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དཀར་ཆག 

ང་ ོད།        1 
མཚན་གནས་དང་ འག་བ གས་ ་ཚས་ བ་ཚད།    ༡ 
བཅའ་ ིམས་འད་ནང་ དན་ཚན་ ༢ པ་ འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།   ༢ 
བཅའ་ ིམས་འད་ནང་ དན་ཚན་ ༩ པ་ འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།   ༢ 
བཅའ་ ིམས་འད་ནང་ དན་ཚན་ ༡༠ པ་ འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།   ༢ 
བཅའ་ ིམས་འད་ནང་ དན་ཚན་ ༡༣ པ་ འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།   ༢ 
བཅའ་ ིམས་འད་ནང་ དན་ཚན་ ༡༤(ཁ) པ་ འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།   ༣ 
བཅའ་ ིམས་འད་ནང་ དན་ཚན་ ༢༣(ཁ) པ་ འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།   ༣ 
བཅའ་ ིམས་འད་ནང་ དན་ཚན་ ༤༡ པ་ འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།   ༣ 
བཅའ་ ིམས་འད་ནང་ ལ ་ ༤ པའི་མག་ ན་ འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།   ༣ 
བཅའ་ ིམས་འད་ནང་ དན་ཚན་ ༤༦(ག) པ་ འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།   ༣ 
བཅའ་ ིམས་འདའི་ དན་ཚན་ ༤༦ པའི་ ེས་ ་ དན་ཚན་གསརཔ་བ གས་ཡདཔ།  ༤ 
བཅའ་ ིམས་འད་ནང་ དན་ཚན་ ༤༧ པ་ འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།   ༧ 
བཅའ་ ིམས་འད་ནང་ དན་ཚན་ ༤༨ པ་ འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།   ༧ 
བཅའ་ ིམས་འད་ནང་ དན་ཚན་ ༤༩ པ་ ིར་ད ངས་འབད་ཡད།   ༧ 
བཅའ་ ིམས་འད་ནང་ དན་ཚན་ ༥༠ པ་ འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།   ༧ 
བཅའ་ ིམས་འད་ནང་ དན་ཚན་ ༥༡ པ་ འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།   ༨ 



 

 

 

བཅའ་ ིམས་འད་ནང་ དན་ཚན་ ༥༢ པ་ ིར་ད ངས་འབད་ཡད།   ༨ 
བཅའ་ ིམས་འད་ནང་ དན་ཚན་ ༥༦ པ་ འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།   ༨ 
བཅའ་ ིམས་འད་ནང་ དན་ཚན་ ༥༧ པ་ འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།   ༩ 
བཅའ་ ིམས་འད་ནང་ དན་ཚན་ ༥༩ པ་ འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།   ༡༠ 
བཅའ་ ིམས་འད་ནང་ དན་ཚན་ ༦༠ པ་ འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།   ༡༠ 
བཅའ་ ིམས་འད་ནང་ དན་ཚན་ ༦༤ པ་ འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།   ༡༡ 
བཅའ་ ིམས་འད་ནང་ དན་ཚན་ ༦༦ པ་ འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།   ༡༡ 
བཅའ་ ིམས་འད་ནང་ དན་ཚན་ ༡༠༦ པའི་ ཡན་ལག་མག་ ན་ འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ། ༡༢ 
བཅའ་ ིམས་འད་ནང་ དན་ཚན་ ༡༠༧ པ་ འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།   ༡༢ 
བཅའ་ ིམས་འད་ནང་ དན་ཚན་ ༡༡༢ པའི་ ལ་ དན་ཚན་གསརཔ་བཀད་ཡདཔ།  ༡༢ 
བཅའ་ ིམས་འད་ནང་ དན་ཚན་ ༡༡༣ པ་ འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།   ༡༣ 
བཅའ་ ིམས་འད་ནང་ དན་ཚན་ ༡༢༢ པ་ འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།   ༡༣ 
བཅའ་ ིམས་འདའི་དན་ཚན་ ༡༢༦(ག) པའི་ ལ་ དན་ཚན་གསརཔ་བཀད་ཡདཔ།  ༡༣ 
བཅའ་ ིམས་འདའི་དན་ཚན་ ༡༢༦(ང་) པ་འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།   ༡༤ 
བཅའ་ ིམས་འདའི་དན་ཚན་ ༡༤༦ པ་འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ།   ༡༤ 
བཅའ་ ིམས་འདའི་དན་ཚན་ ༡༧༢ པའི་ ལ་དན་ཚན་ གསརཔ་བཀད་ཡདཔ།  ༡༤ 
 
 

 



 

འ ག་ག་མི་དམངས་ད ལ་ ིས་(འ ི་ ོན)བཅའ་ ིམས་ ༢༠༡༢ ཅན་མ།                 1 

 

ང་ ོད། 
 

འ ག་ག་མི་དམངས་ད ལ་ ིས་བཅའ་ ིམས་ ༢༠༠༧ ཅན་མའི་ དགངས་དན་ཁ་ཤས་ཅག་ ་ 
བ ར་བཅས་གནང་ན་དང་ ིམས་ གས་གཞན་ ི་ འ ེལ་ཡད་དགངས་དན་ ་དང་ འ ེལ་
མ ན་མཛད་ནའི་བཅའ་ ིམས། 
 

