཏོན་ཏེ་དཔོན་སློབ་ཀྱི་ན་བཟའ་འབད་གནང་ནུག རྒྱལཔོ་ ༣ པའི་སྐུ་ཐོག་ 

ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་ན་བཟའ་དང་ རབ་འབྱམས་བློན་པོ་འོག་མ་ མི་སེར་འཐུས་དཔོན་གྱི་ཀབ་

ནེ་ ༣ གསརཔ་བཟོ་གནང་མི་བརྩིས་ཏེ་བཀབ་ནེ་སྣ་ཁག་དགུ

འབྲུག་རྒྱལ་ ༤ པའི་སྐུ་ཐོག་ལུ།

སྐུ་འཁོར་གྱི་ན་བཟའ།

རྒྱལ་སྲས་ཚུ་ལུ་སྐུ་འཁོར་གྱི་ན་བཟའ་༼ལུང་དམར༽གནང་ནི་འགོ་བཙུགས་གནང་ཡི། ལོ་

རྒྱུས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ལུང་དམར་ན་བཟའ་འདི་ མ་གཞི་འབྲུག་རྒྱལ་༣པའི་སྐུ་ཐོག་ལས་བཟོ་

གནང་སྟེ་འབད་རུང་ རྒྱལ་སྲས་ཚུ་ལུ་གནང་ནི་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་༤པའི་སྐུ་ཐོག་ལུ་མ་གཏོགས་

མ་གནང་ཟེར་བཤད་མི་འདུག།

རལཔ་མེད་པའི་བཀབ་ནེ་དཀརཔོ།

རྫོང་ཚབ་དང་ཁྲིམས་ཚབ་ཟེར་བའི་མིང་གནས་ཡོད་མི་ཚུ་བསྡུ་ཞིན་ན་  རྫོང་བདག/ཁྲིམས་དཔོན་

གྱི་མིང་གནས་ཐོག་གཉིས་སྐལ་མའི་བདག་རྐྱེན་མ་གནང་མི་ཚུ་ལུ་ བཀབ་ནེའི་དཀྱུས་དང་རྒྱ་

ཚད་ཚུ་གཉིས་སྐལམ་དང་གཅིག་མཚུངས་ཁ་དོག་དཀརཔོ་རལཔ་མེད་མི་བཀབ་སྲོལ་བཙུགས་

གནང་ཡི།

རྫོང་བདག་འོག་མའི་བཀབ་ནེ།

སྤྱི་ལོ་༡༩༨༡ལུ་འཆར་གཞི་ལྔ་པ་འགོ་བཙུགསཔ་ད་རྫོང་བདག་འོག་མའི་བཀབ་ནེ་དམརཔ་

དཀྱུས་ཀྱི་སྦུགས་རྒྱ་ཤག་སྟེ་དཀར་ཁྲ་སོར་གསུམ་རེ་འབད་མི་མཐའ་རལ་མེད་མི་འདི་ ཤུལ་

ལས་རྫོང་བདག་གི་བཀབ་ནེ་ལུ་འགྱུར་བ་གནང་ཡི།

རྫོང་རབ་དང་དྲུང་པའི་བཀབ་ནེ།

རབ་འབྱམས་ཀྱི་བཀབ་ནེ་དཀྱུས་ཀྱི་མཐའ་མར་དམར་ཐྱིག་གཅིག་བསྣན་ཏེ་དམར་ཁྲ་༣བཟོ་

གནང་ནུག།

ལྷན་རྒྱས་༼བློན་པོ༽

ཀ༽ སྐྱིད་སྡུག་བློན་པོ། གཏམ་ཞིང་རྒྱ་གར།

ཁ༽ བསྟན་རྒྱས་བློན་པོ། རྒྱལ་སྲས་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག།

ག༽ དངུལ་རྩིས་བློན་པོ། ཆོས་རྒྱལ།

ང༽ ཞབས་ཏོག་བློན་པོ། སངས་རྒྱས་དཔལ་འབྱོར།

ཅ༽ ཕྱི་འབྲེལ་བློན་པོ། ཟླ་བ་ཚེ་རིང་།

ཆ༽ སྐུ་ཚབ་བློན་པོ། པདྨ་དབང་ཕྱུག།དེ་ཚུ་ལུ་བདག་རྐྱེན་དང་སྦྲགས་

པའི་བཀབ་ནེ་ཡང༼ལི་ཝང་༽མདུན་བཀལ་

ཅན་མ་བཀབ་ནིའི་ལམ་ལུགས་འགོ་བཙུགས་

གནང་ནུག  
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དྲང་དཔོན་གྱི་བཀབ་ནེ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ལུ་ རྩ་བའི་ཁ་དོག་ལྔ་ལས་ལྗང་ཁུ་འདི་ ལྗང་གུ་བཏགས་པས་རྩོལ་བ་མི་མངའ་

བའི་མཐུ་སྟོབས་ལྡན་། ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་ གཡུ་མདོག་ལྗང་གུ་འདི་དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི་

དྲང་དཔོན་གྱི་བཀབ་ནེ་འབད་བཟོ་གནང་ཡི།

དྲང་དཔོན་རབ་འབྱམས་བཀབ་ནེ།

དྲུང་ཁག་དྲང་དཔོན་དང་ དྲང་དཔོན་རབ་འབྱམས་གྱི་བཀབ་ནེ་ དཀར་རྐྱང་དཀྱུས་ཀྱི་སྦུགས་ལུ་

ལྗང་ཁྲ་སོར་གསུམ་དང་མཐའ་རྒྱ་༢ལུ་སོར་གང་རེ་འབད་མི་ལྗང་ཁྲ་༣བཙུགས་ཏེ་བཟོ་གནང་ཡི། 

སྤྱི་མིའི་བཀབ་ནེ།

བཀབ་ནེ་དཀརཔོ་མཐའ་འཇའ་ཡོངས་རྫོགས་ཧོནམ་གྱིས་བསྐོར་བའི་མཐའ་མར་ དམར་སྔོན་གྱི་

ཁྲ་བཙུགས་པའི་བཀབ་ནེ་དེ་སྤྱི་ལོ་༡༩༩༥ལུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཐེངས་༧༣པ་ལས་སྤྱི་མིའི་

བཀབ་ནེ་འབད་ཆ་འཇོག་གྲུབ་སྟེ་གསར་བསྐྲུན་གནང་ཡི།འབྲུག་རྒྱལ་༤པ་གིས་དཔོན་སློབ་ན་

བཟའ། སྐུ་འཁོར་ན་བཟའ།  རྫོང་བདག་/རྫོང་བདག་འོག་མའི་བཀབ་ནེ། དྲང་

དཔོན་བཀབ་ནེ། བཀབ་ནེ་དཀརཔོ་རལཔ་མེད་མི།  དྲུང་ཁག་དྲང་དཔོན་དང་དྲང་དཔོན་རབ་

འབྱམས་བཀབ་ནེ། སྤྱི་མིའི་བཀབ་ནེ་ཁག་༧བཟོ་གནང་ནུག།

འབྲུག་རྒྱལ་ ༥ པའི་སྐུ་ཐོག།

སྔར་ཡབ་མེས་དམ་པ་ཚུ་གི་མཛད་སྲོལ་ལུ་གཞིར་བཟུང་ལྟོ་བདག་རྐྱེན་དང་བསྟུན་པའི་བཀབ་ནེ་

དཔའ་རྟགས་དང་སྦྲགས་པའི་རྫོང་དར་/དར་མཛོད་ཚུ་གནངམ་གཏོགས་ བཀབ་ནེ་གསརཔ་

བཟོ་མ་གནང་རུང་གཉིས་སྐལ་མའི་བདག་རྐྱེན་མ་གནང་མི་ལྷན་ཁག་གི་དྲུང་ཆེན་དང་གཟྱིམ་

དཔོན་གཟྱིམ་དཔོན་འོག་མ་ལྷན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་གཞུང་ཚབ་ སྒོ་ཁར་

ཕྱག་ཞུ་མི་ཕྱག་སྒརཔ་གཞན་ཡང་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཐ་དམ་ཚིག་བརྟན་ཏེ་ཕྱག་ཞུ་མི་ཚུ་ལུ་ཡང་

བཀབ་ནེ་དཀརཔོ་མཐའ་རལ་མེད་མི་དང་དཔའ་རྟགས་སྦྲགས་གནང་ནིའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་འགོ་

བཙུགས་གནང་ཡི།

ཁྲོམ་དཔོན་བཀབ་ནེ།

བཙག་འཐུ་ལས་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲོམ་སྡེ་ཆེ་བ་བཞི་གི་ཁྲོམ་དཔོན་ཚུ་གི་བཀབ་ནེ་དེ་ཡང་

སྔོན་སྤྱི་ལོ་༡༩༩༥ལུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཐེངས་༧༣པ་ལས་ཆ་འཇོག་མཛད་པའི་དེ་བསྒང་གི་སྤྱི་

