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སྟེམས་ཁམས་འཕོད་བསྟེན་གྱི་དཀའ་ངལ་བརྒྱུད་མོང་བའྱི་མྱི་སྣ་གྲགས་ཅན་འགའ།

ཁོང་ཚོར་སེམས་ཁམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རུང་། དེས་ཁོང་ཚོའྱི་མགོ་གནོན་ཐུབ་མེད། ད་ཆ་ཁོང་

ཚོ་ནྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁོན་དུ་གྲགས་ཆེ་བའྱི་སོབ་དཔོན་དང་། ཚན་རྱིག་པ། སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་བ། རོམ་

པ་པོ། ཉམས་ཞྱིབ་པ། ཁོར་ཡུག་དང་དུད་འགྲོའྱི་རང་དབང་འཐབ་རོད་པ། སྒྱུ་རལ་པ། འཁྲབ་སོན་པ། 

གཞས་པ་གཞས་མ། ལུས་རལ་པ། དགེ་རྒན་སོགས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གྲལ་མགོར་སེབས་པའྱི་མྱི་སྣ་ཤ་

སག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་མ་ཟད། མྱི་མང་འབུམ་ཕྲག་མང་པོར་རེ་བ་དང་། སོབས་པ་སྦྱིན་པའྱི་རླབས་

ཆེན་མྱི་སྣར་གྱུར་ཡོད།

བོད་མིའི་སེམས་ཁམས་འཕོད་བསེན་།
2016
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སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསེན་གྱི་དཀའ་ངལ་འདྱི་དེང་སྐབས་གསར་དུ་མངོན་བཞྱིན་པ་

ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་ལ་ང་ཚོས་ཐ་གཅྱིག་ཏུ་ལན་འདེབས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་མ་རེད། 

དམྱིགས་བསལ་གྱིས་སྤྱི་ཚོགས་འཕྲོད་བསེན་གྱི་ར་འཛུགས་དང་རྱིགས་ལམ་གྲུབ་མེད་

པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཁག་ལ་མཚོན་ན་ཞྱིབ་འཇུག་རྒྱུ་ཆ་གང་ཡང་མེད་པས་དྱི་བ་འདྱིར་ལན་

འདེབས་རྒྱུའྱི་གཞྱི་མེད། སྤྱི་ལོ་༡༩༨༠ སོན་གྱི་ཨ་རྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་འཕྲོད་

བསེན་གནས་བབ་ལ་མཚོན་ན་ཡང་གཏྱིང་ཟབ་པ་དང་གོ་རྱིམ་ལྡན་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་རྒྱུ་

ཆ་རེད་ཁག་པོ་ཡོད། སྤྱི་ལོ་༡༩༧༥ ནས་༡༩༨༦ ལོའྱི་དབར་དེར་“སེམས་ཁམས་འཕྲོད་

བསེན་ཞབས་ཞུའྱི་རྣམ་གྲངས་རྱིམ་པ་ཡོངས་ནས་མངོན་གསལ་དོད་པོར་ཁ་སྣོན་བྱས་

ཡོད་ཀང་། སྤྱི་ལོ་༡༩༨༦ ལོར་མ་ཡང་ཨ་རྱིའྱི་མྱི་དར་མ་སྤྱིའྱི་བརྒྱ་ཆ་ཉུང་ཤས་(བརྒྱ་ཆ་

གཉྱིས་ལས་ཉུང་བ་)ཤྱིག་ལ་མ་གཏོགས་སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསེན་གྱི་ཞབས་ཞུའྱི་གོ་

སྐབས་ཐོབ་མེད།”།1 (BJ Burns 1980)   

སྤྱི་ལོ་༡༩༨༣ དང་། ༢༠༠༦  དེ་བཞྱིན་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ ལོ་སོ་སོར་ཨ་རྱི་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་མྱིའྱི་

སེམས་ཁམས་ལ་ཐེབས་པའྱི་གནོན་ཤུགས་(stress) སྐོར་ལ་ཡོངས་ཁབ་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་

ཅྱིག་བྱས་པ་རེད། “ཞྱིབ་འཇུག་རྱིམ་པ་གསུམ་པོའྱི་ནང་གསལ་བ་ལྟར་ན། སྐེས་པ་སྐེས་མ་

1 Barbara J. Burns, Ph.D. (1980) Mental Health Service Use By Adolescents in The 1970s and 

1980s. US National Library of Medicine, National Institute of Health. Retrieved from http://

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2005050 

སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསེན། 

འདེ་རྱིག་ལྡན། 

བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕྲོད་བསེན་ད་བ།
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གཉྱིས་ལས་སེམས་ཁམས་ལ་གནོན་ཤུགས་ཆེ་བ་སྐེས་མ་ཚོ་ཡྱིན་པ་དང་། ན་ཚོད་དང་། 

སོབ་སྤོང་། ཡོང་སོ་སོགས་ཇྱི་ལྟར་ཆུང་ན་སེམས་པའྱི་གནོན་ཤུགས་དེ་ཙམ་གྱིས་ཆེ2་

”(Cohen & Janicki 2012) བ་ཡོད། ཞྱིབ་འཇུག་གྲུབ་དོན་འདྱི་ལྟར་ན། དུས་རབས་

གསར་བ་གསར་པར་འཇུག་རྱིམ་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་སེམས་ཁམས་ལ་གནོན་ཤུགས་ཕོགས་

ཚད་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བཞྱིན་ཡོད་ལ། དེ་མཚུངས་སུ་ལུས་སེམས་གཉྱིས་ལ་འཕྲད་པའྱི་འཕྲོད་

བསེན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡང་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བཞྱིན་ཡོད། སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསེན་གནས་

བབ་ལོ་རེར་ཇེ་སྡུག་ཡྱིན་མྱིན་ཐད་ཞྱིབ་འཇུག་པ་ཚོ་ཁ་གཅྱིག་གྲགས་མྱིན་པ་འད།

སྤྱིའྱི་ཆ་ནས་བཤད་ན། སེམས་ལ་གནོན་ཤུགས་ཆེ་བའྱི་འཚོ་བའྱི་འགྱུར་ལྡགོ་ཁག་གྱིས་ལུས་

སེམས་གཉྱིས་ཀར་ནད་གཞྱི་སྣ་ཚོགས་པ་བསྐེད་པར་འདདོ་བཞྱིན་ཡདོ། ཁོར་ཡུག་དང་། 

ཟས་རྱིགས3། (Gregoire 2015) གསར་བྱུང་གྱི་སྨན་རྫས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་ཀང་མྱིའྱི་སེམས་

ཁམས་འཕྲདོ་བསེན་ལ་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་བཞྱིན་ཡདོ། ལ་ོངོ་ལྔ་བཅུའྱི་ཡར་སནོ་ལ་ང་ཚོའྱི་

བཟའ་བཏུང་ཡདོ་ཚད་རང་བྱུང་གྱི་ཐོན་རྫས་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། མྱི་རྣམས་ཀང་རང་གྱི་སྐེས་ས་

སྐེས་ཡུལ་ཙམ་དུ་འཚོ་སདོ་བྱེད་པ་རེད། 

དེང་གྱི་ཆར་ག་ོལའྱི་ཤར་ནུབ་གང་སར་འཐོར་བ་མ་ཟད། ང་ཚོའྱི་བཟའ་བཏུང་ཕལ་ཆེ་བ་

རང་བྱུང་མ་ཡྱིན་པ་དང་། ཐོན་ཁུངས་མྱི་གཙང་བ། ག་ོལ་ཤར་ངོས་ཀྱི་ཟས་རྱིགས་ནུབ་ལ་

སྐེལ་བ་དང་། ནུབ་ངོས་ཀྱི་ཟས་རྱིགས་ཤར་ལ་སྐེལ་ནས་རལོ་བ་རེད། 

2 Cohen, S., & Janicki-Devert, D. (2012). Who’s Stressed? Distributions of Psychological Stress 

in the United States in Probability Samples from 1983, 2006, and 2009. Journal of Applied 

Social Psychology, 42, 1320-1334 

3  Carolyn Gregoire, (2015) Diet May Be As Important To Mental Health As It Is To Physical 

Health. Huffington Post. Retrieved Aug. 21, 2016, from http://www.huffingtonpost.

com/2015/02/24/diet-mental-health_n_6566376.html 
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མདརོ་བསྡུས་ནས་བཤད་ན། དེང་གྱི་ཆར་ང་ཚོའྱི་ཕྱི་ནང་གྱི་ཁོར་ཡུག་ཁནོ་ཡངོས་ལ་འགྱུར་