འ ག་ག་མི་དམངས་ད ལ་ ིས་(འ ི་ ོན)བཅའ་ ིམས་ ༢༠༡༢ ཅན་མ་འད་ རང་ གས་
གནམ་ལ་ གས་མོ་ཡས་ལ་ ་ ༡༡ པའི་ཚས་ ༡༢ འམ་ ི་ལ་ ༢༠༡༢ ་ ༡ པའི་
ཚས་ ༦ ་ འ ག་ ལ་བ ད་ ལ་ཁབ་ ི་ ི་ཚགས་དང་པའི་ཚགས་ཐངས་ ༨ པའི་ནང་ 
གཤམ་གསལ་ ར་ཆ་འཇག་ བ།  
 
མཚན་གནས་དང་ འག་བ གས་ ་ཚས་ བ་ཚད། 
1. བཅའ་ ིམས་འད་:  

ཀ༽  འ ག་ག་མི་དམངས་ད ལ་ ིས་(འ ི་ ོན་)བཅའ་ ིམས་ ༢༠༡༢ ཅན་
མ་ ཟེར་བ ོད་དག། 

 

ཁ༽ རང་ གས་གནམ་ལ ་ཕ་འ ག་ལ་ ་ ༤ པའི་ཚས་ ༤ འམ་ 
ི་ལ་ ༢༠༡༢ ་ ༥ པའི་ཚས་ ༢༥ ལས་འག་བ ང་ ེ་ བ ར་
ོད་འབད་དག།  

 

ག༽ འ ག་ ལ་ཁབ་ ི་ས་ ོན་ཡངས་ ་ བ་དག།  



 

འ ག་ག་མི་དམངས་ད ལ་ ིས་(འ ི་ ོན)བཅའ་ ིམས་ ༢༠༡༢ ཅན་མ།                 2 

 

༢.  འ ག་ག་མི་དམངས་ད ལ་ ིས་བཅའ་ ིམས་ ༢༠༠༧ ཅན་མའི་དན་ཚན་ ༢ པ་ 
འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ་ད་ཡང་། 
“ཆ་མེད། 
བཅའ་ ིམས་འད་དང་འ ེལ་ཆགས་མེདཔ་ ཡང་ན་ འད་ནང་ཆད་ ་བཀད་ཡད་མི་
དང་འ ིལ་ཏ་ ིམས་གཞན་ ི་དགངས་དན་ ་དང་ བཅའ་ཡག་ ིག་གཞི་ བ་
བ གས་་ བཀད་ ་ ་ཆ་མེད་འ ོཝ་ཨན།” 

 
༣.  བཅའ་ ིམས་འད་ནང་ དན་ཚན་ ༩ པ་ འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ་ད་ཡང་། 

“ ལ་འབབ་དང་ ་ཡན་ བ ་ ང་ག་ཆ་ཤས་གཞན་ ་བཀལ་བ་ ཡངན་ སར་
བཅས་ ་ ིམས་ཐག་མ་གཏགས་འབད་ན་མེད།” 

 
༤.  བཅའ་ ིམས་འད་ནང་ དན་ཚན་ ༡༠ པ་ འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ་ད་ཡང་། 

“ ལ་ཁམས་ ི་དགས་མཁའི་དན་ ་ མ་ད ལ་ ་ ལ་བ ར་འཆར་ད ལ་ད ་
བགའི་ད ད་ཡག་ག་ ོ་ལས་ ི་ཚགས་ ིས་ བཅའ་ ིམས་འདའི་ དན་ཚན་ 
༤༦(ང་) པ་ ལས་ ༤༦(ཏ)པ་ དང་འ ིལ་ཏ་ ད ་བག་གནང་དག།” 

 
༥.  བཅའ་ ིམས་འད་ནང་ དན་ཚན་ ༡༣ པ་ འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ་ད་ཡང་། 

 
ད ལ་ ིས་ ོན་པ་གས་ ི་ཚགས་ ་ ལ་དགཔ་ད་ཡང་། 
 

ཀ༽  ད ར་ ས་ ི་ཚགས་ཐངས་རེ་རེའི་ནང་ ིས་ལ་མ ག་བ ་མི་ ིས་ཞིབ་
འབད་ཡད་པའི་ ལ་བ ར་ད ལ་ ིས་བ ོད་དན་ ་དང་། 

 
ཁ༽   འཆར་ད ལ་ ིད་ ས་དང་ ད ལ་ ིས་ ིག་བཀད་བ ོད་དན། 



 

འ ག་ག་མི་དམངས་ད ལ་ ིས་(འ ི་ ོན)བཅའ་ ིམས་ ༢༠༡༢ ཅན་མ།                 3 

 

ག༽  བཅའ་ ིམས་འད་ནང་ག་ ད ལ་ ིས་ ན་བ ན་དང་ ངས་གསལ་ ི་
གཞི་ ་དང་ ལ་མ ན་ཡད་པའི་ འཆར་ད ལ་ད ་བགའི་ད ད་ཡག།” 

 
༦.  བཅའ་ ིམས་འད་ནང་ དན་ཚན་ ༡༤(ཁ) པ་ འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ་ད་ཡང་།  