མིའི་བཀབ་ནེ་དེ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ལོ་ལས་ཁྲོམ་

དཔོན་གྱི་བཀབ་ནེ་སྦེ་འགྱུར་བ་མཛད་གནང་ཡི།

བཀབ་ནེའི་མཚན་ཉིད།

སྔོན་དང་ཕུའི་ལམ་ལུགས་ནང་འབད་བ་ཅིན་མི་ལུ་ལྟོ་བདག་རྐྱེན་ཡོད་མེད་འདི་ཕྱིའི་བཀབ་ནེ་

དཔའ་རྟགས་རྐྱངམ་ཅིག་གི་མེན་པར་ གོ་གྱོན་ཐངས་དང་ གོང་དང་ ལག་རྒྱན་སློག་ཐངས་ཚུ་

གིས་ཧ་གོ་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་བར་སྐབས་ཅིག་ལས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དཔལ་འབྱོར་གོང་

འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་ལས་བརྟེན་སྔར་སྲོལ་ཚུ་མར་ཉམས་ཏེ་དཔོན་གཡོག་ཆ་མཉམ་གོ་ཅོག་

ཐདཔ་འབད་གྱོན་ གོང་དང་ལག་རྒྱན་ཚུ་ཅོག་ཅིགཔ་སྦེ་སློག་པའི་སྒང་ལས་གོ་གནས་ཡོད་མེད་

ཀྱི་དབྱེ་བ་ཚུ་ཕྱེ་མ་ཚུགས་པའི་གནས་སྟངས་ལས་བརྟེན་ང་བཅས་ར་འབྲུག་པའི་བཀབ་ནེ་འདི་

གུས་ཞབས་རྐྱངམ་ཅིག་གི་དོན་ལུ་མེན་པར་

བདག་རྐྱེན་ཡོད་མེད་དང་གོ་གནས་ཀྱི་རིམ་པ་ཚུ་ངོ་རྟགས་ཕྱེ་ཚུགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཡང་བཀབ་

ནེ་འདི་ལུ་ཚངམ་ཨིན། བཀབ་ནེ་འདི་གུས་ཞབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ཨིན་ཟེར་མི་འདི་ལྷ་ཁང་མགོན་ཁང་

དང་དབང་དང་ཆོས་ཞུ་ས་བླམ་སློབ་དཔོན་མཇལ་ནི་གོང་མའི་ཕྱག་དབང་བཅར་ནི་ཡིག་ཚང་ནང་

འགྱོཝ་ད་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་རབ་གནས་རྟེན་འབྲེལ་ལ་སོགས་པའི་སྐབས་གུས་ཞབས་

ཀྱི་ཚུལ་ལུ་བཀབ་དགོཔ་མ་གཏོགས་ག་ཧོད་སར་བཀབ་ནི་མེདཔ་ཨིན།

མ་འོངས་བཀབ་ནེ་གི་ཕན་གནོད།

བཀབ་ནེ་འདི་ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་གོ་

གནས་ཀྱི་ངོ་རྟགས་བརྡ་དོན་སྤྲོད་མི་དང་གུས་ཞབས་ཀྱི་ངོ་རྟགས་གསལ་སྟོན་འབད་མི་ཅིག་ཡང་

ཨིནམ་ལས་དང་ཕུ་འབད་བ་ཅིན་རྒྱལ་པོའི་ཞབས་ལས་ཐུགས་གཏད་དེ་ཞི་བའི་དཔོན་ཁག་སྦེ་

དཔའ་རྟགས་བཀབ་ནེ་གནང་མི་ཚུ་ཁོང་རང་གཡོག་ལས་དགོངསམ་ཞུཝ་ད་དཔའ་རྟགས་ཕུད་

དགོཔ་མ་གཏོགས་བཀབ་ནེའི་ཐད་སྔར་བཞིན་བཀབ་ཆོག་སྟེ་འབད་རུང་ གལ་སྲིད་ཚེ་ལས་

འདས་སོང་པ་ཅིན་ དེའི་ཤུལ་འཛིན་གནས་ཚང་གིས་སྦེ་༼གཞི་བསྡུ་༽ཟེར་གོ་དང་དཔའ་

རྟགས་བཀབ་ནེ་ ༣ ལོག་གཞུང་ཞབས་ལུ་ཕུལ་ནི་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག་ཨིན་རུང་ད་རེས་

ནངས་པ་ཞི་བའི་དཔོན་ཁག་དགོངས་ཞུ་འབད་མི་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་དཔའ་རྟགས་བཀབ་ནེ་ལོག་

གཞུང་ལུ་ཕུལ་མི་རེ་ཡང་ཐོནམ་ཨིན་པས། ལ་ལུ་ཅིག་གིས་བཀབ་ནེ་དཔའ་རྟགས་ལོག་གཞུང་

ལུ་ཕུལ། ལ་ལུ་ཅིག་གིས་མ་ཕུལ། ལ་ལུ་ཅིག་གིས་དགོངསམ་ཞུས་རུང་བཀབ་ནེ་ཚུ་སྔར་བཞིན་

བཀབ། ལ་ལུ་ཅིག་གིས་མ་བཀབ་འབདཝ་ད་ ལམ་ལུགས་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ལས་བརྟེན་མི་

མང་འབད་རུང་མགོ་འཐོམས་པའི་གཞི་དང་བཀབ་ནེ་དཔའ་རྟགས་ལས་བརྟེན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་

རྙོག་དྲག་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ནིའི་ཉེན་ཁག་འདུག་དེར་བརྟེན་དུས་དང་བསྟུན་ཞི་དྲག་གི་དཔོན་ཁག་

དགོངས་ཞུའི་བཀབ་ནེ་དཔའ་རྟགས་ཐོབ་ཐངས་དང་། བཀབ་ནེ་དཔའ་རྟགས་ཐོབ་སའི་ས་སྒོ་

ལས་བཀབ་ནེ་དཔའ་རྟགས་མེད་སར་གནས་སྤོ་གཏངམ་ད་བཀབ་ནེ་དཔའ་རྟགས་ཕུད་ནི་/ཡང་
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ཅིན་གཞུང་ལུ་ལོག་ཕུལ་དགོཔ་ཚུ་ལམ་ལུགས་གཏན་འཁེལ་བཟོ་གནང་དགོ་པའི་དུས་ཚོད་ན་

ཐན་རན་པ་གིས་མ་ཚད་གནམ་མེད་ས་མེད་གལ་ཆེ་དྲག་ཅིག་སྦེ་མཐོངམ་མས་ཟེར་ཞུ་ནི།     
བཀབ་ནེའི་དབྱེ་བ།

༡༽ རྒྱལ་པོ་དང་ རྗེ་མཁན་པོའི་ན་བཟའ་ སེར་པོ།

༢༽ ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་ཀྱི་ན་བཟའ། ལི་ཝང་ལས་སེར་ཁ་མཐོ་སུ་ཅིག

༣༽ སྐུ་འཁོར་གྱི་ན་བཟའ་ ལུང་དམར།

༤༽ བློན་པོ་དང་བློན་པོ་འོག་མ། ལི་ཝང་༼ལུང་སེར༽

༥༽ གཉིས་སྐལ་མ། དམར་པོ། ༼ཙོད་ཁམས༽

༦༽ ཆེ་བསྟོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི། སྔོན་པོ།

༧༽ དྲང་དཔོན། ལྗང་ཁུ།

༨༽ རྫོང་བདག། དམར་པོའི་སྦུག་དཀར་ཁྲ་ཅན།

༩༽ དྲུང་ཆེ་/གཟྱིམ་དཔོན་/གཟྱིམ་འོག/ཕྱག་
སྒརཔ/སྐུ་་ཚབ/ལྷན་འཛིན་ཚུ།

དཀར་པོ་མཐའ་རལ་མེད་མི།

༡༠༽ ཁྲོམ་དཔོན། དཀརཔོ་དཀྱུས་དང་མཐའ་འཇའ་
དམར་སྔོན།

༡༡༽ དྲུང་པ་དང་རྫོང་རབ། དཀརཔོ་གི་སྦུག་དང་རལ་མཐར་
དམར་ཁྲ་ཅན།

༡༢༽ དྲུང་ཁག་དྲང་དཔོན་དང་ དྲང་དཔོན་རབ་
འབྱམས།

གཞི་དཀར་པོའི་དབུས་དང་རལ་
མཐར་ལྗང་ཁྲ་ཅན།

༡༣༽ རྒེད་པོའི་བཀབ་ནེ་ ཁ་དམར།༼ཁ་དྲིལ་ཉེར་གཅིག་
མ༽

༡༤༽ སྤྱིར་བཏང་། དཀརཔོ།

ར་ཅུ་གི་དབྱེ་བ།

༡༽ སྐུ་འཁོར་ཨ་ཞེ་ཚུ་གི ན་བཟའ།

༢༽ བློན་པོ། ལི་ཝང།

༣༽ གཉིས་སྐལ་མ། དམརཔོ།

༤༽ ༼ལྷན་འཛིན་/སྐུ་ཚབ༽ དཀར་པོ་མཐའ་རལ་མེད་མི།

༥༽ རྫོང་བདག དམར་པོའི་སྦུགས་དཀར་ཁྲ་ཅན།

༦༽ དྲང་དཔོན། ལྗང་ཁུ།

༧༽ དྲུང་ཁག་དྲང་དཔོན་དང་རབ་འབྱམས། དཀར་པོའི་སྦུགས་ལྗང་ཁྲ་མཐའ་
རལ་ཅན།

༨༽ རྒཔོ་ཨམ་སྲུ། ཁ་དམར་མཐའ་རལ་ཅན།

༩༽ སྤྱིར་བཏང་ཨམ་སྲུ། ཨ་ཐང་ར་ཅུ་ལ་སོགས་པ།

བསོད་ནམས་རིན་ཆེན།
ལེགས་སྦྱར་བ།

བཀབ་ནི་དང་ར་ྲོཅུ་གིས་དབྱེ་བའི་དཔར་ཚུ 
འཕྲོ་མཐུད་ ༢༠༢༠ གཟྱིགས་ཚུགས།
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༼སྐྱབས་རྗེའི་གསུང་རྩོམ།༽