ལྡགོ་ཆེན་པ་ོབྱུང་ཡདོ་པ་དང་། ཡདོ་ཚད་ཁྲམོ་རྭའྱི་དཔལ་འབོྱར་ལ་བརེན་པའྱི་འཚོ་བའྱི་

གནནོ་ཤུགས་ཀང་ཉྱིན་རེ་ལས་ཉྱིན་རེར་ཇེ་ཆེར་འགྲ་ོབཞྱིན་ཡདོ། 

མྱིག་སའྱི་བོད་ཁུལ་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་ཁྲོད་དུ་སེམས་ཁམས་

ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། ཞྱིབ་འཇུག་གྲུབ་དོན་གསལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆའམ། སེམས་

ཁམས་རྱིག་པའམ། སྨན་པས་དཔྱད་ཞྱིབ་ཀྱིས་ཡྱིག་ཚགས་སུ་བཀོད་པ་སོགས་ཁ་འཐོར་དུ་

ཡོད་ངེས་ཀང་། བོད་མྱི་དམྱིགས་སུ་བཟུང་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པ་ཁག་ཅྱིག་ལས་མེད། དེ་

ནྱི་ཕྱིར་སོད་བོད་མྱིའྱི་ཁྲོད་སེམས་གཅོང་གོ་འཛོལ་(PTSD)གྱི་ནད་ཡོད་མེད་ལ་དཔྱད་པ་

ཙམ་ཡྱིན། 

དེ་དག་ལས་ཞྱིབ་འཇུག་གྲུབ་དོན་གཅྱིག་ཏུ་ཕྱི་སོད་བོད་མྱིའྱི་ཁྲོད་“སེམས་གཅོང་གོ་

འཛོལ་(PTSD)ཁབ་ཚད་བརྒྱ་ཆ་11-23%དང་། འཇྱིགས་དངངས་གོ་འཛོལ་(anxiety 

disorder) ཁབ་ཚད་བརྒྱ་ཆ་25-77% བར། ཡྱིད་ཞུམ་ལྱི་མོ་(major depression 

disorder) ཕོགས་ཚད་བརྒྱ་ཆ་11.5-57% བར་ཡྱིན4”་ལུགས་གསལ་ཡོད། དོན་དངོས་

ཐོག་ཕྱི་ནང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསེན་གྱི་དཀའ་ངལ་དེ་སེམས་ངལ་དང་། 

འཇྱིགས་དངངས་གོ་འཛོལ། སེམས་གཅོང་གོ་འཛོལ་ཙམ་མྱིན་ལ། སེམས་ཁམས་ཀྱི་དཀའ་

ངལ་ཟེར་བ་དེ་བོ་མ་བདེ་བ་དང་། ཡྱིད་མ་ཚིམས་པ། ཁོང་ཁྲོ་ལངས་པ་ཙམ་གཏན་ནས་

མྱིན། དེ་ནྱི་ལུས་ཀྱི་ནད་ལས་ན་ཟུག་ཆེ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན།

4  Mills et. al. 2005. DOI:10.1186/1472-698X-5-7
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སྟེམས་ཁམས་འཕོད་བསྟེན་ཟྟེར་བ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ།1

“སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསེན་ནང་ང་ཚོའྱི་མོང་ཚོར་དང་། སེམས་གཤྱིས་སམ་སེམས་ཁམས། 

སྤྱི་ཚོགས་འཚོ་བའྱི་བདེ་ཐབས་སོགས་ཚུད་ཡོད་ལ། འདྱི་དག་གྱིས་ང་ཚོའྱི་བསམ་བོ་དང་། 

ཚོར་བ། ལུས་ངག་གྱི་བྱེད་ལས་བཅས་ལ་ཐད་ཀར་ཤུགས་རྐེན་སྤོད་བཞྱིན་ཡོད། སེམས་

ཁམས་འཕྲོད་བསེན་གྱིས་ང་ཚོར་སེམས་ངལ་ལ་གདོང་ལེན་ཇྱི་ལྟར་བྱེད་མྱིན་དང་། གཞན་

ལ་འབེལ་འདྱིས་བྱེད་སངས། ཉྱིན་རེའྱི་འཚོ་བའྱི་ཁྲོད་ཐག་གཅོད་ཇྱི་ལྟར་བྱེད་མྱིན་སོགས་

ལ་རོགས་འདེགས་བྱེད་ཐུབ། མདོར་ན། སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསེན་འདྱི་མྱི་ཞྱིག་མྱི་ཚེའྱི་

གནས་རྱིམ་སེ། བྱྱིས་དུས་དང་གཞོན་དུས། ན་ཚོད་དར་བའྱི་སྐབས་སོགས་གང་དུ་ཡང་

གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད།  

གལ་སྱིད་ཁདོ་ཀྱིས་འཚོ་བའྱི་གནས་བབ་གང་རུང་ཅྱིག་ཏུ་སེམས་ཁམས་འཕྲདོ་བསེན་དང་

འབེལ་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཉམས་སུ་མངས་ཡདོ་ན་དེས་ཁདོ་ཀྱི་བསམ་བ་ོདང་། སེམས་ཁམས། 

བྱ་སྤདོ་བཅས་པར་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་ཡདོ་སྱིད། སེམས་ཁམས་འཕྲདོ་བསེན་གྱི་དཀའ་ངལ་

འདྱི་བསྐེད་པར་རྒྱུ་རྐེན་མང་པ་ོཡདོ་ངེས་པ་ལས།

• རྱིགས་རྫས་དང་ཀླད་པའྱི་རྫས་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་པའྱི་སྐེ་དངོས་ཀྱི་རྐེན་དང་། 

• ག་ོབུར་བའྱི་འཇྱིགས་པ་དང་། གཉའ་གནོན་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་པའྱི་འཚོ་བའྱི་ཉམས་མངོ་།

•ནང་མྱི་ཉེ་འབེལ་གང་རུང་སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསེན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་སོཌ་རྱིགས་  

  རྒྱུད་ལས་བྱུང་བ་སོགས་ཚུད་ཡོད།

   

སེམས་ཁམས་འཕྲདོ་བསེན་གྱི་དཀའ་ངལ་འདྱི་རྒྱུན་མཐོང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་བཅསོ་ཐབས་མང་

པ་ོཡདོ། དགས་བསྐེད་བྱུང་བའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཀང་མང་པ་ོཡདོ།”

1 Author Unknown, (yr unknown), What is Mental Health?. U.S Department of Health & 

Human Services Website. Retrieved Aug. 2016 from https://www.mentalhealth.gov/basics/

what-is-mental-health/  
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དུས་རྒྱུན་ང་ཚོར་ཆམས་པ་ཙམ་བྱུང་ཡང་སྨན་པར་བསེན་པ་དང་སྨན་འཐུང་བཞྱིན་ཡོད། 

ཡྱིན་ན་ཡང་། སེམས་ཁམས་ལ་འཕྲད་དང་འཕྲད་བཞྱིན་པའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་སྣང་

མེད་དུ་འཇོག་བཞྱིན་ཡོད། དོན་དངོས་ཐོག  ལུས་ཀྱི་བདེ་ཐང་གལ་གནད་ཆེ་བ་ཇྱི་བཞྱིན་

སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསེན་དེ་ཡང་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན།

ཨ་རྱིར་མཚོན་ན། “སེམས་ཁམས་ན་ཚས་ལོ་རེའྱི་ནང་མྱི་དར་མ་སྤྱིའྱི་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་དགུ་

དང་། གཞོན་པ་(ལོ་༡༣་ནས་༡༩ བར་)སྤྱིའྱི་བརྒྱ་ཆ་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་དྲུག བྱྱིས་པ་སྤྱིའྱི་བརྒྱ་ཆ་

བཅུ་དྲུག་ཙམ་ལ་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་བཞྱིན་ཡོད།1” (Holthaus, Yr unknown) སྤྱི་

ཚོགས་ཁོན་ཡོངས་སུ་སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསེན་གནས་བབ་སྤྱི་དང་། ཁད་པར་དུ་སེམས་

ཁམས་འཕྲོད་བསེན་གྱི་དཀའ་ངལ་ལམ་ནད་གཞྱི་ཕོགས་མཁན་ཚོའྱི་བདེ་སྡུག་དང་། ཁོང་

ཚོའྱི་ལུས་སེམས་གཉྱིས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་མ་ཤེས་པས།  ཁོང་ཚོར་ཚོད་འཛིན་དཀའ་བ་དང་། 

སོན་དཔག་བྱེད་མྱི་ཐུབ་པ། ངེས་གཏན་མེད་པ་སོགས་ཀྱི་མྱིང་འདོགས་དང་།  དུས་དེ་རྱིང་

ཡྱིན་ཡང་། གནས་བབ་དངོས་མ་ཤེས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་སྤྱི་ཚོགས་སེང་ནས་སེམས་

ཁམས་ནད་པ་ཚོར་ལྟ་སངས་ངན་པ་འཛིན་མཁན་ཡོད། 

ཨོ་སུ་ཁྲུ་རེ་ལྱི་ཡ་ནུབ་རྒྱུད་(Western Australia)སྱིད་གཞུང་གྱི་སེམས་ཁམས་འཕྲོད་

བསེན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦ ལོར་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པ་ལྟར་ན། “མྱི་བཞྱི་རེའྱི་ནང་

1 Jean Holthaus, (Yr Unknown). The Importance of Mental Health Awareness. Pine Rest 

Mental Health Services Website. Retrieved on Aug. 20, 2016 from https://www.pinerest.org/

mental-health-awareness/ 

སྟེམས་ཁམས་འཕོད་བསྟེན་གྱི་གོ་རོགས་སྟེལ་དགོས་པའྱི་
གལ་ཆྟེའྱི་རང་བཞྱིན། 

      Why Mental Health Awareness Is Important?      