“ ི་ཚགས་ ་ ལ་རིགས་ ི་ ཐབས་ལམ་ ་ག་ ོས་འཆར་བཀད་ན་དང་ ག ང་
ག་དན་ ་ འོང་འབབ་དང་ ཐན་ ངས་བ ་ལན་འབད་ན་དང་ ད ལ་བ ིན་འ ལ་
དང་ ོགས་རམ་ལནམ་ད་ ད ལ་འ ེལ་ ི་གན་ཡག་ ་ ག་ གས་བཀད་ན།” 
 

༧.  བཅའ་ ིམས་འད་ནང་ དན་ཚན་ ༢༣(ཁ) པ་ འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ་ད་ཡང་།  
འཆར་ད ལ་ ིད་ ས་དང་ ད ལ་ ིས་ ིག་བཀད་བ ོད་དན་ ད་ལས་ འཆར་
ད ལ་ད ་བགའི་ད ད་ཡག་དང་ འ ེལ་ཡད་ཡག་ཆ་གཞན་ ི་རིགས་ ་བཟོ་ན་ ་
ད་པའི་ འཆར་ད ལ་ ི་ ་ ོ་ ལག་ལན་འཐབ་ན། 

 
༨.  བཅའ་ ིམས་འད་ནང་ དན་ཚན་ ༤༡ པ་ འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ་ད་ཡང་། 

“ ལ་ག ང་ ིས་ཞིབ་དབང་འཛན་ ིས་ ག ང་ག་ལ་བ ར་ད ལ་ ིས་བ ོད་དན་ ་ 
ིས་ཞིབ་འབད་དག།” 

 
༩.  བཅའ་ ིམས་འད་ནང་ ལ ་ ༤ པའི་མག་ ན་ འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ་ད་ཡང་།  

“ཏ་ ་དང་་ད ལ་ ིས་ད ད་ཡག་ འཆར་ད ལ་དང་ ན་ །”  
 
༡༠.  བཅའ་ ིམས་འད་ནང་ དན་ཚན་ ༤༦(ག) པ་ འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ་ད་ཡང་། 

“ ས་འ ིང་ག་དན་ལས་ ལ་རིགས་དང་ འོང་འབབ་ ི་ཐབས་ལམ་གཞན་ ་དང་ 
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གས་པའི་ ག ང་གས་ འཆར་གཞི་བཀད་ཡད་མི་ ད ལ་འ ེལ་ ི་ བ ་ ོན་
ཚད་ ིས་ །” 
 

༡༡.  བཅའ་ ིམས་འདའི་ དན་ཚན་ ༤༦ པའི་ ེས་ ་ དན་ཚན་གསརཔ་བ གས་
ཡདཔ་ ད་ཡང་། 

 

དན་ཚན་ ༤༦ ཀ༽ པ། 
 
“ཏ་ འི་ད ད་ཡག་དང་ ད ལ་འ ེལ་ ི་ད ད་ཡག། 
 

ཏ་ འི་ད ད་ཡག་དང་ ད ལ་འ ེལ་ ི་ད ད་ཡག་འད་ གཤམ་གསལ་གནད་དན་ག་
ར་ ཡང་ན་ གང་ ང་ ་དང་འ ེལ་བ་ཡད་པའི་དགངས་དན་ ངམ་ཅག་འཁད་ཡད་
པའི་ ད ད་ཡག་ཅག་ ་ག་ན་ཨན། 
ཀ) ལ་གང་ ང་བཀལ་ན་ ཡང་ན་ ཡར་སང་འབད་ན་དང་ ཡང་ན་ ད་

རེས་ཡད་པའི་ ལ་ཆ་མེད་དང་ མར་ཕབ་ ཡང་ན་ དགངས་ཡངས་བཞག་
ན། 

 

ཁ) ག ང་ག་ཟད་ ོན། ད་ཡང་ ོགས་བ ས་མ་ད ལ་ལས་ ད ་བག་ 
ཡང་ན་ ཏ་ ་ ་ ོད་ན། 

 
གལ་ ིད་ ཏ་ ་ག་ད ད་ཡག་ ཨན་མིན་ ི་ ི་བ་བཀད་ཚ་ ཚགས་དཔན་ ིས་ ོས་
ཆད་ད་ མཐའ་བཅད་ ེ་བ ི་དག།” 

 
དན་ཚན་ ༤༦ ཁ༽ པ། 
“ ལ་གང་ ང་བཀལ་ན་ ཡང་ན་ ཡར་སང་འབད་ན་དང་ ཡང་ན་ ད་རེས་ཡད་པའི་ 
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ལ་ཆ་མེད་དང་ མར་ཕབ་ ཡང་ན་ དགངས་ཡངས་བཞག་ན་ ་ ི་ཚགས་ ིས་
ིམས་ ེ་ཚར་ཅག་ཆ་འཇག་ བ་ཚ་ ལ་ཡངས་ཚགས་འ ་ནང་འག་ཐག་བ གས་
པའི་ཚས་ ངས་ལས་ བ ར་ ོད་འབད་དག།” 

 
དན་ཚན་ ༤༦ ག༽ པ། 
“གཤམ་དན་ ངམ་ཅག་ ་བ ་ ེ་ ད ད་ཡག་ཅག་ ཏ་ ་ ཡང་ན་ ད ལའ ེལ་
ི་ད ད་ཡག་ཨནམ་ ེ་བ ི་ན་མེད། 
ཀ) ལ་དང་ ཟད་ ོན་དང་འ ེལ་བའི་ གཞི་ ་དང་ ་ ོ།  
 

