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བོད་མིའི་སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་།

སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་དཀའ་ངལ་བརྒྱུད་མྱོང་བའི་མི་སྣ་གྲགས་ཅན་འགའ།

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

ཚོ་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྱོན་དུ་གྲགས་ཆེ་བའི་སློབ་དཔོན་དང་། ཚན་རིག་པ། སེམས་ཁམས་རིག་པ་བ། རྩོམ་
པ་པོ། ཉམས་ཞིབ་པ། ཁོར་ཡུག་དང་དུད་འགྲོའི་རང་དབང་འཐབ་རྩོད་པ། སྒྱུ་རྩལ་པ། འཁྲབ་སྟོན་པ།
གཞས་པ་གཞས་མ། ལུས་རྩལ་པ། དགེ་རྒན་སོགས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གྲལ་མགོར་སླེབས་པའི་མི་སྣ་ཤ་

སྟག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་མ་ཟད། མི་མང་འབུམ་ཕྲག་མང་པོར་རེ་བ་དང་། སྤོབས་པ་སྦྱིན་པའི་རླབས་
ཆེན་མི་སྣར་གྱུར་ཡོད།
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སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན།
འདྲེ་རིག་ལྡན།

བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕྲོད་བསྟེན་དྲ་བ།

སེ མ ས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེ ན ་གྱི ་ དཀའ་ངལ་འདི ་ དེ ང ་སྐབས་གསར་དུ་མངོ ན ་བཞི ན ་པ་
ཞིག་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན།

དེ་ལ་ང་ཚོས་ཐ་གཅིག་ཏུ་ལན་འདེབས་ཐུབ་པ་ཞིག་མ་རེད།

དམིགས་བསལ་གྱིས་སྤྱི་ཚོགས་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་རྩ་འཛུགས་དང་རིགས་ལམ་གྲུབ་མེད་

པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁག་ལ་མཚོན་ན་ཞིབ་འཇུག་རྒྱུ་ཆ་གང་ཡང་མེད་པས་དྲི་བ་འདིར་ལན་
འདེབས་རྒྱུའི་གཞི་མེད། སྤྱི་ལོ་༡༩༨༠ སྔོན་གྱི་ཨ་རིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་འཕྲོད་

བསྟེན་གནས་བབ་ལ་མཚོན་ན་ཡང་གཏིང་ཟབ་པ་དང་གོ་རིམ་ལྡན་པའི་ཞིབ་འཇུག་རྒྱུ་
ཆ་རྙེད་ཁག་པོ་ཡོད། སྤྱི་ལོ་༡༩༧༥ ནས་༡༩༨༦ ལོའི་དབར་དེར་“སེམས་ཁམས་འཕྲོད་
བསྟེ ན་ཞབས་ཞུའི ་རྣམ་གྲངས་རི མ་པ་ཡོངས་ནས་མངོན་གསལ་དོད་པོར་ཁ་སྣོན་བྱས་

ཡོད་ཀྱང་། སྤྱི་ལོ་༡༩༨༦ ལོར་མ་ཡང་ཨ་རིའི་མི་དར་མ་སྤྱིའི་བརྒྱ་ཆ་ཉུང་ཤས་(བརྒྱ་ཆ་

གཉི ས ་ལས་ཉུང་བ་)ཤི ག ་ལ་མ་གཏོ ག ས་སེ མ ས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེ ན ་གྱི ་ ཞབས་ཞུའི ་ གོ ་
སྐབས་ཐོབ་མེད།”།1 (BJ Burns 1980)
སྤྱི་ལོ་༡༩༨༣ དང་། ༢༠༠༦

དེ་བཞིན་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ ལོ་སོ་སོར་ཨ་རི་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་མིའི་

སེམས་ཁམས་ལ་ཐེབས་པའི་གནོན་ཤུགས་(stress)

སྐོར་ལ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་

ཅིག་བྱས་པ་རེད། “ཞིབ་འཇུག་རིམ་པ་གསུམ་པོའི་ནང་གསལ་བ་ལྟར་ན། སྐྱེས་པ་སྐྱེས་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

Tibetan Community Health Network

བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕྲོད་བསྟེན་དྲ་བ།

藏族社区健康网络
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ན་ཚོད་དང་།

ཡོང་སྒོ་སོགས་ཇི་ལྟར་ཆུང་ན་སེམས་པའི་གནོན་ཤུགས་དེ་ཙམ་གྱིས་ཆེ2་

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

གསར་བ་གསར་པར་འཇུག་རིམ་བཞིན་ང་ཚོའི་སེམས་ཁམས་ལ་གནོན་ཤུགས་ཕོགས་
ཚད་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་ལ། དེ་མཚུངས་སུ་ལུས་སེམས་གཉིས་ལ་འཕྲད་པའི་འཕྲོད་
བསྟེན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡང་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བཞིན་ཡོད།

སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་གནས་

བབ་ལོ་རེར་ཇེ་སྡུག་ཡིན་མིན་ཐད་ཞིབ་འཇུག་པ་ཚོ་ཁ་གཅིག་གྲགས་མིན་པ་འདྲ།

སྤྱིའི་ཆ་ནས་བཤད་ན། སེམས་ལ་གནོན་ཤུགས་ཆེ་བའི་འཚོ་བའི་འགྱུར་ལྡོག་ཁག་གིས་ལུས་
སེམས་གཉིས་ཀར་ནད་གཞི་སྣ་ཚོགས་པ་བསྐྱེད་པར་འདོད་བཞིན་ཡོད།

