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༅༅།། མཚུངས་མེད་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཡོངས་ཀྱི་སྙན་ལམ་དུ།
བོད་མིའ་ི འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱས
ུ ་ནང་ད་ལྟའི་དུས་སྐབས་འདི་ནི་ད་བར་གྲུབ་འབྲས་ཪླབས་
པོ་ཆེ་མང་པོ་ཞིག་འདོན་ཐུབ་ཡོད་པ་དེ་རྣམས་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱའུ ་ི དུས་སྐབས་བཟང་
པོ་ཤིག་དང་། ཡང་ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ཏུ་ང་ཚོར་སྤྱིའ་ི རྩ་དོན་ལ་ཕན་མེད་གནོད་སྐྱེལ་གྱི་
གནད་དོན་ཁག་ཅིག་ལ་གདོང་ལེན་བྱ་དགོས་པའི་གཉན་འཕྲང་གི་དུས་ཚོད་ཅིག་ཀྱང་

ཡིན་པས། རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ཀྱི་འཚོ་གནས་ལ་འཐབ་རྩོད་བྱེད་བཞིན་པའི་

མི་རིགས་ཤིག་གི་ངོས་ནས་བྱས་ན། ཚང་མས་མདུན་དུ་ཐོན་ནས་ལས་དོན་འགན་བླངས་

ཏེ་རང་རེ་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་བདེ་རྩ་དང་འབྱུང་འགྱུར་མི་རབས་གསར་པའི་མདུན་ལམ་ཆེད་
རང་ནུས་གང་ཐོན་གྱིས་ལས་འགན་སྒྲབུ ་དགོས་པའི་དུས་སྐབས་ཤིག་ཡིན།

རང་ཉིད་ནས་ཀྱང་ད་ལྟའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དགོས་

མཁོ་དང་གཉན་འཕྲང་གི་དུས་ཚོད་ངོས་འཛིན་

སྲིད་སྐྱོང་གི་འོས་མི་ལང་རྒྱའུ ་ི
ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་དོན།

གྱིས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ གི་སྲིད་སྐྱོང་གི་འོས་མི་
ལང་རྒྱུའ་ི ཐག་གཅོད་བྱས་པ་ཡིན། སྲིད་སྐྱོང་
གི་འགན་འཁུར་ནི་ལས་སླ་པོ་ཞིག་མིན་པར།

དེ་ནི་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་བོད་མི་ཡོངས་ནས་

བརྩི ་བཀུར་ཞུ་བཞིན་པའི་བོད་མིའ་ི ཆབ་སྲིད་ཀྱི་
འགོ་ཁྲིད་མཐོ་ཤོས་དེ་ཡིན་པ་དང་། དེ་ལྟ་བུའ་ི

ལས་འགན་ལྗི་པོ་ཞག
ི ་སྒྲུབ་པར་ཕྱི་ནང་ཆབ་སྲིད་

འཛིན་སྐྱོང་གི་ཉམས་མྱོང་དང་། ལྷག་བསམ་ལྡན་པའི་མི་ཞིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

རང་ཉིད་ཀྱི་འདས་པའི་མི་ལོ་༣༠ རིང་གི་ཉམས་མྱོང་ལ་མཚོན་ན། ༧གོང་ས་མཆོག་གི་
བྱང་ཨ་རིའ་ི སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་འགན་ཁུར་ཞུས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང། ཨ་མི་རི་ཀའི་

གཞུང་དང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གཙོས་པའི་ཆེས་མཐོའ་ི མི་སྣར་བོད་དོན་འབྲེལ་འཐུད་
ཞུས་པའི་ཉམས་མྱོང་མི་དམན་པ་ཞིག་བསག་རྒྱུའ་ི གོ་སྐབས་དང་། དེའ་ི གོང་དཔལ་

ལྡན་བཀའ་ཁྲི་སློབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་འཛིན་སྐྱོང་གནང་བའི་དབུས་
བོད་མིའ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་ཤག་ནང་དཔལ་འབྱོར་དང་ཕྱི་དྲིལ། འཕྲོད་བསྟེན་
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བཀའ་བློན་བྱས་ཏེ་རང་ནུས་གང་ཡོད་ཀྱིས་གལ་ཆེའ་ི ལས་དོན་སྣེ་མང་ཞིག་ལ་འགན་

རང་ཉིད་ནས་ལས་དོན་དེའ་ི འགན་འཁུར་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་དྲང་བདེན་ངང་ཞབས་

སྙམས་པའི་སྤོབས་པ་ཡང་ཡོད།

རང་གི་ངོས་ནས་གལ་ཏེ་སྲིད་སྐྱོང་ལ་འོས་འདེམས་བྱུང་བ་ཡིན་ན། འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་

ཕྲན་ནས་མི་ལོ་༣༠ ལྷག་རིང་ཐོག་མར་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མིའ་ི ལས་

ལེན་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

འཁུར་གྱིས་ཐུགས་ཕན་གསོ་བའི་ལས་དོན་གྲུབ་འབྲས་མི་ཆུང་བ་ཞིག་བཞག་ཐུབ་པ་བྱུང་

འཁུར་གྱིས་གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་ཁྲོད་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འཁུར་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་རིམ་

པས་བཀའ་བློན་དང་སྤྱི་འཐུས་སུ་འདེམས་ཐོན་གྱིས་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་བ་མང་པོས་ཤེས་

ཀྱི་ཡོད་པར། ངོས་ནས་རང་གི་ལས་དོན་འགན་འཁུར་ནང་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ བོད་

དང་བོད་མིའ་ི ཁེ་ཕན་གཙོ་བཟུང་གིས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ནས་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབ་
དང་སྒྲུབ་བཞིན་ཡོད།

རང་ཉིད་ནས་ལས་དོན་འགན་འཁུར་ཞུས་པའི་ནང་། བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་དང་

མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་བྱས་ཏེ་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི གླེང་སྟེགས་ཁག་
གི་ཐོག་བོད་ནང་གི་བོད་མིའ་ི འགྲོ་བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་ལ་རྩོ ད་ལེན་གྱིས་གནས་སྟངས་ཡར་

རྒྱས་ཡོང་ཐབས་ལ་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་རྒྱ་ུ བྱུང་བ་མ་ཟད། ཨ་རི་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩའི་ཚོགས་
གཙོ་དང་འགན་འཛིན་གྱི་འགན་འཁུར་ཐོག་རང་རེའ་ི སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འཆར་དགོས་

མཁོ་མང་དག་ཅིག་ལ་རོགས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་བྱ་རྒྱའུ ་ི གོ་སྐབས་བྱུང་། འབྱུང་འགྱུར་
གྱི་ལོ་བཅུའ་ི དུས་ཡུན་དེ། རང་རེ་བོད་མིའ་ི རྩ་དོན་ལ་ཆེས་གཉན་འཕྲང་གི་དུས་ཚོད་ཅིག་

ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟའི་དུས་སུ་བོད་ནང་མཚོན་ན། བོད་མི་ཚོས་བློས་གཏོང་ཆེན་

པོ་བྱས་ཏེ་མཐར་རང་གི་སྐ་ུ ལུས་མེ་བསྲེག་བཏང་སྟེ་བོད་ཀྱི་བདེན་དོན་ལ་འཐབ་རྩོད་བྱེད་
ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། ༧གོང་ས་མཆོག་ཞལ་མཇལ་གསུང་ཐོས་པའི་བསྐལ་བཟང་གི་གོ་

སྐབས་དེ་ངང་སྒག
ུ ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པས། དེ་ལྟར་ཡོང་བར་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་བོད་དོན་
དཀའ་ཪྙོག་སེལ་དགོས་པ་དེ་ནི་གནད་གྱི་གཙོ་བོ་དེ་འགྱུར་ཡོད་པ་རེད།

ལས་དོན་དེ་ལས་སླ་པོ་ཞིག་མིན་ལ། མི་རེ་གཉིས་ཤིག་གིས་བྱས་ཐུབ་པའི་ལས་དོན་ཞིག་

མིན་པར། དེའ་ི ཐད་མང་ཚོགས་ཡོངས་ཀྱི་ནུས་པ་མཉམ་དཔུང་བྱ་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན།

ལས་དོན་སྣེ་ཁྲིད་བྱེད་མཁན་གྱི་འགོ་འཁྲིད་ཀྱང་ཉམས་མྱོང་དང་འཇོན་ཐང་ཅན་ཞིག་དགོས་

ཀྱི་ཡོད་པས།གལ་ཏེ་མང་ཚོགས་ནས་ངོས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ཡིད་ཆེས་གནང་བ་ཡིན་ན།
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ཞུ་སྒྲུབ་རྒྱུ་ཡིན། ངས་རྣམ་པ་ཚོར་གུས་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོང་བའི་རེ་སྐུལ་ཞུ་ཡི་ཡོད་ལ།

དོན་དྲང་པོ་དང་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ། མི་མང་མཉམ་འཕྲིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྐྱོང་རྒྱུའ་ི ཁས་
བཀའ་ཟུར་བློ་བཟང་སྙན་གྲགས་ཀྱིས་ ༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༥ ལ་ཕུལ།

Why am I

running for
Sikyong?
Today, we Tibetans are at a significant crossroad in our history.
While tremendous opportunities lie ahead to rebuild on the
momentum of our achievements thus far, it is also time for us to
collectively review and overcome some real challenges that can
prove detrimental to our cause.
This moment calls on all Tibetans to rise to the occasion to
address today’s challenges, promote unity, work to achieve our
common goal, and build the future of our nation and people.
It is with this deep sense of calling, I am offering my candidacy
for the post of Sikyong for 2021.
I acknowledge with utmost humility that the role of Sikyong is
extremely challenging. As the political leader of the Tibetan
people, the role requires a balance of vision and execution,
innovation and tradition, confidence and humility. With over
thirty years of service to the Tibetan people, I sincerely believe
that I can fulfill these expectations.
In my various capacities with the Central Tibetan Administration,
I have established a stellar reputation as a fiscal reformer, a
coalition builder among leaders with different political viewpoints,
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and an advocate of inclusiveness. My extensive administrative
and diplomatic skills and training will serve me well.

