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༄༅། །མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་
ཡབ་རྗེ་དམ་པ་མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་
དགུང་ལོ་༦༠ བཞེས་པའི་འཁྲུངས་སྐར་
དུས་སྟོན་གྱི་ཉིན་རྒྱལ་ཡོངས་ལུ་
གནང་བའི་གསུང་བཤད་
གསེར་གྱི་ཐིགས་པ་
བཞུཊ་སོ།།

ད་རེས་ ད་སང་དྲོ་པ་ཆུ་ཚོད་གསུམ་དེ་ཅིག་ཁ་ལས་རང་ ང་བཅས་རའི་
རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་སའི་ཐང་ཆེན།

ཐང་གི་གཟིགས་ར་ནང་ལུ་མི་སེར་ཚུ་གྱལ་བཙར་ཏེ་སྦེ།
འབྲེལ་གྱི་དོན་ལུ་ཐོན་ནུག

ལྕང་གླིང་མའི་

ད་རེས་ཀྱི་རྟེན་

ཁྱེད་ག་ར་གནམ་དགུན་ག་ནི་བ་གྱང་པའི་

དུས་ལུ་ ཡུན་རིངམོ་སྦེ་རང་བསྒུགས་ཏེ་སྦེ་སྡོད་མི་འདི་ལུ་ ངེ་གི་ཧོངས་

ལས་ ཧིང་ལས་རང་བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་ཡོད། དེ་གིས་མ་ཚད། ད་
རུང་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ཕར། འབྲུག་པའི་མི་སེར་ཚུ། འཛམ་བུ་གླིང་ག་
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ཏེ་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ ད་རེས་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་འཁྲུངས་
སྐར་དུས་ཆེན་ཨིན་ཟེར་ ག་ར་གཅིག་ཁར་འཛོམས་ཏེ་སྦེ་ གནམ་མེད་
ས་མེད་སག་ལང་། རང་ར་སོ་སོ་གིས་དགའ་སྟོན་ཆུང་ཀུ་རེ། གུས་པའི་
སྒོ་ལས་བརྩི་སྲུང་ཞུ་གནང་དེས།
རྫོང་ཁག་༢༠

གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་འབད་རུང་

སྡེ་ཚུ་ཡང་ཕྱགས་བདར་རྐྱབ།

རང་སོ་སོའི་ཁྲོམ་

རང་གི་ཁྱིམ་ནང་འབད་རུང་

པ་གནམ་ལངས་པའི་བསྒང་ལས་རང་

ད་སང་དྲོ་

མཆོད་བཤམ་ནང་མཆོད་པའི་

ཡོན་ཆབ་དང་སྟོང་གསུམ་གསལ་བའི་དཀར་མེ་ཚུ་ཕུལ།

དེ་ལས་

མི་

དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་སྐུ་པར་གདོང་ཁར་འགྱོ་སྦེ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ་
ཟེར་ གུས་བཏུད་ཚུ་དེ་སྦེ་ཞུ་ནུག། ནཱ་ལུ་འབད་རུང་ ཡར་དཔོན་ཁག་ཚུ་
བཞུགས་སའི་གཟིགས་ར་ནང་ལུ་མི་མ་ཤོང་པའི་བསྒང་ལས་
ནང་ཡང་མི་བཙུགས་དགོཔ་བྱུང་ཡི།

མར་ཐང་

མ་པ་ད་རེས་ཀྱི་ཉིནམ་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ངལ་རངས་དང་དགའ་

སྐྱིད་ཀྱི་ཉིནམ་ཟེར་།
སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན།

གཞན་དང་མ་འདྲཝ་གི་ཉིནམ་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་

དུས་གསུམ་གྱི་ཕྱག་ལཱ་ག་ར་གཅིག་ཁར་འཛོམས་པའི་
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དུས་ཆེན་ཟེར། དུས་ཧེ་མ། དུས་ད་རེས་དང་དུས་ཤུལ་མ་ཟེར། དུས་

ཧེ་མ་གི་མཛད་བྱ་ཚུ་ག་ར་ ང་བཅས་ཀྱིས་སེམས་ཁར་དྲན། ད་རེས་ཀྱི་
འགན་ཁུར་ཚུ་ཧྲིལ་བུམ་སྦེ་འབག་སྟེ།
དེ་དྲག་དྲག་རྩ་འགེངས་ཏེ་སྦེ།

མ་འོངས་པ་གི་མཐའ་དོན་ཚུ་ག་

ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་བའི་ཁས་བླངས་ཚུ་ཕུལ་ནི་

གི་ དུས་གསུམ་གཅིག་ཁར་འཛོམས་པའི་དུས་ཆེན་འདི་ ད་རེས་ཨིན་
པས།

ད་ང་བཅས་ར་ནཱ། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཡང་ ག་ཏེ་མཇལ་ཏེ་

རང་འབད་རུང་ ག་ནི་བ་བྱ་ཆི་ཆི། དགའ་ཏོག་ཏོ། སྐྱིད་ཏོང་ཏོ། རང་
གི་གཡུས་ཁ་ལུ་ཡང་བག་ཆགས་ཏོག་ཏོ་སྦེ་

སྡོད་ཚུགསཔ་སྦེ་ཡོད་མི་

འདི་ཡང་། ག་ར་སྤྱི་གཙུག་སྦུག་གི་ཉི་ཟླ། ང་བཅས་ར་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་
དྲིན་ཅན་གྱི་ཕ་མ། མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ། ལུང་བསྟན་ཅན་གྱི་
རྒྱལཔོ། འཇིགས་མེད་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་བཀའ་དྲིན་ལས་བརྟེན་

ཏེ་ཨིན། མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག དགུང་ལོ་ ༡༦ ལས་

ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་བར་ན། ལོ་ལས་ལོ་བཅད། དཀའཝ་སྤྱད་དེ་སྦེ། ང་
བཅས་ར་མི་སེར་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཐའ་དོན་གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ།
ལཱ་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ར་མཛད་ཅི་ག་

ཕྱག་

ང་བཅས་ར་ག་ར་གིས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་
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ཤེས། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་རང་ ད་རེས་ཀྱི་དུས་ཚོད། སྤྱི་ཟླ་ ༡༡ པའི་

ཚེས་ ༡༡ ལུ་ ང་བཅས་རའི་ རྫོང་ཁག་ ༢༠ གི་མི་སེར། མི་ཆེ་

འབྲིང་ཆུང་གསུམ་ག་ར་ཁྱིམ་གཅིག་ནང་གི་བཟའ་ཚང་བཟུམ་སྦེ། ལགཔ་
གཅིག་ཁར་མཐུད། མནོ་བསམ་གཅིག་སྦེ་བཏང་སྟེ། ང་བཅས་རའི་དྲིན་

ཅན་གྱི་ཕ་མ་ལུ། ཧིང་དྭངས་མའི་དཀྱིལ་ལས་རང་ བཀའ་དྲིན་དགའ་
ཚོར་ཚུ་ཕུལ་ཚུགས་ནི་འདི་གིས་
བསམཔ་རྫོགས་ཅི།

ང་བཅས་ག་ར་གནམ་མེད་ས་མེད་

རང་གི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་ཐུགས་རྗེ། ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་གི་

མགོན་སྐྱབས།

དྲིན་ཅན་ཕ་མ་གི་ཐུགས་སྨོན།

ང་བཅས་རའི་མི་སེར་

ཡོངས་ཀྱི་ཁ་རྗེ་ལས་བརྟེན་ ག་ནི་བ་ཁག་ཆེ་བའི་དུས་ཚོད་འདི་ཁ་ལུ། ང་
བཅས་ར་ནཱ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་།

འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་གསེར་ཁྲི་གུར་

བྱོན་གནང་། རྒྱལ་པོའི་ཕྱག་འགན་ཚུ་བསྣམས། ཕྱག་ལཱ་ཚུ་མཛད་པའི་

སྐབས་ལུ་ཡང་ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སྦེ་མཛད་ཅི། འདི་ལུ་ང་བཅས་ར་
མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་ལུ་གུས་བཏུད་

དང་ཞབས་བརྟན། ད་ལས་ཕར་རང་འབད་རུང་། མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་
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བཞི་པ་མཆོག་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བརྟན་པའི་རེ་བ་དང་
རེས་ག་ནི་བ་དགའ་བའི་ཉིན་མ་ལུ་ཕུལཝ་ཨིན།

སྨོན་ལམ་ཚུ་ད་

གནམ་ལོ་ ༡༩༧༢ ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་དགོངས་པ་རྫོགས་

ཞིནམ་ལས། འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་འཇིགས་མེད་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་ དགུང་

ལོ་ ༡༦ ལས་ རྒྱལཔོ་གི་ཁྲི་ཐོག་གུ་ཕེབས་ནུག། དེ་བསྒང་གི་གནས་
སྟངས་དང་ ད་རེས་ཀྱི་གནས་སྟངས་འདི་འདྲ་རང་མི་འདྲ་བས། ད་རེས་

ནངས་པ་འབད་བ་ཅིན་ ང་བཅས་རའི་གོང་འཕེལ་འཆར་གཞིའི་ལཱ། ལོ་
མང་ཧེང་རྫོགསཔ་ཅིག་མཛད་མཛདཔ་འབད་ནི་འདི་གིས་

དེ་གི་གྲུབ་

འབྲས་ལས་བརྟེན་ཏེ་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཡང་ ག་ཅི་རང་འབད་རུང་
སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཡོད།

གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ཡང་ཁྱབ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་

སྦེ། རྫོང་ཁག་ ༢༠ དང་རྒེད་འོག་ ༢༠༥ ག་ཏེ་ལུ་ཡང་ལྷོད་ཚར་ཏེ་ཡོད།

དེ་བསྒང་གནམ་ལོ་ ༧༢ ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་ཁྲི་ཐོག་གུ་ལུ་ཕེབས་
ད་འབད་བ་ཅིན་ ང་རང་རྣམ་རྟོག་ཡང་ལངམ་མས།

འཆར་གཞི་གསུམ་པ་གི་ཕྱག་ལཱ་ཚུ་མཛདཔ་ད་ལུ།

དེ་བསྒང་གི་

གཞུང་གི་འཆར་དངུལ་ཟེར་རུང་ གོང་འཕེལ་གྱི་འཆར་དངུལ་འདི། ས་
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ཡ་

༣༠༠

དེ་ཅིག་ཨིན་མས།

དུས་ད་རེས་ནངས་པ་མཇལ་བལྟ་བ་

ཅིན་ ང་བཅས་རའི་འཆར་གཞི་ ༡༡ པ་གི་གོང་འཕེལ་གྱི་འཆར་དངུལ་

རང་ ཐེར་འབུམ་ ༢༡༣ ལྷགཔ་ཅིག་ཡོད། གློག་མེ་ལས་འགུལ་གྱི་
དོན་དག་ལས་

ཕྱག་ལཱ་ལོགས་སུ་སྦེ་མཛད་ནིའི་དོན་ལུ།

ད་རུང་ཐེར་

འབུམ་ ༢༠༠ ལྷགཔ་ཅིག་འདུག འདི་གཉིས་གཅིག་ཁར་བསྡོམས་

པ་ཅིན་ ཐེར་འབུམ་ ༤༡༣ གྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་སེར་གྱི་མཐའ་དོན་གྱི་
ཕྱག་ལཱ་ཚུ་མཛདཔ་མས། དེ་བསྒང་འབད་བ་ཅིན་ ས་ཡ་ ༣༠༠ རྐྱངམ་