ཀ་ཏན་རྡོ་ལྟར་འགྱུར་མེད་དམ་བཅའ་ཞིག་བཟུང་ནས།།ཁ་ཞེས་མེད་པར་དམ་པའི་

ལྷ་ཆོས་ལ་བརྩོན་དགོས།།ག་ནས་བལྟས་ཀྱང་ཆོས་མིན་སྙིང་པོ་ནི་མིན་འདུག།ང་

ཡི་སྙིང་གཏམ་འདི་དང་མཐུན་པ་ཞིག་མཛོད་དང་།།ཅ་ཅོ་སྙན་པའི་ཚིག་གི་རྣམ་

འགྱུར་ཞིག་མེད་ཀྱང་།།ཆ་ཙམ་དོན་དང་མཐུན་པའི་བསླབ་བྱ་ཞིག་ཡོད་པས།།ཇ་

ནག་འཐུང་སྟེ་དམ་པའི་ལྷ་ཆོས་ལ་བརྩོན་དུས།།ཉ་མོས་ཟས་ལ་ཆགས་བཞིན་

འདོད་ཡོན་ལ་སྲེད་ན།།ཏ་ལའི་བསྟན་པའི་ལྷ་ཆོས་ཡང་དག་ཏུ་མི་འགྲོ།ཐ་སྙད་རིག་

པའི་གནས་ལ་སྦྱངས་པ་ཞིག་མེད་ན།།ད་བཟོད་ལྷ་ཆོས་ཟབ་མོ་རྟོགས་ཐབས་ནི་

མིན་འདུག།ན་ཚོད་གཞོན་དུས་ཆོས་ལ་བརྩོན་པ་ཞིག་མེད་ན།།ཕ་རྒན་སོང་དུས་

ཆོས་འགོ་འཐོན་པ་ནི་དཀའ་བས།།ཕ་མའི་བསླབ་བྱ་བཟང་ཡང་མི་ཆོས་ཀྱི་བསླུ་

འདྲིད།།བ་ཕྱུག་ནོར་རྫས་བསགས་འཇོག་ཤེས་པ་ཙམ་ཡིན་པས།།མ་ལུས་ཆོས་

ཀྱི་གནད་འགག་ཤེས་པ་ཞིག་དགོས་ན།།ཙ་ཀོ་ར་བཞིན་དམ་པའི་བདུད་རྩི ་ལ་

བསྟེན་ནས།།ཚ་གང་དཀའ་སྤྱད་བཟོད་པའི་སྙིང་སྟོབས་ཀྱི་འཐུང་དགོས།།ཛཱ་ཏི་རླུང་

ནད་ཅན་ལ་བདུད་རྩི་རུ་འགྱུར་བཞིན།།ཝ་ལེར་དྲན་པའི་སེམས་ལ་ཕན་པ་འདི་མ་

གཏོགས།།ཞ་གོས་དམར་སེར་ཙམ་གྱིས་ཕན་པ་ར་མི་གདའ།།ཟ་ཆོག་ཙམ་ལ་

མཁས་ཀྱང་མི་ཆོས་ཙམ་ཡིན་པས།།འ་ཅག་སེམས་ལ་ཕན་པའི་ལྷ་ཆོས་ཞིག་ཡོད་

ན།།ཡ་གི་སངས་རྒྱས་གོ་འཕང་ཐག་རིང་ན་མེད་པས།།ར་རིས་དྲི་མ་མེད་པའི་བྱང་

ཆུབ་ཀྱི་ལམ་བཟང་།།ལ་ལུང་མང་པོ་རྒྱབ་སྟེ་བཙལ་དགོས་ནི་མིན་འདུག།ཤ་རུས་

ཁོང་པས་བློ་རྩེ ་ལྷ་ཆོས་ལ་གཏོད་དང་།།ས་ལམ་བཟང་ངན་བསམ་པའི་བྱེ་བྲག་

ལས་མེད་པས།།ཧ་ཅང་བརྩོན་པས་རང་རྒྱུད་འཐུལ་བ་ཞིག་མཛད་ན།།ཨ་ལོ་ཁྱེད་

ཚོ་དོན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་འགྱུར་འོང་།།

སྐྱབས་རྗེ་དམ་པ་ཞིང་གཤེགས་དགེ་བཤེས་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་ རྟ་

མགོ་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་དུ་ སྐལ་ལྡན་སློབ་མ་ཚུ་ལུ་ བློ་སྣ་དམ་ཆོས་ལུ་བསྒྱུར་

དགོས་པའི་བསྐུལ་མ་ལྗགས་རྩོམ་གྱི་ལམ་ནས་གསུངས་གནང་པའི་གསུང་རྩོམ་

འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་ཐྱིག་པ་དགེའོ།།

  དགེ་འདུན་དཔལ་བཟང་།
       ལེགས་སྦྱར་བ།

༼རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེའི་བསྟོད་བསྔགས།༽

༉  སྐྱབས་མགོན་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ལུང་བསྟན་དང་།།

   མི་དབང་རྒྱལ་པོ་རིམ་བྱོན་བཀའ་དྲིན་ལས།།

   འབྲུག་གི་རྒྱལ་ས་ལྟེ་བའི་གནས་འདི་ནང་།།

   བཀྲ་ཤིས་དཔལ་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེ་ཆགས།།

༉ གནས་འདིར་འཛོམས་པའི་སློབ་ཕྲུག་ཕོ་མོ་ཚུ།།

   སྔོན་ལས་བསོད་ནམས་བསགས་པའི་འབྲས་བུ་དང་།།

  ད་ལྟོའི་་སྙིང་རུས་བསྐྱེད་པའི་འབྲས་བུ་ལས།།

   སློབ་སྦྱོང་སྱེལ་ཁང་འདི་ན་ལྷོད་དེ་ཡོད།།

༉ དུས་གསུམ་འགོ་ཁྲིདཔ་མང་སུ་འདི་ལས་ཐོན།།

   འབྲུག་གི་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ཐུགས་དོན་གྲུབ།།

   ལྷོ་སྨན་ལྗོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་དགའ་ལྡན་བསྒྱུར།།

   བསམ་པ་བཟང་པོའི་བཟའ་ཚང་འདི་ནང་གནས།།

༉ མ་འོངས་བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཐབས་དང།།

   འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་རང་དབང་གནས་ཐབས་ལུ།།

   གཞུང་བཟང་གཞོན་ནུ་སློབ་ཕྲུག་ཕོ་མོ་ཡོངས།།

   ཉེན་སྲུང་ཐབས་ཤེས་སྣ་ཚོགས་གཙོ་བོར་སྟོན།།

༉ ས་སྐྱོང་མི་དབང་ཆབ་སྲིད་བརྟན་པ་དང།།

   འབངས་རྣམས་བདེ་སྐྱིད་དཔལ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཤོག།

   རྒྱལ་འཛིན་སློབ་སྡེ་བཟའ་ཚང་རྒྱུན་བརྟན་ནས།།

   གནས་འདིྱིའི་དགའ་སྐྱིད་རྟག་ཏུ་གནས་པར་ཤོག།།

ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས།

ཁྲིམས་དོན་མཐོ་རིམ་གོང་མའི་སྦྱོང་བརྡར་པ།
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༼བཀྲིན་ཆེ་བའི་ཡུམ་ཆེན་མ།༽