“

Let me first share the three principles that will guide
me if I am given the privilege of leading the Central
Tibetan Administration: Truth, Harmony, and
Inclusiveness. These tenets will not only serve as
the pillars of our freedom movement, but also will
provide the basis for my policymaking.

”

T R U T H : If there is one thing that we have learned from the
Coronavirus pandemic, it is that transparency, a hallmark feature
of a democracy, fosters people’s trust in our government. The
trust, unconditional support and loyalty of six million Tibetans
strengthen our leadership and make our CTA more effective.
These same qualities are also crucial in sustaining the overall
international struggle for freedom. I firmly believe that trust is
only gained when our government operates in a transparent and
truthful manner.
H A R M O N Y : From the current polarized political climate in
many of the world’s democracies, we can see that divisiveness
weakens our political system and our society, making it hard to
rally support during major crises. Therefore, we Tibetans must
be united and promote harmony in order for us to win our struggles.
In recent years, our unity has often been put to the test.
Sometimes, pettiness, ego and untruths have gotten in our
way, harming our cause, and demoralizing our brothers and
sisters inside Tibet. Therefore, I want to make harmony a pillar of
my leadership and build a culture of tolerance and cooperation.
I N C L U S I V E N E S S : Our Tibetan communities around
the globe are more diverse than ever. Diversity will only become
our strength when we build harmony and commonality among
people of different ages, genders and political viewpoints. As
your Sikyong, I will commit to recognizing, respecting and engaging
the diversity of the Tibetan family - especially women and youth
- and incorporate their views and interest in my decision-making.
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Meanwhile, I’m also committed to three other
related objectives:
First, finding an amicable and long lasting solution to the
protracted issue of Tibet with the Chinese Government.
Second, promoting and strengthening the institution of the Dalai
Lama, which provides a continued spiritual compass, and
stability for those of our faith around the world, and keep alive the
hope and unity of the Tibetan people.
Thirdly, protecting and strengthening the democratic institutions
of the Tibetan people, especially at a time when democracies
around the globe are facing threats.

It is my conviction that these goals will directly benefit the long-term
and short-term interests of the Tibetan people.
Many of you know me from my more than three decades of service
to the Tibetan community, starting as a grassroots worker for the
Tibetan Youth Congress, and later as Kalon in Professor Samdhong
Rinpoche’s Cabinet. When I represented and advocated for Tibet’s
human rights at various international forums as director of the
Tibetan Center for Human Rights and Democracy, and when I
actively procured funds to support projects in our community as
the President of The Tibet Fund, I have always worked with the
utmost dedication and honesty.
As a former Representative of His Holiness the Dalai Lama to the
North Americas, I have successfully engaged the White House,
the U.S Congress, and the Canadian government in supporting
our healthcare, education, refugee resettlement, and religious
and cultural preservation. I’m certain that my past experiences
and my leadership skills have prepared me well to take on any
challenges on a national level, and to help us thrive both politically,
socially, culturally, and economically.
The next decade is critical for the Tibetan cause. While the whole
world is being ravaged by the Covd-19 pandemic, our communities
are also facing tremendous political and economic challenges.
Tibet is literally burning. Our people inside Tibet are making the
ultimate sacrifice to seek freedom and the return of His Holiness
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the Dalai Lama to Tibet. Therefore, it is urgent to bring China to
the negotiating table to resolve the Tibetan issue as per the
vision set by His Holiness the Dalai Lama and the policy adopted
democratically by the CTA. Given my past experiences in
Sino-Tibetan dialogue, I feel confident about re-establishing
contact with the Chinese Government and work towards a
positive resolution to our cause.
As your leader, I strive to transform whole of Tibet into a zone of
peace (as envisioned by His Holiness the Dalai Lama) that not
only ensures happiness and freedom for our people, but also
potentially brings peace and stability to the region and the world.

དགོས་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་པའི་ཐོག་ནས། ངོས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱེད་སྒོའ་ི ལྟ་གྲུབ་གསུམ་ཡོད་

པ་དེ་དག་ནི་བདེན་པ་དང་། འཆམ་མཐུན། མཉམ་ཁྲིད་བཅས་ཡིན་པས། བོད་མིའ་ི འཕྲལ་
ཕུགས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་སྒྲུབ་སྐབས་ལྟ་གྲུབ་གསུམ་གཙོ་བཟུང་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

ཁ༽ སྒྲབུ ་བྱའི་དམིགས་ཡུལ་གསུམ།
༡༽ བོད་ཀྱི་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས།

བོད་མིའ་ི བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་
བོད་མིའ་ི མང་ཚོགས་ཀྱི་མངོན་འདོད་གཙོ་བོར་བཟུང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ཐད་ཀར་

This is our vision.
Together, let us build Tibet’s future.
I welcome and need your support. If you wish to know more about
me and to learn more about my goals and policies, please visit:
www.lobsangnyandak.com

སྒྲིག་འཛུགས་དེ་བཞིན་དྲང་བདེན་དང་། མི་མང་འཆམ་མཐུན་ངང་མཉམ་ཁྲིད་ཐུབ་པ་ཞིག་

/KasurLobsangNyandak/

འབྲེལ་བ་བསྐྱར་མཐུད་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་དཀའ་ཪྙོག་སེལ་ཐབས་འབད་བརྩོན་ལྷོད་མེད་ཞུ་རྒྱ།ུ
༢༽ ༧གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་སྒྲིག་འཛུགས།

༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནི་བོད་མིའ་ི མགོན་སྐྱབས་དང་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་

ཁྲིད། བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་མཚོན་རྟགས། བོད་རྒྱའི་དཀའ་ཪྙོག་སེལ་བ་ལ་ལྡེ་མིག་

བཀའ་ཟུར་བློ་བཟང་སྙན་གྲགས་ཀྱི་སྲིད་
བྱུས་དང་ལས་འཆར་བསྒྲགས་གཏམ།
ཀ༽ གཞི་རིམ་གྱི་ལྟ་གྲུབ་གསུམ།

ལྟ་བུར་ཡོངས་གྲགས་ངོས་འཛིན་ཡོད་ཅིང་། ལྷག་པར་དུ་༧གོང་ས་མཆོག་ནི་བོད་རྒྱལ་

བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ཀྱི་བདེན་མཐའ་གསལ་བ་དང་། མི་རིགས་ཀྱི་ཆེ་མཐོང་སླར་

བོད་ཀྱི་བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱས
ུ ་དང་ནམ་ཡང་ཁ་བྲལ་ཐབས་མེད་པར་སོང་། ༧གོང་ས་༧སྐ་ུ

གསོ་ཐུབ་པར་ཆོལ་གསུམ་བོད་མིའ་ི མཐུན་སྒྲིལ་གོང་བུ་རི་ལྟར་སྲ་བརྟན་དགོས་ཤིང་།

མཐུན་སྒྲིལ་དེ་དག་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པའི་རྩ་བ་ནི་མང་གཙོའ་ི སྒྲིག་འཛུགས་དེ་ཡིན་པ་ལྟར།
སྒྲིག་འཛུགས་དེ་ལམ་ལྷོང་ཡོང་བར་བོད་མིའ་ི བློ་གཏད་དང་ཡིད་ཆེས་བྱེད་སའི་བོད་མིའ་ི
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ཁབ་དང་མི་རིགས་ཀྱི་མདུན་ལམ་དང་ཁེ་ཕན་ལའང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཐོག་
ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་རྒྱནུ ་སྲོལ་སྒྲིག་འཛུགས་འདི་བཞིན་མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་སྲ་
བརྟན་རྒྱནུ ་གནས་ཡོང་བར་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱ།ུ
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༣༽ བོད་མིའ་ི སྒྲིག་འཛུགས་སྲ་བརྟན་དང་གོང་འཕེལ།

