ལས་ཀའི་འཕ ྲོད་བས ྟེན་དང་བདྟེ་འཇགས། - ལུས་པྲོའི་
ར ྒྱང་ཐག་འཇྲོག་ཚུལ།
འབ ྟེལ་ཐག་ཉྟེ་པྲོ་ནང་ལས་ཀ་བྒྱྟེད་པ་ཡིས་ཏྲོག་དབྒྱིབས་རིམས་ནད་-༡༩ ཕྲོག་པའི་
ཉྟེན་ཚབས་ཆྟེ་རུ་གཏྲོང་བ་ཡིན།
ད་ལ འི་འཕ ྲོད་བས ྟེན་ས ྲོབ་ས ྲོན་ནི་ལས་ཀའི་ས་ཚིགས་སུ་ཡྲོད་པའི་ས ྒྱྟེ་བྲོ་
དག་འཚུད་པའི་མི་ཚང་མས་གང་དུ་འང་ཅི་ཐུབ་ཀྒྱི་ལུས་པྲོའི་ར ྒྱང་ཐག་ངྟེས་པར་
དུ་འཇྲོག་ར ྒྱུའི་ལག་བས ར་བྒྱྟེད་དགྲོས།
ཁྒྱྟེད་ཀྒྱིས་ངྟེས་པར་དུ་ཏྲོག་དབྒྱིབས་རིམས་ནད་-༡༩ འབ ྟེལ་ཡྲོད་ཀྒྱི་འཕ ྲོད་
བས ྟེན་དང་བདྟེ་འཇགས་གནད་དྲོན་ཐད། ལས་མི་དང་དྟེ་བཞིན་འཕ ྲོད་བས ྟེན་དང་
བདྟེ་འཇགས་འཐུས་མི་དག་གི་ལྷན་གྲོ་བས ུར་བྒྱྟེད་དགྲོས།

ལུས་པྲོའི་ར ྒྱང་ཐག་འཇྲོག་ར ྒྱུ་ཞྟེས་པ་གང་ཡིན་ནམ།
གང་དུ་འང་ཡིན་རུང་མི་ཚང་མས་ཅི་ཐུབ་ཀྒྱི་གཞན་སར་ (སྲོ་སྲོའི་ནང་མིའི་ས ྟེ་
ཚན་ཕྒྱི་རྲོལ་ནས།) ནས་ཉུང་མཐར་མི་ཊར་ ༡་༥ ར ྒྱང་ཐག་ངྟེས་པར་དུ་འཇྲོག་དགྲོས།
མངའ་ས ྟེ་དང་ས་ཁུལ་འགའ་ཤས་ནང་དུས་གཅིག་ལ་ལས་ཀའི་ས་ཚིགས་སུ་མི་ག ངས་
ཚད་བཀག་གི་དམ་བས གས་ཡང་ཡྲོད་ས ིད་པ་ཡིན།

ལས་བདག་གིས་ལས་ཀའི་ས་ཚིགས་སུ་ལུས་པྲོའི་ར ྒྱང་ཐག་གི་ཐབས་
ལམ་གང་དག་ལག་བས ར་བྒྱྟེད་ཐུབ་བམ།
བཀྲོད་པ།
ལུས་པྲོའི་ར ྒྱང་ཐག་འཇྲོག་ར ྒྱུ་ངྟེས་བར ན་བྒྱྟེད་པར། ཁྒྱྟེད་ཀྒྱིས་ལས་ཀའི་ས་
ཚིགས་ཀྒྱི་བཀྲོད་པ་དང་ཁྒྱྟེད་ཀྒྱི་ལས་ཀའི་འག ྲོ་ར ྒྱུག་དག་ཡང་བས ྒྱར་འཆར་
བཀྲོད་བྒྱྟེད་དགྲོས་ས ིད་པ་ཡིན། ལུས་པྲོའི་ར ྒྱང་ཐག་འཇྲོག་ར ྒྱུའི་དགྲོས་མཁྲོ་
དག་ངྲོས་འཛིན་ཐུབ་པར་ཞ་ལ་འམ་གྒྱང་ས ྟེང་མཚྲོན་ར གས་འགྲོད་ར ྒྱུའི་བསམ་ཞིབ་
བྒྱ།
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གལ་ཏྟེ་ལས་ཀའི་ས་ཚིགས་ཀྒྱི་ཕྒྱི་ངྲོས་བཀྲོད་པ་ས ྒྱུར་བཅྲོས་བྒྱྟེད་ཀྒྱི་ཡྲོད་ན།
ཁྒྱྟེད་ཀྒྱི་བཟྲོ་བཀྲོད་འཆར་གཞི་ཡིས་ངྟེས་པར་དུ་ར ྒྱུན་ལ ན་ལས་ཀའི་གནས་
ས ངས་དང་ཛ་ད ག་གནས་ས ངས་གཉིས་པྲོའི་ས བས། ལས་མི་དག་ཡར་འཛུལ་དང་ཕྒྱིར་
ཐྲོན། དྟེ་བཞིན་ལས་ཀའི་ས་ཚིགས་ཉྟེ་འཁྲོར་དུ་བདྟེ་འཇགས་ངང་འག ྲོ་བས ྒྱྲོད་
ཐུབ་པ་བཟྲོ་དགྲོས།