གཅིག་ཨིན་པས། ད་ ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་ཟེར། ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད།

ང་བཅས་རའི་མི་སེར་གྱི་བདོག་གཏད།

ཁག་ཆེ་ཤོས་རང་གློག་མེ་འདི་ཨིན་ཟེར། གློག་མེ་ལས་འགུལ་གྱི་ཕྱག་ལཱ་
འདི་ཨིན་ཟེར། དེ་བསྒང་གནམ་ལོ་ ༧༢ ལུ་ གློག་མེ་གི་ཤུགས་ཚད་
འདི་མེ་ག་ཝཊ་ ༡ ལྷག་ཙམ་ཅིག་ཨིན་མས།

ཤེས་རིག་ཡོན་ཏན་གྱི་ཐད་ཁར་འབད་རུང་ར་

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་

ནང་། དེ་བསྒང་ འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་གོངམ་ཟེར་། (High School)

སློབ་གྲྭ་ ༤ ལས་བརྒལ་མིན་འདུག འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་འོག་མ་ཟེར་

(Junior High School) འདི་ དེ་བསྒང་ ༡༥ ཨིན་པས། མཐོ་
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རིམ་སློབ་གྲྭ་འབད་བ་ཅིན།
བཙུགས་གནང་ནུག།
དེ་བཟུམ་སྦེ་

འགོ་དང་པ་རང་ གནམ་ལོ་

༨༣

ལུ་

དེ་བསྒང་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་དྲུང་འཚོ་རང་འབད་རུང་

༡༦ ལས་བརྒལ་ཏེ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་ཡོངས་མི་གི་ཚེ་ཚད་འདི།

ལོ་ ༤༦ དེ་ཅིག་འབད་སྡོད་ནུག། ད་ ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་ལས་བརྟེན་
ཏེ་འབད་ཞིནམ་ན། ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ མི་གི་ཚེ་ཚད་འདི་ ༦༩

ཁ་ལུ་བཤེད་ཆི་ཡི། དེ་བཟུམ་སྦེ་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཀྱི་ཐད་ལས་འབད་
རུང་། འགྲུལ་འཁོར་གྱི་ལམ་འདི་ དེ་བསྒང་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༧༠༠ དེ་
ཅིག་ལས་བརྒལ་མིན་འདུག།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱི་དངུལ་ཟུར་གསོག་གི་མ་

དངུལ་ཟེར་ (Foreign Reserve)

ཌོ་ལར་ས་ཡ་ ༤ ཨིན་མས།

འ་ནཱི་བཟུམ་སྦེ། ད་རུང་དེ་བསྒང་གི་གནས་སྟངས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་

དུམ་གྲ་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན། དང་པ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་སྐྱིད་སྡུག་སྡོད་ནུག།

མི་སེར་ལུ་ཡང་ག་ར་འདྲན་འདྲ་སྦེ་རང་སྐྱིད་སྡུག་ཕོག་སྟེ་སྦེ་སྡོད་ནུག།
འདི་བསྒང་གཞུང་གི་ཕྱག་ལཱ་ཚུ་ གངམ་མེད་དེ་ར་འབད་རུང་། ང་བཅས་
རའི་འབྲུག་ནང་འཁོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་འདི་ལུ་མཇལ་ལྟ་བ་ཅིན།

ག་
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ར་སྐྱིད་ཏོང་ཏོ་སྦེ་རང་སྡོད་ནུག།

ཨིན་ཏེ་རང་འབད་རུང་

ཕྱི་གི་གནས་

སྟངས་འདི་ཚུ་ དུམ་གྲ་ཅིག་མཇལ་བ་ཅིན། དེ་བསྒང་རྟག་པ་བརྟན་པ་

ག་ནི་ཡང་མེད་པའི་ དཀའ་ཐུབ་ཅན་གྱི་དུས་ཚོད་ཅིག་ཨིན་པས། རྒྱལ་
ཁབ་ལ་ལུ་རང་དབང་ཤོར། ལ་ལུ་རང་དབང་ཐོབ། དམག་འཁྲུག་དང་

ནང་འཁྲུག་ལང་པའི་དཀའ་ཐུབ་ཅན་གྱི་དུས་ཚོད་འདི་ཁར། འབྲུག་རྒྱལ་
བཞི་པ་མཆོག་གསེར་ཁྲི་གུ་ལུ་ཕེབས་གནང་། ཕེབས་གནང་ཞིནམ་ལས་
ཚུར། རྒྱལ་ཁབ་ཡུན་བརྟན་གྱི་གཞི་འགྱམ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་དང་། ནང་

དོག་སའི་ས་གོ་ནང་ལས་རྒྱལ་ཁབ་འདི་བཏོན་ཞིནམ་ན། དགའ་ཏོག་ཏོ་
གི་ས་གོ་ནང་ལུ་བསྐྱལ་ནི་གི་ཕྱག་ལཱ་ཚུ་མཛད་གནང་ནུག། ཨིང་སྐད་ནང་
སླབ་པ་ཅིན། (Nation Building and Survival of a
Country) ཚུ་ཨིན་མས།

འ་ནཱི་གི་ཕྱག་ལཱ་ཚུ་གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་སྦེ།

ཀྱི་རང་དབང་རང་བཙན་དང་སྲུང་སྐྱོབ།

དང་པ་ར་རྒྱལ་ཁབ་

ལོ་ལས་ལོ་བཅད་དེ།

སྔར་བ་

ལྷགཔ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ། ཞི་བདེ་དང་གཅིག་མཐུན་འདི་འགྱུར་བ་མེད་པར།

བརྟན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཞག་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ དུས་དང་བསྟུནམ་ད་ལུ། ང་
བཅས་རའི་མི་སེར་གྱི་ལྕོགས་གྲུབ་འདི་

གནམ་མེད་ས་མེད་ཀྱི་ཁག་ཆེ་
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ཟེར། ང་བཅས་རའི་མི་སེར་ཚུ་ནམ་རང་འབད་རུང་ རོགས་དང་འདྲན་
འདྲ་སྦེ་ ཁ་ཅིག་སླབ་དགོ་རུང་སླབ་ཚུགསཔ་ཅིག། ལཱ་འབད་དགོ་རུང་

འབད་ཤེསཔ་ཅིག། འགན་འབག་རུང་འབག་ཚུགསཔ་སྦེ། རང་གི་ཕམ་
ལུ་འབད་རུང་ དྲིན་ལན་འཇལ་ཤེསཔ་བཟོ་ནི། རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཕྱག་ཕྱིད་
ཞུ་ཚུགསཔ་བཟོ་ཐབས་ཚུ་ལུ་དམིགས་ཏེ་སྦེ་

ཤེས་རིག་ཡོན་ཏན་དང་

ལྕོགས་གྲུབ་འདི་རང་ གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་སྦེ་ཕྱག་ལཱ་ཚུ་མཛད་གནང་ཡི།
ད་གོང་འཕེལ་གྱི་ཐད་ཁར་ལྷོདཔ་ད་ཡང་

དེ་བསྒང་རྒྱལ་ཁབ་

གཞན་ལུ་གཟིགསཔ་ད་ལུ། རྒྱལ་ཁབ་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་གཡོ་སྒྱུ་དང་ངན་
ལྷད་ལས་བརྟེན་ཏེ་སྦེ་འབད་ཞིནམ་ན།

གནམ་མེད་ས་མེད་བསྐྱལ་ས་

སྦོམ་སྦེ་བསྐྱལ། ལ་ལུ་ཅིག་ནངནི། རྒྱལ་ཁབ་འདི་གནམ་མེད་ས་མེད་
ཕྱུགཔོ་བཟོ།

མི་སེར་འདི་གནམ་མེད་ས་མེད་སྤྱང་ཀ་སྦེ་ལུས།

མི་དང་མེད་མི་གི་བར་ན་གནམ་དང་ས་གི་ཁྱད་པར་ཆགས་ཏེ།

ཡོད་

ནང་ན་

འགྲིགས་མ་ཚུགས། འགྲིགས་མ་ཚུགས་པའི་བསྒང་ལས། ནང་འཁྲུག་
ལང་། མཇུག་མཐའན་མཇུག་ལུ་ མི་སེར་སྡུག་ལུ་བཀོདཔ་ཨིན་མས།
ང་བཅས་རང་ནཱ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་འབད་བ་ཅིན་

ཆོས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིན།

ནང་པ་

འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་གིས་
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བཀའ་བཞིན་དུ། གོང་འཕེལ་གྱི་གཞི་རྩ་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་
དཔལ་འཛོམས་སྦེ་བཞག་ཟེར། གོང་འཕེལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་འདི་ ང་
བཅས་རའི་མི་སེར་གྱི་སྐྱིད་སྡུག་སེལ་ནི།

མི་སེར་གྱི་རེ་འདོད་བཀང་ནི།

འདྲ་མཉམ་གྱི་ཐོག་ལས་ང་བཅས་རའི་མི་སེར་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི། རང་

གི་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཕྱག་ཞུ་ཚུགསཔ་དང་། མ་འོངས་པ་གི་གནས་སྟངས་ལུ་
དུས་ནམ་རང་འབད་རུང་བློ་གཏད་ཚུགསཔ་སྦེ་བཞག་དགོ་ཟེར།
འཕེལ་གྱི་ཕྱག་ལཱ་ཚུ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སྦེ་མཛད་གནང་ཡི།

གོང་

ད་གོང་འཕེལ་གྱི་ཕྱག་ལཱ་མཛདཔ་ད་ལུ་ཡང་། ང་བཅས་ཀྱིས་རང་

བཞིན་གནས་སྟངས་འདི་མེདཔ་མ་བཏང་པས།
ཅིན་

གཞན་ཁར་འབད་བ་

རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ལུ་ཐོ་སྦོམ་སྦེ་ཕོག་ནུག།

ནཱ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཨིན་པ་ཅིན།

ང་བཅས་ར་

རང་བཞིན་གནས་སྟངས་མེདཔ་

བཏང་ནི་ཕར་བཞག ཧེ་མ་བ་དྲགཔ་བཟོ་གནང་སྟེ་སྦེ། རང་གིས་རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ལུ།

ལྷ་ཀླུ་མི་གསུམ་བག་ཆགས་ཏོག་ཏོ་སྦེ་

གི་གླིང་ཀ་ལུ་བཟོ་གནང་སྟེ་སྦེ་ཡོད།

དེ་བཟུམ་སྦེ་

འཁྱམས་ས་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་

དབང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་གཞི་རྩ་འདི། རང་གི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་འདི་ཨིན་ཟེར།
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འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་གིས་གསུངས་ཡི།
བཅས་ར་གི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་ཚུ་

གསུངམ་བཞིན་དུ་

ང་

ག་དེ་དྲག་དྲག་བདག་འཛིན་འཐབ་

གནང་ཡི། ད་རེས་ནངས་པ་ ང་བཅས་རའི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་མཇལ་བལྟ་སྟེ་
རང་འབད་རུང་།