༢༽ མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས།

ཀ་བ་གསུམ་སྟེ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་དང་། གྲོས་ཚོགས། ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གཙོ་བོར་

རྐྱེན་གྱིས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སྐོར་རྒྱལ་ཚོགས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ དང་ ༡༩༦༡ ༡༩༦༥

འཕེལ་གཏོང་ཐབས་དང་། དེ་དག་ཕན་མཚུན་དབར་དབང་ཚད་དང་། ཆེ་མཐོང་། བརྗིད་

དོན་ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། རྒྱལ་ཚོགས་ནང་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་དཀའ་ཪྙོག་

སྐྱོབ་དང་། ཁྲིམས་ཀྱི་དབང་སྒྱར་ཚད་ལྡན་ཡོ
ང་བར་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱ་ུ ཡིན།
ུ

ལས་སྐྱོབ་ཐབས། གཞི་རིམ་ཀྱི་རང་དབང་དང་ཐོབ་ཐང་རྩོད་སའི་སྡིང་ཆ་གལ་ཆེ་ཡིན་པར་

བོད་མི་རིགས་ཀྱི་འཕྲལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་གྱི་ཁེ་ཕན་སྲུང་སྐྱོབ་ཐུབ་པར་བོད་མིའ་ི མང་གཙོ་

བོད་ས་ཤོར་མ་ཐག་བོད་གཞུང་གིས་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་ཞུ་གཏུགས་ཐུབ་པའི་

གྱུར་པའི་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་ཁག་བཅས་སྒྲིག་འཛུགས་མཐའ་དག་སྲ་བརྟན་གོང་

བཅས་སོ་སོར་གྲོས་ཆོད་སྔ་རྗེས་གསུམ་བཞག་སྟེ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི གནད་

མཉམ་སྟངས་འཛིན་སོགས་ལ་བརྩི་བཀུར་གྱིས་བོད་མིའ་ི གཞི་རིམ་གྱི་རང་དབང་སྲུང་

སེལ་རྒྱུའ་ི རེ་བ་ཆུང་ཡང་། གཞིས་ལུས་བོད་མིའ་ི དཀའ་ཉེན་དང་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་

ག༽ བོད་མིའ་ི ཆབ་སྲིད་དང་འབྲེལ་བའི་སྲིད་བྱུས།

སོང་། མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་དང་། རྒྱལ་ཚོགས་
སྡེ་ཚན་གཞན་ཁག་ལ་བོད་དོན་བདེ་སྡུག་སྔར་ལྷག་ཞུ་གཏུག་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

ཆབ་སྲིད་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་འཆར་དང་སྲིད་བྱུས་ཁག་གི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི་

༣༽ རྒྱ་གར་གཞུང་མང་ལ་འབྲེལ་ལམ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གནོན་ཤུགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་དཀའ་ཪྙོག་སེལ་ཐབས། བོད་ནང་གི་གཞིས་

དཀའ་ངལ་གྱི་དུས་སྐབས་སུ་༧གོང་ས་མཆོག་དང་བོད་མི་འབུམ་ལ་ཉེ་བ་སྐྱབས་བཅོལ་

དབུས་བོད་མིའ་ི སྒྲིག་འཛུགས་དང་བོད་མིའ་ི ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་རྣམས་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི

རྩོད་ཡུན་རིང་འཚོ་གནས་ཡོང་ཐབས་ལ་བོད་མིའ་ི གཞིས་སྒར་དང་སློབ་གྲྭ་ཁག་སོགས་ཟུར་

ངོས་འཛིན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར། བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་བཅས་ལ་ཕན་ནུས་ལྡན་པའི་གྲུབ་

མང་གཉིས་ལ་མུ་མཐུད་བཀྲིན་བསམ་ཤེས་དང་འབྲེལ་བ་བཟང་པོ་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གནས་ཚད་གོང་མཐོར་གཏོང་ཐབས་དང་།

རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ནས་བོད་མི་རྣམས་ལ་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་ཛ་དྲག་

ལུས་བོད་མིའ་ི གཞི་རིམ་གྱི་རང་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་དང་དཀའ་ངལ་ལས་སྒྲོལ་ཐབས།

གྱི་གནས་བབས་གནང་པ་མ་ཟད། བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་བོད་མིའ་ི འཐབ་

ངོས་འཛིན་འཐོབ་ཐབས།༧གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི

འཛུགས་ཆེད་རོགས་རམ་བཀའ་དྲིན་འགྲན་ཟླ་མེད་པ་གནང་པར་བརྟེན། རྒྱ་གར་གཞུང་

འབྲས་ཡོང་ཐབས་བྱ་རྒྱ་ུ ཡིན།

བོད་མིའ་ི མདུན་ལམ་ཐོག་སྔར་ལྷག་ཐུགས་ཁུར་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ།

༡༽ བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ།

༤༽ ཨ་རི་དང་ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ།

འཛུགས་ཀྱི་ལས་འགན་གཙོ་བ་ཡིན་པར་སོང་།བོད་མིའ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་

དུ་མི་རུང་བར་སོང་། བོད་མིའ་ི འཕྲལ་ཕུགས་ཀྱི་བདེ་དོན་དང་དགོས་འདུན་ཁག་གསལ་

མཐའ་གསལ་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་ཡང་དག་ལ་འབད་བརྩོན་དང་། བོད་རྒྱའི་དཀའ་ཪྙོག་

སྒྲིག་ཞུ་རྒྱུ་དང་། རྒྱ་གཞུང་ལ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་ཆེད་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་

གྱི་ལམ་ནས་སེལ་ཐུབ་པའི་འབད་བརྩོ ན་ལྷོད་མེད་བྱ་རྒྱ།ུ

སྲིད་འགོ་ཁྲིད་རྣམས་ལ་ངོས་འཛིན་ཡོང་ཐབས་ལ་འབད་བརྩོན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ནི་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་སྐརུ ་བའི་བོད་མིའ་ི སྒྲིག་

བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་བར་ཨ་རི་གཙོས་པའི་ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་མདེ ་

ནས་གཏན་འབེབས་གནང་པའི་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་གཞིར་བཟུང་བོད་དོན་བདེན་

སྟོན་བྱས་སྟེ་གཞུང་དང་གྲོས་ཚོགས་སོ་སོར་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཞུ་གཏུགས་ལས་འགུལ་གོ་

དེ་བཞིན་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལྟ་བ་གཞིར་བཅོལ་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་མཉམ་དུ་གྲོས་མོལ་

ཁྲིམས་དང་གྲོས་ཆོད་འཇོག་ཐབས། ལྷག་པར་བོད་མིའ་ི སྒྲིག་འཛུགས་དང་བོད་ཀྱི་ཆབ་
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༥༽ ནང་པའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ལ་འབྲེལ་ལམ།

བོད་གངས་ལྗོངས་སུ་ཆབ་སྲིད་མངའ་ཐང་ཉམས་རྒུད་ཀྱི་དུས་སྐབས་སུའང་ཁྱིམ་མཚེས་

ནང་པའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་མང་པོར་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་ལྷག་རིང་བོད་མིས་ནང་པའི་དབུ་

གཏོང་རྒྱུ་མ་ཟད།བོད་མིའ་ི མང་ཚོགས་དང་རྒྱ་རིགས་དབར་འབྲེལ་ལམ་སྔར་ལྷག་
བསྐྲུན་ནས་བོད་མིའ་ི མངོན་འདོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་འཐོབ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ།

ཁྲིད་མཛད་འགན་བཞེས་ནས་འབྲེལ་ལམ་བཟང་པོ་སྐྲུན་ཐུབ་པ་མ་ཟད།ད་ལྟ་བཙན་བྱོལ་

༨༽ བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ།

བླ་ཆེན་རྣམ་པའི་མཛད་འཕྲིན་ལ་བརྟེན་ནས། འཛམ་གླིང་ནང་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་རྗེས་

གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཨེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་བཅུ་ཙམ་གྱི་འཐུང་ཆུ་

གནས་སྐབས་སུའང་༧གོང་ས་མཆོག་དང་བོད་མིའ་ི ཆོས་བརྒྱུད་རིས་སུ་མ་མཆིས་པའི་
འཇུག་པ་ཡོངས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་ནི་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་བྱས་རྗེས་ཆེ་ཤོས་

ཤིག་ཡིན་པ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའ་ི ངོས་འཛིན་དང་ཆེ་མཐོང་མུ་མཐུད་གནས་
ཐབས་སུ་ནང་པའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་འདྲ་མིན་དང་བོད་མིའ་ི བར་འབྲེལ་ལམ་དམ་

བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ནི་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གི་གནད་དོན་ཙམ་མ་ཡིན་པར། འཛམ་གླིང་གོ་ལའི་
དང་འཚོ་གནས་ལའང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཆག་པར་བརྟེན། བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་
དེ་བཞིན་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི གནད་དོན་གལ་ཆེ་ཞིག་ཡིན་པས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་