ཚྲོགས་འདུ་དང་ས ྒྱྲོང་བར ར།
ལས་བྒྱྟེད་འདུ་འཛྲོམས་དག་དགྲོས་མཁྲོ་ཡིན་ས བས། གདྲོང་དང་གདྲོང་གི་འབ ྟེལ་
ཐུག་མི་དགྲོས་པའི་གདམ་ག་དག་བྟེད་ས ྒྱྲོད་བྒྱ། དཔྟེར་ན། ཁ་པར་འམ་བརྙན་པར་
ཚྲོགས་འདུ་ལ ་བུ།
གལ་ཏྟེ་གདྲོང་དང་གདྲོང་ཐུག་གི་གདམ་ག་དྟེ་འྲོས་བབས་མྟེད་ན། ཚྲོགས་འདུའི་དུས་
ཚྲོད་དང་མི་ག ངས་དག་ཚྲོྲོད་འཛིན་བྒྱ། ས ྒྱྟེ་བྲོ་དག་ཉུང་མཐར་མི་ཊར་ ༡་༥ ར ྒྱང་
ཐག་ཏུ་ཡྲོད་པ་ངྟེས་བར ན་བྒྱ། གལ་ཏྟེ་ཁང་པའི་ནང་ཡྲོད་ན། ར ུང་ལམ་འག ྲོ་
ར ྒྱུག་འདང་ངྟེས་ཡྲོད་པའི་ངྟེས་བར ན་བྒྱ།

ལས་ཀའི་ས་ཚིགས་མཐུན་ར ྒྱྟེན་དག
འཛིན་ཆས་དག་བཀ མ་ས ྟེ་ལ ྲོ་དུས་བར་གསྟེང་དག་གཅིག་ཏུ་མིན་པ་ཁྒྱར་ཁྒྱྲོར་དུ་
ས ིག་པ་ལ ་བུའི་དུས་ཚྲོད་དྟེར་བར ྟེན་ནས་ས ྒྱི་པའི་ས་ཁུལ་ས ྒྱྲོད་མཁན་
གྒྱི་ལས་མིའི་ག ངས་འབྲོར་ཉུང་དུ་གཏྲོང་།
གལ་ཏྟེ་ཐུབ་ཚྟེ། མགྒྱྲོགས་འབྟེབ་ནང་ལས་མི་དག་མི་ཊར་ ༡་༥ ར ྒྱང་ཐག་འཇྲོག་པའི་
ངྟེས་བར ན་བྒྱ།
ལུས་པྲོའི་ར ྒྱང་ཐག་ས ྲོར་གྒྱི་མཚྲོན་ར གས་དག་ས ྒྱར། སྟེཕ་ཝྲོག་ཨྲོ་སི་ཊྲོ་ལི་
ཡའི་ད ་ཚིགས་ས ྟེང་ས ྒྱར་རིས་དང་ར ྒྱུ་ཆའི་གྲོ་རིམ་གྒྱི་མཐུད་ཁ་དག་ཡྲོད།
མཐུན་ར ྒྱྟེན་དག་ལྲོགས་དགར་མཁྲོ་ས ྲོད་བྒྱྟེད་ར ྒྱུའི་བསམ་ཞིབ་བྒྱ། དཔྟེར་ན།
ལས་མི་དང་མག ྲོན་པྲོ་དག་གི་ཆྟེད་འཁ ུད་ཁང་ལྲོགས་དགར་མཁྲོ་ས ྲོད་བྒྱྟེད་པ་
ལ ་བུ།