ཁོར་ཡུག་དང་།

ཟས་རིགས3། (Gregoire 2015) གསར་བྱུང་གི་སྨན་རྫས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་ཀྱང་མིའི་སེམས་

ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་བཞིན་ཡོད། ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུའི་ཡར་སན
ྔོ ་ལ་ང་ཚོའི་
བཟའ་བཏུང་ཡོད་ཚད་རང་བྱུང་གི་ཐོན་རྫས་ཡིན་པ་མ་ཟད། མི་རྣམས་ཀྱང་རང་གི་སྐྱེས་ས་
སྐྱེས་ཡུལ་ཙམ་དུ་འཚོ་སད
ྡོ ་བྱེད་པ་རེད།

དེང་གི་ཆར་གོ་ལའི་ཤར་ནུབ་གང་སར་འཐོར་བ་མ་ཟད།

ང་ཚོའི་བཟའ་བཏུང་ཕལ་ཆེ་བ་

རང་བྱུང་མ་ཡིན་པ་དང་། ཐོན་ཁུངས་མི་གཙང་བ། གོ་ལ་ཤར་ངོས་ཀྱི་ཟས་རིགས་ནུབ་ལ་
སྐྱེལ་བ་དང་། ནུབ་ངོས་ཀྱི་ཟས་རིགས་ཤར་ལ་སྐྱེལ་ནས་རོལ་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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མདོར་བསྡུས་ནས་བཤད་ན། དེང་གི་ཆར་ང་ཚོའི་ཕྱི་ནང་གི་ཁོར་ཡུག་ཁན
ྱོ ་ཡོངས་ལ་འགྱུར་
ལྡོག་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་།

ཡོད་ཚད་ཁྲོམ་རྭའི་དཔལ་འབྱོར་ལ་བརྟེན་པའི་འཚོ་བའི་

གནོན་ཤུགས་ཀྱང་ཉིན་རེ་ལས་ཉིན་རེར་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བཞིན་ཡོད།

མིག་སྔའི་བོད་ཁུལ་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའི་བོད་མིའི་ཁྲོད་དུ་སེམས་ཁམས་
ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན།

ཞིབ་འཇུག་གྲུབ་དོན་གསལ་བའི་ཡིག་ཆའམ།

སེམས་

ཁམས་རིག་པའམ། སྨན་པས་དཔྱད་ཞིབ་ཀྱིས་ཡིག་ཚགས་སུ་བཀོད་པ་སོགས་ཁ་འཐོར་དུ་
ཡོད་ངེས་ཀྱང་། བོད་མི་དམིགས་སུ་བཟུང་ནས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་ཁག་ཅིག་ལས་མེད། དེ་
ནི་ཕྱིར་སྡོད་བོད་མིའི་ཁྲོད་སེམས་གཅོང་གོ་འཛོལ་(PTSD)གྱི་ནད་ཡོད་མེད་ལ་དཔྱད་པ་
ཙམ་ཡིན།

དེ ་ དག་ལས་ཞི བ ་འཇུག་གྲུབ་དོ ན ་གཅི ག ་ཏུ་ཕྱི ་ སྡོ ད ་བོ ད ་མི འི ་ ཁྲོད་“སེ མ ས་གཅོ ང ་གོ ་
འཛོལ་(PTSD)ཁྱབ་ཚད་བརྒྱ་ཆ་11-23%དང་།

འཇིགས་དངངས་གོ་འཛོལ་(anxiety

disorder) ཁྱབ་ཚད་བརྒྱ་ཆ་25-77% བར། ཡིད་ཞུམ་ལྕི་མོ་(major depression

disorder) ཕོགས་ཚད་བརྒྱ་ཆ་11.5-57% བར་ཡིན4”་ལུགས་གསལ་ཡོད། དོན་དངོས་
ཐོག་ཕྱི་ནང་གི་བོད་མིའི་སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་དཀའ་ངལ་དེ་སེམས་ངལ་དང་།

འཇིགས་དངངས་གོ་འཛོལ། སེམས་གཅོང་གོ་འཛོལ་ཙམ་མིན་ལ། སེམས་ཁམས་ཀྱི་དཀའ་

ངལ་ཟེར་བ་དེ་བློ་མ་བདེ་བ་དང་། ཡིད་མ་ཚིམས་པ། ཁོང་ཁྲོ་ལངས་པ་ཙམ་གཏན་ནས་
མིན། དེ་ནི་ལུས་ཀྱི་ནད་ལས་ན་ཟུག་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན།

4 Mills et. al. 2005. DOI:10.1186/1472-698X-5-7
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“སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་ནང་ང་ཚོའི་མྱོང་ཚོར་དང་། སེམས་གཤིས་སམ་སེམས་ཁམས།