འཐོབ་ཐབས་དང་། བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གི་གལ་ཆེའ་ི རང་བཞིན་སྐོར་བོད་མི་གཙོས་པའི་རྒྱལ་

གཟབ་འཛུགས་ཐབས་དང་བོད་མིའ་ི ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་

སྤྱིའ་ི མང་ཚོགས་ལ་སྔར་ལྷག་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

༦༽ བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ།

ང༽བོད་མིའ་ི སྤྱི་ཚོགས་བདེ་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་སྲིད་བྱུས།

པས། བོད་ཀྱི་གནད་དོན་འཛམ་གླིང་གླེང་སྟེགས་གང་སར་གླེང་ཐུབ་པ་དང་བོད་མིའ་ི འཐབ་

༡༽ ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས།

ཚོགས་པ་ཁག་གི་གྲུབ་འབྲས་ཡིན་པ་ཚང་མས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཐོབ་པའི་བོད་པའི་མི་རབས་ཁ་ཤས་བཙན་འབྱོལ་ནང་ཐོན་པ་བྱུང་ཡོད་པ་ནི་གྲུབ་འབྲས་ཆེན་

ཐབས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ལམ་སྟོན་བཟོ་རྒྱུ།

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཁག་ནི་བོད་མིའ་ི འཐབ་བརྩོད་ཀྱི་རྒྱབ་རྟེན་གལ་ཆེ་ཞིག་ཡིན་
རྩོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ནང་མུ་མཐུད་གནས་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་ནི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་
ཚོགས་པའི་དོན་དངོས་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་དང་འབྲེལ་བོད་མིའ་ི སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱིས་ལམ་སྟོན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་རྒྱུ། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་
༢༥༠ ལྷག་ཡོད་པ་དེ་དག་བོད་མིའ་ི སྒྲིག་འཛུགས་དང་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས། བོད་

རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་མཉམ་དུ་འབྲེལ་ལམ་ཚད་ལྡན་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
༧༽ རྒྱ་རིགས་དང་འབྲེལ་ལམ།

རྒྱ་རིགས་མང་ཚོགས་ནང་བོད་ཀྱི་བདེན་པའི་གནས་ཚུལ་གསལ་བཤད་ཀྱིས་བོད་མིའ་ི

ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་བོད་མིའ་ི ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ལ་དགའ་མོས་ཡོང་
ཐབས་བྱ་རྒྱུ། དེ་ཡང་རྒྱ་རིགས་ཕོན་ཆེ་ཡོད་ས་བྱང་ཨ་རི་དང་ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡ། ཡོ་རོབ་
སོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་པའི་ལས་འགན་ནུས་ཤུགས་ཆེ་རུ་
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སྲོལ་རྒྱུན་དང་དེང་རབས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ལ་སློབ་གཉེར་བྱེད་རྒྱུའ་ི གོ་སྐབས་དང་མཐུན་རྐྱེན་
པོ་ཞིག་ཡིན། འོན་ཀྱང་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་མེད་པར་སོང་། བོད་མིའ་ི ཤེས་

ཡོན་སྲིད་བྱུས་ནང་གསལ་བ་ལྟར་ཤེས་ཡོན་སློབ་སྦྱོང་སྤྲོད་པའི་དམིགས་ཡུལ་རང་དབང་
དང་། གཞན་ཕན། རྒྱུན་གནས། གསར་གཏོད་ལྡན་པའི་ཐབས་བྱུས་ཁག་བེད་སྤྱད་དེ་

སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཆུང་དུས་ནས་སློབ་སྦྱོང་སྤྲོད་པའི་སྐབས་སོ་སོའ་ི ནུས་པ་དང་འཇོན་
ཐང་ལ་གདེང་ཚོད་སླེབས་ཐབས་དང་། རིག་གཅིག་རྐང་འཛིན་གྱི་ཕྱོགས་སུ་འཁྲིད་

ཐབས་ལ་འབད་བརྩོལ་ཤུགས་ཆེ་བྱ་རྒྱུ་དང་འབྲེལ། སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་དེང་དུས་འཕྲུལ་
ཆས་དང་དྲ་རྒྱའི་མཐུན་རྐྱེན་འདང་ངེས་མཁོ་སྤྲོད་ཀྱིས་སློབ་ཚན་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཐོག་
ཚད་ལྡན་ཞིབ་འཇུག་དང་། རང་གི་རིག་རྩལ་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུའ་ི གོ་སྐབས་གང་མང་
སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིན། དམིགས་བསལ་བྱིས་པ་རྣམས་ལ་ཆུང་དུས་ནས་རིག་སྟོབས་སྤེལ་ཆེད་

ཕ་མ་རྣམས་ལ་བོད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་དང་། སྲོལ་རྒྱུན་དང་དེང་རབས་ཀྱི་ལམ་ནས་ཕྲུ་གུ་
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གསོ་སྐྱོང་དང་སློབ་ཁྲིད་བྱ་རྒྱུའ་ི གཟབ་སྦྱོང་དང་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་རྒྱུ། བོད་མིའ་ི ཤེས་ཡོན་

ལ་བོད་མིའ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ནས་ཚོང་གི་ཁྱད་ལས་པའི་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་

སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཆེས་མཐོའ་ི སློབ་སྦྱོང་དང་རིག་གཅིག་རྐང་འཛིན་གྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་

ཐོན་རྫས་ངོ་སྤྲོད། ཚོང་འགྲེམས་གོ་སྐབས། སྐྱེད་ཆུང་བུན་གཡར་སོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་

སྲིད་བྱུས་ནང་གསལ་བའི་སྲིད་བྱུས་ཁག་ཚད་ལྡན་ལག་བསྟར་ཐུབ་ཐབས་དང་།
གོ་སྐབས་གང་མང་སྤྲོད་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།
༢༽ འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་།

འཕྲོད་བསྟེན་ནི་མང་ཚོགས་ཀྱི་གཞི་རིམ་དགོས་མཁོ་ཞིག་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་གྱིས་བཙན་

འཛུགས་ཀྱིས་བོད་མིའ་ི ཚོང་པ་རྣམས་ལ་ཚོང་ར་ཞིབ་འཇུག་དང་། ཡོང་ཁུངས་ཆེ་བའི་

གང་ཐུབ་སྤྲོད་རྒྱ།ུ དེ་བཞིན་ཚོང་པ་ཆེ་ཁག་དང་མཉམ་ལས་ཀྱིས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཚོང་

ལས་གསར་པའི་འཆར་གཞི་བཀོད་སྒྲིག་གིས་མང་ཚོགས་ལ་མ་འཛུགས་ཀྱི་ལམ་ནས་
བཟོ་ཚོང་ལས་རིགས་ནང་མཉམ་བཞུགས་བྱ་རྒྱའུ ་ི གོ་སྐབས་བསྐྲནུ ་ཐབས་བྱ་རྒྱ་ུ ཡིན།

འབྱོལ་བོད་མི་ཡོངས་ལ་སྤྱི་མཚུངས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུའ་ི ཐོག་ནད་རིགས་

༤༽ གཞིས་ཆགས་སྲ་བརྟན།

སྣོན་རྒྱག་རྒྱུ། དེ་ཡང་བོད་མི་ཡོངས་ལ་ལོ་གཅིག་ནང་ཐེངས་རེར་གཟུགས་པོ་བརྟག་

མ་ཡིན་པར། གཞིས་ཆགས་ནང་གནས་བཞིན་པའི་མི་མང་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་གནས་

སྔོན་འགོག་ལས་གཞི་དང་། མ་དང་བྱིས་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལ་དམིགས་བསལ་ཤུགས་
དཔྱད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་གསར་གཏོད་དང་། རང་ཁོངས་སྨན་ཁང་ཆེ་ཁག་རྣམས་ལ་དགོས་

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའ་ི གཞིས་ཆགས་སྲ་བརྟན་ཡོང་ཐབས་ལ་བོད་མིའ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཙམ་
པའི་གཞིས་ཆགས་སོ་སོའ་ི ཁོངས་རྟོགས་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་དམིགས་བསལ་ཐུགས་ཁུར་

ངེས་སྨན་གྱི་འཁྲུལ་ཆས་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་རྒྱུ་ཡིན། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་

ཆེན་པོ་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་བསྔགས་བརྗོད་རང་བཞིན་དང་། སླད་ཀྱང་གཞིས་ཆགས་

གཞིགས་པའི་སྨན་བཅོས་མཐུན་རྐྱེན་ཡར་རྒྱས་དང་། ད་ཡོད་འཕྲོད་བསྟེན་བལྟ་སྐྱོང་ལས་

ཤེས་ཡོན་དང་འཕྲོད་བསྟེན་སོགས་གཞིས་ཆགས་སོ་སོའ་ི མི་མང་དང་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་