རང་གི་སྔོན་གོང་གི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་དང་ ཁྱད་ཆོས་

བཟངཔོ་ཚུ་བདག་འཛིན་འཐབ། རང་གིས་བྱ་བ་སྤྱོད་ལམ་དང་ བསམ་

པ་སེམས་བསྐྱེད། སྒྲིག་ལམ་ཆོས་གསུམ། ཐ་དམ་ཚིག ལས་རྒྱུ་འབྲས་
ཚུ་ཡང་ གནམ་མེད་ས་མེད་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་རང་འདུག།

ད་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་ དྷརྨ་ རཱ་ཛ་ཟེར་ ཆོས་ཀྱི་རྒྱལཔོ། དགུང་ལོ་

༡༦ ལས་ཁྲི་ཐོག་གུ་ལུ་ཕེབས་གནང་ཞིནམ་ལས། ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་བར་
ན་ཡང་ ང་བཅས་རའི་ཆོས་སྡེ་ཁག་ཚུ་ལུ། རྒྱབ་སྐྱོར་ཧྲིལ་བུམ་སྦེ་རང་
མཛད་གནང་ཡི། འདི་འབདཝ་ལས་བརྟེན། ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གི་

བསྟན་པ་དང་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་བསྟན་པ་འདི་ གོང་
ལས་གོང་དུ་འཕེལ་ཏེ་ཡོད། ད་ང་རང་གིས་ཞབས་ཀྱི་ཕྱག་ལཱ་ཚུ་མཇལཝ་
ད། ཁག་ཆེ་ཤོས། རྩ་ཆེ་ཤོས། དུས་ནམ་རང་འབད་རུང་། ང་བཅས་རའི་

རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་སེར་ལུ་ཕན་ཐོགས་ཤོས་འདི་རང་ ཡུན་བརྟན་གྱི་ཕྱག་
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ལཱ་འདི་ཨིནམ་སྦེ་མཇལཝ་མས། ཞབས་སྐུ་དངོས་སྦེ་བཞུགསཔ་ད་འདི་
ང་བཅས་ར་ག་ར་བློ་བདེ་བས།

དེ་གི་ནང་དོན་ཉིད་ལས་

འབྲུག་རྒྱལ་

བཞི་པ་གིས་རྒྱལ་ཁབ་འདི་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞི་འགྱམ་འདི་
ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བཙུགས་གནང་།

ད་རུང་རྒྱལཔོ་ང་རང་ལས་འགོ་བཟུང་

ད་རེས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ཐུགས་གཏད་དེ་སྦེ་
ཏོག་ཏོ་སྦེ་རྩིས་སྤྲོད་གནང་ཡི།

རྒྱལ་ཁབ་འདི་ངལ་རངས་

ང་བཅས་རའི་མི་ཚེ་འདི་ནང་ལུ། ང་བཅས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཕྱག་

ཞུ་ཚུགས།

ང་བཅས་ཀྱིས་འགན་ཁུར་འབག་ཐེག།

པའི་མི་སེར་གྱིས་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཤ་ཚ།
སྒོ་ལས་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་འོང་།

ང་བཅས་འབྲུག་

ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་

ཨིན་ཏེ་རང་འབད་རུང་ འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་

གི་མཛད་བྱའི་ནང་ལས། ཕྱག་ལཱ་ནང་ལས། མི་རབས་གཅིག་དང་དུས་
རབས་གཅིག་གི་ཐུགས་བསམ་རྐྱངམ་གཅིག་མ་བཞེས་པར།

ལོ་བརྒྱ་

དང་སྟོང་། ཇི་སྲིད་བསྐལ་པ་མ་སྟོང་གི་བར་དུ། ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་
དང་མི་སེར་གྱི་མཐའ་དོན་ཁོ་ན་ལུ་གཟིགས་ཏེ་སྦེ། དམངས་གཙོ་གི་ལམ་
ལུགས། གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན། ཁྲིམས་ཀྱི་རིང་ལུགས་དང་ལྡན་པའི་
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གཙུག་སྡེ་ཚུ་ག་ར་ ངལ་རངས་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཙུགས་གནང་ཡི། ད་ལས་
ཕར་རང་འབད་རུང་། ང་བཅས་ར་མེད་པའི་དུས་ཁར་ལྷོད་སོང་རུང་ དུས་

ནམ་རང་འབད་རུང་། འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་གི་ཕྱག་ལཱ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ང་

བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་སེར་ལུ་ དུས་ཨ་རྟག་རང་ཕན་སྦོམ་སྦེ་རང་
ཐོགས་འོང་།

མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་གིས་ ལོ་ངོ་ ༣༤ གི་ཕྱག་ལཱ་འདི།

ང་ར་གིས་དུས་ཚོད་ཐུང་ཀུ་གཅིག་ནང་ལུ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྦེ། ང་བཅས་

ར་ ད་རེས་ རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ས་ལུ་སླབ་དགོ་པ་ཅིན་ སླབ་ཡང་
མི་ཚར།

འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་གིས་ཕྱག་ལཱ་འདི།

ཡས་རྒྱ་མཚོ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་མས།
ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ཐོབ་ད་ལུ་

གཏིང་ཟབ་པ་མཐའ་

ད་འདི་བ་འདི་

ང་རང་གོ་སྐབས་

འཕྲོ་བརླག་མ་གཏང་པ་འབད་ཞིནམ་ན།

འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་གིས་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་བཞེད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ དུམ་གྲ་
ཅིག་སླབ་གེ།

ང་རང་གི་ཡབ་ཨིན་པས། ང་རང་ཆུང་ཀུ་བསྒང་ལས་ཕོཝ་རྒྱགས། སྒོ་

ཁ་ལས་བཙར་ཏེ་སྦེ་སྒྲིག་རྒྱུག། ཕྱག་ཞུ་སྟེ་འབད་རང་སམ
ྦོ ་སམ
ྦོ ་ཨིན། ང་
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རའི་ཡབ་ཀྱིས་ཐུགས་བསམ་ག་དེ་སྦེ་བཞེསཔ་ཨིན་ན།
མཛདཔ་ཨིན་ན།

ག་ར་

སེམས་ཁར་བཞག་སྟེ་གི་སྦེ་

ཕྱག་ལཱ་ག་དེ་སྦེ་

ག་བ་ལས་དྲགཔ་སྦེ་ང་རང་གིས་ཤེས།

འ་ནཱི་

ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་བཞེད་ཀྱི་སྐོར་ལས་དུམ་

གྲ་ཅིག་སླབ་པ་ཅིན། ད་ལ་ྟོ ཚུན་ཚོད་ཀྱི་བར་ན་ ཞབས་ཀྱིས་སྐུ་ཚེ་གཅིག

ཕྱག་ལཱ་ག་ཅི་རང་མཛད་རུང་ ཨ་རྟག་ར་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིང་ལུགས། ཁྲིམས་ཀྱི་
རིང་ལུགས། ཁྲིམས་ཀྱི་རིང་ལུགས་ཟེར་ དེ་སྦེ་རང་གསུངས་གནངམ་མས།

འདི་དཔྱེ་སྦེ་སླབ་པ་ཅིན་ དྲང་ཁྲིམས་མ་ཐོབ་པ་ཅིན་ མི་གཅིག་

གི་སྐྱིད་སྡུག་ཨིན་པས།
རྒྱབ་སྐྱོར་མེད་པ་ཅིན་

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཁྲིམས་ལུ་ཡ་མེད།

ཆ་མེད།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐྱིད་སྡུག་ཟེར་སླབ་དོ་བཟུམ་སྦེ།

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཁྲིམས་འདི་ཁག་ཆེ་ཟེར།

འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་

འདི་ལེགས་ཤོམ་དང་སྒྲིང་སྒྲིང་ཡོད་པ་ཅིན་

མི་ལུ་སྒྲིག་ཡོད་ཟེར།

གིས་དེ་སྦེ་གསུང་ས་ ང་རང་གིས་མཇལ་ཡི། རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཁྲིམས་
ལུ་སྒྲིག་ཡོད་པ་ཅིན་
པ་ཅིན་

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཞི་བདེ་འོང་ཟེར།

མི་

ཞི་བདེ་ཡོད་

ནམ་རང་འབད་རུང་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་བློ་གཏད་ཚུགས།

གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་བློ་གཏད་ཚུགས་པ་ཅིན་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱག་ལཱ་

ག་ཅི་རང་མཛད་རུང་ ཐོགས་ཆགས་མེད་པར་གྲུབ་འབྲས་འདི་ རང་གི་
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རེ་བ་ལས་ལྷག་སྟེ་འཐོན་འོང་ཟེར། ང་བཅས་ར་མི་སེར་ནང་རྡོག་གཅིག་

གིས་གཅིག་ལུ་བློ་གཏད་ནི་ཁག་ཆེ། ཁྲིམས་ཀྱི་རིང་ལུགས་འདི་ང་བཅས་
རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཁག་ཆེ་ཟེར། འ་ནེ་སྦེ་གསུངས་གནང་ཡི།
དོ་རུང་ཅིག

ཞབས་ཀྱིས་དམ་ཚིག་གི་སྐོར་ལས་གསུངས་མས།

དམ་ཚིག་ཁག་ཆེ་ཟེར། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས། སྔོན་གོང་ལས་རང་གསུངས་

གནང་ནུག། དམ་ཚིག་མི་ཉམས་བསམ་པ་འགྲུབ་པར་ཤོག། ཟེར། དེ་
བཟུམ་སྦེ་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་གིས་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་དམ་ཚིག་འདི་

ཁག་ཆེ་ཟེར། རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་སེར་གྱི་བར་ན་དམ་ཚིག གཞུང་དང་མི་
སེར་གྱི་བར་ན་དམ་ཚིག མི་སེར་དང་མི་སེར་གྱི་བར་ན་དམ་ཚིག ནམ་

རང་འབད་རུང་ རང་རང་སོ་སོ་ལུ་འགན་ཁག་རེ་ཡོད། འ་ནཱི་འགན་ཁག་
འདི་འབག་སྟེ་ཕྱག་ཞུ་བའི་སྐབས་ལུ་

དམ་ཚིག་འདི་གཙོ་བོར་བཏོན་པ་

ཅིན། དུས་ཨ་རྟག་ར་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཕན་ཐོགས་ཟེར། དམ་
ཚིག་ཟེརཝ་ད་ལུ་ ཨིང་སྐད་ནང་འབད་བ་ཅིན་ (Integrity) ཟེར་
ཨིན་མས། (Integrity) འདི་གནམ་མེད་ས་མེད་ཁག་ཆེ་ཟེར་གསུངས་
སར་མཇལ་ཡི།
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ང་ར་གིས། ཞབས་ཀྱིས་ཕྱག་ལཱ་མཛདཔ་ད་ལུ། གཅིག་འདི་ལྕོགས་

གྲུབ་ཀྱི་སྐོར་ལས་གསུངས་སར་མཇལ་ཡི། ལྕོགས་གྲུབ་འདི་ ག་དེམ་
ཅིག་ཁག་ཆེ་ག ད་རུང་འདི་ ཨིང་སྐད་ནང་སླབ་པ་ཅིན་ ‘Meritocracy,
Leadership, Talent’ འ་ནཱི་ཚུ་ཨིན་མས།

མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་

བཞི་པ་མཆོག། ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མགོན་སྐྱབས། མི་སེར་གྱི་
སྐྱིད་སྡུག་གི་ཕམ་སྦེ་ཕྱག་ལཱ་ག་ཅི་རང་མཛད་རུང་།
ལས་སྦེ་མཛད་གནངམ་ཨིན།

འདྲ་མཉམ་གྱི་ཐོག་

ཨིན་ཏེ་རང་འབད་རུང་ ང་བཅས་ར་སྐོབས་སུ་ཚུད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་

ཆུང་ཀུ་ལ་ཁ་འདི་ནང་ལུ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱག་ལཱ་མཛདཔ་ད་ལུ། མི་དྲག་
པའི་ནང་ལས་དྲགཔ། མཁས་པའི་ནང་ལས་མཁསཔ། མི་སྒྲིང་སྒྲིང་དང་
ལེགས་ཤོམ།

ལྕོགས་གྲུབ་ཡོད་མི་འདི་དགོ་རང་དགོ་ཟེར་གསུངསམ་

ཨིན། འཛམ་བུ་གླིང་འདི་ནང་ལུ་རྒྱལ་ཁབ་ ༡༩༣ ལྷགཔ་ཅིག་འདུག།

རྒྱལ་ཁབ་ ༡༩༣ གི་གྲལ་ཁ་ལས་ ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་
རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ཤོས་ཀྱི་གྲལ་ཁར་ཚུདཔ་མས།

དེའི་ནང་དོན་ཉིད་ལས་

ཡང་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་སྐོབས་སུ་ཚུད་པའི་ རི་དང་བྱག་གིས་
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བསྐོར་བའི་རྒྱལ་ཁབ།

སྟོབས་ཤུགས་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་སྦུག་

ལུ་ཨེབ་ཐག་རྐྱབ་སྦེ་སྡོད་དགོ་མི་ཅིག་ཨིན།

དཔྱེ་སྦེ་སླབ་པ་ཅིན་ རི་སྦོམ་གཉིས་ཀྱི་རྩ་བར་ནགས་ཚལ་ཆུང་ཀུ་

ཅིག་གི་ནང་ལུ་ སེམས་ཅན་ཆུང་ཀུ་ཅིག་བཟུམ་སྦེ་ཨིན་མས། སེམས་
ཅན་ཆུང་ཀུ་འདི་གིས་ཡང་ རང་གི་ལྟོ་འདི་རང་གིས་ཐོབ་ཅིག རང་གི་

ལམ་འདི་རང་གིས་བཏོན། འགན་ཁག་སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་འབག། དགའ་ཏོག་
ཏོ་དང་སྐྱིད་ཏོང་ཏོ། ལེགས་ཤོམ་སྦེ་སྡོད་དགོ་པ་ཅིན་ སེམས་ཅན་ཆུང་

ཀུ་འདི་ལུ་ཡང་ ལྕོགས་གྲུབ་འདི་ཁག་ཆེ་ཟེར་སླབ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ འབྲུག་

རྒྱལ་བཞི་པ་གིས་ ད་ལས་ཕར་རང་འབད་རུང་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་

འདི་ལེགས་ཤོམ་དང་སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་བཞག། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་
ཚུ།

དུས་ནམ་རང་འབད་རུང་

རེ་བ་ལས་ལྷག་སྟེ་དོན་འགྲུབ་ཚུགས་

དགོ་པ་ཅིན་ ང་བཅས་རའི་མི་སེར་གྱི་གྲལ་ལས།

དྲག་པའི་ནང་ལས་

དྲགཔ། མཁས་པའི་ནང་ལས་མཁསཔ་འདི། ག་དེ་མང་མང་ཡོདཔ་ཁག་
ཆེ། དེའི་ནང་དོན་ཉིད་ལས་ཡང་ ང་བཅས་རའི་ སྤྱིར་བཏང་མི་སེར་གྱི་
ལྕོགས་གྲུབ་འདི་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་པ་ཅིན། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱག་ལཱ་འདི་
མི་འཛོལ་ཟེར་ དེ་སྦེ་གསུངས་ས་མཇལ་ཡི།
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དེ་ལས་ ལོ་མང་ཧེད་རྫོགསཔ་ཅིག་ང་རང་ཕྱག་ཞུ་སྟེ་སྦེ་སྡོདཔ་ད།

འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་གི་སྐོར་ལས་ ད་རུང་ཐེབས་ཅིག་ག་ཅི་མཇལ་ཡི་ཟེར་
བ་ཅིན།

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག།

རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་ཕྱག་ལཱ་མཛདཔ་ད་ལུ།
གྱང་བཞེས་ཏེ་གིས་སྦེ་

རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་ཐུགས་ཚ་

ཕྱག་འགན་བསྣམས་དགོ་པས།

དེ་འབདཝ་

ད། ནམ་རང་འབད་རུང་ མི་གཅིག་དང་གཉིས་ལུ་ཡང་ གནམ་མེད་
ས་མེད་ཕངས་སེམས་བསྐྱེད་ནི་ཡོད། ལམ་ཁ་ལུ་མི་གཅིག་འཕྱད་གནང་
པ་ཅིན་

ང་གིས་དཔྱད་རིག་བཏངམ་མས།

འདི་འཕྲོ་ལས་རང་འབྲུག་

རྒྱལ་བཞི་པ་གིས། “ཁྱོད་ག་དེ་སྦེ་ཡོད། ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཡོད་ག ཁྱོད་
ཀྱི་ཨ་ལོ་བུཚ་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ཡོད། ཁྱོད་རང་གཟུགས་བདེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཡོད་ག”

ཟེར། དེ་བསྒང་མི་འདི་གིས་ལན་ལུ། “ང་རང་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཡོད། ཨ་
ལོ་བུཚ་ཚུ་ཡང་ ད་སྒྲིང་སྒྲིང་ཐལ་ཡི།

ད་ང་རང་ ལོ་ན་ཡར་འགྱོཝ་ད་

ལུ་ཁྲག་ཤུགས་ཀྱི་ནད་གཞི་ཅིག་ཐོབ་ཅི་” ཟེར་ཞུཝ་ད། འདི་འཕྲོ་ལས་
རང་ འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་གིས། དྲུང་འཚོ་ཅིག་ལུ་བཀའ་གནང་། ཕྱི་

རུ་ཁམས་ཅིག་ཁ་ལུ། མར་ཁྱིམ་ནང་ལུ་དྲུང་འཚོ་ཅིག་བཏང་ཞིནམ་ལས།
ལོག་དྲུང་འཚོ་འདི་གིས་སྦེ་

ཡར་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ།
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ཞབས་ཁོ་རང་གིས་འབད་རང་གཟིགས་ཏེ་སྦེ་

སྨན་ཚུ་བཏུབ་མ་བཏུབ་

ག་ར་ ཡར་ལས་མར་གསུངསམ་ཨིན།
ཚར་ཅིག་འབདཝ་ད།

རྒྱབ་ལས་མར་

ཕར་ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཉམས་གསོ་ཞུ་སའི་

གཟིགས་སྐོར་གནང་པར་བྱོནམ་ད་ལུ།

སྒོའི་སྒོ་ར་དང་རྡོན་ཁྲི་ཚུ་ག་ར་རྩི་ས་

(སི་མེནཊ)

ཕར་འཛུལ་

དང་ལྕགས་ཀྱིས་

བཟོ་ནུག། དེ་ཁར་ཡང་ཚར་གཅིག་ ཞབས་ཐུགས་ཕམ་ས་ང་རང་གིས་

མཇལ་ཡི། ཞབས་ཀྱིས་གསུངས་དེས། “ད་ང་བཅས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་
ཡར་རྒྱས་བཏགས་པའི་བསྒང་ལས་ ནཱ་ལས་མ་ཐོན་མི་ཅ་ཆས་ཚུ་ ག་
ཏེ་ལས་འབད་རུང་འབག་འོང་སྟེ་བསྐྱལ་ཚུགས་”

ཟེར།

“དེ་འབདཝ་

ད་ རང་གི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་འདི་ བྱང་ད་པ་ཅིན་ལོག་ཐོབ་པ་ལཱ་ཁག་
ཡོད།” ཟེར་གསུངས་ནི་དེ་གིས་ ཤུལ་ལས་ཞབས་ཀྱི་བཀའ་བཞིན་དུ་

རྩི་ས་ (སི་མེནཊ) འདི་སྤོགས་ཞིནམ་ན། ལོག་སྟེ་ང་བཅས་ར་གི་ལམ་
ལུགས་སྲོལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བྱ་ཆི་ཆི་སྦེ་རྩིགཔ་གིས་བཞེངས་ཏེ་ཕུལ་ཡི།
ཚར་ཅིག་འབདཝ་ད་

ཞབས་ཀྱིས་གསུངསམ་མས།

ཀྱིས་འདི་དཔྱད་རིག་ཡང་མི་བཏངམ་མས།

ཞབས་ཀྱིས་

ང་བཅས་

“ཨ་ནཱ་ཤིང་
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ཅིག་ཡོད་པ་ཡ། ག་ཏེ་ཡོདཔ་སྨོ་” ཟེར་གསུངས་དེས། ག་ཨིན་ན་ཅིག་

གིས་ "ནཱ་ ཡིག་ཚང་རྒྱ་བསྐྱེད་འབད་ནི་འདི་གི་ ས་གོ་མེད་པར་ ཤིང་
འདི་བརྡབ་ད་ཡི་ལགས་”

ཟེར་ཞུཝ་ད།

ཞབས་འདི་འཕྲོ་ལས་གནམ་

མེད་ས་མེད་ཐུགས་ཕམ་སྟེ་སྦེ་ “ཤིང་ཕོཝ་རྒྱག་ནི་ལཱ་ཁག་ཨིན། མེདཔ་

བཏང་ནི་འཇམ། ཨ་ནཱི་ཤིང་འདི་ ལོ་གཅིག་བརྒྱ་ཉིས་བརྒྱ་ལྷགཔ་ཅིག་
ཡར་སོངཔ་འོང་།
ཨིན།

ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་

མ་འོངས་བུ་གཞི་ལུ་འ་ནཱི་བཟུམ་ཤིང་ཚུ་རྩིས་སྤྲོད་དགོ་”

འ་ནཱ་ལུ་ཡང་ཐུགས་ཕམ་ས་ཚར་གཅིག་ འ་ནེ་སྦེ་མཇལ་ཡི།
ལམ་བདའ་བྱོན་ཏེ་རང་འབད་རུང་ ཨ་རྟག་ར་

འོག་ལས་གཟིགས་ནི་ཡོད།
གཟིགསཔ་ཨིན།

ཟེར།

ལམ་ལྟག་ལས་

ད་རེས་ནངས་པ་འབད་རུང་

ཨ་རྟག་ར་

ཕྱགས་སྙིགས་དུམ་གྲ་ཅིག་རང་གཟིགས་རུང་ཞབས་

ཀྱིས་གསུངམ་མས། “དབའི་ ད་ང་བཅས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ གཞན་དང་