སྤྱི་ཚོགས་འཚོ་བའི་བདེ་ཐབས་སོགས་ཚུད་ཡོད་ལ། འདི་དག་གིས་ང་ཚོའི་བསམ་བློ་དང་།
ཚོར་བ། ལུས་ངག་གི་བྱེད་ལས་བཅས་ལ་ཐད་ཀར་ཤུགས་རྐྱེན་སྤྲོད་བཞིན་ཡོད། སེམས་
ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་གྱིས་ང་ཚོར་སེམས་ངལ་ལ་གདོང་ལེན་ཇི་ལྟར་བྱེད་མིན་དང་། གཞན་
ལ་འབྲེལ་འདྲིས་བྱེད་སྟངས། ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་ཐག་གཅོད་ཇི་ལྟར་བྱེད་མིན་སོགས་

ལ་རོགས་འདེགས་བྱེད་ཐུབ། མདོར་ན། སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་འདི་མི་ཞིག་མི་ཚེའི་

གནས་རིམ་སྟེ། བྱིས་དུས་དང་གཞོན་དུས། ན་ཚོད་དར་བའི་སྐབས་སོགས་གང་དུ་ཡང་
གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད།

གལ་སྲིད་ཁད
ྱོ ་ཀྱིས་འཚོ་བའི་གནས་བབ་གང་རུང་ཅིག་ཏུ་སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་དང་
འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་ཉམས་སུ་མྱངས་ཡོད་ན་དེས་ཁད
ྱོ ་ཀྱི་བསམ་བ་ློ དང་། སེམས་ཁམས།
བྱ་སྤྱོད་བཅས་པར་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ཡོད་སྲིད། སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་དཀའ་ངལ་
འདི་བསྐྱེད་པར་རྒྱུ་རྐྱེན་མང་པོ་ཡོད་ངེས་པ་ལས།

• རིགས་རྫས་དང་ཀླད་པའི་རྫས་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་རྐྱེན་དང་།

• གློ་བུར་བའི་འཇིགས་པ་དང་། གཉའ་གནོན་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་འཚོ་བའི་ཉམས་མང
ྱོ ་།

•ནང་མི་ཉེ་འབྲེལ་གང་རུང་སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་སོཌ་རིགས་		
རྒྱུད་ལས་བྱུང་བ་སོགས་ཚུད་ཡོད།

			

སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་དཀའ་ངལ་འདི་རྒྱུན་མཐོང་ཞིག་ཡིན་ཡང་བཅོས་ཐབས་མང་
པོ་ཡོད། དྲགས་བསྐྱེད་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱང་མང་པོ་ཡོད།”

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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སེ མ ས་ཁམས་འཕྲོ ད ་བསྟེ ན ་གྱི ་ གོ ་ རྟོ ག ས་སྤེ ལ ་དགོ ས ་པའི ་
གལ་ཆེའི་རང་བཞིན།
Why Mental Health Awareness Is Important?
为什么心理健康意识很重要？

དུས་རྒྱུན་ང་ཚོར་ཆམས་པ་ཙམ་བྱུང་ཡང་སྨན་པར་བསྟེན་པ་དང་སྨན་འཐུང་བཞིན་ཡོད།

ཡིན་ན་ཡང་། སེམས་ཁམས་ལ་འཕྲད་དང་འཕྲད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་སྣང་
མེད་དུ་འཇོག་བཞིན་ཡོད། དོན་དངོས་ཐོག ལུས་ཀྱི་བདེ་ཐང་གལ་གནད་ཆེ་བ་ཇི་བཞིན་
སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་དེ་ཡང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན།
ཨ་རིར་མཚོན་ན།

“སེམས་ཁམས་ན་ཚས་ལོ་རེའི་ནང་མི་དར་མ་སྤྱིའི་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་དགུ་

དང་། གཞོན་པ་(ལོ་༡༣་ནས་༡༩ བར་)སྤྱིའི་བརྒྱ་ཆ་བཞི་བཅུ་ཞེ་དྲུག བྱིས་པ་སྤྱིའི་བརྒྱ་ཆ་
བཅུ་དྲུག་ཙམ་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་བཞིན་ཡོད།1” (Holthaus, Yr unknown) སྤྱི་

ཚོགས་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་གནས་བབ་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་དུ་སེམས་

ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་དཀའ་ངལ་ལམ་ནད་གཞི་ཕོགས་མཁན་ཚོའི་བདེ་སྡུག་དང་། ཁོང་
ཚོའི་ལུས་སེམས་གཉིས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་མ་ཤེས་པས།

ཁོང་ཚོར་ཚོད་འཛིན་དཀའ་བ་དང་།

སྔོན་དཔག་བྱེད་མི་ཐུབ་པ། ངེས་གཏན་མེད་པ་སོགས་ཀྱི་མིང་འདོགས་དང་། དུས་དེ་རིང་
ཡིན་ཡང་།

གནས་བབ་དངོས་མ་ཤེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་སྤྱི་ཚོགས་སྟེང་ནས་སེམས་

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

ཨོ་སུ་ཁྲུ་རེ་ལི་ཡ་ནུབ་རྒྱུད་(Western Australia)སྲིད་གཞུང་གི་སེམས་ཁམས་འཕྲོད་

བསྟེན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦ ལོར་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་ལྟར་ན། “མི་བཞི་རེའི་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/
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གི་གཅིག་གིས་ཡིད་ཞུམ་ནི་མི་རང་ཉིད་ཀྱི་ཞན་ཆའི་མངོན་རྟགས་ཤིག་ཡིན་པས། ཡིད་
ཞུམ་ཡོད་མཁན་ཞིག་ལ་ལས་ཀ་སྤྲོད་མི་སྲིད་” ཟེར་བ་དང་། བཅར་འདྲི་བྱེད་སའི་མི་