ས ྒྱྟེལ་འག ྟེམ། བྲོགས་མ་ལྟེན་མཁན་དང་མག ྲོན་པྲོ་དག
ལས་ཀའི་ས་ཚིགས་སུ་འྲོང་མཁན་གྒྱི་ས ྒྱྟེ་བྲོ་སུ་ཡིན་རུང་ལ་ལས་ཀའི་ས་ཚིགས་
དངྲོས་ས ྟེང་ཡྲོད་ས བས་ཁྒྱྟེད་ཀྒྱི་དགྲོས་མཁྲོ་དག་གི་ལམ་ས ྲོན་གསལ་པྲོ་ས ྲོད།
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དཔྟེར་ན། མྲོ་ཊའི་ནང་མུ་མཐུད་གནས་པ་དང་། འབ ྟེལ་གཏུག་བྒྱྟེད་པར་ལག་འཁྒྱྟེར་
ཁ་པར་བྟེད་ས ྒྱྲོད་བྒྱྟེད་པ་དང་ག ྲོག་ར ུལ་ཡིག་ཆ་བྟེད་ས ྒྱྲོད་བྒྱྟེད་པ་ལ ་བུ།
ས ྒྱྟེལ་འག ྟེམ་རྟེ་རྟེའི་ར ྟེས་སུ་ལག་པ་འཁ ུད་ས་འམ་ཨ་རག་གཞི་ར ྟེན་ལ ན་
པའི་ལག་གཙང་བཟྲོ་རྫས་ཀྒྱི་མཐུད་ར ྒྱྟེན་དག་ས ྒྱྲོད་རུང་ཡྲོད་པ་ངྟེས་བར ན་བྒྱ།

ངའི་ལས་མི་དག་གིས་ལས་ཀ་བྒྱྟེད་ས བས་ལུས་པྲོའི་ར ྒྱང་ཐག་སྲོར་
གནས་ཐུབ་ཀྒྱི་མི་འདུག འདིས་ཁྲོང་ཚྲོས་ལས་ཀ་བྒྱྟེད་མི་ཐུབ་པ་
མཚྲོན་ནམ།
ལས་ཀའི་ས་ཚིགས་སུ་དུས་ར ག་ཏུ་ལས་མི་དང་གཞན་དག་གིས་མི་ཊར་ ༡་༥ ར ྒྱང་
ཐག་སྲོར་གནས་བྒྱྟེད་མི་ཐུབ་ས ིད་པ་ཡིན།
གནས་ས ངས་འདི་འད ་ནང་། ལས་དྲོན་དྟེ་ངྟེས་པར་དུ་མཇུག་ས ྒྱྟེལ་དགྲོས་མིན་འམ་
དྟེ་ཡང་བས ྒྱར་འཆར་འགྲོད་ཐུབ་མིན་བསམ་ཞིབ་བྒྱ།
གལ་ཏྟེ་ལས་དྲོན་དྟེ་ངྟེས་པར་དུ་མཇུག་ས ྒྱྟེལ་དགྲོས་པ་དང་ལས་མི་དག་འབ ྟེལ་
ཐུག་ཉྟེ་པྲོ་ནང་གནས་ཀྒྱི་ཡྲོད་ན། ལས་བདག་དག་གིས་ངྟེས་པར་དུ་འཕ ྲོད་བས ྟེན་
དང་བདྟེ་འཇགས་ཉྟེན་ཁ་དག་མྟེད་པའམ་ཆུང་དུ་གཏྲོང་བར་ཉྟེན་ཁའི་དཔྒྱད་ཞིབ་ཞིག་
བ ངས་དགྲོས།
དྟེ་ལ ར་ལག་བས ར་བྒྱྟེད་ར ྒྱུ་བདྟེ་འཇགས་ཡིན་ས བས་བྒྱ། འབ ྟེལ་བ་ཉྟེ་པྲོ་
འཚུད་པའི་ལས་དྲོན་དང་ལས་ས ྲོན་དག་བས ྒྱར་ཞིབ་བྒྱ། ར ྒྱང་ཐག་ས ྟེལ་བར་འདི་
དག་ས ྒྱུར་བཅྲོས་བྒྱྟེད་པའི་ཐབས་ལམ་དག་ངྲོས་འཛིན་བྒྱ།
གལ་ཏྟེ་ཐུབ་ཀྒྱི་མྟེད་ན། ལས་མི་དག་གིས་འབ ྟེལ་ཐག་ཉྟེ་པྲོའི་ནང་དུས་ཚྲོད་
གཏྲོང་བའི་དུས་ཚྲོད་ཚད་གཞི་དྟེ་ཉུང་དུ་གཏྲོང་བ་དང་། ཚྲོད་འཛིན་ཐབས་ལམ་
གཞན་དག་ལག་བས ར་བྒྱ།
དཔྟེར་ན།:
▪
▪
▪