ཁོངས་སྨན་ཁང་ཁག་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱིས་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་དགོས་མཁོ་ལ་

གཞི་གོང་འཕེལ་བཏང་ནས་མང་ཚོགས་མཉམ་བཞུགས་ཀྱིས་སྨན་བཅོས་ཁེ་ཕན་ལེན་
ཐབས། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའ་ི འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་དང་དཔྱད་གཞིའ་ི

གནས་བསྡུས་གྲངས་མཛོད་དེང་རབས་དང་མཐུན་པ་བཟོ་རྒྱུ། ཛ་དྲག་སྨན་བཅོས་རོགས་
སྐྱོར་དགོས་རིགས་ལ་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་བོད་མིས་སྨན་ཁང་བསྟེན་གཏུགས་བྱེད་

སྲ་བརྟན་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་འཆར་ཚོང་ལས་དང་། སོ་ནམ་ཞིང་ལས། འཛུག་བསྐྲུན།
ནས་སྤེལ་རྒྱུ་མ་ཟད། དམིགས་བསལ་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་དོ་དབྱིངས་དང་ཡོང་
འབབ་ཡོད་པའི་ལས་ཀའི་གོ་སྐབས་གང་མང་བསྐྲུན་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།
༥༽ ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ།

སའི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཁག་ནང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་བྱེད་བསྐོ་གཞག་བྱ་རྒྱུ། གཞན་ཡང་ཕྱི་

སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དབུས་པའི་ཆོས་བརྒྱདུ ་ཁག་གི་

ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་འཁྲིད་ཐབས་བྱ་རྒྱུ།

མཛད་འཕྲིན་དང་ལམ་སྟོན་འོག་བོད་མི་མང་ཚོགས་ནས་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱནུ ་

ལུགས་དང་བོད་སྨན་ཟུང་སྦྲེལ་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་མིའ་ི སྤྱི་ཚོགས་འཕྲོད་བསྟེན་མངོན་གསལ་
༣༽ འཚོ་རྟེན་ཡར་རྒྱས།

བཙན་བྱོལ་བོད་མི་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ ཙམ་གྱི་འཚོ་རྟེན་ཡོང་ཁུངས་གཙོ་བོ་སུད་ཚོང་དང་ཞིང་
ལས་ཡིན་ཅིང་། མང་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་རྟེན་སྔར་ལྷག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཆེད་འཚོ་ཐབས་

གཞན་ཏེ། བཟོ་ལས་དང་། ཚོང་ལས། འཕྲུལ་ལས་སོགས་ཀྱི་ནང་མང་ཚོགས་ནས་ཆ་ཤས་
གང་མང་ལེན་ཐབས་ཆེད་དགོས་ངེས་ཁོར་ཡུག་བསྐྲནུ ་རྒྱ།ུ དེ་ཡང་ཡོད་བཞིན་པའི་ཚོང་

ལས་རྒྱ་སྐྱེད་དང་། གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་བཟོ་ཚོང་གསར་པ་འགོ་འཛུགས་ཐུབ་ཐབས་
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བསྟན་བདག་བླ་ཆེན་རྣམ་པ་གཙོ་བོར་འགྱུར་བའི་བོད་ཀྱི་བླ་སྤྲལ
ུ ་དགེ་བཤེས་རྣམ་པའི་

འཛིན་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་དེ་ལྟར་ཡང་། དེང་སྐབས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་གཞིས་སྤོས་བྱེད་
མཁན་བོད་མིའ་ི གྲངས་འབོར་ཕོན་ཆེ་ཡོད་པས་མི་རབས་གསར་པ་རྣམས་ལ་བོད་མིའ་ི
ཆོས་དང་། རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག་བཅས་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་སྲུང་སྐྱོབ་ཡོང་ཐབས་

ལ་ལས་འཆར་འདྲ་མིན་སྤེལ་རྒྱ།ུ དམིགས་བསལ་དགོན་སྡེ་ཁག་དང་ཆོས་ཚོགས་ཁག་

ལ་གྲོས་བསྡརུ ་གྱིས་མི་མང་དཀྱུས་མའི་ཆེད་དུ་ཆོས་དང་། ལྟ་གྲུབ། སྒོམ་སྒྲབུ ་སོགས་ཀྱི་
ཐོག་སློབ་འཁྲིད་གོ་སྐབས་གང་མང་བསྐྲནུ ་རྒྱ་ུ མ་ཟད། བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་

གཙོས་པའི་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་དང་ཟུང་སྦྲེལ་གྱིས་སྐད་ཡིག་དང་ནང་
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ཆོས་སློབ་གཉེར་གོ་སྐབས་བསྐྲུན་རྒྱུ་ཡིན།

གི་ལས་དོན་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད། གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་རྣམས་

༦༽ བེདུ ་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ།

ལས་འཆར་ཁག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གང་ཐུབ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཅས་

བོད་མིའ་ི ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་ཁག་ནང་བེདུ ་ཀྱི་རང་དབང་དང་ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་ཡིན་
པ་ངོས་འཛིན་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་བེདུ ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་རང་བཞིན་གྱིས་སེལ་
འགྲོ་བ་མ་ཡིན་པར། བེདུ ་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུའ་ི དམིགས་བསལ་ལས་

འཆར་གོ་སྒྲིག་དང་། བེདུ ་ལ་དམིགས་པའི་ཆེ་མཐོའ་ི སློབ་ཡོན་གོ་སྐབས། འགོ་འཁྲིད་
ཟབ་སྦྱོང་སོགས་གང་མང་སྤྲོད་པའི་ཐོག གཞན་གྱིས་ཐུབ་ཚོད་དང་བཪྙས་བཅོས་ཕོག་
པའི་བེདུ ་རྣམས་ཀྱི་དཀའ་ཉེན་སེལ་ཆེད་དམིགས་བསལ་སྡེ་ཚན་ཟུར་འཛུགས་ཀྱིས་སྤྱི་

ཚོགས་ནང་བེདུ ་རྣམས་འཇིགས་ཞུམ་མེད་པའི་ཚུལ་ལྡན་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཞི་བདེ་ངང་གནས་
ཐུབ་པ་མ་ཟད། རང་གི་རིག་རྩལ་དང་འཇོན་ཐང་ཆ་ཚང་འདོན་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་
ལ་གཅིག་མཚུངས་ཆ་ཤས་ལེན་ཐུབ་པ་བཟོ་རྒྱུ། དེ་བཞིན་སློབ་གྲ་ཁག་ནང་འགྲོ་བ་མིའ་ི

ཀྱིས་ཤེས་ཡོན་དང་། འཕྲོད་བསྟེན། འཚོ་རྟེན་ཡར་རྒྱས་སོགས་སྤྱི་ཚོགས་བདེ་དོན་གི་
བཀའ་ཟུར་བློ་བཟང་སྙན་གྲགས་ཀྱིས་ ༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༥ ལ།

བཀའ་ཟུར་བློ་བཟང་སྙན་གྲགས་ལགས་
ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡས
ུ །

ཐོབ་ཐང་སྤྱི་དང་བེདུ ་འདྲ་མཉམ་སྐོར་སློབ་ཕྲུག་ལ་གཟབ་སྦྱོང་སྤྲོད་རྒྱུ་དང་། བེདུ ་ལ་

༄༅།། བཀའ་ཟུར་བློ་བཟང་སྙན་གྲགས་ལགས་ནི་ ༡༩༦༥ ལོར་རྒྱ་གར་ལ་འཁྲུངས་

འབེབས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

རིམ་བཅུ་པ་བར་དང་། དེ་ནས་མ་སུ་རི་གཏན་སློབ་ནས་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཐོན།

མཐོང་ཆུང་དང་བཪྙས་བཅོས་རིགས་མི་ཡོང་བའི་ཆེད་སྔོན་འགོག་སྲིད་བྱུས་གཏན་
༧༽ ན་གཞོན་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ།

ད་ལྟའི་གཞོན་ནུ་ནི་མ་འོངས་བོད་ཀྱི་སོན་རྩ་ཡིན་པས། གཞོན་ནུ་རྣམས་ཀྱི་མདུན་ལམ་
བཟང་པོ་བསྐྲུན་པ་དང་ཆབས་ཅིག བོད་མིའ་ི ངོ་བོ་མཚོན་པའི་རང་གི་སྐད་ཡིག་དང་།

པ་དང་། ལོ་ན་ ༥ སོན་སྐབས་སློབ་གྲྭར་བསྐྱོད་དེ་ཐོག་མར་ཅོག་ར་ཏ་སློབ་གྲྭ་ནས་འཛིན་
སློབ་གྲྭ་སོ་སོའ་ི ནང་སློབ་གྲྭ་དང་ཁང་ཚན་གྱི་སློབ་ཕྲུག་ལེགས་ཤོས་ཀྱི་བྱ་དགའ་ཐོབ་སོན་