འབོ ར ་སྤྱི འི ་ “གསུམ་ཆ་གཅི ག ་ཙམ་གྱི ས ་ཡི ད ་ཞུམ་སེ མ ས་ནད་ཡོ ད ་པའི ་ ཆབ་སྲི ད ་པ་
ཞིག་ལ་འོས་མི་འཕེན་2”(Western Australia) ཟེར། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་དངོས་ཡོད་

གནས་བབ་མ་ཤེས་པས་དབང་གིས་སེམས་ཁམས་ནད་པར་དོན་དངོས་དང་མི་འཚམས་
པའི་ལྟ་སྟངས་ཤིག་བཟུང་བ་དེས། སེམས་ཁམས་ནད་པའི་ཡིད་ལ་ “ངོ་ཚ་དང་། ལེ་
བདའ། རེ་བ་ཟད་པ། སྡུག་བསྔལ་བ་” (Western Australia) སོགས་ཀྱི་ཚོར་བ་དང་
མྱོང་བ་ཁ་སྣོན་རྒྱག་གི་ཡོད།

༢༠༠༥ ལོར་དབྱིན་ཇིའི་སེམས་ཁམས་གསོ་དཔྱད་དུས་དེབ་(British Journal of Psy-

chiatry) སྟེང་“ཧོང་ཀོང་ནང་གི་གས་སེམས་(Schizophrenia / 精神分裂症 )
ཕོགས་པའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལྟ་སྟངས་ངན་པ་ཉམས་སུ་མྱོང་སྟངས་” ཞེས་པའི་

རྩོམ་ཡིག་ཏུ་སྤེལ་བ་དེར་གསལ་བ་ལྟར་ན། “གཅིན་སྙི་ཟ་ཁུ་ཡོད་པའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་རང་

རང་གི་ཁྱིམ་མི་དང་། བཟའ་ཟླ། གྲོགས་གྲོགས་མོ། ལས་རོགས་བཅས་ནས་ལྟ་ཚུལ་ངན་པ་
ཉམས་སུ་མྱོང་ཚད་བརྒྱ་ཆ་བཅོ་ལྔ་དང་། གས་སེམས་ཕོགས་པའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་ལྟ་སྟངས་
ངན་པ་ཉམས་སུ་མྱོང་ཚད་བརྒྱ་ཆ་བཞི་བཅུ་རེད3་”ཟེར།

གནས་སྟངས་འདི་འདྲའི་འོག་ནས་མི་མང་པོས་སེམས་ཁམས་མི་བདེ་བའི་དཀའ་ངལ་རྣམས་

རང་གཞན་ཀུན་ལ་གསང་རྒྱ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཕྱིས་སུ་སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་དཀའ་
ངལ་ཇེ་ཐུར་སོང་བས་སྤྱི་ཚོགས་སྟེང་རང་སག
ྲོ ་གཅོད་མཁན་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བ་རེད།
དངོས་ཐོག སེམས་ཁམས་ནད་པ་ཡང་མི་གཞན་ཀུན་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན།

དོན་

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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སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབྲེལ་བའི་
དོན་དངོས་བཅུ།
10 Facts on Mental Health
心理健康10事实

1.
2.
3.

4.
5.

6.

འཛམ་གླིང་ཁྱོན་གྱི་བྱིས་པ་དང་གཞོན་པ་སྤྱིའི་གྲངས་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ཉི་ཤུ་ཙམ་ལ་
སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད།
་
སེམས་ཁམས་དང་མྱོས་རྫས་ངན་གོམས་ཀྱི་དཀའ་རྙོག་འདི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྱོན་གྱི་ཞ་སྐྱོན་
འབྱུང་གཞིའི་རྐྱེན་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡིན།
་

ལོ་རེའི་ནང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྱོན་དུ་རང་སྲོག་གཅོད་མཁན་འབུམ་བརྒྱད་རེ་འབྱུང་བཞིན་
ཡོད་ལ། སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་དཀའ་ངལ་དང་དེས་སྣེ་ཁྲིད་པའི་ཆང་རག་
གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྱོན་གྱི ་ རང་སྲོ ག ་གཅོ ད ་པའི ་ གྲངས་འབོ ར ་དེར་རྐྱེ ན་གཙོ་བོ་བྱེད།
དམག་འཁྲུག་དང་རང་བྱུང་གི་གནོད་འཚེས་སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་དང་། སྤྱི་
ཚོ ག ས་སེ མ ས་ཁམས་ཀྱི ་ བདེ ་ ཐབས་ལ་ཤུགས་རྐྱེ ན ་ཆེ ན ་པོ ་ ཐེ བ ས་བཞི ན ་ཡོ ད །
སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་དཀའ་ངལ་འདི་ནད་རིགས་གཞན་བསྐྱེད་ཉེན་གྱི་རྒྱུ་
རྐྱེན་གལ་གནད་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་བསམ་བཞིན་དང་བསམ་བཞིན་མ་
ཡིན་པའི་རྨས་སྐྱོན་མང་པོ་ཞིག་གི་རྐྱེན་ཡང་ཡིན།
་
སེམས་ཁམས་ནད་པ་དང་།
ཁོང་ཚོའི་ཁྱིམ་མི་སོགས་ལ་སྤྱི་ཚོགས་སྟེང་ནས་ཚུལ་
མིན་གྱི་བལྟ་ཚུལ་དང་། མཐོང་ཕྱོགས་ངན་པ་འཛིན་པ། དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་པ་བཅས་
ཀྱིས་མི་མང་པོ་ཞིག་ལ་སེམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རོགས་འཚོལ་རྒྱུར་བཀག་འགོག་
བྱེད་བཞིན་ཡོད།
་