༉ བཀྲིན་སྙིང་ནས་ཆེ་བའི་ཡུམ་ཆེན་མ།།

  ཕ་བཟང་ཅན་གྱི་བུ་མོ་བཞིན་བཟང་མ།།

  འཇིག་རྟེན་འདི་ན་མི་ལུས་གནང་བའི་མ།།

  སྒོ་གསུམ་གུས་པའི་སྒོ་ནས་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།

༉ ཆུང་ཚེ་གཅེས་གཅེས་བྱེད་པའི་ཡུམ་ཆེན་མ།།

  འདི་རིང་ཡིད་ལ་མ་འཁོར་ལས་ཀྱི་འཁོར།།

  ཁྱོད་ཀྱི་བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་ཅན་གྱི་ཐུགས།།

  བུ་མོ་རང་གི་ཡིད་ལ་ཡང་ཡང་འཁོར།།

༉ ཡུམ་ཆེན་མཉམ་དུ་ཕ་ཡུལ་སྡོད་པའི་བསྒང་།།

སེམས་ལུ་སྡུག་བསྔལ་མ་བྱུང་བདེ་བ་བྱུང།།

ཁྱེད་དང་མཉམ་དུ་བྲལ་ནས་འདིར་འབྱོར་ཚེ།།

གཏན་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་ངང་དུ་ལུས་ནས་ཡོད།

༉ སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་ཁྱེར་བའི་ཡུམ་ཆེན་མ།།

  བུ་མོ་རང་ནི་བདེ་བའི་ངང་དུ་བཞག།

  བཀྲིན་ཅན་གྱི་བདག་གི་ཡུམ་ཆེན་མ།།

  བྲལ་མེད་གཏན་ཀྱང་རང་དང་བཞུགས་པར་ཤོག།

ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྒྲོན།

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

༼རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེ།༽

༉ ཐྱིམ་ཕུག་རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེ་ནང། །

ལེགས་པའི་མེ་ཏོག་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་ཤར། །

ཕུ་ཀྲུ་དཀར་པོའི་གླུ་གཞས་ལེན་གསུམ་འཐེན། །

སློབ་དཔོན་སློབ་པྲུག་འཛོམས་པ་སེམས་རེ་དགའ། །

༉ ཐྱིམ་ཕུག་རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེ་ནང། །

བྱང་སེམས་ཅན་གྱི་སློབ་དཔོན་སྣ་ཚོགས་བཞུགས། །

ཡིད་ཁར་འོང་བའི་སློབ་ཕྲུག་ཕོ་མོ་ཚོགས། །

ཤེས་རིག་ཡར་འཕེལ་གནང་བ་སེམས་རེ་དགའ། །

༉ མ་འོངས་འབྲུག་པའི་འགོ་འཁྲིདཔ་འདི་ལས་བཙར། །

རང་གི་མི་ཚེ་བདེ་བ་བཀོད་ཚུགས་པའི། །

ཐྱིམ་ཕུག་རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེ་ནང། །

བདག་རྐྱང་འདི་རུ་བསླེབས་པ་སེམས་རེ་དགའ། །  

བཙན་ལྕོགས་རྡོ་རྗེ།    

དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་མཐོ་རིམ་གོང་མའི་སྦྱོང་བརྡར་པ།
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༼ངེའི་སློབ་དཔོན།༽

༉ སློབ་དཔོན་ཟེར་བའི་མིང་ཚིག་བཟང་པོ་འདི།། བུ་མོ་ངེ་གི་རྣ་བར་གོ་བའི་ཚེ།

ངེ་གི་སེམས་ལུ་བདེ་བ་ཚད་མེད་བྱུང། །སྒོ་གསུམ་གུས་པའི་སྒོ་ལས་ཕྱག་འཚལ་

ལོ།།ངེ་གི་དྲིན་ཅན་དམ་པའི་སློབ་དཔོན་གྱིས།།རང་ལུ་ཆོས་དང་ཡོན་ཏན་གནང་

བའི་ཚེ།། བུ་མོ་རང་ཡང་ངལ་རངས་ཡིད་ཆེས་བྱུང། །ངེ་གི་དབང་པོ་སྒོ་ལྔ་དབང་

མེད་བཀུག   ༉ གསུང་ནང་པའི་ཆོས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་འདི། བླམ་ཆེ་བ་ཅིག་

གིས་ཆོས་གསུང་ལྟར།། གསུང་བྱིན་རླབས་ཆེཝ་སྦེ་གསུངས་པའི་ཚེ། ང་འདི་ལུ་

དད་པ་ཡིད་ཆེས་བྱུང།།    ༉ འབད་ཆོག་དང་མ་ཆོགཔ་བསླབ་བྱ་ཚུ། བུ་ངེ་གི་རྣ་

བར་གོ་བའི་ཚེ།། བུ་རང་ལུ་དགའ་བ་བྱུང་ཡོད་པས། ང་ཁོང་དང་བྲལ་བ་མེད་ན་

དགའ།།

འོད་གསལ་ལྷ་མོ།

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

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

༼འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལས་ཁྱད་དུ་འཕགས་དགོ་པའི་
སྐོར། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆགས་ཚུལ། ༽

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ལྷོ་འཛམ་བུ་གླིང་གི་ས་གནས་ལྟེ་བ་ རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ་ལྡན་གྱི་

བྱང་ཤར་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཆགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

མོན་པའི་མིའི་རིགས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས།

ཙནྡན་བཀོད་པའི་ལུང་པ་འདི་ནང་ལུ་ མི་རིགས་ཀྱི་འབྱུང་ཚུལ་ཡང་ མང་ཆེ་ཤོས་

ཅིག་གི་སེམས་ཁར་ བོད་དང་རྒྱ་གར་ལས་མི་རིགས་མཆེད་མཆེདཔ་ཨིན་ཟེར་ 

ཐུགས་བསམ་བཞེས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ངེས་དོན་གྱི་དབང་ལུ་བཏང་བ་

ཅིན་ ཙནྡན་བཀོད་པའི་ལྗོངས་འདི་ འབྲུ་སྣ་དགུ་ཚོགས་པའི་གནས་ཨིནམ་ལས་ 

ཆུ་ཡོད་པ་ཅིན་ རང་བཞིན་གྱིས་ཉ་འཁོར་བའི་དཔྱེ་བཟུམ་ སྐལ་པ་ཆགས་ཞིནམ་

ལས་ མིའི་འགྲོ་བ་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཆགས་འོང་བའི་སྐབས་ ཡུལ་ལྗོངས་འདི་

ནང་ལུ་ཡང་ མིའི་འགྲོ་བ་ཆགས་ནུག། 

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མིང་མ་འདྲཝ།

ལྗོངས་ཀྱི་མིང་ལུ་ཡང་ མུན་པ་ མོན་པ་ ལྷོ་མོན་ཁ་བཞི་ སྨན་ལྗོངས་ ཙན་ལྡན་

ལྗོངས་ ལྷོ་ཙན་ལྡན་བཀོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཟེར་ དར་ཁྱབ་

འགྱོ་ནུག། 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ཨིན་དགོ་པའི་

ཁུངས།

 ཆོས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས། འབངས་བདེ་སྐྱིད་ཉི་མ་ཤར་བར་

བའི་ ཙན་ལྡན་བཀོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ རྒྱུ་སྟོབས་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་

དང་དོ་མ་མཉམ་རུང་ སྔོན་རྒྱལ་བ་གོང་མ་དང་ མངའ་བདག་རིམ་བྱོན་ཚུ་གི་ སྐུ་

དང་གྲིབ་མ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ དགའ་བའི་གླུ་ལེན་ སྐྱིད་པའི་བྲོ་ཁྲབ་སྟེ་ཡོད། ལྷོ་མོན་

ཁ་བཞི་འདི་ མིའི་ནང་ལས་ མི་ལུས་རིན་ཆེན་འདི་ཁྱད་དུ་འཕགས་དོ་བཟུམ་ 

འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གི་གལ་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་

ཨིན།

༡༽ སངས་རྒྱས་ཤཱ་ཀྱ་ཐུབ་པ་གིས་ཞབས་བཅགས་ཏེ་ བྱིན་གྱིས་བརླབས་

གནང་ཡོདཔ།

དེ་ཡང་ སངས་རྒྱས་ཤཱ་ཀྱ་ཐུབ་པ་མཆོག་ དག་པའི་སྐྱེ་བ་ལྔ་བརྒྱ་དང་ མ་དག་

པའི་སྐྱེ་བ་ལྔ་བརྒྱ་ལེན་ཏེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱ་གར་གྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་ མཐའ་

ཁོབ་མོན་གྱི་ཡུལ་ལྗོངས་འདི་ནང་ རྒྱལ་པོ་དྲི་མེད་ཀུན་ལྡན་ཟེར་མི་འདི་གིས་ 

ཡབ་ཀྱི་བང་མཛོད་ལས་ ནོར་བུ་དགོས་འདོད་དཔུང་འཇོམས་སྦྱིན་པ་བཏང་ནི་འདི་

གིས་ ཡབ་ཀྱིས་ རྒྱལ་སྲས་དྲི་མེད་ཀུན་ལྡན་ ལྕམ་སྲས་དང་སྲསམོ་ཚུ་ བདུད་རི་

ཧ་ཤང་ཟེར་ས་ལུ་ མཐའ་བཤུད་བཏང་ནུག བདུད་རི་ཧ་ཤང་ཟེར་མི་འདི་ ད་རེས་སྤུ་

ན་ཕོ་ཆུ་བརྒྱུད་དེ་ ཤལ་རྔ་ནའི་ས་གནས་ཚུ་ལུ་སླབ་ཨིན།

དེ་ཁར་ རྒྱལ་སྲས་དྲི་མེད་ཀུན་ལྡན་གྱིས་ བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྤྱོད་པ་མཛད་དེ་ འགྲོ་བ་

སེམས་ཅན་ མང་རབས་ཅིག་གི་འགྲོ་དོན་མཛད་དེ་ ས་གནས་འདི་བྱིན་གྱིས་

བརླབས་གནང་ནུག།

ད་རུང་ སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ རྒྱལ་པོ་དོན་གྲུབ་ལ་སོགས་པའི་ སྐྱེ་བ་

བཞེས་བཞུགསཔ་ད་ འབྲུག་གི་ས་གནས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་ཡི་ཟེར་ སླབ་

སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན།
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དེ་མ་ཚད་ སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ རྡོ་རྗེ་གདན་ལུ་སངས་རྒྱས་ཏེ་ སྟོང་གསུམ་