དུས་ནམ་ཡིན་ལ་ས་ཁུལ་ནང་འཚུད་ཀྒྱི་མི་ག ངས་དག་ཉུང་དུ་གཏྲོང་།
ལས་ཀའི་འགྲོ་འཛུགས་དང་མཇུག་ས ྒྱྟེལ། དྟེ་བཞིན་བར་གསྟེང་དུས་ཚྲོད་དག་
གཅིག་པ་མིན་པ་ཁྒྱར་ཁྒྱྲོར་ས ིག
ལས་དྲོན་དག་ལས་ཀའི་ས་ཚིགས་ཀྒྱི་ས་ཁུལ་གཞན་འམ་ལས་ཀའི་ས་ཚིགས་ཕྒྱི་
རྲོལ་དུ་གནས་ས ྲོ་བྒྱ།
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▪

ལས་དུས་གཅིག་པའམ་ས་ཁུལ་གཅིག་ཏུ་ལས་ཀ་བྒྱྟེད་མཁན་གྒྱི་ལས་མི་དག་རུ་
ཁག་ནང་ཆ་བགྲོས་བྒྱ། - རུ་ཁག་དག་གིས་སྲོ་སྲོའི་ལ ྲོ་དུས་བར་གསྟེང་གི་ས་

▪

ཁུལ་འམ་བར་གསྟེང་མཐུན་ར ྒྱྟེན་དག་ལྲོགས་དགར་དགྲོས་མིན་བསམ་ཞིབ་བྒྱ།
ལས་མི་དག་ལ་རང་ཉིད་སྲོ་སྲོའི་ལག་ཆ་འམ་ཡྲོ་ཆས་དག་ཡྲོད་པ་ངྟེས་བར ན་
བྒྱ།

འག ྲོ་བཞིན་པའི་བས ྒྱར་ཞིབ་དང་ལ ་ར ྲོག
ཐབས་ལམ་དག་ར ྟེས་འབ ང་བྒྱྟེད་པ་དང་དྟེ་དག་ནུས་ལ ན་གནས་ཡྲོད་པའི་ངྟེས་བར ན་
བྒྱྟེད་པར། ལུས་པྲོའི་ར ྒྱང་ཐག་འཇྲོག་ར ྒྱུའི་ལ ་ར ྲོག་དང་བས ྒྱར་ཞིབ་བྒྱ།
གལ་ཏྟེ་ལུས་པྲོའི་ར ྒྱང་ཐག་འཇྲོག་ར ྒྱུའི་ཐབས་ལམ་དག་གིས་འཕ ྲོད་བས ྟེན་དང་
བདྟེ་འཇགས་ཉྟེན་ཚབས་གསར་པ་འད ྟེན་གྒྱི་ཡྲོད་ན། དཔྟེར་ན། གལ་ཏྟེ་དྟེ་དག་གིས་
འབ ྟེལ་ལམ་ལ་ཤུགས་ར ྒྱྟེན་ས ྲོད་པའམ། ལས་དྲོན་བྒྱྟེད་མཁན་མི་ཉུང་དུ་འག ྲོ་
བ་ཡིན་ན། ཁྒྱྟེད་ཀྒྱིས་ཉྟེན་ཚབས་དྟེ་དག་ཡང་ས ངས་འཛིན་བྒྱྟེད་དགྲོས།

ཆ་འཕ ིན་མང་བ།
ཏྲོག་དབྒྱིབས་རིམས་ནད་-༡༩ དང་ལས་ཀའི་འཕ ྲོད་བས ྟེན་དང་བདྟེ་འཇགས་ས ྲོར་གྒྱི་
ཆ་འཕ ིན་མང་བའི་ཆྟེད། སྟེཕ་ཝྲོག་ཨྲོ་སི་ཊྲོ་ལི་ཡའི་ད ་ཚིགས་ས ྟེང་བས ྒྱྲོད།
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