ཁ) ཉས་ཆད་ ཡང་ན་ ད ལ་འ ེལ་ཉས་ ་གང་ ང་གཞན་བཀལ་ན་ ཡང་ན་ 
བ ར་བཅས་འབད་ན་དང་ ཡང་ན་ ཞབས་ཏག་གང་ ང་ ིན་མི་ ་ 
འ ས་ ཡང་ན་ ་ཡན་ ོད་ན་ ཡང་ན་ མཁ་མངགས་འབད་ནའི་ ོར།” 

 

“ཏ་ འི་ད ད་ཡག་དང་ ད ལ་འ ེལ་ ི་ད ད་ཡག་ག་ལམ་ གས། 
 

དན་ཚན་ ༤༦ ང་༽ པ། 
“ཏ་ འི་ད ད་ཡག་དང་ ད ལ་འ ེལ་ ི་ད ད་ཡག་ ་ འག་ཐག་ ལ་ཡངས་ཚགས་
འ ་ནང་ ངམ་གཅག་བ གས་དག།” 

 
དན་ཚན་ ༤༦ ཅ༽ པ། 
“ ལ་ཡངས་ཚགས་འ ་གས་ ཆ་འཇག་ བ་པའི་ ཏ་ ་ ཡང་ན་ ད ལ་འ ེལ་ ི་
ད ད་ཡག་ཅག་ ལ་ཡངས་ཚགས་ ེའི་ནང་བ གས་དགཔ་དང་ ད ད་ཡག་ད་ ི་
ཚགས་ ི་ཚགས་ཐངས་འད་ནང་རང་ཆ་འཇག་འ བ་དག།” 
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དན་ཚན་ ༤༦ ཆ༽ པ། 
“ ལ་ཡངས་ཚགས་ ེ་གས་ ཏ་ ་ ཡང་ན་ ད ལ་འ ེལ་ ི་ད ད་ཡག་ད་ཆ་འཇག་
བ་ཚ་ ད ད་ཡག་ད་ ང་ ོད་ ལ་བའི་ཚས་ ངས་ལས་ ཉན་ ངས་ ་ག་ནང་འཁད་ 
ལ་ཡངས་ཚགས་འ ་ ་ ར་ལག་གཏང་དགཔ་དང་ ལ་ཡངས་ཚགས་འ ་གས་ 
ད ད་ཡག་ད་བཀའ་ ོལ་ ི་དན་ ་ འ ག་ ལ་པའི་ཞབས་སར་ ད ད་ཡག་ད་ཐབ་
པའི་ཉན་ ངས་བཅ་ འི་ནང་འཁད་ ལ་དག” 
 
དན་ཚན་ ༤༦ ཇ༽ པ། 
“ ལ་ཡངས་ཚགས་ ེ་གས་ ཏ་ ་ ཡང་ན་ ད ལ་འ ེལ་ ི་ད ད་ཡག་ད་ ཆ་
འཇག་ བ་ཚ་ ད དཡག་ད་ ང་ ོད་ ལ་བའི་ཚས་ ངས་ལས་ ཉན་ ངས་ ་ག་ནང་
འཁད་ ལ་ཡངས་ཚགས་འ ་ ་ ོས་འདབས་དང་ གས་ཏ་ བ ར་ ོས་ ི་དན་
་ ར་ལག་གཏང་དག” 

 
དན་ཚན་ ༤༦ ཉ༽ པ། 
 

“དའི་ ལ་ལས་ ལ་ཡངས་ཚགས་འ ་གས་ ལ་ཡངས་ཚགས་ ེ་ག་ ོས་འདབས་
ག་ར་ ཡང་ན་གང་ ང་ངས་ལན་ ཡང་ན་ ཆ་མེད་འབད་ད་ ཏ་ ་ ཡང་ན་ ད ལ་
ིས་ད ད་ཡག་འད་ ཆ་འཇག་ བ་པའི་ཚས་ ངས་ལས་ ཉན་ ངས་བཅ་ འི་ནང་
འཁད་ ད ད་ཡག་ད་བཀའ་ ོལ་ ི་དན་ ་ འ ག་ ལ་པ་མཆག་ག་ཞབས་སར་ ལ་
དག།” 
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དན་ཚན་ ༤༦ཏ༽ པ། 
“ ལ་ཡངས་ཚགས་ ེ་གས་ ཏ་ ་ ཡང་ན་ ད ལ་འ ེལ་ ི་ད ད་ཡག་ཐབ་པའི་
ཉན་ ངས་ འི་ནང་འཁད་ ད ད་ཡག་འད་ཆ་འཇག་མ་ བ་ ཡང་ན་ ལག་ ེ་མ་
བཏང་ཚ་ ད ད་ཡག་ད་ཆ་འཇག་ བ་པའི་ ངས་ ་བ ི་དགཔ་དང་ ལ་ཡངས་
ཚགས་འ ་གས་ ད ད་ཡག་ད་ ལ་ཡངས་ཚགས་ ེའི་ནང་ ང་ ོད་ ལ་བའི་ཚས་
ངས་ལས་བ ི་ ཉན་ ངས་བཅ་ འི་ནང་འཁད་ བཀའ་ ོལ་ ི་དན་ ་ འ ག་ ལ་
པ་མཆག་ག་ཞབས་སར་ ལ་དག།” 