ལུ་ཞབས་སྐོར་གནང་བའི་སྐབས་ ང་བཅས་རའི་ཡུལ་ལྗོངས་འདི་ཡང་ ཞབས་ཀྱི་

བཅགས་གནང་ཡོདཔ་སྦེ་གསུངས་ཏེ་འདུག། རྒྱུ་མཚན་དེ་གིས་སྦེ་ ང་བཅས་རའི་

རྒྱལ་ཁབ་འདི་ གཞན་ལས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཨིན། 

༢༽ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྦས་གནས་ཨིན།

རི་དང་ནགས་སྟུག་དྲག་གི་གང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ དེ་བསྒང་བདུད་གདུག་

ཅན་དང་འདྲེ་སྲིན་ འབྱུང་པོ་ཚུ་གིས་ མི་ཚུ་ལུ་གནོད་པ་རྐྱབ་སྟེ་སྡོད་ནུག དུས་

རབས་བདུན་པའི་ནང་ རྒྱལཔོ་སེན་དུ་རཱ་ཛའི་སྐུ་སྲོག་འདི་ གནས་བདག་ཤེལ་

གིང་དཀརཔོ་ལས་སྲོག་སྐྱབས་འབད་ཐབས་ལུ་ སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ ཨོ་རྒྱན་

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ ས་གནས་མང་

རབས་ཅིག་ བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་ བདུད་དང་འདྲེ་གདུག་པ་ཅན་ཚུ་དམ་ལ་

བཏགས། བྲག་ལས་གཏེར་དང་གནས་ཁག་ལེ་ཤ་ཅིག་ སྒོ་ཕྱེ་གནང་སྟེ་ རྒྱལ་

ཁབ་ནང་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ་དར་ནུག དེ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་ཁྱད་དུ་འཕགས་

པའི་ ལུང་བསྟན་གྱི་བླམ་དང་གྲུབ་ཐོབ་མང་རབས་ཅིག་གི་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་

གནང་། མི་རྣམས་ཆོས་ལུ་བསྐུལ་བ་ལས་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་ ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་

གནས་དང་ ཕྱག་ཤུལ་ལེ་ཤ་མ་ཉམས་པར་གནས་ཏེ་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་དེ་གིས་སྦེ་ 

ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ གཞན་ལས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཨིན།

༣༽ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་དབུ་བརྙེས་པའི་ ཆོས་སྲིད་གཉིས་ལྡན་ 

 གྱི་རྒྱལ་ཁབ།

ཆོས་ལྡན་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ བླམ་རྩ་ཅན་དང་མཁས་དབང་གཅིག་ཤུལ་

གཉིས་ཤུལ་འབད་བྱོན་ རི་དང་བྲག་ཚུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ ལྷ་ཁང་དང་མགོན་སྡེ་

མང་རབས་ཅིག་བཞེངས་གནང་སྟེ་ ཆོས་ཀྱི་སྡེ་བཙུགས་གནང་ཡི། ལྷག་པར་དུ་ 

དུས་རབས་༡༧་པའི་ནང་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ ཆིབས་ཁ་ལྷོ་

ལུ་འགྱུར་ཏེ་ ལུང་པ་དང་རྒྱལ་ཕྲན་ཚུ་ནང་ ཁྲིམས་མེད་ས་ཁྲིམས་བཙུགས་ ཆོས་

དང་མཐུན་པའི་ལམ་སྲོལ་བཟང་པོ་ཚུ་ མིའི་ལུགས་སྲོལ་དང་བསྟུན་གཞི་

བཙུགས་མཛད་དེ་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་དབུ་བརྙེས་གནང་ཡི། ཆོས་སྲིད་

ལུགས་གཉིས་ཀྱི་ཕྱག་ལཱ་ཡང་ གཞན་ག་ལུ་ཡང་མ་བལྟ་བར་ ཐུན་མོང་མ་ཡིན་

པའི་སྲོལ་བཙུགས་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཚན་ཡང་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཕྱོགས་

ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་བཏགས་སོ། རྒྱུ་མཚན་དེ་གིས་སྦེ་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་

འདི་ གཞན་ལས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཨིན།

༤༽ ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལམ་སྲོལ།

རྒྱལ་ཁབ་རེ་རེ་ལུ་ཁྲིམས་ལུགས་རེ།། ལུང་པ་རེ་ལུ་ལུགས་སྲོལ་རེ།། ཟེར་སླབ་

སྲོལ་ཡོད་དོ་བཟུམ་ དཔལ་ལྡནའབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ལུ་ཡང་ ལོ་ངོ་སྟོང་

ཕྲག་གི་རིང་ལུ་ ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལམ་སྲོལ་ འདུལ་བའི་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་ 

རིག་གཞུང་བཟང་པོ་མང་རབས་ཅིག་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་

ཁྱད་དུ་འཕགས།

ལམ་སྲོལ་བཟང་པོ་འདི་བཟུམ་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཚུ་ནང་ མེདཔ་ལས་

བརྟེན་ འདི་ཚུ་བལྟ་དགོ་མནོ་ ལུས་ལུ་གྱོན་དགོ་མནོ་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཕྱི་བལྟ་

བཤལ་གྱི་གངས་ཁ་ ལོ་གཅིག་བ་ལོ་གཅིག་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་འདི་ འདི་ལས་

བརྟེན་ཨིན་ནོ།

༥༽ དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་དཔལ་དང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་ཁབ།

རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁར་ རྒྱུ་སྟོབས་དང་ཕྱིའི་དངོས་པོ་ཚུ་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་གོམ་པ་ ག་

དེམ་ཅིག་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་སྟེ་ཡོད་རུང་ དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་དཔལ་ལུ་ལོངས་སྤྱོད་ནིའི་ 

གོ་སྐབས་མེད། ཉིན་མཚན་མེད་པར་ དམག་རྐྱབ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ནད་ཡམས་

དང་འཁྲུག་རྩོད་ཆད་ནི་མེད། ཆོག་ཤེས་མེདཔ་ལས་ རང་གི་རྒྱུ་ནོར་རང་སྒྲུབ། 

སེམས་ལུ་ ཁོང་ཁྲོ་དང་ང་རྒྱལ་གྱིས་གང་ཡོདཔ་ལས་ སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་ངོ་མ་

ཨིནམ་ལས་ རྒྱུ་སྡུག་བསྔལ་ལས་འབྲས་བུ་ བདེ་བ་ཐོབ་མི་སྲིད་ནི་ཨིན་ནོ།

དགའ་ལྡན་ལྷ་ཡུལ་གཉིས་པ་ སྨན་ལྗོངས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དཔལ་

འབྱོར་གྱི་འབྱོར་པ་དེམ་ཅིག་མེད་རུང་ ནང་གི་སེམས་ལུ་ དགའ་བ་དང་སྐྱིད་པའི་

འབྱོར་པ་གིས་གང་སྟེ་ཡོད། རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཟྱིལ་འབྲུ་ཙམ་ལས་མེད་རུང་ གཞན་

ལུ་རེ་མ་དགོ་པར་ དཔའ་བསྐྱེད་བསྐྱེད་སྦེ་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱིས་དཔེ་བལྟ་བཏུབ་

པའི་ རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་དང་ དགའ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་ཕ་ཡུལ་སྦེ་ཆ་བཞགཔ་ཨིན། 

འབྲུག་མི་རེ་རེའི་སེམས་ཁར་ དགའ་བ་དང་སྐྱིད་པ་ཚད་མེདཔ་ཅིག་ལོངས་སྤྱོད་དེ་

ཡོད་མི་ཡང་ སྤྱིར་སྔོན་ལས་བསགས་པའི་འབྲས་བུ་དང་ ལྷག་པར་དུ་ མིའི་ལུས་

རྟེན་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག་པ་བསྲུངས་བ་ལས་

བརྟེན་ཨིན། གཞན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་འབད་བ་ཅིན་  མ་ཤི་དམྱལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ངོ་

མ་མྱོང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། རྒྱུ་མཚན་དེ་གིས་འབད་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་རྒྱལ་ཁབ་

གཞན་ལས་ ཁྱད་པར་ཅན་ཨིན།  
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༦༽ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཀྱིས་ཁྱད་པར་ཅན་ཨིན།

ཕྱི་གངས་རི་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་ ནང་ནགས་ཚལ་སྟུག་དྲག་དང་ བྱ་སྣ་ཚོགས་

ཀྱི་གདངས་དང་ ཆུ་རོང་ཆུ་གཙང་ཆུ་ཚུ་ ག་ནི་བ་ དྭངས་བ་ རླུང་མ་ཡང་གཙང་

ཏོག་ཏོ་ གནམ་ཤིས་གནས་སྟངས་ཡང་ བསིལ་དྲོད་དང་ལྡནམ་སྦེ་ཡོད། མདོར་

བསྡུས་བ་ཅིན་ འབྱུང་བ་བཞིའི་ནུས་པ་ཚུ་རང་བཞིན་གྱིས་འཁོར་ཏེ་ མི་སེར་ཚུ་

ཡར་ལྷ་ཡུལ་གྱི་བདེ་བ་ངོ་མ་འདི་མྱོང་མ་ཚུགས་རུང་ སྟེང་མི་ཡུལ་གྱི་ རྒྱལ་

ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལུ་ལོངས་སྤྱོད་དེ་ཡོད། རྒྱལ་ཁབ་ལ་ལུ་ནང་

