ལས་ཀའི་འཕ ྲོད་བས ྟེན་དང་བདྟེ་འཇགས། - WHS
ཁ ིམས་ལུགས་འྲོག་གི་ལས་འགན་དག
ལས་ཀའི་འཕ ྲོད་བས ྟེན་དང་བདྟེ་འཇགས་ཁ ིམས་ལུགས་ས

ྲོམ་གཞི་ནང་ལས་བདག་རྣམ

ས་ཀ ིས་ལས་ཀའི་ས་ཚིགས་སུ་ལས་མི་དག་གི་འཕ ྲོད་བས ྟེན་དང་བདྟེ་འཇགས།
དྟེ་བཞིན་བདྟེ་དྲོན་གཅྟེས་ས

ྲོང་བ ྟེད་དགྲོས་པ་ལྡན་པ་ཡིན།

འདིའི་ནང་འཚུད་པ་དག་ནི།:
▪

འཕ ྲོད་བས ྟེན་དང་བདྟེ་འཇགས་ས ྟེང་ཉྟེན་ཚབས་མྟེད་པའི་ལས་ཀའི་ཁྲོར་ཡུག་
ཞིག་མཁྲོ་ས

▪

ུ།

ལས་མི་རྣམས་ཀ ི་ལས་དྲོན་ལག་བས ར་ཐུབ་པར་ཁྲོང་དག་གི་བདྟེ་དྲོན་ཆྟེད་མ
ཐུན་ར

▪

ྲོད་དང་སྲོར་གནས་བ ་ར

ྟེན་དག་འདང་ངྟེས་དང་ལ ་ས

ན་ཚ་འམ་རྨས་ས

ྲོད་རུང་བ་མཁྲོ་ས

ྲོད་བ ་ར

།

ྲོན་དག་ས ྲོན་འགྲོག་བ ྟེད་པར་ལས་མིའི་འཕ ྲོད་བས ྟེན་དང་

ལས་ཀའི་ས་ཚིགས་ཀ ི་ཆ་ར

ྟེན་དག་ལ ་ར ྲོག་བ ་ར

ུ།

ལས་མི་དག་གི་ཆྟེད་ལས་འགན།
ཁ ྟེད་ལ་སྲོ་སྲོའི་ལས་མི་རྣམས་ཀ ི་འཕ ྲོད་བས ྟེན་དང་བདྟེ་འཇགས་ངྟེས་བར ན་
བ ྟེད་པའི་ལས་འགན་ཡྲོད། ཁ ྟེད་ཀ ིས་ངྟེས་པར་དུ་ཏྲོག་དབ ིབས་རིམས་ནད་-༡༩
ཕྲོག་ས ིད་པའི་ཉྟེན་ཚབས་དག་ཕ ིར་འདྲོན་བ ྟེད་དགྲོས།
གལ་ཏྟེ་དྟེ་ལ ར་མི་ཐུབ་ཚྟེ།
ཁ ྟེད་ཀ ིས་ཉྟེན་ཚབས་དག་གང་ཐུབ་ཀ ི་ཉུང་དུ་གཏྲོང་དགྲོས།
གཤམ་དག་ས ྲོ་ནས་ཏྲོག་དབ ིབས་རིམས་ནད་-༡༩
ཕྲོག་ས ིད་པའི་ཉྟེན་ཚབས་ནས་ལས་མི་དག་ས ུང་ས
▪

ཁ ིམ་ནས་ལས་ཀ་བ ྟེད་ར

ྲོབ་བ ། དཔྟེར་ན།:

ུའི་ལག་བས ར་བ ྟེད་པ།
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▪

ལས་མི་རྣམས་ལ་ལུས་པྲོའི་ར

ང་ཐག་དང་འཕ ྲོད་བས ྟེན་ལྟེགས་པྲོ་ལག་བས ར་

བ ྟེད་དུ་འཇུག་པ།
▪

ལས་མི་རྣམས་ནད་པ་ཡིན་ས བས་ཁ ིམ་དུ་སྡྲོད་འཇུག་པ་དང་།

▪

ལས་ཀའི་ས་ཚིགས་དྟེ་འཆར་ཅན་དང་དཔ ིས་ཕ ིན་ངང་གཙང་བཟྲོ་བ ྟེད་ར

ུ།

ལས་ཀའི་ས་ཚིགས་ནང་མི་གཞན་ག ི་ཆྟེད་ལས་འགན།
ཁ ྟེད་ཀ ིས་ངྟེས་པར་དུ་སྲོ་སྲོའི་ཚྲོང་ལས་ཀ ི་ལས་དྲོན་ག ིས་ཉྲོ་མཁན་དང་ཚྲོང་
ཤག
དྟེ་བཞིན་མག ྲོན་པྲོ་ལ ་བུའི་མི་གཞན་ག ི་འཕ ྲོད་བས ྟེན་དང་བདྟེ་འཇགས་དག་ཉྟེ
ན་ཚབས་ས ྟེང་འཇུག་གི་མྟེད་པའི་ངྟེས་བར ན་བ ་དགྲོས།
གཤམ་དག་ས ྲོ་ནས་མི་གཞན་རྣམས་ཏྲོག་དབ ིབས་རིམས་ནད་-༡༩
ཕྲོག་ས ིད་པའི་ཉྟེན་ཚབས་ནས་ས ུང་ས

ྲོབ་བ ། དཔྟེར་ན།

ཁྲོང་རྣམས་ཀ ིས་གཤམ་དག་བ ྟེད་དགྲོས།:
▪

ལུས་པྲོའི་ར

ང་ཐག་ལག་བས ར་བ །

དྟེའི་ནང་འབ ྟེལ་ཐུག་མྟེད་པའི་ས

ྟེལ་འག ྟེམ་དང་རིན་ས

ྲོད་དག་འཚུད་པ་

ཡིན།
▪

འཕ ྲོད་བས ྟེན་ལྟེགས་པྲོ་ལག་བས ར་བ ྟེད་པ་དང་།

▪

གལ་ཏྟེ་དགྲོས་མཁྲོ་ཡིན་ན་མ་གཏྲོགས་ལས་ཀའི་ས་ཚིགས་ནས་ར
ད།
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ང་རིང་དུ་སྡྲོ

ལས་ཀའི་ས་ཚིགས་དང་མཐུན་ར

ྟེན་དག་སྲོར་གནས་བ ་ཚུལ་ག ི་ལས་

འགན།
ལས་ཀའི་ཁྲོར་ཡུག་གིས་ལས་མི་དང་གཞན་རྣམས་ལ་ཏྲོག་དབ ིབས་རིམས་ནད་-༡༩
འགྲོས་ར

ུའི་ཉྟེན་ཚབས་མྟེད་པའི་ངྟེས་བར ན་བ ྟེད་པར།

ཁ ྟེད་ཀ ིས་ངྟེས་པར་དུ་ལས་ཀའི་ས་ཚིགས་སྲོར་གནས་བ ྟེད་དགྲོས།
གཤམ་དག་ས ྲོ་ནས་ལས་ཀའི་ཁྲོར་ཡུག་བདྟེ་འཇགས་ཞིག་སྲོར་གནས་བ ། དཔྟེར་ན།:
▪

ལས་ཀའི་ས་ཚིགས་དྟེ་འཆར་ཅན་དང་དཔ ིས་ཕ ིན་ངང་གཙང་བཟྲོ་བ ྟེད་དགྲོས།

▪

ལུས་པྲོའི་ར
ར ྟེ་ས

▪

ང་ཐག་འཇྲོག་ཏུ་འཇུག་ཆྟེད་ལས་ཀའི་ས་ཚིགས་ཀ ི་བཀྲོད་པ་བ

ུར་བ ྟེད་པ་དང་།

ལས་ཀའི་ས་ཚིགས་ནང་གི་མི་ག ངས་ཚྲོད་འཛིན་བ ་དགྲོས།

ཁ ྟེད་ཀ ིས་སྲོ་སྲོའི་ལས་ཀའི་ས་ཚིགས་ནང་ངྟེས་པར་དུ་མཐུན་ར
ང་ངྟེས་མཁྲོ་ས
▪

ྲོད་བ ་དགྲོས།:

ཡི་ཙི་དང་ཆུ་དང་ཤྲོག་བུའི་ལག་འཕ ིས་ལྡན་པའི་ལག་འཁ ུད་མཐུན་ར
དག་མཁྲོ་ས

▪

ྟེན་

ྲོད་བ ྟེད་དགྲོས།

ལས་མི་དག་གིས་སྲོ་སྲོའི་ལག་པ་འཁ ུད་ར
ག་གཞི་ར ྟེན་ག ི་གཙང་བཟྲོ་རྫས་མཁྲོ་ས

▪

ྟེན་དག་ཀ ང་འད

ལུས་པྲོའི་ར

ུ་ས བས་བདྟེ་མྟེད་ས་རུ་ལག་ཨ་ར
ྲོད་བ ྟེད་དགྲོས།

ང་ཐག་འཇྲོག་ཐུབ་པའི་ལས་བ ྟེད་སྡྲོད་གནས་གཙང་མ་མཁྲོ་ས

ྲོ

ད་བ ྟེད་དགྲོས།
ལས་མི་རྣམས་ལ་མཐུན་ར
ག་མཁྲོ་ས

ྟེན་དག་བྟེད་ས

ྲོད་བ ྟེད་ཆྟེད་ར

ུན་གཏན་བར་གསྟེང་ད

ྲོད་བ ། བ ྟེ་བ ག་ཏུ་སྲོ་སྲོའི་ལག་པ་དག་འཁ ུད་འཇུག་པ་ལ ་བུ།
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ཆ་འཕ ིན་དང་ས

ྲོང་བརྡར།

བཀའ་ཁ བ་དང་ལ ་ར ྲོག་མཁྲོ་ས

ྲོད་བ ྟེད་ཆྟེད་ལས་འགན།

ཁ ྟེད་ཀ ི་ལས་མི་རྣམས་ལ་དྟེ་དག་གི་ལས་ཀ་ནས་ཏྲོག་དབ ིབས་རིམས་ནད་-༡༩
ཕྲོག་པའི་ཉྟེན་ཚབས་ནས་ས ུང་ས