7.

8.
9.
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རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ ་ ཞི ག ་ཏུ་སེ མ ས་ཁམས་ནད་པའི ་ འགྲོ་བ་མི འི ་ ཐོ བ ་ཐང་རྡོ ག ་རོ ལ ་
གཏོང་བའི་གནས་ཚུལ་ཡང་ཡང་འབྱུང་གི་ཡོད།
(བཙན་གྱིས་བཀག་ཉར་བྱེད་པ་
དང་། མཐའ་ལ་དེད་པ། མི་སྒེར་གྱི་ཆེ་མཐོང་དང་བསམ་སྤྱོད་ལ་བརྩི་མེད་རྡོག་རོལ་
གཏོང་བ་སོགས་ཚུད་ཡོད།)
་
རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྱོན་དུ་སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་ཐད་ལ་ཆེད་ལས་མཁས་པ་སོགས་རྩ་
འཛུགས་བྱེད་སྟངས་ཐད་དོ ་ མི ་ མཉམ་པའི ་ ཧེ ་ བག་ཧ་ཅང་ཆེ ན ་པོ ་ ཤོ ར ་ཡོ ད །

སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་ཞབས་ཞུའི་ནུས་པ་གོང་འཕེལ་གཏོང་བ་བཀག་རྒྱ་ལྔ་
ཙམ་ཡོད། (ཞིབ་ཆ་འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་དྲ་བར་གཟིགས་རོགས།)

10. སྲིད་གཞུང་ཁག་དང་། ཞལ་འདེབས་གནང་མཁན། དེ་བཞིན་སེམས་ཁམས་འཕྲོད་
བསྟེན་ཞབས་ཞུར་བསྟེན་མཁན་ཚོ་དང་ཁོང་ཚོའི་ཁྱིམ་མི་དག་གི་མགྲིན་ཚབ་པ་
ཚོས་མཉམ་ལས་སྒོས། སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་ཞབས་ཞུ་ཇེ་རྒྱས་སུ་གཏོང་དགོས།

སེམས་ཁམས་ནད་པ་མང་པོ་ཞིག་ཀློག་མཁན་ཁྱོད་ཀྱི་མཐོང་ཕྱོགས་ངན་པའི་གནོད་
ཐེབས་རྨས་མ་ཡིན་ཡང་སྲིད་པས། སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་ཤེས་རྒྱུ་གལ་ཆེ།
དུམ་ཚན་འདི་འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་རྩ་འཛུགས་(WHO)ཀྱི་དྲ་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/
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ཕྱི་ནང་གི་བོད་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཉམས་སུ་མྱོང་བཞིན་པའི་

སེམས་ནད་ཁག་ཅིག

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

དོ ན ་མེ ད ་ལ་སེ མ ས་ཁྲལ་ལངས་པ་དང་།

དངངས་འཚབ་སྐྱེས་པ། འཇིགས་སྣང་སྐྱེས་
པ།

རིག་ཤེས་ཀྱི་ཆ་ནས། བསམ་བློ་གཅིག་རྗེས་
གཉི ས ་མཐུད་དུ་འགྲན་རྩོ ད ་བྱེད་པ་ལྟར་
འཁོར་བའམ།
འཁོར་བ།

དགོས་མེད་ཀྱི་བློ་འདྲ་མིན་

ཐོལ་བྱུང་དུ་བྱ་བྱེད་སྣ་ཚོགས་སྤེལ་བ་ གཞན་ཡང་།
དངངས་འཚབ་སྐྱེ་བ་དང་།
སོ ག ས་ཀྱི ་ ནད་རྟགས་ཡོ ད ་པའི་སེམས་ སེ མ ས་ཁྲལ་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་བྱེད་པ།
ཁམས་ཀྱི་ནད་ཅིག་ཡིན།