 
༡༢.  བཅའ་ ིམས་འད་ནང་ དན་ཚན་ ༤༧ པ་ འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ་ད་ཡང་། 

“འཆར་ད ལ་ད ་བགའི་ད ད་ཡག། 
ད ལ་ ིས་ ོན་པ་གས་ ག ང་ག་འཆར་ད ལ་ད ་བགའི་ད ད་ཡག་ད་ ས་ཚད་ ི་
ཤས་ འཆར་ད ལ་ ི་ ལ་འག་མ་བ གས་པའི་ ཉན་ ངས་ ༥ ག་ཧེ་མར་ ི་
ཚགས་ ་ ལ་དག།” 

 
༡༣.  བཅའ་ ིམས་འད་ནང་ དན་ཚན་ ༤༨ པ་ འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ་ད་ཡང་། 

“འཆར་ད ལ་ད ་བགའི་ད ད་ཡག་ནང་ ་ ག ང་ག་ད ལ་འ ེལ་ བ་འ ས་ ི་
དམིགས་དན་བ ེད་ཡད་མིའི་ ས་བཤད་ ་ད ལ་ ིས་ ི་བཅའ་ཡག་དང་ ིག་གཞི་
དང་འ ིལ་ཏ་ གསལ་བཤད་འབད་དགཔ་དང་ ད་ནང་ གཤམ་འཁད་གནད་དན་ ་
ཡང་ ད་དག།” 

 
༡༤.  བཅའ་ ིམས་འད་ནང་ དན་ཚན་ ༤༩ པ་ ིར་ད ངས་འབད་ཡད། 
 
༡༥.  བཅའ་ ིམས་འད་ནང་ དན་ཚན་ ༥༠ པ་ འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ་ད་ཡང་། 

“ ི་ཚགས་ནང་ལས་གནང་བ་ ོལ་ཡད་མི་ འཆར་ད ལ་ད ་བགའི་ད ད་ཡག་ད་ 
ད ལ་ ིས་ ན་ཁག་གས་ དཔ་བ ན་འབད་དག།” 
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༡༦.  བཅའ་ ིམས་འད་ནང་ དན་ཚན་ ༥༡ པ་ འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ་ད་ཡང་། 
“ ིས་ལ་འག་མ་བ གས་པའི་ཧེ་མར་ ི་ཚགས་ ིས་ བཅའ་ ིམས་འདའི་དན་ཚན་ 
༤༦(ང་)པ་ལས་ ༤༦(ཏ)པ་དང་ འ ིལ་ཏ་ འཆར་ད ལ་ད ་བགའི་ད ད་ཡག་
ག་གནང་བ་མ་ བ་པའི་ བས་ འཆར་ད ལ་གསར་པའི་ གནང་བ་མ་ བ་ ན་ 
གཤམ་འཁད་ ་ག་དན་ལས་ རང་སའི་འདས་པའི་ ིས་ལའི་ འཆར་ད ལ་ད ་བག་
་ ་གཞི་བ ེན་ཏ་ ལག་ལན་འཐབ་དག། 
ཀ) ག ང་འ ོ་མ ད་ ི་དན་ ་ དགས་མཁ་ཡད་པའི་ ན་ ོང་ཟད་འ ོ་

གཏང་ན་ ། 
 

ཁ) ག ང་ལས་ དགས་མཁ་ཡད་པའི་གནང་བ་ཡངས་ ོགས་ བ་པའི་ ལག་
ལན་ཐག་ ་ཡད་མི་ ོགས་རམ་ཐག་ག་ལས་འ ལ་ ་ག་དན་ ་ ཟད་
འ ོ་གཏང་ན་ ། 

 

ག) བ ིན་འ ལ་ཚབ་ ོད་འབད་དག་པའི་རིགས་ ། 
 
གལ་ ིད་ འཆར་ད ལ་གསར་པའི་ཆ་ཤས་གཅག་ ཡང་ན་ ད་ལས་ ག་པའི་ཆ་ཤས་
་ གནང་བ་ བ་ཡད་ཚ་ ད་ ་ག་ལག་ལན་འག་བ ག་དག།” 

 
༡༧.  བཅའ་ ིམས་འད་ནང་ དན་ཚན་ ༥༢ པ་ ིར་ད ངས་འབད་ཡད། 
 
༡༨.  བཅའ་ ིམས་འད་ནང་ དན་ཚན་ ༥༦ པ་ འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ་ད་ཡང་། 

“ད ལ་ ིས་ ོན་པ་གས་ ད ་བག་དང་ཐན་ ངས་ཚད་ ིས་ ་ག་འ ར་བ་ ་ 
གསལ་བཀད་འབད་ད་ བ ར་བཟོ་འབད་ཡད་པའི་ འཆར་ད ལ་ད ་བགའི་ད ད་
ཡག་ ་ བ ར་བཟོའི་ར་ ངས་དང་ གས་ཏ་ ི་ཚགས་ ་ ལ་ཆག། ད་བ མ་
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མའི་ད ད་ཡག་ད་ འདས་པའི་ ི་ཚགས་ཞལ་འཛམས་ ི་ ལ་ ་ཞལ་འཛམས་ཐངས་
ཧ་ཤས་ནང་ ་ ང་ ོད་འ ལ་ལམ་ ་དག།” 