ྲོབ་བ ྟེད་པར།

ཁ ྟེད་ཀ ིས་ངྟེས་པར་དུ་ཁྲོང་རྣམས་ལ་དགྲོས་ངྟེས་ཆ་འཕ ིན་འམ་ས
མཁྲོ་ས

ྲོང་བརྡར་དག་

ྲོད་བ ྟེད་དགྲོས།

འདིའི་ནང་གཤམ་དག་འཚུད་པ་ཡིན།:
▪

ལག་པ་དག་ཚུལ་མཐུན་ངང་འཁ ུད་ར

▪

དགྲོས་ངྟེས་ས ྟེར་ས ུང་ཡྲོ་ཆས་གང་ཡང་ཇི་ལ ར་ལ ུ་ས
བ ་ཚུལ་ཐད་ཀ ི་ས

ུའི་ལམ་ས ྲོན།
ིག་དང་བྟེད་ས

ྲོད་

ྲོང་བརྡར།

▪

གཙང་བཟྲོ་ཇི་ལ ར་དང་ནམ་བ ྟེད་ཚུལ་ཐད་ཀ ི་ས

▪

ཁ ིམ་དུ་ལས་ཀའི་ས་ཚིགས་བདྟེ་འཇགས་ཞིག་ས

ྲོང་བརྡར།

ིག་བཀྲོད་བ ་ཚུལ་ཐད་ཀ ི་བ

ཀའ་ཁ བ་དང་།
▪

གལ་ཏྟེ་ནད་པ་ཡིན་ན་ལས་ཀར་མི་བས

ྲོད་པར་ཁ ིམ་དུ་སྡྲོད་ར

ུའི་ཐད་

ཀ ི་བཀའ་ཁ བ།

གྲོ་བསྡུར་བ ྟེད་ཆྟེད་ལས་འགན།
ཁ ྟེད་ཀ ིས་ངྟེས་པར་དུ་ཏྲོག་དབ ིབས་རིམས་ནད་-༡༩
འབ ྟེལ་ཡྲོད་ཀ ི་འཕ ྲོད་བས ྟེན་དང་བདྟེ་འཇགས་གནད་དྲོན་དག་གི་ཐད་ལས་མི་རྣམས
་ཀ ི་ལ ན་གྲོ་བསྡུར་བ ྟེད་པ་དང་།
ལས་མི་རྣམས་ལ་བསམ་ཚུལ་དང་སྟེམས་འཁུར་སྨ ་བར ྲོད་བ ྟེད་པའི་གྲོ་ས བས་ས

ྲོ

ད་དགྲོས།
བསམ་ཚུལ་དག་བླངས་ཏྟེ་ལས་མི་རྣམས་ལ་གྲོ་བསྡུར་མཇུག་འབ ས་དག་སླྲོབ་ས ྲོན་
བ །
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ཁ ྟེད་ལ་གཤམ་དག་བ ྟེད་ས བས་ལས་མི་དག་གི་ལ ན་གྲོ་བསྡུར་བ །:
▪

ཉྟེན་ཚབས་དཔ ད་ཞིབ་ཞིག་བཀྲོད་འདྲོམ་བ ྟེད་པ།

▪

ཁ ིམ་ནས་ལས་ཀ་བ ྟེད་ར
ལུས་པྲོའི་ར
ས

ུའི་ངྲོ་ས

ྲོད་བ ྟེད་པའམ།

ང་ཐག་འཇྲོག་པའི་ངྟེས་བར ན་བ ྟེད་པར་ལས་ཀའི་ས་ཚིགས་དམ་བ

གས་བ ྟེད་པ་ལ ་བུའི་ཉྟེན་ཚབས་དག་ས ངས་འཛིན་བ ྟེད་ཆྟེད་ཚྲོད་འཛིན་ཐ

བས་ལམ་དག་གི་ས ྲོར་ཐག་གཅྲོད་བ ྟེད་པ།
▪

ལས་ཀའི་ས་ཚིགས་མཐུན་ར

▪

ལས་མི་རྣམས་ཀ ི་འཕ ྲོད་བས ྟེན་དང་བདྟེ་འཇགས་ལ་ཤུགས་ར
ས ིིད་པའི་ས

ྟེན་དག་གི་ས ྲོར་ཐག་གཅྲོད་བ ྟེད་པ་དང་།
ྟེན་ས

ྲོད་

ུར་བཅྲོས་གཞན་དག་གི་ག ྲོས་འཆར་འདྲོན་པ།

ཁ ྟེད་ཀ ིས་ངྟེས་པར་དུ་མྲོས་མཐུན་བ ས་པའི་བས ྟེན་གཏུག་ར

ུད་རིམ་དག་ར ྟེས

་འབ ང་བ ྟེད་དགྲོས།
གལ་ཏྟེ་དྟེར་འཕ ྲོད་བས ྟེན་དང་བདྟེ་འཇགས་ཀ ི་ངྲོ་ཚབ་ཡྲོད་ན།
ཁ ྟེད་ཀ ིས་ངྟེས་པར་དུ་ཁྲོང་རྣམས་བས ྟེན་གཏུག་ནང་འཇུག་དགྲོས།

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

ྲོད།
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