འབད་བ་ཅིན་ འཐུང་ཆུ་མེད་པར་རོང་ཆུ་འཐུང་  འབྱུང་བཞི་མི་མཉམ་ལས་ རྒྱུན་མ་

ཆད་པར་རྐྱེན་ངན་འབྱུང་ ཚ་དྲོད་མི་མཉམ་ལས་ ལོ་ཐོག་ལུ་གནོད་པ་དང་ དབུལ་

ཕོངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་མང་། རྒྱུ་མཚན་དེ་གིས་སྦེ་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ 

གཞན་ལས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཨིན།

དགའ་ལྡན་ས་ལུ་འབབ་པའི་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ ཕྱིའི་རང་བཞིན་

གནས་སྟངས་ལས་ 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་པའི་གནས་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་ 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། 

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

༼ཕ་མའི་ཤུལ་བཞག། ༽

༉ ང་བཅས་ར་འཇིག་རྟེན་འདི་ནང་ལུ་ དྲིན་ཆེ་བ་དང་བྱམས་སྙིང་རྗེ་བསྐྱེད་ས་ལུ་

གཞི་བཞག་པ་ཅིན་ རང་གི་ཨ་པ་དང་ཨའི་གཉིས་ལུ་ འགན་ཟླ་མེདཔ་ཨིནམ་ 

ཀུན་གྱིས་མཁྱེན། ཆུང་ཚེ་མའི་བསྒང་ལས་ མི་གཙང་བ་ཆུ། ཨ་ཝ་ལ་སོགས་པ་

དང་ འབྱུང་བ་བཞིའི་གནོད་པ་ལས་ སྲོག་སྐྱབས་དང་གཅེས་སྐྱོང་མཛད་པ་གིས་

མ་ཚད་ སྦོམ་འགྱོ་བའི་བསྒང་ལསན་ མིའི་གས་ཁར་བཙུགས་ནིའི་ཐབས་ལུ་ ལྟོ་

གོས་ཆོས་གསུམ་དང་ གཞན་ཡོ་བྱེད་ཚུ་ རང་མེད་རོགས་ལས་འཚོལ་ཏེ་ དཀའ་

བ་དཔག་ཏུ་མེདཔ་ཅིག་སྤྱད་དགོ་པས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

དེ་མ་ཚད་ བུ་གཞི་གི་དོན་ལུ་ ཕམ་ཚུ་གིས་ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་དཀའཝ་སྤྱད་ 

རྒྱུ་དང་ལོངས་སྤྱོད་བསྒྲུབས་ མ་འོངས་པ་བུ་གཞིའི་སྟེང་ཁར་ ཤུལ་བཞག་ཟེར་ 

རང་རང་སོ་སོའི་འབྱོར་པ་དང་བསྟུན་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་དང་

ལམ་ལུགས་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ ཕ་མའི་ཤུལ་བཞག་ཟེར་བྱིན་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན། 

ང་བཅས་ཤར་ཕྱོགས་ལུང་ཕྱོགས་དང་རང་གི་གཡུས་ཁར་ལུ་འབད་ཅིན་ ཨ་མའི་

མ་ཁྱིམ་དང་ཨ་པའི་ཕ་གཞི་ཟེར་ ཤུལ་བཞག་ཁག་ཆེ་ཤོས་དང་བྱིན་སྲོལ་ཁྱབ་ཆེ་

ཤོས་ཅིག་ཨིན།

ངེ་གི་ཕམ་གཉིས་ཀྱི་ཐད་ཁར་ལུ་ཡང་ དཀའཝ་སྤྱད་པ་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ ཉིན་མ་

དཀར་གྱིས་བཅད། ཕྱི་རུ་གནག་གིས་བཅད་དེ་ལཱ་འབད་ས་ཅིག་རུང་ གཞན་གྱི་

ཕམ་བཟུམ་ མ་ཁྱིམ་དང་ཕ་གཞི་ཟེར་ དོག་དོ་རིལ་རི་ཅིག་ག་ནི་ཡང་མེད། ཨིན་

རུང་ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་ ཨ་ལོ་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ ཤུལ་བཞག་འདི་གཞན་དང་མ་འདྲཝ་

ཅིག་ཡོད། འདི་ཡང་ ཁོང་རང་གཉིས་ཆ་ར་ ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ལུ་ སློབ་གྲྭ་ནང་

ཉིནམ་གཅིག་ཡང་ ཆོས་མ་བལྟ་མི་ཅིག་ཨིན། ཨིན་རུང་ཨ་ལོ་ཚུ་ག་རང་སློབ་གྲྭ་

ནང་ཆོས་བལྟ་བར་བཏང་དགོ་ཟེར་ ཤེས་ཡོན་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཅིག་ཁོང་གཉིས་

ཀྱི་ རྒྱུད་ལུ་ཐོབ་ནུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ངེའི་ཕམ་གཉིས་ཀྱིས་ དཀའཝ་

སྤྱད་པ་ལུ་མ་འཚེར་བར་ ང་བཅས་སྤུན་ཆ་ལྔཔོ་ཆ་ར་ སློབ་གྲྭ་ནང་ལུ་བཙུགས་

ནུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

ང་གིས་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་ནང་ལུ་སྡོདཔ་ད་ ཆོས་བལྟ་ནི་འདི་ཁྲལ་ཕོག་ཕོགསཔ་

བཟུམ་ཅིག་དང་ སློབ་གྲྭ་འདི་བཙོན་ཁང་བཟུམ་ཅིག་གི་སྣང་བ་མ་གཏོགས་ ཆོས་
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བལྟ་ནི་གི་དོན་གཉེར་ཅིག་རྩ་དང་སྤུ་ལས་རང་བསྐྱེད་མ་ཚུགས། ང་དང་ངེའི་ཆ་

རོགས་མང་ཤོས་ཅིག་ལུ་ ཚ་གང་དང་དཀའ་ངལ་ཟེར་རུང་ཡང་ ཕོཝ་མ་འགངས་

པའི་དཀའ་ངལ་དང་མི་གཞན་གྱིས་དྲངས་ བང་ཅན་བཙོངསཔའི་ཚ་གང་འདི་

ལས་ གཞན་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ག་ནི་ཡང་མེད། ལོ་བདུན་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་དུས་ཚོད་

འདི་ དམྱལ་བའི་དུས་ཚོད་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་རྫོགས་སོང་རུང་ ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་གྲུབ་

འབྲས་འདི་ལེགས་ཤོམ་ཐོབ་སྟེ་ ཤེས་ཡོན་འཕྲོ་མཐུད་སྦྱང་ནིའི་གོ་སྐབས་ཐོབ་ཅི།

ད་ ངེ་གི་མི་ཚེ་གི་གསང་བའི་གཏམ་ཅིག་བཤད་པ་ཅིན་ ང་བཅས་སྤུན་ཆ་ལྔ་ལུ་ 

ཕམ་ཡ་གཅིག་རང་ཨིན། ངེ་གི་ཨའི་འདི་ ང་སློབ་རིམ་བཅུ་པའི་ནང་ལུ་དཔེ་ཆ་

ལྷབ་པའི་བསྒང་ འབྱང་སྟོར་ཤོར་ཡོདཔ་ལས་ འཆི་བ་མི་རྟག་པའི་ལམ་ལས་

བཀག་པའི་ཐབས་ལམ་ཅིག་བྱུང་མ་ཚུགས། ཨིན་རུང་ ངེ་གི་ཨའི་གི་རེ་བ་འདི་ 

ང་བཅས་ཨ་ལོ་ལྔཔོ་ཆ་ར་ ཉུང་མཐའ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་རྫོགས་ཏེ་རང་མགོ་རང་

འདྲོངས་སྦེ་སྡོད་ནི་འདི་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་རང་ ངེའི་ཨ་པའི་རེ་བ་འདིནི་ ང་བཅས་

ཀྱི་ཆོས་བལྟ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ མི་གཞན་ལུ་བསམ་པ་སེམས་བསྐྱེད་ལེགས་

ཤོམ་བསྐྱེད་དེ་ མི་སྡེ་དང་ཕར་ལོགས་མ་ལུ་ཕན་ཐོགས་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཨིན།

འ་ནི་འབད་ནི་འདི་གིས་ ང་རའི་ཧོང་ལས་འབད་བ་ཅིན ང་གིས་ད་རེས་ཕ་མའི་རེ་བ་

སེམས་ལུ་བཞག་སྟེ་ ཆོས་ལུ་སེམས་ཤུགས་དང་དོན་གཉེར་ཐེབས་ཅིག་བསྐྱེད་

དེ་ལྷབ་དོ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ངེ་གེ་དོན་ལུ་ ངེའི་ཕ་མའི་ཤུལ་བཞག་ 

ཨའི་གི་མ་ཁྱིམ་ཟེར་རུང་ ཨ་པའི་ཕ་གཞི་ཟེར་རུང་ ང་ཆོས་ཡོན་ཏན་ལྷབ་ནིའི་གོ་

སྐབས་གནང་མི་དང་ ཁོང་གཉིས་ཀྱི་རེ་བ་འདི་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི།     