 
༡༩.  བཅའ་ ིམས་འད་ནང་ དན་ཚན་ ༥༧ པ་ འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ་ད་ཡང་། 

“འཆར་ད ལ་ད ་བག་བ ར་བཟོ་ ་ གཤམ་འཁད་དང་འ ་བའི་ གནས་ ངས་ ི་
འ ར་བ་གཙ་ཅན་ ཐནམ་ད་ ངམ་ཅག་ བ ་ཞིབ་འབད་ཆག། 
(ཀ) འོང་འབབ་དང་ཐན་ ངས་གཞན་ ི་ཚད་ མར་བབས་འ ོཝ་ལས་ ་ བ་

ད ལ་ ིས་ ན་བ ན་ ་ ཉན་ཁ་ཡདཔ་དང་། 
 

(ཁ) ན་ ས་ག ང་ཚགས་ལས་ གནང་བ་དང་འ ིལ་ཏ་ ལས་རིམ་ ་ག་
གནས་གང་ ་ ་ཆ་བའི་ འ ར་བ་ཐནམ་ད། 

 

(ག) དན་ཚན་ ༦༠ པའི་དགངས་དན་དང་འ ིལ་བའི་ ོགས་རམ་ ིན་མི་དང་ 
ག ང་ག་མཉམ་ བ་ མ་ད ལ་ཐག་ག་ཟད་འ ོ་ ་ ནང་ ེབ་འབད་ན་ །  

 

(ང) བཅའ་ ིམས་འད་ག་དན་ཚན་ ༦༦ པ་དང་འ ིལ་བའི་ འ ལ་མཁའི་ཟད་
འ ོ་ ། 

 

(ཅ) ན་ ས་ག ང་ཚགས་ལས་ གནང་བ་ ོལ་ཡད་མི་དང་འ ིལ་བའི་ ལ་
ཡངས་ ་ གལ་གནད་ཆ་བའི་ ལས་དན་གང་ ང་ག་ ཟད་འ ོ་གང་ ང་། 

 
དན་ཚན་ ༥༧(ཁ)པ་དང་ (ཅ)པ་དང་འ ིལ་བའི་ ད་བ མ་མའི་འཆར་ད ལ་
བ ར་བཟོ་ ་ གནང་བ་ བ་པའི་འཆར་ད ལ་ཡངས་བ ོམས་ལས་ མ་ ག་མིའི་
ཐད་ ་ ད ལ་ ིས་ ན་ཁག་ག་ བ་ ོན་ བདན་ ོར་ཉག་གཅག་ག་ ོ་ལས་ ན་
ས་ག ང་ཚགས་ལས་ གནང་བ་འ ོལ་ཆག། ད ལ་ ིས་ ན་ཁག་གས་ གནང་བ་
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བ་པའི་ འཆར་ད ལ་ཡངས་བ ོམས་ ི་ནང་འཁད་ ད་རིག་བད་ ིག་ག་ ོ་ལས་ 
འཆར་ད ལ་ ཐབས་ ི་ གནང་བ་འ ོལ་ཆག། 

 

གནང་བ་ བ་པའི་ད ལ་བ ོམས་ལས་བ ལ་བའི་ འཆར་ད ལ་ཁ་ ོང་ ་ ི་
ཚགས་ ིས་ བཅའ་ ིམས་འདའི་དན་ཚན་ ༤༦(ང་)པ་ལས་ ༤༦(ཏ)པ་དང་
འ ིལ་ཏ་ གནང་བ་འ ོལ་ཆག། 

 

ད་ ་ ད ལ་ ིས་ ོན་པ་གས་ ི་ཚགས་ ་ ན་ཐབས་འཆར་ད ལ་ད ་བགའི་
ད ད་ཡག་ ེ་ ལ་དག།” 

 
༢༠.  བཅའ་ ིམས་འད་ནང་ དན་ཚན་ ༥༩ པ་ འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ་ད་ཡང་། 

“དན་ཚན་ ༦༦ པ་དང་འ ིལ་ཏ་མ་གཏགས་ འཆར་ད ལ་ལས་ ེ་ག་གས་ཨན་ ང་ 
བ ར་བཟོ་འབད་བའི་ འཆར་ད ལ་དང་ ད ་བགའི་ད ད་ཡག་ད་ ི་ཚགས་ ིས་ 
བཅའ་ ིམས་འདའི་དན་ཚན་ ༤༦(ང་)པ་ལས་ ༤༦(ཏ)་པ་དང་འ ིལ་ཏ་ གནང་
བ་མ་འ བ་ ན་ཚད་ ོས་འཆར་ ་ གནང་བ་འ བ་པའི་རེ་འ ན་ཐག་ལས་ 
འཆར་ད ལ་ ན་ཐབས་ ི་ ོ་ལས་ ཁས་ལན་འབད་ན་དང་ ཟད་འ ོ་གཏང་ན་ ་
འབད་མི་ཆག།” 
 