བྱུང་ཡོད། དེ་རྗེས་ཅན་རྡི་གྷར་མཐོ་སློབ་ནས་སྲིད་དོན་ཚན་རིག་དང་ཤེས་ཡོན་ཐོག་ཉེ་བའི་
གཙུག་ལག་རམ་འབྱམས་པ་སློབ་མཐར་སོན་ཡོད།

ཆོས། རིག་གཞུང་བཅས་ལ་དགའ་མོས་དང་སྤོབས་པ། སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་དང་བོད་

༡༩༩༠ ཐོག་མ་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེའ་ི ལས་འཁུར་གནང་།

ད་ཡོད་གཞོན་ནུ་དང་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པ་ཁག་དང་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་མུ་མཐུད་

འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་འགན་འཛིན། བོད་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་

མིའ་ི རྩ་དོན་ལ་དོ་སྣང་དང་མཉམ་ཞུགས་ཐུབ་པའི་གོ་སྐབས་གང་མང་བསྐྲུན་རྒྱུ་ཡིན།

གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ཀྱི་ནུས་པ་གོང་འཕེལ་དང་། ན་གཞོན་ལས་མེད་རྣམས་ལ་ལས་རིགས་
སྦྱོང་བརྡར་དང་ཚོང་ལས་སོགས་ཀྱི་ནང་མཉམ་བཞུགས་ཐུབ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ།
༨༽ གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ།

མི་རིགས་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཚད་ལྡན་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བར་རང་དབང་ཅན་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་མིན་
པའི་ཚོགས་པ་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཡིན་སྟབས། གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་
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དེའ་ི རྗེས་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་
སྤྱི་ཁྱབ་ཚོགས་གཞོན། ༧གོང་ས་མཆོག་གི་ཡིད་ཆེས་དགེ་རྩའི་ཚོགས་མིའ་ི དྲུང་ཆེ་

སོགས་ཀྱི་འགན་ཁུར་ཞུས། དེ་ནས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་དང་། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཁྲི་
སློབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་ཤག་ནང་བཀའ་བློན། བྱང་ཨ་རིའ་ི

༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད། ད་ལྟའི་ཆར་ཨ་རིའ་ི བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩའི་འགན་
འཛིན་གྱི་འགན་འཁུར་ཞུ་བཞིན་ཡོད།
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མདོར་ན་བཀའ་ཟུར་བློ་བཟང་སྙན་གྲགས་ལགས་ནི་མི་ལོ་ ༣༠ ལྷག་རིང་རང་རེའ་ི སྤྱི་ཚོགས་

སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བྱང་ཨ་རིར་ཆིབས་བསྒྱར་ཐེ
ུ ངས་ ༡༣ གོ་སྒྲིག་འཐུས་ཚང་

ཀྱི་ལས་འཁུར་ཞུ་མཁན་གྱི་ཤེས་ཡོན་དང་། འཇོན་ཐང་། ལྷག་བསམ་སོགས་ལྡན་པའི་ཐོག་

ཨ་རིའ་ི གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་བཅས་སུ་བོད་དོན་ཞུ་གཏུགས་དང་། ཁེ་ན་ཌའི་གཞུང་དང་

ནང་གལ་གནད་ཆེ་བའི་སྒྲིག་འཛུགས་མང་པོའ་ི ནང་ཐེག་པ་རིམ་འཛེགས་ཀྱིས་འགོ་ཁྲིད་

འཛིན་སྐྱོང་དང་། ཆབ་སྲིད། ཕྱི་འབྲེལ། རོགས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ། བོད་རྒྱའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་

གནས་སྟངས་སྐོར་ལ་མཁྱེན་རྒྱ་དང་ཉམས་མྱོང་ཕུན་གསུམ་ཚོགས་པ་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན།

ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་མ་ཟད། ཨ་རིའ་ི སྲིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་དང་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས།

གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་བར་ལ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སླད་འབྲེལ་གཏུག་ཡང་ཡང་ཞུ་ཐུབ་པ་

བྱུང་ཡོད།བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་འགན་
འཛིན་གྱི་ལས་འཁུར་ཞུས་སྐབས་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་སྐོར་ཞིབ་འཇུག་དང་
སྙན་ཐོ་འདོན་སྤེལ། ཡ་ང་བའི་གཞིས་ལུས་སྤུན་ཟླའི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་སྐོར་

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་རིམ་པའི་ནང་གླེང་སློང་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་ཐབས་
ཀྱི་ཤུགས་སྣོན་དང་། རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཁག་ལ་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་

གནད་དོན་དང་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་སྐོར་གཏམ་བཤད་དང་གོ་རྟོགས་སྤེལ་
ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱུན་ལས་གནང་སྐབས་ཆབ་

སྲིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་མང་དག་སྤེལ་བའི་ནང་གཞིས་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཞི་བའི་གོམ་འགྲོས་ལས་

འགུལ་གྱི་སྒོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་གི་དྲུང་ཆེ་དང་མགྲིན་ཚབ་གནང་སྟེ་མི་མང་གི་ལས་འགུལ་
ཆེ་ཤོས་གཅིག་སྤེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི འབྲེལ་ལམ་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལས་འགུལ།
བཀའ་ཟུར་བློ་བཟང་སྙན་གྲགས་ལགས་ནི་དབུས་བོད་མིའ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་
བློན་དང་། ༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད། བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་དང་

མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་འགན་འཛིན། དབུས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་སོགས་ཀྱི་ལས་འཁུར་ཞུ་རྒྱནུ ་རིང་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དང་། དེ་བཞིན་

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི གླེང་སྟེགས་འདྲ་མིན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་རག་ཐབས་དང་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་
བ་མ་ཟད། བོད་རྒྱ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་སྐོར་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་གོ་སྒྲིག་དང་།

བོད་དོན་སྐོར་དྲིལ་བསྒྲགས་ཡིག་ཆ་གལ་ཆེའ་ི རིགས་པར་བསྐྲནུ ་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

དེ་ཡང་བཀའ་ཟུར་མཆོག་བྱང་ཨ་རིའ་ི སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་འཁུར་ཞུ་སྐབས་༧གོང་ས་
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བོད་རྒྱའི་འབྲེལ་ལམ་དང་ཞི་མོལ།

ཚོ འི་བར་འབྲེལ་ལམ་སྟབས་བདེ་བསྐྲུན་ཡོད།

དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཁྲི་ཟུར་པ་སློབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་ཤག་ནང་

དེ་བཞིན་དབུས་བོད་མིའ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ཡོང་ཁུངས་དམིགས་རྟེན་གཙོ་བོ་

དང་བོད་རིགས་ཤེས་ཡོན་ཅན་དབར་ཚོགས་འདུ་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པ་མ་ཟད། འཐབ་ཕྱོགས་

དཔྱ་ཕྲལ་ལག་དེབ་ཀྱི་ཐོ་འགོད་དེང་རབས་དང་མཐུན་པ་བཟོས་ཏེ་དཔྱ་ཁྲལ་བསྡ་ུ ལེན་

བཀའ་བློན་ལས་འཁུར་ཞུ་རྒྱནུ ་རིང་བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་ལ་སྨན་པའི་རྒྱ་རིགས་ཤེས་ཡོན་ཅན་
གཅིག་འགྱུར་གྱི་བློན་ཆེན་གཞོན་པ་གཙོས་རྒྱ་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་ཁག་དང་ཐུག་འཕྲད་
ཀྱིས་བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་ཡོང་ཐབས་ལ་འབད་བརྩོན་ཞུས་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ནས་

༢༠༠༦ བར་དང་། དེ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ནས་ད་བར་བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་
ཚུང་གི་ཚོགས་མིའ་ི འགན་འཁུར་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།

བོད་མིའ་ི དཔྱ་ཁྲལ་བསྡ་ུ འབུལ་གྱི་ལམ་ལུགས་ཡར་རྒྱས་ཀྱིས་ལག་དེབ་གསར་པ་དང་
གནང་ཕྱོགས་ཚགས་ཚུད་དང་ཚད་ལྡན་ཅན་དུ་བསྒྱར་ཡོ
ུ ད།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ནས་ཨ་རིའ་ི བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་ལས་འཁུར་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་

དང་། སྐབས་འདིའ་ི རིང་བཙན་བྱོལ་ནང་གི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་མང་པོར་རོགས་དངུལ་ཐབས་

འཚོལ་དང་རོགས་རམ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་ཅིང་། ལྷག་དོན་དུ་བོད་མིའ་ི སྤྱི་ཚོགས་ནང་འཛུགས་
སྐྲནུ ་ལས་འཆར་མང་དག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་། རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ས་གནས་ཁག་
མང་པོར་ཆེད་བཅར་གྱིས་ལས་འཆར་ཁག་ལ་རྟོག་ཞིབ་དང་མི་མང་གི་དཀའ་ངལ་ལ་