འཇིགས་སྣང་དང་།

རིགས་ཁ་ཤས་ཤིག་ཉམས་སུ་མྱོང་སྲིད།

པ། སྙིང་གི་འཕར་ལྡིང་མི་སམ
ྙོ ས་པར་ཚོར་བ།

ལྟས་ངན་པ་ཞིག་གམ།

སྙི ག ས་མའི ་ འཇི ག ་པ་ངན་པ་ལྟ་བུ་ཞི ག ་
འཇིགས་དངངས་གོ་འཛོལ་ཕོགས་པའི་མི་ འབྱུང་ཉེན་ཆེ་བར་དོགས་པ། གཉིད་ཁམས་
རྣམས་ཀྱིས་གཤམ་གྱི་མྱོང་བ་ཆ་ཚང་ངམ་ མི་བདེ་བ། ཞེ་མེར་བ། བ་ློ རིག་སྒྲིམ་མི་ནུས་
ལུས་པོ་སྤྱིའི་ཆ་ནས། ངལ་དུབ་ཆེ་བ། བག་
མི་ལྷོད་པ། དོན་མེད་རྔུལ་ཆུ་བཞུར་བ།
བྱ་སྤྱོད་ཀྱི་ངོས་ནས།

འདར་ཟུག་རྒྱག་པ་སོགས་མང
ྱོ ་།

“ཚན་རིག་རིགས་ལམ་གྱི་དགོས་དམིགས་ངོ་མ་ནི།
དོན་དངོས་ཐོག་ཤེས་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་རང་

ཚད་བརྒལ་དོགས་ གིས་ཤེས་ཡོད་པར་རློམ་པའི་རང་བྱུང་གིས་ཁྱེད་རང་

ཟོན་ཆེ་བ་དང་། ཡིད་སུན་སླ་བའམ་ཁོང་ཁྲོ་ ལམ་ནོར་དུ་འཁྲིད་མེད་པ་ཁག་ཐེག་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན།”
ལངས་སླ་བ།

Robert M. Pirsig, Zen and the Art of
Motorcycle. 1974

བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕྲོད་བསྟེན་དྲ་བ།
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ཡིད་ཞུམ་ལྕི་མོ།

Major Depression Disorder
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/ 严重抑郁

སེམས་ཁམས་གཏིང་ནས་ཞུམ་པ་དང་། བྱ་ ལུས་སྤྱིའི་ཆ་ནས། ཚོད་མེད་ལྟོགས་པ། ངལ་
བྱེད་གང་ལ་ཡང་སྤྲོ་བ་མེད་པར་ཁེར་རྐྱང་ དུབ་ཆེ་བ། ཟས་ཀྱི་དང་ག་ཉམས་པ། ལྷོད་
དང་མུན་ནག་ནང་སྡོ ད ་རྒྱུར་ངང་གིས་ སྡོད་མེད་པ་སོགས།
ཕྱོགས་པའི་ཀླད་པའི་བྱེད་ལས་ཉམས་པའི་
ནད་ཅིག་ཡིན། དུས་རྒྱུན་སེམས་པ་སྐྱོ་སྣང་

གིས་ཁེངས་པ་དང་། བྱ་བྱེད་གང་ལ་ཡང་སྤྲོ་

བ་མེ ད ་པར་གྱུར་བའི ་ ངང་ཚུལ་འདི ་ ཐོ ག ་
མར་འབྱུང་།

ཡིད་ཞུམ་ལྕི་མོ་ཕོགས་པའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་
གཤམ་གྱི ་ མྱོ ང ་བ་ཆ་ཚང་ངམ་རི ག ས་ཁ་
ཤས་ཤིག་ཉམས་སུ་མྱོང་སྲིད།
སེམས་ཁམས་ཀྱི་ཐད་ནས།

དངངས་འཚབ་

སྐྱེས་པ། གཞན་སེམས་མེད་པ། ཡིད་མི་ཚིམས་
པ། གནོང་འགྱོད་སྐྱེས་པ། རེ་བ་ཟད་པ། བྱ་བྱེད་
མང་པོར་དང་དོད་མེད་པ།

དགའ་སྐའ
ྱོ ི་ཧེ་

བག་རྒོད་པ། སྐྱོ་ཤས་ཆེ་བ་སོགས།
གཉིད་ཀྱི་ཐད་ནས།

ནངས་སྔ་བོ་གཉིད་

སད་པ། གཉིད་ཚོད་མེད་ཁུགས་པ། གཉིད་
མི་ཁུགས་པའམ། གཉིད་ཀྱང་ངལ་གསོ་མི་
ཐེབས་པ་སོགས།

བྱ་སྤྱོད་ཀྱི་ཐད་ནས།
ཚོད་མེད་དུ་ངུ་བ།
ལངས་སླ་བ།

འདོད་པ་སོགས།

འཚུབ་ཆ་རྒོད་པ།

ཞེ་སུན་ནམ་ཁོང་ཁྲོ་

སྤྱི་ཚོགས་དང་རིང་དུ་གྱེས་

རིག་པའི་ཆ་ནས།

བློ་རིག་སྒྲིམ་དཀའ་བ།

བྱ་བྱེད་གང་སྤེལ་ཀྱང་མྱུར་མི་སྐྱེན་པ། རང་
སྲོག་གཅོད་འདོད་དང་། རང་མཐོང་བོར་བ་
སོགས།

ལུས་ལྗིད་ཀྱི་ཆ་ནས།

ལྗིད་ཚད་མངོན་

གསལ་དུ་འཕར་བའམ་ཆག་པ།
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བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕྲོད་བསྟེན་དྲ་བ།
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མཐར་ལྷུང་གོ་འཛོལ།
Bipolar Disorder / 躁郁症