༢༡.   བཅའ་ ིམས་འད་ནང་ དན་ཚན་ ༦༠ པ་ འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ་ད་ཡང་། 
“ ོགས་རམ་ ིན་མི་གས་དང་ ཡང་ན་ ག ང་དང་མཉམ་འ ེལ་ ི་ ོ་ལས་ ཟད་
འ ོ་བཏང་མི་ གང་འཕལ་ ལས་འ ལ་ ི་ ཟད་འ ོ་ ་ག་ཐད་ ག ང་ལས་དགས་
དན་ཅན་ ི་གནང་བ་ག་ར་ཡད་ཚ་ ི་ཚགས་ལས་ གནང་བ་མ་ ་བར་ དན་ཚན་འད་
ག་དབང་ཆའི་ཐག་ལས་ ད ལ་ ིས་ ོན་པ་གས་ ན་ཐབས་ད ་བགའི་ གནང་བ་
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འ ོལ་ཆག། ད་བ མ་མའི་ཟད་འ ོ་ ་ ོགས་རམ་ ིན་མི་དང་ག ང་ག་བར་ན་བཟོ་
ཡད་མི་ ཆངས་ཡག་ ་གཞི་བ ེན་དག། ད་བ མ་མའི་ད ་བག་ ་ བ ར་བཟོ་འབད་
བའི་འཆར་ད ལ་ད ་བགའི་ད ད་ཡག་ནང་ ཡག་ཐ་བཀད་དག།” 

 

༢༢.  བཅའ་ ིམས་འད་ནང་ དན་ཚན་ ༦༤ པ་ འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ་ད་ཡང་། 
“འཆར་ད ལ་ལས་ ེ་ ་གས་ འཆར་ད ལ་ད ་བགའི་བཅའ་ ིམས་ ི་འོག་ ་ 
ཐན་ ངས་ ོད་ནའི་དབང་ཆ་ཡད་མ་ིད་ བཅའ་ ིམས་ ད་དང་འ ེལ་བའི་ ིས་ལ་
མ ག་བ ཝ་དང་གཅག་ཁར་ ས་ཚད་ཡལ་ན་ཨན།” 

 

༢༣.   བཅའ་ ིམས་འད་ནང་ དན་ཚན་ ༦༦ པ་ འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ་ད་ཡང་། 
“ ོ་ ར་དང་ ཡང་ན་ ེན་ངན་ཅག་ ་བ ེན་ཏ་ མ་ད ལ་བག་བ མ་མ་འབད་བའི་
ཟད་འ ོ་ གལ་གནད་ ཅན་འབད་གཏང་དགཔ་ཐན་ཚ་ མི་དམངས་ ི་མཐའ་དན་ ་ 
གནད་ ོན་མེད་པའི་ ོ་ལས་ ཕར་འ ལ་ བ བ་ཐབས་མེད་པ་ཅན་ ད ལ་ ིས་ ོན་
པ་གས་ དབང་ཚད་ལགས་ ་མ་དག་པར་ དན་ཚན་འད་དང་འ ིལ་ཏ་ གཤམ་འཁད་
གནད་དན་ ་ ཚང་ ིག་ཡད་ཚ་ ད་བ མ་མའི་ཟད་འ ོ་གཏང་ཆག་པའི་ དབང་ཚད་
ོད་ཆགཔ་ ད་ཡང་། 

 

(ཀ) ད་བ མ་མའི་ཟད་འ ོ་དང་ ཟད་འ ོ་ད་ ་བ ེན་ཏ་ འཆར་ད ལ་ ིད་
ས་དང་ ད ལ་ ིས་ ིག་ བཀད་བ ོད་དན་ ་ གནད་པ་ཡད་ཚད་ ི་ 
ན་ ་ཡངས་ ོགས་ དན་ཚན་ ༥༧ པའི་ནང་ བཀད་ཡད་མི་ ན་
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ཐབས་འཆར་ད ལ་ད ་བགའི་ད ད་ཡག་བ ད་ད་ བ་ ོན་ ཆ་འཇག་
ག་དན་ ་ ི་ཚགས་ ་ ལ་ཡདཔ་དང་།” 

 
༢༤.  བཅའ་ ིམས་འད་ནང་ དན་ཚན་ ༡༠༦ པའི་ ོན་མའི་ ཡན་ལག་མག་ ན་ འ ི་

ོན་མཛད་ཡདཔ་ད་ཡང་། 
 “ ོགས་བ ས་་མ་ད ལ་དང་ འ ེལ་ཡད་ད ལ་ཁང་ ིས་ ་ །” 
 
༢༥.   བཅའ་ ིམས་འད་ནང་ དན་ཚན་ ༡༠༧ པ་ འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ་ད་ཡང་། 

“ ིམས་ཐག་ཆད་དམིགས་དགས་དན་ ་ ་ བག་ ལ་མ་བཟོ་བའི་ ི་ད ལ་ཆ་མཉམ་ 
གསག་འཇག་འབད་སའི་ ོགས་བ ས་མ་ད ལ་ཅག་བཟོ་ ེ་ ལ་ཁམས་ ི་ཟད་ ོན་
འད་ནང་ལས་གཏང་དག།  

 

ི་ད ལ་འད་ ིམས་དང་འ ིལ་བའི་ད ་བག་བཟོ་ ེ་མ་གཏགས་ ོགས་བ ས་མ་
ད ལ་ལས་བཏན་ན་མེད།” 