为什么心理健康意识很重要？
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གྱི་གཅྱིག་གྱིས་ཡྱིད་ཞུམ་ནྱི་མྱི་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཞན་ཆའྱི་མངོན་རགས་ཤྱིག་ཡྱིན་པས། ཡྱིད་

ཞུམ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ལ་ལས་ཀ་སྤོད་མྱི་སྱིད་” ཟེར་བ་དང་། བཅར་འདྱི་བྱེད་སའྱི་མྱི་

འབོར་སྤྱིའྱི་“གསུམ་ཆ་གཅྱིག་ཙམ་གྱིས་ཡྱིད་ཞུམ་སེམས་ནད་ཡོད་པའྱི་ཆབ་སྱིད་པ་

ཞྱིག་ལ་འསོ་མྱི་འཕེན་2”(Western Australia) ཟེར། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་དངོས་ཡོད་

གནས་བབ་མ་ཤེས་པས་དབང་གྱིས་སེམས་ཁམས་ནད་པར་དོན་དངོས་དང་མྱི་འཚམས་

པའྱི་ལྟ་སངས་ཤྱིག་བཟུང་བ་དེས། སེམས་ཁམས་ནད་པའྱི་ཡྱིད་ལ་ “ངོ་ཚ་དང་། ལེ་

བདའ། རེ་བ་ཟད་པ། སྡུག་བསལ་བ་” (Western Australia) སོགས་ཀྱི་ཚོར་བ་དང་

མོང་བ་ཁ་སོྣན་རྒྱག་གྱི་ཡོད། 

༢༠༠༥ ལོར་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་སེམས་ཁམས་གསོ་དཔྱད་དུས་དེབ་(British Journal of Psy-

chiatry) སེང་“ཧོང་ཀོང་ནང་གྱི་གས་སེམས་(Schizophrenia / 精神分裂症 )

ཕོགས་པའྱི་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལྟ་སངས་ངན་པ་ཉམས་སུ་མོང་སངས་” ཞེས་པའྱི་

རོམ་ཡྱིག་ཏུ་སེལ་བ་དེར་གསལ་བ་ལྟར་ན། “གཅྱིན་སྱི་ཟ་ཁུ་ཡོད་པའྱི་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་རང་

རང་གྱི་ཁྱིམ་མྱི་དང་། བཟའ་ཟླ། གྲོགས་གྲོགས་མོ། ལས་རོགས་བཅས་ནས་ལྟ་ཚུལ་ངན་པ་

ཉམས་སུ་མོང་ཚད་བརྒྱ་ཆ་བཅོ་ལྔ་དང་། གས་སེམས་ཕོགས་པའྱི་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་ལྟ་སངས་

ངན་པ་ཉམས་སུ་མོང་ཚད་བརྒྱ་ཆ་བཞྱི་བཅུ་རེད3་”ཟེར། 

གནས་སངས་འདྱི་འདའྱི་འགོ་ནས་མྱི་མང་པསོ་སེམས་ཁམས་མྱི་བདེ་བའྱི་དཀའ་ངལ་རྣམས་

རང་གཞན་ཀུན་ལ་གསང་རྒྱ་བྱེད་བཞྱིན་ཡདོ། ཕྱིས་སུ་སེམས་ཁམས་འཕྲདོ་བསེན་གྱི་དཀའ་

ངལ་ཇེ་ཐུར་སོང་བས་སྤྱི་ཚོགས་སེང་རང་སགོ་གཅདོ་མཁན་ཇེ་མང་དུ་འགྲ་ོབ་རེད། དོན་

དངོས་ཐོག  སེམས་ཁམས་ནད་པ་ཡང་མྱི་གཞན་ཀུན་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན།

2 Author Unknown (Yr Unknown) What is Stigma? Government of Western Austrialia Mental 

Health Commission’s Website. Retrieved on Aug. 19 2016 from http://www.mentalhealth.

wa.gov.au/mental_illness_and_health/mh_stigma.aspx 

3 Sing Lee, Margaret (2005). Experience of Social Stigma By People With Schizophrenia in 

Hong kong. British Journal of Psychiatry. 186 (2) 153-157 
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སྟེམས་ཁམས་འཕོད་བསྟེན་དང་འབྟེལ་བའྱི་
དོན་དངོས་བཅུ།

10 Facts on Mental Health 
心理健康10事实

1. འཛམ་གྱིང་ཁོན་གྱི་བྱྱིས་པ་དང་གཞོན་པ་སྤྱིའྱི་གྲངས་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་ཤུ་ཙམ་ལ་

སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསེན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད།     ་              

                                                                 

2. སེམས་ཁམས་དང་མོས་རྫས་ངན་གོམས་ཀྱི་དཀའ་རོག་འདྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁོན་གྱི་ཞ་སོྐན་

འབྱུང་གཞྱིའྱི་རྐེན་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡྱིན། ་     

              

3. ལོ་རེའྱི་ནང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁོན་དུ་རང་སོག་གཅོད་མཁན་འབུམ་བརྒྱད་རེ་འབྱུང་བཞྱིན་

ཡོད་ལ། སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསེན་གྱི་དཀའ་ངལ་དང་དེས་སྣེ་ཁྲྱིད་པའྱི་ཆང་རག་

གྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁོན་གྱི་རང་སོག་གཅོད་པའྱི་གྲངས་འབོར་དེར་རྐེན་གཙོ་བོ་བྱེད།         

   

4. དམག་འཁྲུག་དང་རང་བྱུང་གྱི་གནོད་འཚེས་སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསེན་དང་། སྤྱི་

ཚོགས་སེམས་ཁམས་ཀྱི་བདེ་ཐབས་ལ་ཤུགས་རྐེན་ཆེན་པོ་ཐེབས་བཞྱིན་ཡོད།       

                             

5. སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསེན་གྱི་དཀའ་ངལ་འདྱི་ནད་རྱིགས་གཞན་བསྐེད་ཉེན་གྱི་རྒྱུ་

རྐེན་གལ་གནད་ཆེ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ། དེ་བཞྱིན་བསམ་བཞྱིན་དང་བསམ་བཞྱིན་མ་

ཡྱིན་པའྱི་རྨས་སྐོན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་རྐེན་ཡང་ཡྱིན།          ་             

                                                       

6. སེམས་ཁམས་ནད་པ་དང་། ཁོང་ཚོའྱི་ཁྱིམ་མྱི་སོགས་ལ་སྤྱི་ཚོགས་སེང་ནས་ཚུལ་

མྱིན་གྱི་བལྟ་ཚུལ་དང་། མཐོང་ཕོགས་ངན་པ་འཛིན་པ། དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་པ་བཅས་

ཀྱིས་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་སེམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རོགས་འཚོལ་རྒྱུར་བཀག་འགོག་

བྱེད་བཞྱིན་ཡོད།     ་        
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7. རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞྱིག་ཏུ་སེམས་ཁམས་ནད་པའྱི་འགྲོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་རོག་རོལ་

གཏོང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཡང་ཡང་འབྱུང་གྱི་ཡོད། (བཙན་གྱིས་བཀག་ཉར་བྱེད་པ་

དང་། མཐའ་ལ་དེད་པ། མྱི་སེར་གྱི་ཆེ་མཐོང་དང་བསམ་སྤོད་ལ་བརྱི་མེད་རོག་རོལ་

གཏོང་བ་སོགས་ཚུད་ཡོད།)         ་                                                                      

8. རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁོན་དུ་སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསེན་ཐད་ལ་ཆེད་ལས་མཁས་པ་སོགས་ར་

འཛུགས་བྱེད་སངས་ཐད་དོ་མྱི ་མཉམ་པའྱི་ཧེ ་བག་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ ་ཤོར་ཡོད། 

9. སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསེན་ཞབས་ཞུའྱི་ནུས་པ་གོང་འཕེལ་གཏོང་བ་བཀག་རྒྱ་ལྔ་