གཟིགས་རྟོགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། དེ་བཞིན་རང་རེའ་ི སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་
ཚོགས་པ་ཁག་དང་བཟུང་འབྲེལ་གྱིས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འཆར་མང་དག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོབ་

གནང་ཏེ་ཤེས་ཡོན་དང་། འཕྲོད་བསྟེན། སྤྱི་ཚོགས་འཛུགས་བསྐྲནུ ་སོགས་ལ་ཤུགས་སྣོན་
རྒྱག་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

འཛིན་སྐྱོང་དང་སྤྱི་ཚོགས་བདེ་དོན།
བཀའ་ཟུར་མཆོག་མི་ལོ་ ༣༠ ལྷག་རིང་རང་རེའ་ི སྤྱི་ཚོགས་ནང་གལ་གནད་ཆེ་བའི་

དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཛུགས་བསྐྲནུ །

བོད་མིའ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་གནང་སྐབས་གཞུང་གི་སྔོན་རྩིས་ཐེངས་
དང་པོ་འཕར་བྱུང་ཕྱོགས་སུ་ཁྲིད་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་མ་ཟད། གཞུང་གི་དཔལ་འབྱོར་གནས་

སྟངས་མངོན་གསལ་ཡར་རྒྱས་བཏང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ཚོང་ལས་ཁག་སྒེར་བདག་ཅན་

དུ་བསྒྱར་རྒྱ
ུ འུ ་ི གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་ཁག་འཐུས་ཚང་ལག་ལེན་བསྟར་ནས་རང་གཞུང་བུ་ལོན་
མེད་པ་བཟོས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་བོད་ཀྱི་ཚོང་པའི་ལྷན་ཚོགས་དང་བོད་མིའ་ི སུད་ཚོང་
ལྷན་ཚོགས་བཅས་གསར་འཛུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་སྟེ་བཙན་འབྱོལ་ནང་གི་བོད་པའི་ཚོང་པ་
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གཞུང་དང་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་མང་པོའ་ི ནང་འགོ་འཁྲིད་ཀྱི་འགན་

འཁུར་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་པར་བརྟེན་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཉམས་མྱོང་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནད་
དོན་ཆེ་ཕྲ་ལ་ཆ་རྒྱས
ུ ་ཆེན་པོ་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ལོར་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སུ་

འདེམས་ཐོན་བྱུང་སྐབས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའ་ི བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་དང་།

དབུས་བོད་མིའ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྲིམས་སྒྲིག་དང་སྲིད་བྱུས་ཁག་བཙན་འབྱོལ་བོད་

མིའ་ི གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་འགན་འཁུར་སོགས་ལ་རྒྱས
ུ ་མངའ་གཏིང་ཟབ་
བྱུང་ཡོད། བཀའ་ཤག་བཞུགས་རྒྱནུ ་རིང་ལྷན་ཁང་ཆེ་བ་གསུམ་དཔལ་འབྱོར་དང་།

ཕྱི་དྲིལ། འཕྲོད་བསྟན་བཅས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་ལས་དོན་ཡོངས་རྫོགས་འགན་འཁུར་ཞུས་
པ་མ་ཟད།གཞུང་གི་སྔོན་རྩིས་སྟངས་འཛིན་གང་ལེགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

21

ཚོགས་གསར་འཛུགས་ཐུབ་པ་དང་། བོད་མིའ་ི འཕྲོད་བསྟེན་བལྟ་སྐྱོང་སྤྱི་དང་ཡང་སྒོས་སུ་

བཀའ་ཟུར་བློ་བཟང་སྙན་གྲགས་ལགས་ནས་མི་ལོ་ ༣༠ ལྷག་རིང་ཆབ་སྲིད་དང་།
འཛིན་སྐྱོང་། སྤྱི་ཚོགས་སོགས་ལ་སྨན་པའི་འགན་འཁུར་ཞུས་པ་གཤམ་གསལ།

ཐོན་པ་བྱུང་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩའི་འགན་འཁུར་ཞུས་པའི་སྐབས་བོད་

• བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩའི་ཚོགས་གཙོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ནས་ད་ལྟའི་བར།

འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་གྱི་ལས་རྒྱུན་རིང་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིགས་པའི་སྨན་པའི་ལྷན་

མ་དང་བྱིས་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་ཐོག་དམིགས་བསལ་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་སྟེ་ཕན་འབྲས་

མིའ་ི སྤྱི་ཚོགས་ནང་འཕྲོད་བསྟན་དང་། ཤེས་ཡོན། འཚོ་རྟེན་ཡར་རྒྱས་ཡོངས་ཐབས་ལ་
ཤུགས་སྣོན་ཆེན་པོ་བརྒྱབ་ཡོད།

• བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩའི་རྒྱུན་ལས་འགན་འཛིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ནས་
༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ བར།

• ནིའ་ུ ཡོག་༧གོང་ས་མཆོག་གི་ཡིད་ཆེས་དགེ་རྩའི་དྲུང་ཆེ་དང་དེ་རྗེས་ཚོགས་མི་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ནས་ ༢༠༡༩ བར།

• བྱང་ཨ་རིའ་ི ༧གོང་ས་མཆོག་དང་བོད་མིའ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༩ ནས་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༨ བར།

• བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་ ༢༠༠༥ ནས་ ༢༠༠༦ བར་
དང་ ༢༠༡༢ ནས་ད་བར།

• དབུས་བོད་མིའ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༡ ཟླ་ ༩ ནས་
༢༠༠༦ ཟླ་ ༨ བར།

• དབུས་བོད་མིའ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་ ༢༠༠༥ ཟླ་༣ ནས་ ༢༠༠༦ ཟླ་ ༨ བར།

• དབུས་བོད་མིའ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕྲོད་སྟེན་བཀའ་བློན་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༡ ཟླ་ ༩ ནས་ ༢༠༠༥ ཟླ་༢ བར།

མདོར་བསྡུས་ན་བཀའ་ཟུར་བློ་བཟང་སྙན་གྲགས་ལགས་ནི་མི་ལོ་༣༠ལྷག་རིང་༧གོང་ས་

• བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་

བྱུས་དང་ལམ་སྟོན་གྱི་རྒྱ་ལས་མ་བརྒལ་ཞིང་། བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གལ་ཆེའ་ི ཚོགས་

• བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་

བཀའ་བློན། སྤྱི་འཐུས་བཅས་ཀྱི་ལས་འཁུར་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ་བོད་དང་བོད་མིའ་ི རྩ་

• བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༥ ནས་ ༢༠༠༡ ཟླ་ ༩ བར།

མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་སྤྱི་ི བོ་གཙུག་ཏུ་བཀུར་ཏེ་དབུས་བོད་མིའ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་
སྡེ་ཁག་གི་འགན་འཛིན་དང་། དབུས་བོད་མིའ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད།
དོན་དང་། ཁེ་ཕན། དགོས་མཁོ་བཅས་གཞི་རྩར་བཞག་སྟེ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་།

ཆོས་རིག་སྲུང་སྐྱོབ་དང་དར་སྤེལ། བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དང་རྒྱནུ ་གནས་སྲ་བརྟན།
བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་དང་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་སེལ་ཐབས་བཅས་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་

ལྷག་བསམ་དང་འབད་འབུངས་ཆེན་པོའ་ི ཞབས་ཞུ་སྒྲབུ ་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་ཀུན་གྱིས་

མཁྱེན་གསལ་ལྟར་ལགས་ན། ད་དུང་ཡང་མུ་མཐུད་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་འབད་བརྩོན་

དང་བོད་པའི་ལས་དོན་ཐོག་ཞབས་ཕྱི་གང་ཐུབ་ཞུ་རྒྱའུ ་ི ཆོད་སེམས་དང་འདུན་པ་ཤུགས་
དྲག་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་པ་རེད།།
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ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༡ ཟླ་ ༡༢ ནས་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༡༠ བར།
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༡༠ ནས་ ༢༠༠༡ ཟླ་ ༩ བར།

• བོད་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཞོན་ ༡༩༩༦ ཟླ་༨ ནས་ ༢༠༠༡ ཟླ་༩ བར།
• ཧིན་བོད་མཛའ་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་དྲུང་གཞོན་ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༩ ནས་ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༡ བར།
• བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་ ༡༩༩༣ ཟླ་༥ ནས་ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༥ བར།

• བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་གཞོན་དང་འཛིན་སྐྱོང་དྲུང་ཆེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ ཟླ་ ༤
ཚེས་ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༥ བར།

• ཅན་རྡི་གྷར་བོད་རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨
ཟླ་ ༨ ནས་ ༡༩༨༩ བར་ ཟླ་༧ བར།