 
༢༦.  བཅའ་ ིམས་འད་ནང་ དན་ཚན་ ༡༡༢ པའི་ ལ་ དན་ཚན་གསརཔ་བཀད་ཡདཔ་

ད་ཡང་། 
“ ི་ཚགས་ ིས་ བཅའ་ ིམས་འདའི་དན་ཚན་ ༤༦(ང་)པ་ལས་ ༤༦(ཏ)པ་དང་
འ ིལ་ཏ་ འཆར་ད ལ་ ་གནང་བ་ བ་པའི་ ལ་ ་ འཆར་ད ལ་འ ས་ཚགས་ ་
་ ད ལ་ ིས་ ན་ཁག་གས་ མ་ད ལ་ ་འཛན་ ོལ་འབད་དག། ད་བ མ་མའི་མ་

ད ལ་ ་ ད ལ་ ིས་ བཅའ་ཡག་དང་ ིག་གཞི་ ་དང་འ ིལ་ཏ་ ོགས་བ ས་མ་
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ད ལ་ ིས་ཁ་ནང་ལས་ ད ལ་ ིས་ ན་ཁག་གས་ གནང་བ་ ོལ་ཡད་པའི་ ད ལ་
ཁང་ ིས་ཁ་ཡན་ལག་ ་བ ད་ད་ འཛན་ ོལ་འབད་དག།” 

 
༢༧.   བཅའ་ ིམས་འད་ནང་ དན་ཚན་ ༡༡༣ པ་ འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ་ད་ཡང་། 

“ད ལ་ ིས་ ན་ཁག་གས་ གཤམ་འཁད་ ་དང་འ ིལ་ཏ་མ་གཏགས་ མ་ད ལ་ ་
འཛན་ ོལ་མི་འབད། 
(ཀ) ད་བ མ་མའི་ཟད་འ ོ་ད་ ིས་ལ་དའི་དན་ ་ གཤམ་འཁད་བཞིན་ ་

གནང་བ་ ོལ་ཡད་ཚ། 
(༡) འཆར་ད ལ་ད ་བགའི་བཅའ་ ིམས་ ི་ ོ་ལས་དང་། 
 

(༢) ན་ཐབས་འཆར་ད ལ་ད ་བགའི་བཅའ་ ིམས་ ི་ ོ་ལས། 
ཡང་ན། 

 

(༣) བཅའ་ ིམས་འད་ག་ དགངས་དན་གཞན་གང་ ང་།” 
 

༢༨.   བཅའ་ ིམས་འད་ནང་ དན་ཚན་ ༡༢༢ པ་ འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ་ད་ཡང་། 
“འཆར་ད ལ་ལས་ ེ་ག་ར་གས་ ིས་བཀད་ཐ་ཡག་ ་ འ ེལ་ཡད་ལས་ ེ་གས་
བཀད་པའི་ ིས་བཀད་གནས་ཚད་ ་ ་ གཞིར་བ ེན་དག།” 
 

༢༩.  བཅའ་ ིམས་འདའི་དན་ཚན་ ༡༢༦(ག) པའི་ ལ་ དན་ཚན་གསརཔ་བཀད་ཡདཔ་
ད་ཡང་། 
“ག ང་ག་ཚང་ལས་ཁང་དང་ ིམས་དན་འ ས་ཚགས་གཞན་ ་ ་ བ ིན་འ ལ་
ི་ཆད་ །” 
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༣༠.   བཅའ་ ིམས་འདའི་དན་ཚན་ ༡༢༦(ང་) པ་འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ་ད་ཡང་། 
“ཡང་ན་ ན་ ས་ག ང་ཚགས་ལས་ གནང་བ་ བ་ཡད་མིའི་ དགས་དན་གང་
ང་།” 

 
༣༡.   བཅའ་ ིམས་འདའི་དན་ཚན་ ༡༤༦ པ་འ ི་ ོན་མཛད་ཡདཔ་ད་ཡང་། 
 “དན་ཚན་ ༡༣༩(ང་) པའི་འོག་ག་ད ལ་ཨན་ན་མ་གཏགས་ དན་ཚན་འད་དང་

འ ོལ་དན་ཡད་པའི་ ད ལ་གང་ ང་ག་མ་ ་གཞི་བ ག་དང་ ཡང་ན་ མ་ ་གཞི་
བ ག་མ་འབད་བའི་ ོར་ལས་ ག ང་དང་ ཡང་ན་ ང་ཚབ་ལས་ ེ་གང་ ང་ ་ 
བ་འགལ་དང་ལན་འབད་ཆག་པའི་དབང་ཆ་ མི་ངམ་ག་ ་ཡང་མེད།” 

 
༣༢.   བཅའ་ ིམས་འདའི་དན་ཚན་ ༡༧༢ པའི་ ལ་དན་ཚན་ གསརཔ་བཀད་ཡདཔ་ད་

ཡང་། 
  “འ ེལ་ཡད་ ིམས་ ི་དགངས་དན་དང་འ ིལ་ཏ་ ལས་ ེ་ ་གས་ ་ཡན་གཞན་ ་

དང་ བ ་ ངས་ ི་རིགས་ ་ ས་དང་ ས་ ་ ང་ ོད་དང་བ ར་བཟོ་འབད་དག་ 
ིམས་མེད་པ་ཅན་ ་ཡན་དང་ ་ཡན་བ ་ ངས་ ་ ག ང་ག་གནང་བའི་ཐག་
ལས་ ང་ ོད་དང་ བ ར་བཟོ་འབད་ཆག།” 

 