ཙམ་ཡོད། (ཞྱིབ་ཆ་འཛམ་གྱིང་འཕྲོད་བསེན་ར་འཛུགས་ཀྱི་ད་བར་གཟྱིགས་རོགས།)        

10. སྱིད་གཞུང་ཁག་དང་། ཞལ་འདེབས་གནང་མཁན། དེ་བཞྱིན་སེམས་ཁམས་འཕྲོད་

བསེན་ཞབས་ཞུར་བསེན་མཁན་ཚོ་དང་ཁོང་ཚོའྱི་ཁྱིམ་མྱི་དག་གྱི་མགྲྱིན་ཚབ་པ་

ཚོས་མཉམ་ལས་སོས། སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསེན་ཞབས་ཞུ་ཇེ་རྒྱས་སུ་གཏོང་དགོས། 

དུམ་ཚན་འདྱི་འཛམ་གྱིང་འཕྲོད་བསེན་ར་འཛུགས་(WHO)ཀྱི་ད་བ་ལས་བཏུས་སྒྱུར་བྱས།

Author Unknown, (yr unknown), 10 Facts on Mental Health. World Health Orgnization’s 

Website. Retrieved Aug. 28, 2016 from http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/

mental_health_facts/en/

སྟེམས་ཁམས་ནད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཀོག་མཁན་ཁོད་ཀྱི་མཐོང་ཕོགས་ངན་པའྱི་གནོད་
ཐྟེབས་རྨས་མ་ཡྱིན་ཡང་སྱིད་པས། སྟེམས་ཁམས་འཕོད་བསྟེན་ཤྟེས་རྒྱུ་གལ་ཆྟེ།
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ཕྱི་ནང་གྱི་བོད་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཉམས་སུ་མོང་བཞྱིན་པའྱི་

སྟེམས་ནད་ཁག་ཅྱིག

དོན་མེད་ལ་སེམས་ཁྲལ་ལངས་པ་དང་། 

དངངས་འཚབ་སྐེས་པ། འཇྱིགས་སྣང་སྐེས་

པ། ཐོལ་བྱུང་དུ་བྱ་བྱེད་སྣ་ཚོགས་སེལ་བ་

སོགས་ཀྱི ་ནད་རགས་ཡོད་པའྱི ་སེམས་

ཁམས་ཀྱི་ནད་ཅྱིག་ཡྱིན། 

འཇྱིགས་དངངས་གོ་འཛོལ་ཕོགས་པའྱི་མྱི་

རྣམས་ཀྱིས་གཤམ་གྱི་མོང་བ་ཆ་ཚང་ངམ་

རྱིགས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཉམས་སུ་མོང་སྱིད།

ལུས་པོ་སྤྱིའྱི་ཆ་ནས། ངལ་དུབ་ཆེ་བ། བག་

མྱི་ལྷོད་པ། དོན་མེད་རྔུལ་ཆུ་བཞུར་བ།

བྱ་སྤོད་ཀྱི་ངོས་ནས།  ཚད་བརྒལ་དོགས་

ཟོན་ཆེ་བ་དང་། ཡྱིད་སུན་ས་བའམ་ཁོང་ཁྲོ་

ལངས་ས་བ།

འཇྱིགས་དངངས་གོ་འཛོལ། 
Anxiety Disorder / 焦虑症

རྱིག་ཤྟེས་ཀྱི་ཆ་ནས།  བསམ་བོ་གཅྱིག་རེས་

གཉྱིས་མཐུད་དུ་འགྲན་རོད་བྱེད་པ་ལྟར་

འཁོར་བའམ། དགོས་མེད་ཀྱི་བོ་འད་མྱིན་

འཁོར་བ། 

གཞན་ཡང་། དངངས་འཚབ་སྐེ་བ་དང་། 

སེམས་ཁྲལ་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་བྱེད་པ། 

འཇྱིགས་སྣང་དང་། ལྟས་ངན་པ་ཞྱིག་གམ། 

སྱིགས་མའྱི་འཇྱིག་པ་ངན་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་

འབྱུང་ཉེན་ཆེ་བར་དགོས་པ། གཉྱིད་ཁམས་

མྱི་བདེ་བ། ཞེ་མེར་བ། བ་ོརྱིག་སྒྱིམ་མྱི་ནུས་

པ། སྱིང་གྱི་འཕར་ལྡྱིང་མྱི་སམོས་པར་ཚོར་བ། 

འདར་ཟུག་རྒྱག་པ་སགོས་མངོ་།

“ཚན་རྱིག་རྱིགས་ལམ་གྱི་དགོས་དམྱིགས་ངོ་མ་ནྱི། 

དོན་དངོས་ཐོག་ཤྟེས་མྟེད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རང་

གྱིས་ཤྟེས་ཡོད་པར་རོམ་པའྱི་རང་བྱུང་གྱིས་ཁྟེད་རང་

ལམ་ནོར་དུ་འཁྱིད་མྟེད་པ་ཁག་ཐྟེག་བྱྟེད་རྒྱུ་དྟེ་ཡྱིན།” 

Robert M. Pirsig, Zen and the Art of 
Motorcycle. 1974
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སེམས་ཁམས་གཏྱིང་ནས་ཞུམ་པ་དང་། བྱ་

བྱེད་གང་ལ་ཡང་སྤོ་བ་མེད་པར་ཁེར་རྐང་

དང་མུན་ནག་ནང་སོད་རྒྱུར་ངང་གྱིས་

ཕོགས་པའྱི་ཀླད་པའྱི་བྱེད་ལས་ཉམས་པའྱི་

ནད་ཅྱིག་ཡྱིན། དུས་རྒྱུན་སེམས་པ་སྐོ་སྣང་

གྱིས་ཁེངས་པ་དང་། བྱ་བྱེད་གང་ལ་ཡང་སྤོ་

བ་མེད་པར་གྱུར་བའྱི་ངང་ཚུལ་འདྱི་ཐོག་

མར་འབྱུང་། 

ཡྱིད་ཞུམ་ལྱི་མོ་ཕོགས་པའྱི་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་

གཤམ་གྱི་མོང་བ་ཆ་ཚང་ངམ་རྱིགས་ཁ་

ཤས་ཤྱིག་ཉམས་སུ་མོང་སྱིད།

སྟེམས་ཁམས་ཀྱི་ཐད་ནས། དངངས་འཚབ་

སྐེས་པ། གཞན་སེམས་མེད་པ། ཡྱིད་མྱི་ཚམིས་

པ། གནོང་འགདོ་སྐེས་པ། ར་ེབ་ཟད་པ། བྱ་བྱེད་

མང་པརོ་དང་དདོ་མེད་པ།  དགའ་སྐའོྱི་ཧ་ེ

བག་རོྒད་པ། སྐ་ོཤས་ཆ་ེབ་སགོས།

གཉྱིད་ཀྱི་ཐད་ནས། ནངས་ས་བོ་གཉྱིད་

སད་པ། གཉྱིད་ཚོད་མེད་ཁུགས་པ། གཉྱིད་

མྱི་ཁུགས་པའམ། གཉྱིད་ཀང་ངལ་གསོ་མྱི་

ཐེབས་པ་སོགས།

ཡྱིད་ཞུམ་ལྱི་མོ། 
Major Depression Disorder / 严重抑郁

ལུས་སྤྱིའྱི་ཆ་ནས། ཚོད་མེད་ལྟོགས་པ། ངལ་

དུབ་ཆེ་བ། ཟས་ཀྱི་དང་ག་ཉམས་པ། ལྷོད་

སོད་མེད་པ་སོགས།

བྱ་སྤོད་ཀྱི་ཐད་ནས།  འཚུབ་ཆ་རྒོད་པ། 

ཚོད་མེད་དུ་ངུ་བ། ཞེ་སུན་ནམ་ཁོང་ཁྲོ་

ལངས་ས་བ། སྤྱི་ཚོགས་དང་རྱིང་དུ་གེས་

འདོད་པ་སོགས། 

རྱིག་པའྱི་ཆ་ནས།  བོ་རྱིག་སྒྱིམ་དཀའ་བ། 

བྱ་བྱེད་གང་སེལ་ཀང་མྱུར་མྱི་སྐེན་པ། རང་

སོག་གཅོད་འདོད་དང་། རང་མཐོང་བོར་བ་

སོགས། 

ལུས་ལྱིད་ཀྱི་ཆ་ནས། ལྱིད་ཚད་མངོན་

གསལ་དུ་འཕར་བའམ་ཆག་པ།
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སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལྟ་སངས་ངན་པ་དེས་མྱི་མང་པོར་རང་སེམས་ཀྱི་སྡུག་བསལ་བརོད་སའྱི་གནས་མེད་པར་བཟོ་བཞྱིན་ཡོད།