བཀྲིན་ཆེ།

མཁས་གྲུབ་རྡོ་རྗེ།

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

༼ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པ་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་ནས་རང་རྩོམ་
སྙིང་ནས་གང་ཤར་མ།༽

༄༅། །འདས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་སྤྲུལ་པ་དང། 

མ་འོངས་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཏེ། 

ད་ལྟའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་རྒྱལ་ཚབ་ཅན། 

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་བླ།

མཚུངས་མེད་བླ་མའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

༉ ཕྱོགས་བཅུར་གང་དུ་བལྟས་ཀྱང་མི་རྟག་མཐོང་།། 

སྐར་མ་ རབ་རིབ་ མར་མེ་ སྒྱུ་མ་དང།། 

ཟྱིལ་པ་ ཆུ་བུར་ རྨི་ ལམ་ གློག་དང་སྤྲིན།། 

ཐམས་ཅད་མི་རྟག་ཡིན་པ་ངོས་རེ་འཛིན།།

དྲིན་ཅན་བླ་མའི་ཐུགས་རྗེས་གཟྱིགས་སུ་གསོལ།།

༉ དགུན་ཟླ་གངས་ཆེན་བལྟ་ཡང་གངས་ཆེན་མཛེས། །

ཐམས་ཅད་ཁ་བ་དཀར་པོས་བརྒྱན་ཏེ་མཛེས།།

ནམ་ཟླའི་དུས་བཞི་འགྱུར་ཚེ་ཁ་བ་བཞུ།། 

འདི་ཡང་མི་རྟག་ཡིན་པར་ངོས་རེ་འཛིན།།

དྲིན་ཅན་བླ་མས་ཐུགས་རྗེས་གཟྱིགས་སུ་གསོལ།།

༉ སོ་ཁ་ཕ་རི་སང་ལ་བལྟས་ཙ་ན།། 

སྔོ་ཤིང་མེ་ཏོག་བརྒྱན་ཏེ་སང་ཡང་མཛེས།།

དུས་བཞི་འགྱུར་ཚེ་ཐམས་ཅད་སེར་པོ་གྱུར།། 

འདི་ཡང་མི་རྟག་ཡིན་པར་ངོས་རེ་འཛིན།།

དྲིན་ཅན་བླ་མའི་ཐུགས་རྗེས་གཟྱིགས་སུ་གསོལ།།

༉ བུ་རང་སྐྱེས་པའི་ཕ་ཡུལ་བལྟས་ཙ་ན། །

ལ་ལ་སྐྱེས་དང་ལ་ལ་ན་བ་མཐོང།།

ལ་ལ་རྒས་དང་ལ་ལ་འཆི་བ་མཐོང།། 

འདི་ཡང་མི་རྟག་ཡིན་པར་ངོས་རེ་འཛིན།

དྲིན་ཅན་བླ་མའི་ཐུགས་རྗེས་གཟྱིགས་སུ་གསོལ།

༉ ད་ལྟའི་སྐྱབས་དང་ཕྱི་མའི་ལམ་སྟོན་པ། 
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དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ་དྲིན་གཅིག་པ།།

སྤྱི་བོ་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོའི་རྒྱན་དུ་བཞུགས།། 

ལམ་སྟོན་མཛད་དང་ཐུགས་རྗེས་སྙིང་ནས་གཟྱིགས།།

བུ་ཆུང་འཁོར་བའི་མཚོ་ལས་བསྒྲལ་དུ་གསོལ།།

 

ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ།

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

༼རང་སེམས་རང་གིས་བཏུལ་བའི་གླུ་དབྱངས།༽

སྔོན་བྱོན་གྲུབ་ཐོབ་ཆང་བཞེས་ཉམས་རྟོགས་ཚུ།།

གོང་དུ་འཕེལ་བའི་རྣམ་ཐར་ཐོས་པའི་ཚེ།།

ང་ཡང་ཚད་བཟུང་མེད་པའི་ཆང་ལོངས་སྤྱོད།།

གྲུབ་པའི་རྟགས་དང་མཚན་མ་སྟོན་དགོ་མནོ།།

ཁྲོམ་ཚོགས་སྦུག་ལུ་མི་ཚུ་ཆང་འགངས་ཏེ།།

རང་ཁྱིམ་རང་འཁྱམས་ག་ཡིན་མ་ཤེས་པར།།

ཐ་ན་ཁ་ཡང་རོ་ཁྱིས་ལྕྱེ་བལྡག་ཚེ།།

སྤྲོ་ཆང་ག་དེ་ཞིམ་རུང་སྤྱོད་སེམས་ཡལ།།

བརྩེ་གདུང་བྱམས་བརྩེ་ཆེ་བའི་ཕོ་མོ་ཚུ།།

མཉམ་འཛོམས་གཉེན་དང་གྲོགས་ཀྱི་དཔེ་སྟོན་ཚེ།།

ང་ཡང་ལས་འཕྲོ་ཅན་གྱི་བུམོ་ཅིག་འཚོལ།།

མི་ཚེ་དགའ་སྤྲོའི་ངང་ལུ་སྐྱོང་དགོ་བསམ།།

དམ་ཚིག་མེད་པའི་སྨན་ཆུང་བུམོ་དང་ཕྱད།།

བར་ན་བུ་གཞི་ཚུ་ཡང་འཁོར་བ་འཁྱམས།།

ཐ་མ་རང་མགོ་ཙམ་ཡང་མ་འདྲོངས་ཚེ།།

སྨན་ཆུང་ལྷ་ལས་མཛེས་རུང་ཆགས་སེམས་བྲལ།།

འབྱོར་ལྡན་ཐྱིམ་ཕུག་ཁྲོམ་ལུ་སྒྲིང་ཁྱིམ་རྐྱབ།།

སྣུམ་འཁོར་ཆེ་ཆུང་མ་འདྲཝ་བཏང་སར་མཐོང་།།

ང་ཡང་མཁལ་དོག་ཨིན་རུང་བཙོང་སྟེ་གིས།།

མི་ཡི་སྦུག་ལུ་རྔམ་མདོག་བསྒྱུར་དགོ་མནོ།།

བུ་ལོན་རི་འདེས་རང་གི་གདོང་ཁར་འབྱུར།།

རྒྱང་བསྒྲགས་ནང་ལས་མིང་ཚུ་བཏོན་ཏེ་གིས།།

རང་བློ་བཙོངས་མི་འདི་ཚུ་མཐོངམ་ད་ལུ།།

འཇིག་རྟེན་ཕྱུག་པོའི་ཕྱོགས་ལུ་ཞེན་པ་ལོག།

ཕག་ཤ་བསིལ་སྐམ་ནོར་ཤ་བྱ་ཤ་དང་།།

ཨེ་མ་དམརཔོ་དང་ལ་ཕུག་སླ་བསྲེ་རྐྱབ།།

ཀྲབ་ཀྲབ་ཀྲུབ་ཀྲུབ་ཟེར་ཏེ་བཟའ་བའི་ཚེ།།

ང་ཡང་ཁ་ལས་ཁ་ཆུ་དབང་མེད་ཤོར།།

གཞན་ཕན་སྙིང་རྗེ་ཆུང་བའི་མི་ཚུ་གིས།།

མ་ཤི་གསོན་པའི་སེམས་ཅན་གྱི་བརྫམ་རྐྱབ།།

དམྱལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་དངོས་སུ་མྱོངམ་མཐོང་ཚེ།།

ག་དེ་ཞིམ་རུང་བཟའ་བའི་རེ་ཐག་ཆོད།།

རྒྱལ་ཁབ་དཔལ་འབྱོར་ཕྱུག་པའི་གཡུས་ཁར་སོང།།

ཉིན་ཚན་མེད་པ་ཌོ་ལར་ལེན་ཏེ་གིས།།

མི་ཚེ་ཏི་རུའི་སྦུག་ལུ་ཞག་ཉལ་སར།།

མཐོང་ཚེ་རང་ཡུལ་སངས་ཏེ་འགྱོ་དགོ་མནོ།།

རང་ཡུལ་མཐོང་ནིའི་ལོ་རྒྱུས་ཕར་རང་བཞག།

བཟའ་བའི་ལྟོ་ཡང་བཟའ་བའི་དུས་མེད་པར།།

མི་ཚེ་རོགས་ཀྱི་འབྱར་རོགས་རྒྱུགས་དགོ་ཚེ།།

འབྱོར་ལྡན་ཅན་གྱི་ལུས་ལུ་ཆགས་སེམས་བྲལ།།

ཨྱོན་དངོས་གྲུབ། 
དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་མཐོ་རིམ་གོང་མའི་སྦྱོང་བརྡར་པ།
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༼དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ལྷ་མཆོག་རྒྱལ་བའི་གླུ་དབྱངས།༽