སེམས་ཁམས་འཆོལ་བའི་ནད་ཅིག་སྟེ། སྐབས་ སེམས་ཁམས་ཀྱི་ཆ་ནས།

སེམས་ཁམས་

རེ ར ་སེ མ ས་ཁམས་སྡུག་གི ས ་མནར་ནས་རང་ དགའ་སྐྱོ་གཉིས་ཀྱི་མཐར་ལྷུང་བ། སྐྱོ་སྣང་།
སྲོག་གཅོད་འདོད་ཀྱི་བློ་སྐྱེས་པ་དང་། མཚམས་ གཡེང་ཆེ་བ།
རེར་སེམས་ཁམས་དྭངས་ནས་དགའ་སྤྲོས་མྱོས་ སྐྱེ་བ།

ཁོང་ཁྲོ་དང་དངངས་འཚབ་

གཞན་སེམས་མེད་པ།

ལྟས་ངན་

པའི་མཐར་ལྷུང་ནད་རྟགས་ཡོད་པ་ཞིག མཐར་ འབྱུང་དོགས་ཆེ་བ། དགའ་བ་ཚད་མེད་སྐྱེ་

ལྷུང་གི་ནད་རྟགས་སུ་ནད་པར་གཉིད་ཉུང་ངུ་ བ། སྤྱིའི་ཆ་ནས་ཡིད་མི་ཚིམས་པ། གནོང་
ལས་མ་ཁུགས་ཀྱང་ནུས་ཤུགས་ཚད་མཐོ ན ་པོ ་ འགྱོད་སྐྱེ་བ། རེ་བ་ཟད་པ་དང་། དང་དོད་
ཡོད་པ་དང་།

ཡིད་ཞུམ་པའི་སྐབས་སུ་སྐྱོ་སྣང་ ཞན་པ། བྱ་བྱེད་གང་ལ་ཡང་དང་དོད་དང་

དང་། ནུས་ཤུགས་ཟད་པ། ཀུན་སློང་ངམ་འདུན་ སྤྲོ་སྣང་མེད་པ་སོགས།
མ་ཞན་པ།

སྔར་བྱེད་སྤྲོ་བའི་བྱ་དངོས་ལ་དང་

དོད་དབེན་པ་སོགས་འབྱུང་།

མཐར་ལྷུང་གོ་

འཛོལ་ཕོགས་པའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་གཤམ་གྱི་མྱོང་
བ་ཆ་ཚང་ངམ་རི ག ས་ཁ་ཤས་ཤི ག ་ཉམས་སུ་
མྱོང་སྲིད།

བྱ་སྤྱོད་ཀྱི་ཆ་ནས། ཞེ་སུན་ཆེ་བ། ཉེན་ཁ་
ཆེ་བ་དང་། གོ་རིམ་མེད་པ། གཏུམ་སྤྱོད་ཆེ་

བའི་བྱ་སྤྱོད་མངོན་པ། འཚབ་འཚུབ་ཆེ་བ།
ངུ་འདོད་པ་དང་ངུ་བ།

ཁྱོད་ཀྱི་རྨོངས་པས་མི་མང་པོར་སྡུག་བསྔལ་བསྐྲུན་བཞིན་ཡོད།

ཆགས་སྲེད་ཚོད་

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལྟ་སྟངས་ངན་པ་དེས་མི་མང་པོར་རང་སེམས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་བརྗོད་སའི་གནས་མེད་པར་བཟོ་བཞིན་ཡོད།

Tibetan Community Health Network

བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕྲོད་བསྟེན་དྲ་བ།

མེད་དུ་འཕེལ་བ། ཧུར་ཐལ་ཆེ་བ། ཚམ་ཚོམ་
མེད་པ། ཧར་ཧུར་ཆེ་བ་སོགས།
རིག་ཤེས་ཀྱི་ཆ་ནས།

藏族社区健康网络

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

འཇི ག ས་སུ་རུང་བའི ་ བྱ་དངོ ས ་གང་རུང་གི ས ་

དགོས་མེད་ཀྱི་བློ་ སེམས་ལ་གློ་བུར་དང་ཐོལ་བྱུང་གི་འཇིགས་སྣང་
འཁོར་བ་དང་། ལོག་རྟོག་སྐྱེ་བ། བློ་རིག་ སོགས་བསྐྱེད་པའི་ཤུགས་རྐྱེན་སེམས་ཁམས་སུ་
སྒྲིམ་མི་ཐུབ་པ།

བསམ་བློ་གཅིག་གཉིས་ ཡུན་རིང་གནས་པ་དང་། ཕྱིས་སུ་འཇིགས་རུང་གི་

མཐུད་དུ་འཁོར་བ། བྱ་བྱེད་གང་སྤེལ་ཀྱང་ དོན་རྐྱེན་དེ་སེམས་ལ་ཡང་འཁོར་བསྐྱར་འཁོར་

ལྷོད་དལ་ཆེ་བ། རང་ཉིད་ཀུན་ལས་མཆོག་ བྱེད་པའི་ གནས་བབ་ཅིག སེམས་གཅོང་གོ་འཛོལ་
ཏུ་འདོད་པའི་ལོག་རྟོག་སྐྱེ་བ་སོགས།