ཁོད་ཀྱི་རྨོངས་པས་མྱི་མང་པོར་སྡུག་བསལ་བསྐྲུན་བཞྱིན་ཡོད།

མཐར་ལྷུང་གོ་འཛོལ། 
Bipolar Disorder / 躁郁症

སྟེམས་ཁམས་ཀྱི་ཆ་ནས། སེམས་ཁམས་

དགའ་སྐོ་གཉྱིས་ཀྱི་མཐར་ལྷུང་བ། སྐོ་སྣང་། 

གཡེང་ཆེ་བ། ཁོང་ཁྲོ་དང་དངངས་འཚབ་

སྐེ་བ། གཞན་སེམས་མེད་པ། ལྟས་ངན་

འབྱུང་དོགས་ཆེ་བ། དགའ་བ་ཚད་མེད་སྐེ་

བ། སྤྱིའྱི་ཆ་ནས་ཡྱིད་མྱི་ཚིམས་པ། གནོང་

འགོད་སྐེ་བ། རེ་བ་ཟད་པ་དང་། དང་དོད་

ཞན་པ། བྱ་བྱེད་གང་ལ་ཡང་དང་དོད་དང་

སྤོ་སྣང་མེད་པ་སོགས། 

བྱ་སྤོད་ཀྱི་ཆ་ནས།  ཞེ་སུན་ཆེ་བ། ཉེན་ཁ་

ཆེ་བ་དང་། གོ་རྱིམ་མེད་པ། གཏུམ་སྤོད་ཆེ་

བའྱི་བྱ་སྤོད་མངོན་པ། འཚབ་འཚུབ་ཆེ་བ། 

ངུ་འདོད་པ་དང་ངུ་བ། ཆགས་སེད་ཚོད་

སེམས་ཁམས་འཆོལ་བའྱི་ནད་ཅྱིག་སེ། སྐབས་

རེར་སེམས་ཁམས་སྡུག་གྱིས་མནར་ནས་རང་

སོག་གཅོད་འདོད་ཀྱི་བོ་སྐེས་པ་དང་། མཚམས་

རེར་སེམས་ཁམས་དྭངས་ནས་དགའ་སོྤས་མོས་

པའྱི་མཐར་ལྷུང་ནད་རགས་ཡོད་པ་ཞྱིག  མཐར་

ལྷུང་གྱི་ནད་རགས་སུ་ནད་པར་གཉྱིད་ཉུང་ངུ་

ལས་མ་ཁུགས་ཀང་ནུས་ཤུགས་ཚད་མཐོན་པོ་

ཡོད་པ་དང་། ཡྱིད་ཞུམ་པའྱི་སྐབས་སུ་སྐོ་སྣང་

དང་། ནུས་ཤུགས་ཟད་པ། ཀུན་སོང་ངམ་འདུན་

མ་ཞན་པ། སར་བྱེད་སྤོ་བའྱི་བྱ་དངོས་ལ་དང་

དོད་དབེན་པ་སོགས་འབྱུང་། མཐར་ལྷུང་གོ་

འཛོལ་ཕོགས་པའྱི་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་གཤམ་གྱི་མོང་

བ་ཆ་ཚང་ངམ་རྱིགས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཉམས་སུ་

མོང་སྱིད།
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མེད་དུ་འཕེལ་བ། ཧུར་ཐལ་ཆེ་བ། ཚམ་ཚོམ་

མེད་པ། ཧར་ཧུར་ཆེ་བ་སོགས། 

རྱིག་ཤྟེས་ཀྱི་ཆ་ནས།  དགོས་མེད་ཀྱི་བོ་

འཁོར་བ་དང་། ལོག་རོག་སྐེ་བ། བོ་རྱིག་

སྒྱིམ་མྱི་ཐུབ་པ། བསམ་བོ་གཅྱིག་གཉྱིས་

མཐུད་དུ་འཁོར་བ། བྱ་བྱེད་གང་སེལ་ཀང་

ལྷོད་དལ་ཆེ་བ། རང་ཉྱིད་ཀུན་ལས་མཆོག་

ཏུ་འདོད་པའྱི་ལོག་རོག་སྐེ་བ་སོགས། 

སྟེམས་གཤྱིས་ཀྱི་ཆ་ནས།  ཡྱིད་ཞུམ། དགའ་

སྐའོྱི་མཐར་ཡང་ཡང་ལྷུང་བ།  འཚུབ་ཤས་ཆེ་

བའྱི་ཡྱིད་ཞུམ་དང་། བྱ་དངོས་ཀུན་ལ་དགོས་

པ་ཚ་བ་སགོས། 

གཉྱིད་ཀྱི་ཆ་ནས།  གཉྱིད་ཁུགས་དཀའ་བ་

དང་། གཉྱིད་ཚདོ་མདེ་ཁུགས་པ།    

ལུས་པོ་སྤྱིའྱི་ཆ་ནས།  ངལ་དུབ་ཆེ་བ་དང་། 

ངལ་གསོ་ཐོབ་རྒྱུ་མེད་པ། 

ལུས་ལྱིད་ཀྱི་ཆ་ནས།  ལྱིད་ཚད་མངོན་

གསལ་དུ་འཕར་བའམ་ཆག་པ།    

གཞན་ཡང་། ཐོལ་བྱུང་དང་བྱུང་རྒྱལ་དུ་སྨྲ་བ། 

སྟེམས་གཅོང་གོ་འཛོལ། 
Post Traumatic Disorder  外伤性障碍

འཇྱིགས་སུ་རུང་བའྱི་བྱ་དངོས་གང་རུང་གྱིས་

སེམས་ལ་གོ་བུར་དང་ཐོལ་བྱུང་གྱི་འཇྱིགས་སྣང་

སོགས་བསྐེད་པའྱི་ཤུགས་རྐེན་སེམས་ཁམས་སུ་

ཡུན་རྱིང་གནས་པ་དང་། ཕྱིས་སུ་འཇྱིགས་རུང་གྱི་

དོན་རྐེན་དེ་སེམས་ལ་ཡང་འཁོར་བསྐར་འཁོར་

བྱེད་པའྱི་ གནས་བབ་ཅྱིག སེམས་གཅངོ་ག་ོའཛོལ་

ཕོགས་པའྱི་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་གཤམ་གྱི་མོང་བ་ཆ་ཚང་

ངམ་རྱིགས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ ཉམས་སུ་མངོ་སྱིད།

བྱ་སྤོད་ཀྱི་ངོས་ནས། འཚུབ་ཆ་ཆེ་བ། ཞེ་སུན་སྐེ་ས་

བ། སང་ཟུག་ཆ་ེབའམ་གཤྱིས་སྤདོ་རྱིང་པ།ོ དགོས་

ཟོན་ཚད་ལས་བརྒལ་ བ། རང་ཕུང་གྱི་བྱ་སྤདོ་སེལ་

བ། སྤྱི་ཚོགས་དང་ངང་གྱིས་རྒྱང་བཀེད་པ།

སྟེམས་གཤྱིས་ཀྱི་ངོས་ནས། ཐོལ་དན་དང་། 

འཇྱིགས་སྣང་། དངངས་འཚབ་བཟོད་མེད་སྐེས་

པ། རང་གཞན་གང་ལ་ཡང་ཡྱིད་ཆེས་བརླགས་

པའྱི་ཚོར་བ་སྐེས་པ། 

སྟེམས་ཁམས་ཀྱི་ཆ་ནས།  བྱ་བྱེད་གང་ལ་ཡང་

དང་དོད་དང་སྤོ་སྣང་བོར་བ། གནོང་འགོད་སྐེ་

བ། ཁེར་རྐང་གྱི་སྣང་བ་སྐེ་བ། 

གཉྱིད་ཀྱི་ཆ་ནས།  གཉྱིད་ཁམས་མྱི་བདེ་བ་དང་། 

འཇྱིགས་སུ་རུང་བའྱི་རྨྱི་ལམ་སོགས་རྨྱིས་པ། 
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དན་ཤེས་ཉམས་པའྱི་ནད་ཅྱིག་སེ། སོན་