མ་འདྲཝ་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཡི། གནམ་མེད་ས་མེད་ལེགས་ཤོམ་
ཡར་སོང་ཡི། དེ་འབདཝ་ད་ཨ་ཙི་ཅིག་ཕྱགས་སྙིགས་ཀྱིས་གང་དེས་མེན་
ན། ཕྱགས་སྙིགས་འདི་མང་རང་མང་པས། ཚ་གྱང་ཡོད་” ཟེར། འ་ནེ་
སྦེ་གསུངམ་མས།
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དེ་བསྒང་། རྫོང་ཁག་ ༢༠ ནང་ གཟིགས་སྐོར་གནང་པ་བྱོནམ་

ད་ལུ། ང་བཅས་ཀྱིས་ན་འཐན་སྦེ་ཤེས། ཨ་རྟག་ར་ རྒྱབ་ལོག་གཟིགས་
ཞིནམ་ན། “དབའི་ སྣུམ་འཁོར་ (གཱ་རི།) མང་པས་མེན་ན།” དེ་
སྦེ་གསུང་ནི་ཡོད། སྣུམ་འཁོར་ (གཱ་རི།) མངམ་སྦེ་གཟིགས་པ་ཅིན་

འདི་འཕྲོ་ལས་རང་ ཞབས་ཀྱིས་ “ད་མི་མང་རང་མང་པས། སྣུམ་འཁོར་
(གཱ་རི།) ཕྱེད་ཀ་ཅིག་ལོག་གཏང་ད། མི་མང་པ་ཅིན་ སྣུམ་འཁོར་ (གཱ་

རི།) མངམ་མས་ཟེར། སྣུམ་འཁོར་ (གཱ་རི།) མང་པ་ཅིན་ མར་ཁུ་

གི་ཟད་འགྲོ་གནམ་མེད་ས་མེད་འཛུལཝ་མས་ཟེར། མར་ཁུ་གི་ཟད་འགྲོ་

གིས་གཞུང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་སྐུ་གྱོང་ཕོག་” ཟེར། འ་ནི་བཟུམ་གྱི་ཐུགས་
ཚ་གྱང་བཞེས་མི་འདི་ང་རང་གིས་ཤེས།

འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་གི་སྐབས་ལུ།

སྣུམ་འཁོར་ལམ་བཏོན་གནངམ་ད།

རྒྱལ་ཁབ་ནང་འགོ་དང་པ་

ང་བཅས་འབྲུག་གཞུང་གིས་ཇིཔ་

གཱ་རི་གཉིས་ཉོ་མ་ཚུགས་པར་ལ་ཁག་བརྐྱབས་ནུག།
བཟུང་།

ག་ནི་ཡང་མེད་པའི་དུས་ལས།

མཛད་གནང་སྟེ་སྦེ་

ལོ་ལས་ལོ་བཅད།

འ་ནཱི་ལས་འགོ་

འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་རྒྱལཔོ་

ཞབས་སྐུ་ཉག་གཅིག་གིས་

ཕྱག་འགན་བསྣམས་ཏེ་སྦེ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ཚུ་བསྒྲུབས་
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གནང་གནངམ་ཨིན། འ་ནཱི་འབད་ནི་འདི་གིས། ག་བ་དྲགཔ་སྦེ། འབྲུག་
རྒྱལ་བཞི་པ་ཁོ་ར་གིས་མཁྱེན།

ནམ་རང་འབད་རུང་།

བརྒྱ་དང་སྟོང་།

ཁྲི་དང་འབུམ། ས་ཡ་དང་དུང་ཕྱུར་ཟེར་མི་གཟིགས། དངུལ་ཀྲམ་གཅིག་
རང་འབད་རུང་

“འདི་ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་སེར་གྱི་རྒྱུ་ནོར་

ལོངས་སྤྱོད་ཨིན། བདོག་གཏད་ཨིན། དཀའཝ་སྤྱད་དེ་གིས་སྦེ་བསྒྲུབས་
བསྒྲུབས་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཨིན། བདག་འཛིན་འཐབ་དགོ” ཟེར། འ་ནེ་
སྦེ་གསུངམ་ཨིན།

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག ང་

བཅས་ཀྱིས་བཀའ་དྲིན་ཅན་གྱི་ཡབ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྒྱལཔོ་ཨིན།
འདི་ང་བཅས་ག་ར་གིས་ཤེས། དེ་འབདཝ་ད་ ང་བཅས་ར་མི་སེར་གྱིས་
འབད་རུང་སེམས་ཁར་དྲན་དགོཔ་འདི། མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་

འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྒྱལཔོ་རྐྱངམ་གཅིག་

སྦེ་བཞུགས་ཏེ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྟབས་མ་བདེཝ་ཚུ་བསལ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
དམིགས་ཡུལ་གྱི་དོན་ཚུ་གྲུབ་གྲུབཔ་མེན།
པོ་ཆེ་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྒྱལཔོ་ཨིན་

པའི་གུ་ལུ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱག་ལཱ་མཛདཔ་ད། གནམ་མེད་ས་མེད་བཀའ་
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གཉན་དྲགས། ཐུགས་རྩེ་དྲག། བརྩི་བདག་ཚ་དྲགས་ཨིན།
ང་བཅས་རའི་དཔོན་ཁག་ཚུ་འབད་རུང་འདྲ།

ཞི་གཡོགཔ་འབད་

རུང་འདྲ། དྲག་ཁག་གསུམ་གྱི་དམག་སྡེ་འབད་རུང་འདྲ། ག་གིས་འབད་

རུང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱག་ཞུཝ་ད་ལུ། མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ཁོ་ར་
གིས་ཕྱག་ལཱ་མཛད་ཐངས་ཚུ་རང་ཨིན་རུང་།

འདི་བསྒང་ག་ར་ཨིན་རུང་

རང་ རྒྱལ་པོའི་བཀའ་བཞིན་དུ། རྒྱལ་ཁྲིམས་གསེར་གྱི་གཉའ་ཤིང་ཟེར་
སླབ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་ཕེབས་པའི་བསྒང་ལས།
འབགན་རི་བ་ཡང་ལྕི།

འབོ་ན་གསེར་བ་ཡང་ཕངས་ཟེར་སླབ་དོ་བཟུམ་

སྦེ། ཚ་གྱང་ལང་སྟེ། སེམས་ཤུགས་བཏོན་ཏེ་སྦེ་ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་དགོ། རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་ཕྱག་ལཱ་མཛདཔ་ད་ལུ།

ཀོ་དག་འདི་འགྱོ་རང་མི་བཏུབ།
གསུམ་འདི་

ཧ་ལམ་ཅིག་དང་ཐབ་ཐོབ།

ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ ཐོག་མཐའ་བར་

དཔྱ་བརྒྱ་ཆ་ལས་བརྒྱ་ཆ་སྦེ།

ཤོམ་སྦེ་ཕུལ་དགོ།

ཕྱེད་དག་

གནམ་མེད་ས་མེད་ལེགས་

ང་བཅས་ཀྱིས་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་དགོངསམ་ཁྲེལ་སར་ཡང་

མཇལ་ཡི། རེས་ཅིག་སྐབས་གནམ་མེད་ས་མེད་དགོངསམ་ཁྲེལ་ནི་ཡོད།
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དེ་འབདཝ་ད་ ག་ཅི་སྦེ་དགོངསམ་ཁྲེལ་ནི་ཡོད་ག འ་ནཱི་ ང་བཅས་ཀྱི་
སེམས་ཁར་བཞག་དགོ།

རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་སེར་ལུ་ཕྱག་ཞུ་བའི་སྐབས།

རང་ལུ་ཡང་འགན་ཁུར་ཅིག་ཕོག། ཕར་ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ། ཀྲམ་
ཀྲེམ་བཙོང་པ་ཅིན་དགོངསམ་ཁྲེལཝ་ཨིན།
དགོངསམ་ཁྲེལཝ་ཨིན།

འཐུས་ཤོར་བ་ཅིན་

ཚགས་ཁར་མ་ཚུད་པ་ཅིན་དགོངསམ་ཁྲེལཝ་

ཨིན། གཅིག་ཁྱད་མ་ཆོད་པར་ ལཱ་མ་འབད་བ་སྡོད་པ་ཅིན་དགོངསམ་
ཁྲེལཝ་ཨིན།

འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག

ཞབས་ཀྱིས་གསུང་ནི་ཡོད།

ཁོ་ར་ཡང་ཕྱག་ལཱ་མཛདཔ་ད་ལུ་

ང་ལུ་ཡང་གསུངས་ཡི།

དེ་བསྒང་གནམ་

མེད་ས་མེད་དཀའཝ་སྤྱད་ཅི་ཟེར། ནང་དོག་སར་ཚུད་ཅི་ཟེར། བསྐྱལ་
སར་བསྐྱལ་ནི་བཟུམ་ཡང་ཚོར་ཡི་ཟེར། ག་དེ་སྦེ་འབད་རུང་འབད། ང་
ར་ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ། རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཕྱག་ཞུཝ་ད་ལུ། ང་བཅས་རའི་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་དོན་སྒྲུབ་ད་ལུ།

འཐུས་ཤོརཝ་བ་འདི་ང་

རང་ཤིཝ་དྲག་ཟེར་མནོ་ཡི་ཟེར། འ་ནཱི་འབད་ནི་འདི་གིས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་
ཡར་སོང་ཡི། དེ་མེན། ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱག་ལཱ་འདི་ མཐར་
བསྐྱལ་མ་ཚུགསཔ་འོང་ཟེར་གསུངམ་མས།

ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་
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བཞི་པ་གིས་ཕྱག་ལཱ་མཛདཔ་ད་ལུ་ འགྲན་ཟླ་མེད་པའི་སྙིང་སྟོབས་ལས་

བཅད་དེ་གིས་ཕྱག་ལཱ་མཛད་ནི་དེ་གིས་རང་། མི་ཚེ་གཉིས་ཀྱི་ཕྱག་ལཱ་གི་
གྲུབ་འབྲས་འདི་ ལོ་ངོ་ ༣༤ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ ངལ་རངས་ཏོག་ཏོ་སྦེ་
མཛད་གནང་ཡི།

ད་ང་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་

ཐོབ་ད་ལུ་

ད་རེས་

གོ་སྐབས་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་

འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་དང་ཡུམ་སྐལ་བཟང་ལུ་བཀའ་དྲིན་

དགའ་ཚོར་ཕུལ་དགོ་པས། འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་དང་ཡུམ་སྐལ་བཟང་
གིས་ ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་དང་འབྲུག་པའི་མི་སེར་ལུ་ ག་ནི་
བ་ཁག་ཆེཝ་ད།

ནོར་བུའི་རྒྱལཔོ།

ང་བཅས་རའི་སྤྱི་གཙུག་སྦུག་གི་ཉི་

ཟླ། དྲིན་ཅན་གྱི་ཕམ། འཇིགས་མེད་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་གནང་ཡི་ལགས།

འ་ནཱི་ལུ་ དུས་ནམ་ཡང་མ་བརྗེདཔ་སྦེ་ ང་བཅས་ག་ར་གི་ཁ་ཐུག་ལས་
ཧིང་དྭངས་མའི་དཀྱིལ་ལས་རང་ འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་དང་ཡུམ་སྐལ་
བཟང་ལུ་བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་ཡོད།