• ཅན་རྡི་གྷར་ས་གནས་གཞོན་ནུའ་ི དྲུང་ཆེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ཟླ་ ༤ ནས་༡༩༨༨ ཟླ་ ༧ བར།
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Introduction

to Kasur
Lobsang
Nyandak

International Relations and Political Movement
During his tenure as Minister of Information and International
Relations, Representative of His Holiness the Dalai Lama to
North Americas, Director of the Tibetan Center for Human
Rights and Democracy and Executive member of the Tibetan
Youth Congress, Kasur Lobsang Nyandak attended various
international forums, organize conferences and disseminated
information about Tibet to create much needed support and
awareness in the international community.
One of his outstanding services to His Holiness and Tibetan
people was during his 5-year tenure as Representative of His
Holiness the Dalai Lama to the Americas. He organized 13
successful visits of His Holiness to North America, including
meetings with leaders of the countries. He also interacted with

Kasur Lobsang Nyandak was born in India in 1965. At the age of
5, he was sent to a boarding school in Chakrata. Later he joined
Central Tibetan School in Mussorrie and completed his high school
in 1986. He received best students awards in both the schools.
He pursued his higher studies completed his degree in education
and arts with major in political science and education from
Panjab University in Chandigarh.
In 1990, he started his full time public service working as General
Secretary of the Central Executive of the Tibetan Youth Congress.
He then served as the Director of the Tibetan Center for Human
Rights and Democracy, Vice President of the National Democratic
Party of Tibet, Trustee of the Dalai Lama Trust. He was elected
to the Tibetan Parliament in 1996 and at the age of 35, he became
a Minister in the Tibetan Cabinet headed by Prof. Samdhong
Rinpoche from 2001 to 2006. He was then appointed as the
Representative of His Holiness the Dalai Lama to the North
Americas and currently serves as the President of The Tibet Fund.
Kasur Lobsang Nyandak served as a leader in many important
institutions and organizations in the past 30 years. During these
times, he gained enormous experience in the fields of
administration, foreign affairs, politics, fundraising and
Tibet-China relations and dialogue.
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the highest level of the
American and Canadian
administrations, including
the White House, State
Department as well as the
US Congress and the
Canadian Parliament.
As the founding Director
of the Tibetan Center for
Human Rights and
Democracy, he led the
organization in conducting comprehensive monitoring of human
rights abuses in Tibet. He represented Tibetans at various
international conferences, including UN Human Rights
Commission, World Conference Against Racism and World
Conference on Population and Development.
Of the many political movements that he helped organize during
his term in the Tibetan Youth Congress, a prominent among
them was the Peace March organized jointly by the Tibetan
non-governmental organizations. He served as the
spokesperson and secretary of the organizing committee.

25

Tibet-China Relation and Dialogue
Under the administration of Kalon Tripa Samdhong Rinpoche,
Kasur Lobsang Nyandak actively promoted Tibet-China dialogue
as the Kalon for International Relations by organizing exclusive
seminars between Tibetan and Chinese scholars. He held
meetings with Chinese officials, including leaders of the United
Front Department of the Chinese government to find an
amicable solution to the Tibet issue. He continues to serve as a
member of the Task Force of the Sino-Tibetan Dialogue of the
Central Tibetan Administration.

Community Development and Fundraising
As a Finance Minister of the Central Tibetan Administration, he
presented the first surplus budget of the government and
significantly improved the financial health of the CTA. He
successfully implemented the policy of privatization of CTA
business undertakings and freed CTA from years of public debt
burden. He was responsible for establishing the Tibetan
Chamber of Commerce and Tibetan Sweater Sellers Association
to promote Tibetan business and cooperation.

from private foundations to support multiple programs of Tibetan
organizations, including various community development
programs. In recent years he visited various Tibetan communities
in India and Nepal to oversee program activities and access the
needs and problems of local Tibetans. In partnership with Tibetan
non-governmental organizations based in India and Nepal, he has
able to support programs in the fields of education, healthcare
and community developments.

Administration and Social Welfare
In these 30 years, Kasur Lobsang Nyandak, while serving in
leadership positions at various important institutions in the Central
Tibetan Administration and non-governmental organizations, he
gained much needed experience on administration of the CTA as
well as understanding our community needs and aspirations.
In 1996, he was elected to the Tibetan parliament. He has a
good knowledge and experience with the system of Tibetan
democracy, its rules and regulations set forth in the Tibetan Charter.
During his term in the Tibetan Cabinet, he was responsible for
overseeing three major departments of the Central Tibetan
Administration as Kalon of Information and International Relations,
Finance and Health Departments. He had successfully presented
CTA budget as Finance Kalon.
As Kalon of the Health Department, he led the establishment of
the Central Council of Tibetan Medicine, after successfully passing
the Tibetan Medicine Council Act. He oversaw various public
health initiatives to improve the overall health of the Tibetans
in exile, in particular mother and child health care.

One of the CTA’s main sources of revenue is the Green Book
contribution from Tibetan people. He introduced new Green
Book and made significant improvement in the Green Book data
base system further enhancing the collection of Tibetan
voluntary taxation. Since 2013, he has been leading the Tibet
Fund based in the US. He was able to raise millions of dollars
26
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Conclusion
To sum up, Kasur Lobsang Nyandak has been actively involved
in community services and our freedom struggle since 1990.
He served Tibetan people in accordance to the wishes of His
Holiness and policies of the CTA. As head of important Tibetan
organizations, Representative of His Holiness the Dalai Lama,
Kalon of Tibetan Cabinet, member of Tibetan Parliament, he
exhibited excellent leadership in promotion of Tibetan cause,
Tibetan cultural identity, community development, healthcare,
education and finding an amicable solution to the Tibet issue.
He is known for his honesty, patriotism and hardworking. Kasur
Lobsang Nyandak has remained connected to the Tibetan
people and Tibetan cause and further aspires to serve Tibetan
people during this critical period of our history.

WO R K

E X P E R I E N C E S

January 2018 to present

President of The Tibet Fund, New York

September 2013 to December 2017

September 2001 to August 2006

Managing Trustee, His Holiness the Dalai Lama's Charitable
Trust, Dharamsala, India

September 2001 to August 2006

Vice Chairman, Board of Directors of the Tibetan Social and
Resource Development Fund, Dharamsala, India

December 2001 to October 2004

Vice Chairman of the Board of Directors of the Tibetan Centre for
Human Rights and Democracy, Dharamsala, India

October 1996 to September 2001 (five years)

Executive Director, Tibetan Centre for Human Rights and
Democracy, Dharamsala, India

May 1996 to May 2001 (five years)

Member of the Assembly of Tibetan People's Deputies,
Dharamsala, India

September 1996 to August 2001

Vice Chairman of the National Democratic Party of Tibet,
Dharamsala, India

September 1995 to January 1997

Executive Director of The Tibet Fund, New York

Joint Secretary of the Indo-Tibetan Friendship Society,
Dharamsala, India

2010 to 2019

May 1993 to August 1995

Secretary and Member of the Dalai Lama Trust, New York

September 2008 to August 2013

General Secretary of the Central Executive Committee of the
Tibetan Youth Congress, Dharamsala, India

Representative of His Holiness the Dalai Lama to the Americas,
New York

November 1992 to July 1994

November 2007 to August 2008

Tibetan community and Tibetans' struggle for freedom.

Program Director of The Tibet Fund, New York

2012 to present

Editor of Tibetan Youth Congress's quarterly magazine
RANGZEN in English edition. This magazine covers all aspects of the

August 1991 to May 1993

Task Force Member of the Sino-Tibetan Dialogue

Joint Secretary of the Central Executive Committee of the
Tibetan Youth Congress, Dharamsala, India

September 2001 to August 2006

August 1990 to August 1991

March 2005 to August 2006

August 1988 to July 1989

September 2001 to March 2005

August 1987 to July 1988

Kalon (Minister), Department of Finance, Tibetan Government in
Exile, Dharamsala, India
Kalon, Department of Information and International Relations,
Tibetan Government in Exile, Dharamsala, India
Kalon, Department of Health, Tibetan Government in Exile,
Dharamsala, India
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Executive Secretary of the Tibetan Youth Congress, Dharamsala,
India
President of the Tibetan Freedom Movement in Chandigarh,
India
General Secretary of the Regional Tibetan Youth Congress in
Chandigarh, India
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ང་ཚོ་མཉམ་དུ་མ་འོངས་བོད་འཛུགས་སྐྲནུ ་བྱེད་དགོས།

བདེན་པ།

འཆམ་མཐུན།

མཉམ་ཁྲིད།

རང་རེའ་ི བོད་མི་སྣེ་ཁྲིད་ཐུབ་པ་དང་། མངོན་པར་གསལ་བའི་འཆར་སྣང།
གྲུབ་འབྲས་ལྡན་པའི་ཤེས་འཇོན། ཞུམ་པ་མེད་པའི་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོའ་ི
མི་ལོ་ ༣༠ རིང་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་ལྡན་པ།།
བཀའ་ཟུར་བློ་བཟང་སྙན་གྲགས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོང་བ་ཞུ།།

TOGETHER WE BUILD TIBET’S FUTURE

www.lobsangnyandak.com
info@lobsangnyandak.com