གྱི་ལག་རལ་དང་། བསམ་བོ་གཏོང་བའྱི་

རྱིག་རལ་སོགས་བརེད་ནས་ཉྱིན་རེའྱི ་ 

འཚོ་བའྱི་བྱ་བྱེད་ཁག་ལག་ལེན་བསར་མྱི་

ཐུབ་པའྱི་ནད་ཅྱིག  དན་ཤེས་ཉམས་པའྱི་

ནད་ཕོགས་པའྱི་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་གཤམ་གྱི་

མོང་བ་ཆ་ཚང་ངམ་རྱིགས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་

ཉམས་སུ་མོང་སྱིད།

རྱིག་ཤྟེས་ཀྱི་ཆ་ནས།  དན་པ་ཉམས་པ། 

སེམས་ཁམས་རྒུད་པ། ཕྱི་དོའྱི་དུས་སུ་མགོ་

རོག་བྱུང་བ། གོ་རྱིམ་མེད་པར་གྱུར་བ། སྐད་

ཆ་བཤད་མྱི་ཐུབ་པ། གོ་བ་ལེན་མྱི་ཐུབ་པ། 

སེམས་ཁམས་རྨོངས་པ། སྤྱིར་བཏང་གྱི་

དངོས་པོ་ཁག་ཀང་ངོས་འཛིན་བྱེད་མྱི་ཐུབ་

པ་སོགས། 

བྱ་སྤོད་ཀྱི་ཆ་ནས།  ཞེ་སུན་ཆེ་བ། མྱི་གཤྱིས་

འགྱུར་བ། ངལ་གསོ་མྱི་ཐེབས་པ། ཚོད་

འཛིན་མྱི་ཐུབ་པ། འཐོམ་འཁམས་བྱེད་པ་

དང་རོག་ལམ་བོར་བ་སོགས། 

དྲན་ཤྟེས་ཉམས་པ། 
Dementia / 痴呆

སྟེམས་ཁམས་ཀྱི་ཆ་ནས།  དངངས་

འཚབ་ཆེ་བ། ཁེར་རྐང་གྱི་སྣང་བ་སྐེ་བ། 

དགའ་སྐོའྱི་མཐར་ལྷུང་བ། འཚབ་འཚུབ་

ཆེ་བ་སོགས། 

སྟེམས་གཤྱིས་ཀྱི་ཆ་ནས།  ཡྱིད་ཞུམ། འཁྲུལ་

སྣང་། ཀུན་ལ་དགོས་ཟོན་ཆ་ེབ། 

ཤ་རྒྱུས་ཀྱི་ངོས་ནས།  ཤ་རྒྱུས་ཁག་གྱི་

འགུལ་སོྤད་འབེལ་མཐུད་བྱེད་མྱི་ཐུབ་པ། 

གོམ་སབས་འཆོལ་བ།

གཞན་ཡང་། སྐད་ཆ་བཤད་ན་ག་ོརྱིམ་མེད་པ་

དང་ཚིག་ཚོགས་སྤུངས་པ།

སྟེམས་ནད་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ངོ་སྤོད་འདྱི་མཱ་ཡོ་སྨན་ཁང་

(Mayo Clinic)གྱི་དྲ་བ་ལས་བཏུས་བསྒྱུར་བྱས།
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གས་སྟེམས། 
Schizophrenia  精神分裂症

སྒ་དང་གཟུགས་ཀྱི་འཁྲུལ་སྣང་སྐེ་བ་དང་། 

ལོག་རོག་གྱིས་དོན་དངོས་དང་དངོས་ཡོད་

སྒྱིབ་པའྱི་སེམས་ཁམས་ཀྱི་ནད་ཅྱིག  གས་

སེམས་རོྒད་ཕོགས་པའྱི ་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་

གཤམ་གྱི་མོང་བ་ཆ་ཚང་ངམ་རྱིགས་ཁ་

ཤས་ཤྱིག་ཉམས་སུ་མོང་སྱིད།

བྱ་སྤོད་ཀྱི་སྟེང་ནས།  སྤྱི་ཚོགས་དང་ངང་

གྱིས་རྒྱང་བཀེད་པ། སྤོད་པར་གོ་རྱིམ་མེད་

པ། ལུས་སེམས་གཉྱིས་ཀར་གཏུམ་དག་རྒོད་

པ། འཚབ་འཚུབ་བམ་འཚུབ་ཆ་ཆེ་བ། 

དབང་མེད་དུ་ཤོར་བ། འདོད་མོས་ཤུགས་

དག་པ། གཤྱིས་སྤོད་རྱིང་པོ།  རང་ཚོད་

འཛིན་དཀའ་བ་སོགས། 

རྱིག་ཤྟེས་ཀྱི་ཆ་ནས། བསམ་བོའྱི་གོ་འཛོལ་

བ། ལོག་རོག་སྐེ་བ། བརེད་ངན། སྤྱིར་བཏང་

གྱི་དོན་རྐེན་ཁག་ལ་དམྱིགས་བསལ་ གྱི་གོ་

དོན་ནམ་ལོག་གྱུར་གྱི་གོ་དོན་ཟབ་མོ་ཡོད་

པ་དང་། དེ་ཡང་དོ་བདག་རང་ཉྱིད་ལ་

དམྱིགས་ཡོད་པར་འདོད་པའྱི་ལོག་རོག 

རང་གྱི་བསམ་བོར་འཆར་བ་རྣམས་རང་

ཉྱིད་ཀྱི་མྱིན་པར་འདོད་པའྱི་ལོག་རོག (རང་

གྱི་དན་པ་དང་། ཤེས་པ། རང་ཉྱིད་གནས་

དུས་གང་དུ་ཡོད་མེད་སོགས་ཀྱི་)གོ་རྱིམ་

འཛོལ་བ། དན་པ་ཉམས་པ། སེམས་ཁམས་

རྨོངས་པ། བྱ་བྱེད་གང་བྱེད་ལ་ལྷོད་དལ་ཆེ་

བ། རང་ཉྱིད་ཀུན་ལས་མཆོག་ཏུ་འདོད་པའྱི་

ལོག་རོག་སྐེ་བ་སོགས།

སྟེམས་ཁམས་ཀྱི་ཆ་ནས།  ཁོང་ཁྲོ། དངངས་

འཚབ། གཞན་སེམས་མེད་པ། རང་ཉྱིད་ལ་

ཞེན་ཆགས་མེད་པར་ཚོར་བ། སྤྱིའྱི་ཆ་ནས་

ཡྱིད་མྱི་ཚིམས་པ། བྱ་བྱེད་གང་ལ་ཡང་སྤོ་

སེམས་དང་དང་དོད་མེད་པ། སེམས་གཡེང་

བ། (མ་ངན་བྱེད་སར་གད་མོ་དགོད་པ་དང་། 
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སོན་མོ་བྱེད་སར་མ་ངན་གྱི་རྣམ་པ་བསན་