ད་རུང་བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་ཅིག་

ང་བཅས་ར་གི་ཨ་ཞེ་བཞི་ལུ་

ཕུལ་དགོ་པས། ཨ་ཞེ་རྡོ་རྗེ་དབངམོ། ཨ་ཞེ་ཚེ་རིང་པདམོ། ཨ་ཞེ་ཚེ་
རིང་གཡང་སྒྲོན་དང་ཨ་ཞེ་སངས་རྒྱས་ཆོས་སྒྲོན།

ང་ར་གིས་ཤེས།

ང་
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ར་སྲས་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ཤེས། ལོ་ངོ་ ༤༠ ལྷགཔ་ཅིག་ འབྲུག་
རྒྱལ་བཞི་པ་གིས་ཕྱག་ལཱ་མཛདཔ་ད་ལུ་

ཨ་ཞེ་ཚུ་གིས་ག་དེ་ཅིག་ཕྱག་

ཞུ་ཡི་ག། མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག ང་བཅས་ཆུང་ཀུ་བསྒང་

ལས་ ཆེནམོ་ཅིག་མཇལ་ཡང་མི་ཚུགས། རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་ཕྱག་འགན་
བསྣམས་ཏེ་སྦེ་ཕྱག་ལཱ་མཛད་དགོ་པས།

ག་ར་དགའ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཡང་མ་སྡོད།

སྟབས་མ་བདེཝ་གཅིག་

མེདན་གཅིག་ཐོན། རེ་ཚེ་སྐབས་ཉེན་ཁ། གནམ་ལོ་ ༢༠༠༣ ལུནི་
ཕྱད་མདའ་ཡང་གནང་དགོཔ་བྱུང་ཡི།

ཨ་ཞེ་ཚུ་གནམ་མེད་ས་མེད་

ཐུགས་ཚ་གྱང་བཞེས། ལྟ་མ་བསྐྱལ་ས་ཅིག་བསྐྱལ་མི་ད་ག་ཟེར། ལྟ་
མ་རྐྱེན་བར་ཆད་རེ་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་ལུ་མི་ཕོག་ག་ཟེར།

ཚ་གྱང་

དང་སྡུག་བསྔལ་འབག་སྟེ་སྦེ་ ཤ་ཚ་ཧིང་ཚ་གི་ཐོག་ལས་ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་
ཡི། ཞབས་ཀྱིས་ཕྱག་ལཱ་ག་དེ་སྦེ་མཛད་རུང་།

དཀའཝ་ག་དེ་ཅིག་

སྤྱད་གནང་རུང་རང་། ལོག་གཟིམ་ཅུང་ནང་ཕེབས་པའི་བསྒང་ལས་ ཨ་

ཞེ་ཚུ་གིས་ཕངས་སེམས་དང་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་ཐོག་ལས་སྦེ་ བྱ་
ཆི་ཆི་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་ཡི།

ང་ར་གིས་ཚེ་ཐེངས་གཅིགཔ་འདི་གི་ནང་ལུ་

ག་

ཅི་མཇལ་ཡི་ཟེར་བ་ཅིན་ tremendous Love, Support &
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Devotion འ་ནཱི་མཇལ་ཡི། འ་ནཱི་འབད་ནི་འདི་གིས་ ང་བཅས་རའི་

ཁ་ཐུག་ལས་ ཨ་ཞེ་བཞི་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་ལུ་ཕྱག་ལེགས་ཤོམ་
སྦེ་ཞུཝ་ལས་བརྟེན་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་ཚུ་ཕུལཝ་ཨིན།
ང་ར་གི་ཡབ་ཀྱིས་

ལུ་ཡང་

ལོ་མང་ཧེད་རྫོགསཔ་ཅིག་ཕྱག་ལཱ་མཛདཔ་ད་

ང་བཅས་རའི་དཔོན་ཁག་ཚུ་གིས་ཕྱག་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་རང་ཞུ་

ཡི། ང་བཅས་ར་གི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་འབད་རུང་ འགན་ཧྲིལ་བུམ་སྦེ་
འབག་ཞིནམ་ན། རྩ་འགེངས་ཏེ་སྦེ་འཐུས་མ་ཤོརཝ་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་ཡི། ང་
བཅས་རའི་དྲག་ཁག་གསུམ་གྱི་དམག་སྡེ་ཚུ་གིས་ སྲོག་ཡང་བློས་གཏང་

ནི་ལུ་མ་འཚེར་བ་སྦེ་ དཀའཝ་སྤྱད་དེ་འབད་རང་ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ཡི། འ་ནཱི་

འབད་ནི་འདི་གིས་ ང་བཅས་རའི་གཞུང་གི་དཔོན་ཁག་དང་ཞི་གཡོགཔ།
དྲག་ཁག་གསུམ་གྱི་དམག་སྡེ་ལུ་ཡང་

ང་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་ཧིང་དྭངས་

མའི་དཀྱིལ་ལས་རང་ ཡིད་ཆེས་དང་བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་སྦོམ་སྦེ་རང་
ཡོད།

བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་ཅིག་ ང་བཅས་ར་གི་རྫོང་ཁག་ ༢༠ གི་

མི་སེར་ཚུ་ལུ་ཡོད། འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་རྒྱལཔོ་མཛད་དེ་སྦེ། ལོ་

ངོ་ ༣༤ གི་རིང་ལུ། རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་སེར་གྱི་དོན་ལུ་ ཕྱག་ལཱ་ག་ཅི་
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རང་མཛད་རུང་ འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་གི་རྒྱབ་ལས་ ང་བཅས་རའི་མི་སེར་
ཚུ་གིས་སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་སད
ྡོ ་ཅི།

ཞབས་ཀྱིས་ཕྱག་ལཱ་ག་ཅི་རང་མཛད་རུང་

སེམས་ཀྱི་དོགས་པ་མ་བསག་པར་

འདི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཧྲིལ་བུམ་སྦེ་ཕུལ་

མི་འདི་ལུ་ ང་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་ དུས་ནམ་ཡང་བརྗེད་མ་ནུམ་པའི་བཀའ་
དྲིན་དགའ་ཚོར་ ང་བཅས་རའི་རང
ྫོ ་ཁག་ ༢༠ གི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ཡོད།

གཅིག་ ཆོས་སྡེ་ཁག་ཚུ་གིས་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་བར་ན་ཡང་ ང་

བཅས་ར་ཆོས་སྡེ་ཁག་གིས་སྦེ་
ང་བཅས་རའི་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐུ་རིམ།

བཟློག་ཐབས།

འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བརྟན་ནི་གི་སྨོན་

ལམ། དེ་གི་ནང་དོན་ཉིད་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་ཕྱག་ལཱ་ག་ཅི་
རང་མཛད་རུང་ འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་ལས་རང་འགོ་བཟུང་ ཆོས་སྡེ་
ཁག་ག་ར་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཕུལ་མི་འདི་ལུ་ཡང་

ང་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་ཧིང་

ལས་རང་ ངལ་རངས་དང་བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་ཡོད།

ཞབས་དགུང་ལོ་ ༡༦ ལས་རྒྱལཔོ་མཛད་གནང་ནུག། ང་བཅས་

ཚུ་འབད་བ་ཅིན། ལོ་ ༡༦ འབདཝ་ད་ ཕོཝ་རྒྱགས་པའི་བསྒང་ཨིན་
པས།

དེ་བསྒང་ལས་ཞབས་ཀྱིས་

རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གི་ཕྱག་འགན་
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བསྣམས་ཏེ་སྦེ་ ཕྱག་ལཱ་མཛད་ནི་འགོ་བཙུགས་གནང་ནུག། རང་འབད་
བ་ཅིན་ ལོ་ ༥༡ ལངམ་ད་ལུ་ དེ་བསྒང་ལཱ་འབད་བའི་བསྒང་ཨིན་
པས། ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་གིས་ དགུང་ལོ་ ༥༡

ལང་པའི་བསྒང་ལས་ ལོ་ངོ་ ༣༤ གི་རིང་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱག་ལཱ་
ཚུ་ག་ར་མཛད་གནང་།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞི་འགྱམ་སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་བཙུགས།

གྲུབ་འབྲས་ཡང་བཏོན་གནང་ཚརཝ་མས་ལགས།

དུས་ད་རེས་ནངས་

པ་འབད་བ་ཅིན་ མི་གིས་རྒྱུ་ནོར་དང་དབང་ཚད་ལུ་ གནམ་མེད་ས་མེད་

ཤུགས་བཏོན་འོང་། འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་གིས་ དགུང་ལོ་ ༥༡ ལངམ་
ད་ལུ་

དགོངས་ཞུ་བྱོན་ནི་ཟེར་གསུངས་ཏེ་སྦེ་

གསརཔ་བཀལ་གནང་།

ཁྲི་ཐོག་ཁ་ལུ་རྒྱལཔོ་

དམངས་གཙོའི་ལམ་ལུགས་འགོ་བཙུགས་

གནང་། ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་བཟོ། ང་བཅས་ར་མི་
སེར་ལུ་ཐུགས་སྦོམ་སྦེ་གཏད་དེ་

ད་ཁྱེད་ཀྱིས་སྦེ་བདག་འཛིན་འཐབ་

ཟེར་ འགན་ཁག་རྩིས་སྤྲོད་གནངམ་མས། ད་འ་ནཱི་བཟུམ་མའི་གི་རྒྱལཔོ་
འདི་ འཛམ་བུ་གླིང་གི་རྒྱལ་རབས་ནང་ཡང་མ་མཇལ།

ང་བཅས་རའི་ལུང་བསྟན་ཅན་གྱི་དྲིན་ཅན་གྱི་ཕམ།

ཕྱག་ལཱ་མཛདཔ་ད་འདི་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

མ་འོངས་སྔོན་གཟིགས་ཅན་གྱི་རྒྱལཔོ་འབད་
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མཛད་ཅི། མི་སེར་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་ དུས་ཨ་རྟག་ར་ དྲིན་ཅན་གྱི་ཕམ་
དང་།

ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་བརྩམས་པའི་སྐབས་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་

རྣམ་པར་གསལ་བའི་ཐུགས་རིག་ཅན་ཅིག་སྦེ་མཛད་ཅི། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་
དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ དོན་སྒྲུབ་ད་འབད་བ་ཅིན་ འགྲན་ཟླ་མེད་པའི་སྙིང་
སྟོབས་ཅན་དང་ མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྦེ་མཛད་ཅི།

མི་དབང་

མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་འདི་ འབྲུག་གི་ཡབ་རྗེ་དམ་
པ་ཟེར། Father of the Nation འ་ནཱི་ཨིན།

ཁར་

འབྲུག་གི་ཡབ་རྗེ་དམ་པ་མཆོག་གི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་འདི་
ང་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་།

ད་རེས་གོ་སྐབས་ལེན་ཏེ་སྦེ་འབད་

ཞིནམ་ན། ཁྱེད་མི་སེར་ཚུ་ལུ་གནས་ཚུལ་ཅིག་སླབ་ནི་ཡོད། ད་ག་དེ་སྦེ་

སླབ་དྲག་ག་སྨོ། ཀྭ་ལེ་ ད་མགྱོགས་སུ་ཅིག་སྦེ་སླབ་ད་གེ། རྗེ་བཙུན་ཨ་

ལོ་སྐྱེ་ནི་ཡོད་ས། ད་ རྗེ་བཙུན་དང་ང་རའི་ཁ་ཐུག་ལས། འབྲུག་རྒྱལ་
བཞི་པ་མཆོག་ལུ། ད་རེས་

བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ཆ་བཞག་དགོ་པས།

འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་གྱི་ཕྱག་མཇལ་

གནམ་མེད་ས་མེད་སེམས་དགའ་ཡི།

མ་པ་

རྗེ་བཙུན་དང་ང་ར་ཡང་

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་

འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག། དགུང་ལོ་ ༦༠ བཞེསཔ་ད་ལུ་ཡང་ རྗེ་
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བཙུན་དང་ང་རའི་ཁ་ཐུག་ལས། མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་འབྲུག་
རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་ལུ།

གུས་བཏུད་དང་ཞབས་བརྟན་ཚུ་ཕུལཝ་ད་དང་

གཅིག་ཁར་ རང་ཡང་ཨཔ་འབད་ནི་གི་དུམ་ཁ་ལྷོདཔ་ད་ལུ་ རང་གི་ཨ་
ལོ་གི་དོན་དག་ལུ། སྨོན་ལམ་བཏབ་ནི་གི་གོ་སྐབས་ཐོབ་མི་འདི་ལུ་ ང་
རང་ཡང་གནམ་མེད་ས་མེད་བསམ་པ་རྫོགས་ཅི།

ཟླཝ་དང་པའི་ལོ་གསར་དང་སྦྲགས་ཏེ་ རྗེ་བཙུན་དང་ང་གི་བར་ན། བུ་

ཅིག་སྐྱེ་ནི་སྦེ་ཨིན། འ་ནཱི་ ཁྱེད་མི་སེར་ལུ་སླབ་དགོ་པས། མ་པ་བུ་འདི་
སྐྱེཝ་ད་ རྒྱལ་པོའི་སྲས། འབྲུག་པའི་གདུང་ཟེར་སླབ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ང་ར་

གི་བུ་ཨིན་ཏེ་རང་འབད་རུང་ ཁོ་སྐྱེ་བའི་བསྒང་ལས་ ང་བཅས་ར་འབྲུག་
གི་མི་སེར་གྱི་བུ་ཨིན། འ་ནཱི་ཁྱེད་ཀྱི་སེམས་ཁར་བཞག་གནང།

མཇུག་རང་ ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ག་ནི་བ་དགའ་ཏོག་

ཏོ་དང་སྐྱིད་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ཡོད། ང་རང་ཡང་ཨཔ་འབད་ནིའི་དུམ་ཁར་ལྷོདཔ་

མས། བུ་ཅིག་སྐྱེ་ནི་ཨིན་པས། བུ་འདི་མ་སྐྱེ་བའི་བསྒང་ལས་རང་ ཁོ་
གནམ་མེད་ས་མེད་སྐལ་བ་བཟངཔོ་སྦེ་ཆ་བཞགཔ་ཨིན།
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་དགའ་ཏོག་ཏོ་།
དབང་དང་སྲུང་སྐྱོབ།

སྐྱིད་ཏོང་ཏོ།

ཞི་བདེ་དང་གཅིག་མཐུན།

ང་བཅས་རའི་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་

དཔལ་འབྱོར་གོང་
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འཕེལ།

བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་གཞི་འགྱམ་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་ཐལ།

གི་རིང་ལུགས།

དམངས་གཙོ་

ང་བཅས་རའི་མི་སེར་ལུ་ཐོབ་དབང་དང་ཁྱད་དབང་།

འགན་ཁུར་ལ་སོགས་པ་གི་ཕྱག་ལཱ་ཚུ་ཡང་ ག་ར་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མཛད།

འ་ནཱི་མཛད་མི་འདི་ ང་བཅས་རའི་དྲིན་ཅན་གྱི་ཕམ། འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་
པ་གི་བཀའ་དྲིན་ལས་བརྟེན་ཨིན། ད་རེས་ ང་བཅས་ར་ནཱ། འཛོམས་
མི་འདི་ཚུ་ཡང་ག་ར། འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་ལུ་བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་དང་
གུས་བཏུད། ཞབས་བརྟན་ཚུ་ཕུལ་བར་འོངམ་ཨིན།

ང་བཅས་ཀྱིས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་

མཆོག་ལུ་ གུས་བཏུད་ངོ་མ་སྦེ་ཕུལ་དགོ་པ་ཅིན། ཕྱག་ཕྱིད་ལེགས་ཤོམ་
སྦེ་ཞུ་དགོ་པ་ཅིན།

ད་ལས་ཕར་འགོ་བཟུང་

འཛམ་བུ་གླིང་གི་ནོར་བུ།

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་གིས་ཕྱག་ལཱ་
མཛད་གནང་མི་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་སྦེ་འབད་ཞིནམ་ན་ ད་རེས་བ་དགའ་
ཏོག་ཏོ། ད་རེས་བ་སྐྱིད་ཏོང་ཏོ། ད་རེས་བ་ལེགས་ཤོམ། ད་རེས་བ་སྒྲིང་

སྒྲིང། ང་བཅས་རའི་མ་འོངས་བུ་གཞི་གི་དོན་ལུ་ ངལ་རངས་ཏོག་ཏོ་སྦེ་
རྩིས་སྤྲོད་ནི་འདི་ཨིན་པས།
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འ་ནཱི་འདི་

རྒྱལཔོ་ང་ར་ལས་འགོ་བཟུང་

ད་རེས་ཀྱི་དུས་རབས་

ནང་ ང་བཅས་རའི་རྫོང་ཁག་ ༢༠ གི་མི་སེར་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་ག་ར་
ལགཔ་གཅིག་ཁར་མཐུད་དེ་སྦེ་འབད་ཞིནམ་ན།

ང་བཅས་ར་མི་དབང་

མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ ཐུགས་མ་ཕམ་ཅིག་སྦེ། ང་བཅས་ར་འབྲུག་རྒྱལ་
བཞི་པ་གི་ཕྱག་ལཱ། ལོ་ ༣༤ གི་གྲུབ་འབྲས་འདི། ད་རུང་ ད་ལས་ཕར་
ལོ་སྟོང་ཕྲག་གསུམ་དང་བཞི་བརྒྱའི་བར་ན།
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མིང་གཏམ།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

དགའ་སྐྱིད། གོང་ལས་གོང་དུ་འཕེལ་ཚུགསཔ་སྦེ་ ང་བཅས་ཀྱིས་ཕྱག་
ཕྱིད་ཞུ་དགོ། ད་རེས་ག་ར་ལུ་ བཀྲ་ཤེས་བདེ་ལེགས་ཡོད།། །།
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His Majesty’s Address to the Nation on the
Celebration of His Majesty the Fourth Druk
Gyalpo’s 60th Birth Anniversary
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His Majesty’s Address to the Nation on the
Celebration of His Majesty the Fourth Druk
Gyalpo’s 60th Birth Anniversary

11 November 2015. Changlimithang: Before the formal
Address, His Majesty thanked the people who braved
the cold and were waiting since 3 am in the morning to
enter the stadium, for an opportunity to pay tribute to
His Majesty the Fourth Druk Gyalpo. His Majesty also
mentioned the numerous Bhutanese across the world
who had congregated to celebrate this historic occasion,
and the people of 20 dzongkhags who began their day
with prayers for His Majesty Drukgyal Zhipa, before
participating in celebrations that they had spent days
preparing for.
Today, we come together as a nation to celebrate a
special day of national pride and jubilation, which will be
hallowed in the memory of all Bhutanese as a day where
our past, present and future converge– an occasion to
reflect on our past achievements, take stock of our present
responsibilities, and pledge our efforts in planning for our
bright future.
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The tranquil peace, prosperity, and happiness that we
enjoy in Bhutan is an outcome of the enduring sacrifice of
our King of Prophecy, His Majesty the Fourth Druk Gyalpo
Jigme Singye Wangchuck– our most revered and beloved
guardian. From the moment of His Majesty’s accession to
the Throne1, His Majesty has worked tirelessly to fulfill
all the aspirations of His people.
On this truly special day, the people of 20 dzongkhags
of Bhutan feel fortunate to unite in the expression of
boundless gratitude to His Majesty.
By the paramount benediction of the Triple Gem; the
protection of the Guardian Deities; the devout prayers
of our benevolent ancestors; and the good fortune of the
people, Bhutan was blessed at the most opportune moment
with an exceptional leader whose breadth and depth of
service to His glorious country and beloved people are
beyond our imagination.
This is an opportunity for the people to pay tribute and
offer heartfelt prayers for the eternal wellbeing of His
Majesty the Fourth Druk Gyalpo.
1 His Majesty the Fourth King assumed the role of Kingship at the age
of 16 in 1972 following the untimely demise of His Majesty Jigme Dorji
Wangchuck (1928-1972), the Third King of Bhutan.
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The circumstances during which His Majesty became
King in 1972 were entirely different from those we are
living in today.
As a result of national development under the guidance
of His Majesty, people across the 20 dzongkhags and 205
gewogs have access to public services and infrastructure,
and are able to live in dignity and comfort.
Looking back at the beginning of His Majesty’s
reign, I am struck by prevailing fiscal situation. The
outlay for the third five-year plan2 that was in progress
was a mere Nu. 300 million, contrasted to the outlay
for the current 11th five-year-plan3 of Nu. 213 billion,
in addition to which, we will spend Nu.200 billion for
hydropower development. Hydropower development
has been regarded the most important cornerstone of
our development, and described as the wish fulfilling
gem and primary wealth of the people. Yet, in 1972, the
production of the hydropower sector was barely 1 MW4.
There were a total of four high schools5 and 15 junior
2 The Third Five Year Plan was launched on April 1972 and the plan
period lasted till 1976.
3 The Eleventh Five Plan period is from 2013-2018.
4 Today the total installed capacity of six fully operational Hydro
projects is about 1606 MW.
5 By the end of His Majesty the Fourth King’s reign in 2006 the number
of government high schools reached 49 and number of junior high