༉ མཛེས་མཛེས་མནྡ་རྭ་བས་ཀུན་ནས་མཛེས།།

སྙན་སྙན་མགྲིན་པའི་རོལ་མོ་ཀུན་ཏུ་སྙན།།

ལྡན་ལྡན་ཕུན་ཚོགས་སྡེ་བཞི་ཀུན་ཏུ་ལྡན།།

དགའ་དགའ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་ཡུལ་ཀུན་ཏུ་དགའ།།

༉ ཕྱི་ལྟར་ས་བྲག་རྣམ་པ་མཛེས་ཀྱང་མཛེས།།

ནང་ལྟར་བྱང་སེམས་བཤེས་གཉེན་བརྗིད་ཀྱང་བརྗིད།།

བར་དུ་རྒྱལ་བློན་འབངས་འཁོར་མཐུན་ཡང་མཐུན།།

གསང་སྔགས་བསྟན་པའི་ཞིང་མཆོག་བཀྲ་ཡང་ཤིས།།

༉ མཐོ་སྒང་རི་དང་ནགས་ཚལ་སྟུག་པོས་བསྐོར།།

གཙང་ཆབ་བརྒྱད་ལྡན་དལ་གྱིས་ཀློང་ནས་འབབ།།

རོ་བརྒྱ་ཟས་ཀྱི་འབྲུ་སྣ་ཅིར་ཡང་བལྟམས།།

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་འཚོ་ཞིང་ལྷག་པར་མཛེས།།

༉ འཇིག་རྟེན་ཞིང་ཁམས་ཚད་བཟུང་གངས་མེད་མོད།།

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཞིང་ཁམས་འཕགས་པ་སྟེ།།

བདེ་སྐྱིད་རྫོགས་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་གཅིག་པུས་མིན།།

མངོན་མཐོ་ངེས་ལེགས་འབྱུང་ཁུངས་བཙུན་པས་ཀྱང་།།

༉ འབོད་པ་མ་ཡིན་ལས་སྨོན་འབུམ་ཕྲག་གི།

དགེ་བས་འདུས་པའི་རྒྱལ་བློན་འབངས་འཁོར་ཡོངས།།

ཐར་པའི་ཞིང་སར་བགྲོད་ལ་རབ་ཉེ་བའི།།

ཕུན་ཚོགས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་ཡུལ་དག་པའི་ཞིང་།།

༉ སྔོ་ལྗང་ཕུན་ཚོགས་མཛེས་ལྡན་རི་ཡི་བསྐོར།།

རྙོག་མེད་དངས་འཁྱིལ་ཆུ་རྣམས་དལ་གྱིས་བགྲོད།།

དྲི་ཞིམ་པདྨའི་སྐྱེད་ཚལ་ཕྱུར་བུར་བ།།

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཞིང་ཁམས་ངོ་མཚར་ཆེ།།

༉ ཆུ་གཏེར་ཀློང་ལེ་མེ་དཔུང་འབར་བ་དང་།།

མར་མེའི་འོད་ལས་མུན་ནག་མི་འབྱུང་བཞིན།།

རྩི་ཤིང་སྨན་གྱིས་ཁྱབ་པའི་རྒྱལ་ཁམས་འདིར།།

དགའ་སྐྱིད་ལས་གཞན་གང་ཡང་ཡོང་མ་མཆིས།།

༉ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ལྷ་མཆོག་རྒྱལ་བའི་མཚན།། 

ལྷན་དུ་ཕྱོགས་ཀྱི་བུ་མོར་ཁྱབ་པ་དང་།། 

རྒྱལ་ཁམས་ལོ་ཟླ་ཡུན་གྱིས་མི་ཆོག་པར།། 

ཕུན་ཚོགས་སྡེ་བཞི་བསྐལ་པ་ཡུན་གནས་ཤོག།

བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ་།  

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

༼ཨ་མའི་བཀའ་དྲིན།༽

ཟླ་བ་དགུ་དགུ་ཕོཝ་ནང་འབག་སྟེ་གིས།།

དཀའ་ངལ་སྐྱིད་སྡུག་ནང་ལུ་འོ་བརྒྱལཝ་ལས།།

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཟུམ་སྦེ་སྙིང་རྗེ་བསྐྱེད།།

རྒྱུ་མཚན་འདི་ལས་ཨའི་གི་ཐ་སྙད་བྱུང་།།

ཨའི་འདི་རང་ལུ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་དྲགས་ཨིན།།

དང་པ་ལུས་ཀྱི་གཟུགས་སུ་གནང་སྟེ་འདུག།

གཉིས་པ་སྲོག་གི་དབང་པོ་གནང་སྟེ་འདུག།

གསུམ་པ་འཇིག་རྟེན་མ་ཤེསཔ་བསྟན་གནང་ནུག།

དང་པ་ལུས་ཀྱི་ཕུང་པོ་གནང་པའི་ཚེ།།

མེར་མེར་པོ་སོགས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྦེ།།

ཕོཝ་གི་ཚད་གཞི་སྦོམ་སྦེ་འགྱོཝ་དང་བསྟུན།

ཚ་གང་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་སྦོམ་འབད་ལང།།

རང་གིས་ཅ་ལ་ཀེ་ཇི་གཅིག་ཙམ་ཅིག།

འབག་སྟེ་ཉིནམ་ཅིག་སྡོད་རུང་ལཱ་ཁག་འདུག།།

མ་གིས་ང་བཅས་ཟླཝ་དགུ་ཕོཝ་ནང་འབག།
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འུ་སྡུག་ཐང་ཆད་དཀའ་ངལ་ཐུབ་ནུག་གོ།

ཕོཝ་ནང་ཆགས་པའི་ཉིནམ་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ།།

ཨ་ལོ་འདི་ལུ་མནོ་བསམ་བཏང་ཏེ་གིས།།

ཟ་དགོ་མནོ་བའི་བཞེས་གོ་བཟའ་ནི་མེད།།

འགྱོ་དགོ་མནོ་ས་འགྱོ་བའི་རང་དབང་མེད།།

ཕོཝ་འདི་སྦོམ་སུ་སྦོམ་སུ་འགྱོ་བའི་ཚེ།།

གཞན་གྱི་གདོང་ཁར་འཐོན་ནིར་ངོ་ཚ་བསྐྱེད།།

ཐ་ན་རང་གི་ཕམ་སྤུན་གདོང་ཁར་ཡང་།།

འཐོན་པ་གཡང་ཟ་བསྐྱེད་དགོཔ་བྱུང་ནུག་གོ།

དེ་ལས་སྐྱེ་ནིའི་དུས་ཚོད་རན་པའི་ཚེ།།

བཀབ་དང་གོ་ལ་ག་ཅི་ཐད་ལས་ཡང་།།

ག་སྒྲིག་རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་དཀཝ་སྤྱད་ཅིག།

རང་ལུ་མེད་མི་རོགས་ལས་འཚོལ་དགོ་པས།།

ཆུ་བཤལ་རྐྱབ་སའི་ཧོད་དང་འདག་རྫས་སོགས།།

ཉོཝ་ད་རང་ལས་འཐོན་ཁུངས་མེད་པ་ཅིན།།

ཏི་རུ་བསག་ནའི་དོན་ལུ་དཀའཝ་སྤྱད་དེ།

དཀའ་ངལ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་མྱོང་ཚར་ནུག།

འཆི་མེད་རིན་འཛིན་། 

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

༼སྐྱབས་རྗེའི་གསུང་རྩོམ།༽

ད་རིས་ནངས་པར་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ སྔོན་འཇུག་ད་གིས་ མིང་གཞི་བ་ལུ་འཕུལ་

བའི་སྐབས་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ར་ ཕྱི་འགྱུར་འབད་ར་ལྷག་སར་མཐོང་ཅི། དེ་ཡང་

ག་དེ་སྦེ་ ལྷགཔ་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ སྔོན་འཇུག་ད་ཡོད་རུང་ བ་ང་ བང་ཟེར་ལྷགཔ་

ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ དབྱེ་ ཟེར་མི་ཚུ་ཡང་ འབྱེ་ཟེར་ལྷགཔ་ཨིན་པས། དེ་

འབདཝ་ལས་ སྔོན་འཇུག་ད་གིས་མིང་གཞི་བ་ལུ་འཕུལ་བའི་སྐབས་ནམ་ར་

འབད་རུང་ བ་ཟེར་རྩ་ལས་སླབ་ནི་མི་འོང་ཟེར་ཞུ་ནི། དེ་འབདཝ་ལས་ འོག་གི་

སྔོན་འཇུག་ད་གིས་བ་ལུ་འཕུལ་མིའི་ཡི་གུ་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་ སྒྲ་གདངས་འཐོན་

མ་ཚུགསཔ་ལས་ སློབ་དཔོན་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་བསྟེན་ཏེ་ ངག་ཐོག་ལས་ལྷབ་

གནང་ཟེར་ངེའི་ཁ་ཐུག་ལས་ཞུ་བ་འབདཝ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ལགས།  དེ་ཡང་ག་ཅི་

ར་ཡོདཔ་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ 

དབང་། དབུ། དབུགས། དབུབ། དབུང་། དབུལ། དབུས། དབུར། དབེན། དབོ། 

དབོག དབོན། དབོབ། དབོལ། དབོས། དབྱངས། དབྱར། དབྱི། དབྱིག དབྱིངས། 

དབྱིབ། དབྱིབས། དབྱུག དབྱུངས། དབྱེན། དབྱེས། དབྲལ། དབྲེ། དབྲི། དེམ་

ཅིག་ངག་ཐོག་ལས་སྦྱང་བ་འབད་བ་ཅིན་ ནམ་ར་འབད་རུང་མ་འཛོལ་བར་ལྷག་

ཚུགས་ཟེར་ཞུ་ནི་ལགས།

    དགེ་འདུན་དཔལ་བཟང་།
        ལེགས་སྦྱར་བ།
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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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