པ་སོགས་) འསོ་འཚམས་མྱིན་མོང་ཚོར་གྱི་

ཡ་ལན་སེར་བ་སོགས། 

སྟེམས་གཤྱིས་ཀྱི་ཆ་ནས།  འཁྲུལ་སྣང་དང་། 

ཀུན་ལ་དགོས་པ་སྐེ་བ། གཟུགས་མེད་ཀྱི་སྒ་

སྣ་ཚོགས་ཐོས་པ། ཡྱིད་ཞུམ་པ། འཇྱིགས་སྣང་

སྐེ་བ། རང་ཉྱིད་ལ་ཁྲྱིམས་གཅདོ་ཕོགས་ངེས་

པར་འཇྱིགས་སྣང་དང་ལགོ་རགོ་སྐེ་བ། (གྲུབ་

པ་ཐོབ་པ་དང་། ལྷ་ཞལ་མཐོང་བ། བཀའ་ལུང་

ཐོས་པ་སགོས་ཀྱིས་མཚོན་པའྱི་)ཆསོ་ལུགས་

དང་འབེལ་བའྱི་ལགོ་རགོ་སྐེ་བ་སོགས། 

ངག་གྱི་སྟེང་ནས། སྐབས་འཕྲལ་རང་བཞྱིན་

དང་ལྷུ་ཉམས་པའྱི་བརོད་པ་སེལ་བ། སྐད་

ཆ་བཤད་ན་གོ ་རྱིམ་མེད་པ་དང་ཚིག་

ཚོགས་སྤུངས་པ།

གཞན་ཡང་། ངལ་དུབ་ཆེ་བ། འགུལ་སྐདོ་

ཚུལ་བཞྱིན་བྱེད་མྱི་ཐུབ་པ། མངོ་ཚོར་ཞན་པ།

-----------

བོ་བྱྱིངས་ལུས་རོད་གོ་འཛོལ། 
Attention-deficit/Hyperactivity disorder  

注意力缺失/多动症

བོ་རྱིག་སྒྱིམ་མྱི་ཐུབ་པ་དང་། གནས་གཅྱིག་ཏུ་

སོད་མྱི་ཐུབ་པའྱི་སེམས་ཁམས་ཀྱི་གནས་བབ་

ཅྱིག བོ་བྱྱིངས་ལུས་རྒོད་ཕོགས་པའྱི་མྱི་རྣམས་

ཀྱིས་གཤམ་གྱི་མོང་བ་ཆ་ཚང་ངམ་རྱིགས་ཁ་

ཤས་ཤྱིག་ཉམས་སུ་མོང་སྱིད།

བྱ་སྤོད་ཀྱི་སྟེང་ནས།  ལུས་ངག་གྱི་གཏུམ་སྤདོ་

དང་། བེལ་ཤ་ལངས་ས་བ། སེམས་འཚབ་ངང་

ནས་སྣུར་འགྲསོ་བྱེད་པ། ཧུར་ཐལ་ཆེ་བ། ཚམ་

ཚོམ་མེད་པ། ཧར་ཧུར་ཆེ་བ། ཚོད་འཛིན་མེད་པ། 

དེ་བཞྱིན། སྐད་ཆའམ་ཡང་ན་བྱ་བྱེད་གང་སེལ་

ཡང་ནས་བསྐར་དུ་གེང་བ་དང་སེལ་བ། 

རྱིག་ཤྟེས་ཀྱི་ཆ་ནས།   སེམས་བྱྱིངས་པ་དང་། བོ་

རེ་གཅྱིག་ཏུ་གཏོད་དཀའ་བ། བརེད་ངེས་ཆེ་བ། 

བོ་རེ་གཏོད་ཐུབ་ཀང་ཡུན་ཐུང་བ་སོགས།

སྟེམས་ཁམས་ཀྱི་ཆ་ནས།  ཁོང་ཁྲོ། དངངས་

འཚབས། ཉབོ་སྣང་ཆེ་བ། འདོད་མོས་ཤུགས་

དག་པ། དགའ་སྐོའྱི་མཐར་ལྷུང་བ་སོགས། 

གཞན་ཡང་།  ཡྱིད་ཞུམ་དང་། གསར་དུ་སབོ་པའྱི་

ནུས་པ་མེད་པ་སགོས།

ལྷུ་ཉམས་པའྱི་བརོད་པ། 

(Incoherent Speech) ཚིག་དོན་གཉྱིས་

ཀའྱི་ལྷུ་ཉམས་པ་སེ། བརོད་འདོད་པའྱི་དོན་དེ་

ཚིག་གྱི་ཕྲེང་བར་སེལ་དུས་དོན་ཕན་ཚུལ་སྦེལ་

མ་ཐུབ་པས་གོ་དོན་རོག་པར་གྱུར་བ།
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ཐོལ་དན། (Flashback) བྱུང་ཟྱིན་པའྱི་དོན་

རྐེན་སོགས་གོ་བུར་རམ་ཐོལ་བྱུང་དུ་དན་པ། 

དམྱིགས་བསལ་གྱིས་མྱི་སྡུག་ པའྱི་དོན་རྐེན་

གྱིས་སེམས་གཅོང་དུ་གྱུར་བའྱི་རེས་སུ་བྱུང་བ། 

དབང་མེད་དུ་ཤོར་བ། (Compulsive) འགགོ་

ཐབས་མེད་པའྱི་སེད་པ་ཞྱིག་དང་འབེལ་བའམ་

བསྐེད་པའྱི་ཐོལ་བྱུང་གྱི་བྱ་སྤདོ། དམྱིགས་བསལ་

གྱིས་བྱ་སྤདོ་དེ་ཉྱིད་ རང་གྱི་བ་ོམནལ་ལ་གནས་

དུས་ཀྱི་འདུན་པ་དང་འགལ་བའྱི་རྱིགས་ལ་གོ 

འཚུབ་ཆ་ཆེ་བ། (Agitation) དངངས་འཚབ་

ཀྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་གམ། འཚབ་འཚུབ་ཀྱི་

འགུལ་ཤུགས་ཆེ་བ། 

གཏུམ་ཤུགས་ཆེ་བ། (Aggression) གཞན་ལ་

སང་ཟུག་ཆེ་བའམ་ལུས་ངག་གྱི་སྤོད་པར་དག་

ཤུགས་ཆེ་བ། ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་པ་ོགང་རུང་

ནས་གཞན་ལ་ཕར་རོྒལ་དང་གདོང་ལེན་བྱེད་

ཆགོ་ཆགོ་ཡྱིན་པའྱི་བྱ་སྤདོ།

འདོད་མོས་ཤུགས་དག་པ། (Excitability) ལས་

ས་བོའྱི་སོ་ནས་ལེགས་ཉེས་གང་རུང་གྱི་བྱ་སོྤད་

སེལ་བའམ། ཡང་ན་ཁོར་ཡུག་གྱི་སྐུལ་རྐེན་གང་

ལ་ཡང་ལམ་སེང་ཡ་ལན་སོག་ཆོག་ཆོག་དང་། 

ཞེ་སུན་ཆོག་ཆོག་གྱི་རང་བཞྱིན། 

ཚིག་གནད་མཆན་འགྲྟེལ།

སང་ཟུག་ཆེ་བའམ་གཤྱིས་སྤདོ་རྱིང་པ།ོ (Hostil-

ity) གཞན་ལ་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་གང་རུང་

ནས་སང་ཟུག་ཤུགས་ཆེ་བ་ དང་། མཛའ་སེམས་

མེད་པའམ་དགག་ཕགོས་རྐང་རྐང་ནས་ལངས་པ།  

བརེད་ངན། (Amnesia) བྱུང་ཟྱིན་པའྱི་བྱ་

དངོས་གང་རུང་གྱི་ཆ་ཤས་སམ། ཡང་ན་ཧྱིལ་

པོར་གཏྱིང་བརེད་དུ་སོང་བ།

གཞན་སེམས་མེད་པ། (Apathy) གཞན་ལ་

དང་དོད་དང་། སྤོ་སྣང་། དང་ལེན། སེམས་ཁུར་

སོགས་མེད་པ།

ཞེ་སུན་སྐེ་སྐེན་པ། (Irritability) ལས་ས་བོའྱི་

སོ་ནས་ཞེ་སུན་པོ་ཆགས་པའམ་ཁོང་ཁྲོ་ལངས་

བར་ཕོགས་པ། 

སྐབས་འཕྲལ་རང་བཞྱིན་གྱི་བརདོ་པ་སལེ་བ།  

(Circumstantial Speech) 

ག་ོརྱིམ་མདེ་པའྱི་བསམ་བའོྱི་འགྲསོ་དང་། སྐད་ཆའྱི་

ཁ་ཕོགས་གང་དུ་བསྐརོ་ན་དརེ་འཁགོས་འགྲ་ོབ་གང་

ཞྱིག་ལ། ཡང་བསྐརོ་བསྐར་བསྐརོ་གྱིས་བརདོ་

གཞྱིའྱི་ཐོག་འབབ་པའྱི་སྐབས་འཕྲལ་རང་བཞྱིན་གྱི་

བརདོ་པར་ག ོ སྐབས་འཕྲལ་རང་བཞྱིན་གྱི་བརདོ་པ་

སེལ་མཁན་ཚོས་དགསོ་མེད་ཀྱི་ཞྱིབ་ཚགས་དང་། 

སྐབས་དནོ་དང་མྱི་འཚམས་པའྱི་འགྲེལ་བཤད་ཀྱིས་

བརདོ་བྱའྱི་སངེ་དུ་དབབ་མྱི་ཐུབ།
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སྤྱི་ཚོགས་སྣང་ཚུལ་འགའ།

སྱིག་སྱིན་སྟེམས་ཁམས། 
(Crab mentality)

རྫ་སྣོད་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཏུ་སྱིག་སྱིན་གཅྱིག་བཅུག་པ་

ཡྱིན་ན། སྱིག་སྱིན་དེ་ལས་ས་བསོ་ས་ོནས་རྫ་མའྱི་

ཕྱིར་ཐོན་འགྲ།ོ ཡྱིན་ན་ཡང་། གལ་སྱིད་སྱིག་སྱིན་

མང་པོ་ཞྱིག་རྫ་མ་གཅྱིག་ཏུ་བཅུག་པ་ཡྱིན་ན། 

སྱིག་སྱིན་གཅྱིག་ཀང་རྫ་མའྱི་ཕྱིར་ཐོན་མྱི་ཐུབ། 

ཁོང་ཚོས་རང་རང་ས་ནས་ཧུར་ཐག་གྱིས་རྫ་མའྱི་

ཕྱིར་ཐོན་ཐབས་བྱས་ཀང་། གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་གྱི་

རྐང་ལག་ལ་འཐམ་ནས་དོན་མེད་འགྲན་རོད་ཁོ་

ན་བྱས་ནས་ཤྱི་འགྲ།ོ སྱིག་སྱིན་སེམས་ཁམས་འདྱི་

ཚིག་གཅྱིག་གྱིས་འགྲེལ་ན། དེ་ནྱི་“ང་ལ་མ་ཐོབ་

པ་དེ་ཁདོ་ལ་ཡང་ཐོབ་མྱི་ཆགོ་” ཟེར་བ་དེའ།ོ །

སྣང་ཚུལ་འདྱི ་འད་ང་ཚོའྱི ་སྤྱི ་ཚོགས་ནང་

དངོས་སུ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་དམ། ཁོད་ཀྱིས་སྣང་

ཚུལ་འདྱི་འད་སྐོན་བརོད་དང་། འཁང་ར་བྱས་

མོང་ངམ། དེ་ལས་ཀང་གལ་ཆེ་བ་ཞྱིག་ལ། ཁེད་

ཀྱིས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་བྱ་སྤོད་ཁག་ལ་ཕྱིར་བལྟ་བྱས་