high schools in Bhutan– the first college6 was set up only
in 1983. There were only 16 doctors in the entire country.
The average life expectancy of 46 years old has increased
to about 69 years today, owing to national progress along
many dimensions. Road network in the country at that
time consisted of a sparse 700 km7. The foreign reserve8
of our country in terms of dollars accumulated was a
miniscule US $ 4 million.
The national wealth was meager, and the hardships of the
people considerable. Still, the Bhutanese people enjoyed
a degree of tranquility and peace, even though the rest of
the world was rife with uncertainty. While some nations
were being formed, others were being demolished– it was
a period of war, strife and dispute. His Majesty began His
reign during such a time, and with sagacious strategy,
steered our country to an age of peace and prosperity.
schools reached 84.
6 In August 1983, the Sherubtse junior college at Kanglung was
upgraded to full-fledged degree college affiliated to Delhi University.
7 His Majesty the Fourth King initiated massive expansion of road
connectivity as a means to broaden the economic base and scope of
rural communities in reducing poverty. One of the primary concerns
in the early period of His Majesty’s reign was to strengthen basic
developmental infrastructures and by the end of His reign in 2006 the
total road network in Bhutan crossed over 4500 kilometers.
8 Towards the end of His Majesty’s reign in 2006, the gross international
reserves reached little more than USD 600 million.
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His Majesty prioritized above all else, the profound
task of nation building, and ensured the survival of our
country.
With every passing year, His Majesty safeguarded
peace and harmony, and thus consolidated the sovereignty
and security of Bhutan.
Recognizing the importance of capable citizenry
in nation building, His Majesty empowered an entire
generation of Bhutanese through education, and enabled
them to stand tall in the world.
With the enlightened development philosophy of
Gross National Happiness based on our Buddhist values,
His Majesty engineered a system free of corruption,
mismanagement and disharmony, untainted by inequality
and disparity in living conditions and deprivations and
tragedies for the people, as was seen in many other
countries.
His Majesty’s principal objective throughout His
reign was to ease the troubles of His people, fulfill their
aspirations, and empower them so that the future of our
nation would be invincible. In these endeavours, His
Majesty succeeded beyond imagination.
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His Majesty accomplished all this, and at the same
time, tended to our natural environment in such a manner
that Bhutan remains to this day, a haven of beauty in
which beings of all realms may delight in.
His Majesty always said that our sovereignty is upheld
by our cultural heritage, and as a result even today,
Bhutan is suffused in our age-old values of self-discipline,
responsibility and spirituality.
Throughout His Majesty’s reign of 34 years, His
Majesty, as the Dharma King, extended unwavering
support to religious orders, and allowed the precious
teachings of Guru Rinpoche and Zhabdrung Ngawang
Namgyel to flourish.
The range of His Majesty’s vision for the well being
of the people and security of the nation stretches far into
hundreds, indeed thousands, of years.
With the august presence of His Majesty the Fourth
King among us, we are shielded from any concern about
sovereignty and security of the nation. This is our precious
inheritance. I, and the new generation of Bhutanese, are
fully committed to shoulder our own responsibilities with
the greatest diligence.
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His Majesty has introduced institutions for democracy9,
9 His Majesty the Fourth King assumed the role of Kingship at the age
of 16 in 1972 following the untimely demise of His Majesty Jigme Dorji
Wangchuck (1928-1972), the Third King of Bhutan.
The Third Five Year Plan was launched on April 1972 and the plan
period lasted till 1976.
The Eleventh Five Plan period is from 2013-2018.
Today the total installed capacity of six fully operational Hydro projects
is about 1606 MW.
By the end of His Majesty the Fourth King’s reign in 2006 the number
of government high schools reached 49 and number of junior high
schools reached 84.
In August 1983, the Sherubtse junior college at Kanglung was upgraded
to full-fledged degree college affiliated to Delhi University.
His Majesty the Fourth King initiated massive expansion of road
connectivity as a means to broaden the economic base and scope of
rural communities in reducing poverty. One of the primary concerns
in the early period of His Majesty’s reign was to strengthen basic
developmental infrastructures and by the end of His reign in 2006 the
total road network in Bhutan crossed over 4500 kilometers.
Towards the end of His Majesty’s reign in 2006, the gross international
reserves reached little more than USD 600 million.
All throughout the reign, His Majesty prepared His country for a
transition from a Monarchy to a parliamentary democracy. It began
with the decentralization of developmental activities and institution of
grassroots democratic administrations. The launching of Dzongkhag
Yargay Tshogchungs (DYT) in 1981 and Gewog Yargay Tshogchungs
(GYT) a decade later in 1991, gave people a power to decide over
the development of their local communities. Yet another milestone
witnessed during the reign of His Majesty was in 1998 when His
Majesty stepped down as a head of the government by devolving
executive powers to the Council of Ministers. And in September 2001,
a thirty nine-member committee for drafting of written Constitution
was formed under the Command of His Majesty the Fourth King. In
March 26, 2005 the first draft of the Constitution was distributed to the
public. In the same year in December, His Majesty announced the first
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good governance, and rule of law, with such firm
foundations that the people of Bhutan would continue to
derive their benefits in perpetuity.

This is His Majesty’s greatest legacy.
It would be impossible for me to enumerate in this short
time, the vast ocean of achievements of His Majesty the
Fourth Druk Gyalpo. I take this moment to instead reflect
on some of His Majesty’s deeply held beliefs, which I
have had the opportunity to study closely over the years.
His Majesty has always emphasized on the establishment
of the rule of law. It is said that the failure of justice
persecutes an individual, but the lack of adherence to rule
of law persecutes an entire nation.
Rule of law brings about discipline in people and order
in society. If there is order in society, there will be peace
ever nation-wide democratic election to be held in 2008. In order to
facilitate the conduct of elections, the Election Commission of Bhutan
was inaugurated in 2006. After setting up all institutions necessary for
democratization, His Majesty JigmeSingyeWangchuck announced His
immediate abdication from the Throne much to the awe and surprise of
the whole world on December 14, 2006.
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and trust amongst the people. His Majesty has always
maintained that if there is peace and trust amongst people,
the nation will achieve untold prosperity.
His Majesty strongly espoused integrity. From time
immemorial, there exists an adage from Guru Rinpoche:
‘With integrity, all our endeavours will bear abundant
fruit.’ If the sacred commitment of integrity exists between
King, country, government and people, it will benefit the
country manifold.
Finally, as the protector of the welfare of all His
people, His Majesty has been a just King, acting in
complete fairness to all the people. Nonetheless, His
Majesty recognized the value of meritocracy, leadership,
and talent in taking a small nation such as ours forward.
To evoke imagery, Bhutan, small and rugged, placed
between the two most populous and powerful nations of
the world, is like a small animal in a vast forest. Such an
animal will need skills in order to survive. In a similar
manner, to fulfill our national goals and aspirations, it is
important to get the services of the best and the brightest
of the people.
In my years of service to His Majesty, I have had the
opportunity to observe closely, His Majesty’s tireless
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work for the people and country, often sacrificing His
own personal comfort in doing so.
In spite of His Majesty’s monumental responsibilities,
His Majesty was always attentive to minute details and
individual concerns.
Whenever He came across an individual, His Majesty
inquired into their health and wellbeing. If someone were
to submit that they were unwell, His Majesty would send
His personal physician, and Himself organize appropriate
medical care.
On one occassion, while inspecting the renovation of
Trongsa Dzong, His Majesty was dismayed to find that
concrete and iron rods were being used, and Commanded
that as affluence grows, many modern structures can
come up, but if age old tradition is lost, it will be difficult
to revive. As a result, the renovation was carried out in
a traditional manner with stone masonry, and the dzong
retained its inherent beauty.
At another time, His Majesty noticed that an immense
tree had disappeared. His Majesty was greatly pained to
learn that the tree had been felled to make space for an
office, and Commanded that a tree that takes a moment to

53

fell has taken hundreds of years to grow– such trees are
part of our national treasure, and should be cared for and
handed over to the future generations.
Always watchful, His Majesty would observe litter that
blights our pristine environment, and express concerns on
the growth of waste and their proper disposal.
During His travels across the country, His Majesty
would look back with disapproval at the length of the
entourage, and would send back half the vehicles in order
to cut back on fuel use. His Majesty’s concerns arose from
a deep sense of value for national wealth, having seen at
young age how difficult it was to even buy two jeeps for
the country during His Majesty the Third Druk Gyalpo’s
reign10, and having painstakingly accrued whatever
wealth we have today. To His Majesty the Fourth King,
even a single Ngultrum was valuable, to be used most
judiciously for the benefit of His people.
We all recognize in His Majesty the Fourth Druk
Gyalpo, the consummate Bodhisattva. But we must realize
that it was not His Majesty’s infinite compassion alone
that delivered such tremendous success for our country.
10 Reign 1952-1972
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In His work, His Majesty was unyielding and stern.
His Majesty’s Commands were regarded as precious and
weighty, and it was well known that halfhearted efforts
and mediocrity met His Majesty’s disapproval.
His Majesty did not tolerate dishonesty, incompetence,
and malfeasance when it came to matters of national
importance.
This was because His Majesty considered governance
to be no trivial matter– the responsibility of a nation was,
for His Majesty, exacting beyond measure.
His Majesty always said that He bore this most onerous
responsibility with the one thought, that death would be
a better alternative to failure– and achieved phenomenal
success precisely due to the gravity with which His
Majesty regarded His duties.
With such unparalleled determination, His Majesty
the Fourth Druk Gyalpo achieved in 34 years what would
have otherwise required the efforts of two lifetimes.
During this rare moment that will remain forever
imprinted in the memories of the people, I would like to
express the deep sense of gratitude that we feel towards
His Majesty the Third Druk Gyalpo and Her Majesty
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AshiKesang Choeden Wangchuck, for having gifted the
people of Bhutan such an extraordinary leader– a jewel
among men.
Similarly, I also thank Their Majesties the Queens of
His Majesty the Fourth Druk Gyalpo, for their tremendous
love, support and devotion to His Majesty, while His
Majesty was preoccupied with the issues and concerns of
the nation and the people in a single minded way.
I acknowledge the steadfast fealty and dedication of
the government officials, civil servants, and armed force
personnel serving His Majesty.
Our gratitude is also due to the people of Bhutan, who
reposed their unwavering confidence in the leadership of
His Majesty the Fourth Druk Gyalpo.
Finally, the clergy have carried out important religious
events over the decades, and continue to offer prayers for
the longevity and well being of His Majesty, for which I
express our heartfelt gratitude and appreciation.
His Majesty assumed the mantle and responsibilities of
Kingship at the age of 16, when ordinary people are still
growing up. By the age of 51, when most people are still
striving to achieve their lifelong goals, His Majesty, at

56

the height of His golden reign, abdicated the throne after
having accomplished prodigious feats. Where ordinary
people crave wealth and power, His Majesty crowned a
new King, introduced democracy and handed over the
responsibility of governance to His people. Such an act
of superlative altruism was unprecedented in the history
of the world.
In all His actions, His Majesty was a farsighted
visionary, a benefactor of His people, whose strategies for
the country demonstrated impeccable clarity of thought,
and whose realization of national objectives bespoke of
unassailable determination and excellent statesmanship.
This is why we revere His Majesty as the Father of the
Nation.
On this most auspicious of occasions, as we celebrate
the 60th Birth Anniversary of His Majesty the Fourth
Druk Gyalpo, I am deeply pleased to announce that Jetsun
and I look forward to the birth of our son in the coming
Losar. We are overjoyed to offer this news as a gift on His
Majesty’s Birth Anniversary.
As a son, I feel fortunate to offer prayers for the
wellbeing of my Father. I take it as a special blessing to
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also have the opportunity to offer prayers as a father, for
my son. Since he will carry forward our future, the prince
will be a son to all Bhutanese.
I consider my son extremely fortunate, because he will
be born in our blessed country. We owe our good fortune,
our peace, prosperity, and security to His Majesty the
Fourth Druk Gyalpo.
Today, we are gathered here to offer our gratitude,
tribute and respects to His Majesty. But for His Majesty,
there can be no greater tribute, expression of gratitude and
respect, than our whole-hearted pledge that we will hand
over to the next generation, an even stronger, even more
prosperous, and even more successful nation, and serve
our country in such a manner that thousands of generations
after us will continue to reap the fruits of our labours.
Tashi Delek.