ནས། རང་ཉྱིད་ལ་སྱིག་སྱིན་སེམས་ཁམས་ཡོད་

མེད་ལ་བརག་མོང་ངམ། 

གཉའ་གནོན་མོང་མཁན་གཉའ་
གནོན་པར་འགྱུར།

(Oppressed become oppressor)

གཞན་གྱི་གཉའ་གནོན་འཁུར་མོང་མཁན་ཚོས་

རང་དབང་དང་འད་མཉམ་ཆེད་དུ་འབད་བརནོ་

བྱེད་རྒྱུའྱི་ཚབ་ལ། རང་གྱི་ཐུབ་ཚོད་ཀྱིས་གཞན་

གྱི་གཉའ་ནས་གནོན་ཐབས་ལ་བརོན་པའྱི་

སེམས་ཁམས་ཤྱིག་གྲུབ་བཞྱིན་ཡདོ། སེམས་

ཁམས་འདྱི་གྲུབ་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་། གཉའ་

གནནོ་འཁུར་མཁན་གྱིས་དགྲ་བ་ོདཔུང་བཙན་པ་ོ

དེའྱི་ལུགས་མཐུན་མྱིན་པའྱི་བྱ་སོྤད་དང་ལེན་

བྱེད་ཅྱིང་། རང་ལས་གཉམོ་ཆུང་བའྱི་མྱི་གཞན་

གྱི་བྱ་སྤདོ་ལ་དང་ལེན་མྱི་བྱེད་པ་མ་ཟད། ག་ོ

སྐབས་ནམ་བྱུང་ལ་གཉའ་ནས་གནནོ་པར་བྱེད། 

སྣང་ཚུལ་འདྱི ་འད་ང་ཚོའྱི ་སྤྱི ་ཚོགས་ནང་

དངོས་སུ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་དམ། མྱི་སེར་གྱི་སེམས་

ཁམས་གྲུབ་ལུགས་འདྱིས་སྤྱི་ཚོགས་སྤྱིའྱི་གནས་

བབ་གང་ཞྱིག་མཚོན་པ་ཡྱིན་ནམ། ཁེད་ཀྱིས་

རང་ཉྱིད་ཀྱི་བྱ་སྤོད་ཁག་ལ་ཕྱིར་བལྟ་བྱས་ནས། 

གཉམོ་ཆུང་སེང་རང་ཉྱིད་ཀྱི་འདོད་ཕོགས་ཁོ་ན་

འཛིན་པའྱི་བོ་འདུག་མྱིན་ལ་བལྟས་སམ།
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སེམས་ཁམས་འཕྲདོ་བསེན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཟེར་བ་

འདྱི་ང་ཚོའྱི་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའྱི་དཀའ་

ངལ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ད་ེལྟར་ཡང་། དཀའ་ངལ་དེའྱི་

གནས་བབ་ཤེས་པའྱི་ས་ོནས། ཕྱི་ནང་གྱི་མཐུན་

རྐེན་དང་། སྨན་བཅསོ་ལྟ་སྐངོ་། རང་གྱི་ཁྱིམ་མྱི་

དང་། སྤྱི་ཚོགས་སེང་ནས་བྱམས་བར་ེསགོས་ཐོབ་

པ་ཡྱིན་ན་དགས་བསྐེད་འབྱུང་རྒྱུ་མེད་པ་ཞྱིག་ཀང་

མྱིན། སེམས་ཁམས་འཕྲདོ་བསེན་གྱི་དཀའ་ངལ་

དངོས་སུ་མངས་དང་མངོ་བཞྱིན་པའྱི་སྐེ་བ་ོགྲངས་

ལས་འདས་པ་ཞྱིག་གྱིས་རང་རང་གྱི་དཀའ་ངལ་

ལེགས་པར་གཅུན་པ་མ་ཟད། ལས་རྱིགས་ས་ོསོའྱི་

ཁབ་ཁོངས་ནས་གྲུབ་འབས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

བངས་ནས་འཛམ་གྱིང་སེང་གྱི་བྱས་པ་ཅན་དང་

གྲགས་ཅན་མྱི་སྣ་ཆགས་ཡདོ། 

ཡངོས་དགེ་མྱི་འགྱུར་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆགོ་ནྱི་ང་ཚོའྱི་

མྱིག་མདུན་དུ་ཡདོ་པའྱི་མྱིག་དཔེ་གསནོ་པ་ོཞྱིག་

ཡྱིན། ཁོང་ཉྱིད་སྐུ་ན་ཕྲ་དུས་འཇྱིགས་དངངས་ག་ོ

འཛོལ་(Anxiety Disorder)དང་། དངངས་

འཚབ་ག་ོའཛོལ་(Panic attack) གྱི་ནད་རགས་

ཉམས་སུ་མངས་མངོ་། ཡྱིན་ན་ཡང་། ཁོང་གྱིས་སྐུ་

ན་ཕྲ་དུས་ནས་སམོ་ཉམས་ལེན་དང་། ནང་པའྱི་ལྟ་

སྤདོ་ལ་སབོ་གཉེར་གནང་ནས་རང་གྱི་ནད་རགས་

ཀྱི་མགོ་གནོན་ཐུབ་པ་མ་

ཟད། དེང་གྱི་ཆར་འཛམ་

གྱིང་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་སམོ་

ཉམས་ལེན་དང་། ནང་པའྱི་

ལྟ་སྤདོ་འཆད་ཁྲྱིད། ཚན་

རྱིག་པ་དང་མཉམ་དུ་བགྲོ་

གེང་སོགས་གནང་ནས་སན་པའྱི་གྲགས་པ་ཕགོས་

བཞྱིར་ཁབ་པའྱི་ནང་པའྱི་སབོ་དཔནོ་ཆེན་མ་ོཞྱིག་

ཏུ་གྱུར་ཡདོ་ལ། ཁོང་གྱི་ཕག་དེབ་ཁག་ནྱིའུ་ཡགོ་

དུས་དེབ་ཀྱི་དཔེ་དེབ་གྲྱིན་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་

ཡང་ཡང་ཐོན་ཡདོ། 

སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསེན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་

མཁན་རྱིགས་གཅྱིག་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་དགོས་པ་

ཆ་ེབ་དང་། གཤྱིས་ཀ་གངོ་བ། འཁྲུལ་སྣང་དང་ལགོ་

རགོ་ཆ་ེབ། ད་ེལ་བརེན་ནས་དུས་རྒྱུན་སྤྱི་མཐུན་གྱི་

ཀུན་སྤོད་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་གཏམ་སྨྲ་བ་སོགས་

བྱེད་པ་ཡྱིན་ཡང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཁོང་ཚོར་

སྱིང་ཉ་ེབ་དང་། ཤ་ཚ་བའྱི་ས་ོནས་ཉེ་བར་བཅར་བ་

དང་། སྨན་བཅསོ་དང་། འཚོ་བ་དང་བསམ་བའོྱི་

སེང་ནས་རོགས་རམ་མཐུན་རྐེན་སྒྲུབ་རྒྱུ་ནྱི་སྤྱི་

ཚོགས་སྤྱིའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་བའྱི་ཐབས་ལམ་ཉག་

གཅྱིག་ཡྱིན། 

ང་ཚོའྱི་འགན་འཁྱི།
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སྣང་ཚུལ་མྱི་གཅྱིག་ན། ང་ཚོས་བདེན་པ་ཟེར་བ་

གཅྱིག་ཏུ་བརདོ་ཐུབ་བམ། ཡང་ན་ང་ཚོས་བདེན་པ་

སྣ་མང་བཤད་མྱི་དགསོ་སམ། གལ་སྱིད་བདེན་པ་

ཟེར་བ་དེ་སྣ་མང་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། བདེན་པ་ཁ་

ཤས་གཞན་དང་བསྡུར་ན་ཡག་པ་ོ(བདེན་ཤས་ཆེ་བ་

)ཡྱིན་ནམ། གས་སེམས་(Schizophrenia)ཕོགས་

པའྱི་མྱིའྱི་བདེན་པ་དེ་གང་དུ་གཏགོས་སམ།                 Philip K. Dick

མྱིས་ཁེད་ལ་ཅྱི་ཞྱིག་བཤད་ཀང་། ཚིག་དང་བསམ་

བོས་འཇྱིག་རེན་ལ་བཅོས་བསྒྱུར་བྱེད་ནུས།

Robin Williams