སེམས་གཤིས་ཀྱི་ཆ་ནས། ཡིད་ཞུམ། དགའ་

ཕོགས་པའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་གཤམ་གྱི་མྱོང་བ་ཆ་ཚང་
ངམ་རིགས་ཁ་ཤས་ཤིག་ ཉམས་སུ་མང
ྱོ ་སྲིད།

སྐྱོའི་མཐར་ཡང་ཡང་ལྷུང་བ། འཚུབ་ཤས་ཆེ་ བྱ་སྤྱོད་ཀྱི་ངོས་ནས། འཚུབ་ཆ་ཆེ་བ། ཞེ་སུན་སྐྱེ་སླ་
བའི་ཡིད་ཞུམ་དང་། བྱ་དངོས་ཀུན་ལ་དོགས་
པ་ཚ་བ་སོགས།

གཉིད་ཀྱི་ཆ་ནས།

གཉིད་ཁུགས་དཀའ་བ་

དང་། གཉིད་ཚོད་མེད་ཁུགས་པ།

བ། སྡང་ཟུག་ཆེ་བའམ་གཤིས་སྤད
ྱོ ་རྩིང་པོ། དོགས་
ཟོན་ཚད་ལས་བརྒལ་ བ། རང་ཕུང་གི་བྱ་སྤད
ྱོ ་སྤེལ་
བ། སྤྱི་ཚོགས་དང་ངང་གིས་རྒྱང་བཀྱེད་པ།
སེམས་གཤིས་ཀྱི་ངོས་ནས།

ཐོལ་དྲན་དང་།

འཇིགས་སྣང་། དངངས་འཚབ་བཟོད་མེད་སྐྱེས་

ལུས་པོ་སྤྱིའི་ཆ་ནས། ངལ་དུབ་ཆེ་བ་དང་། པ། རང་གཞན་གང་ལ་ཡང་ཡིད་ཆེས་བརླགས་
ངལ་གསོ་ཐོབ་རྒྱུ་མེད་པ།
ལུས་ལྗིད་ཀྱི་ཆ་ནས།

པའི་ཚོར་བ་སྐྱེས་པ།

ལྗིད་ཚད་མངོན་

གསལ་དུ་འཕར་བའམ་ཆག་པ།

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

སེམས་ཁམས་ཀྱི་ཆ་ནས།

བྱ་བྱེད་གང་ལ་ཡང་

དང་དོད་དང་སྤྲོ་སྣང་བོར་བ། གནོང་འགྱོད་སྐྱེ་
བ། ཁེར་རྐྱང་གི་སྣང་བ་སྐྱེ་བ།

གཉིད་ཀྱི་ཆ་ནས། གཉིད་ཁམས་མི་བདེ་བ་དང་།
འཇིགས་སུ་རུང་བའི་རྨི་ལམ་སོགས་རྨིས་པ།
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དྲན་ཤེས་ཉམས་པ།
Dementia / 痴呆

དྲན་ཤེས་ཉམས་པའི་ནད་ཅིག་སྟེ།

སྔོན་ སེ མ ས་ཁམས་ཀྱི ་ ཆ་ནས།

གྱི་ལག་རྩལ་དང་། བསམ་བློ་གཏོང་བའི་ འཚབ་ཆེ ་ བ།

དངངས་

ཁེ ར ་རྐྱང་གི་སྣང་བ་སྐྱེ ་བ།

རིག་རྩལ་སོ ག ས་བརྗེ ད ་ནས་ཉིན་རེའི་ དགའ་སྐྱོ འི ་ མཐར་ལྷུང་བ། འཚབ་འཚུབ་
འཚོ་བའི་བྱ་བྱེད་ཁག་ལག་ལེན་བསྟར་མི་ ཆེ ་ བ་སོ ག ས།
ཐུབ་པའི་ནད་ཅིག དྲན་ཤེས་ཉམས་པའི་

ནད་ཕོ ག ས་པའི ་ མི ་ རྣམས་ཀྱི ས ་གཤམ་གྱི ་ སེམས་གཤིས་ཀྱི་ཆ་ནས།

ཡིད་ཞུམ། འཁྲུལ་

མྱོ ང ་བ་ཆ་ཚང་ངམ་རི ག ས་ཁ་ཤས་ཤི ག ་ སྣང་། ཀུན་ལ་དོགས་ཟོན་ཆེ་བ།
ཉམས་སུ་མྱོང་སྲིད།

ཤ་རྒྱུས་ཀྱི་ངོས་ནས།

རིག་ཤེས་ཀྱི་ཆ་ནས།

དྲན་པ་ཉམས་པ། གོམ་སྟབས་འཆོལ་བ།

ཤ་རྒྱུས་ཁག་གི་

འགུལ་སྤྱོ ད ་འབྲེ ལ ་མཐུད་བྱེད་མི ་ ཐུབ་པ།

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

རྙོག་བྱུང་བ། གོ་རིམ་མེད་པར་གྱུར་བ། སྐད་ གཞན་ཡང་། སྐད་ཆ་བཤད་ན་གོ་རིམ་མེད་པ་
ཆ་བཤད་མི་ཐུབ་པ།

གོ་བ་ལེན་མི་ཐུབ་པ། དང་ཚིག་ཚོགས་སྤུངས་པ།

སེམས་ཁམས་རྨོངས་པ།

སྤྱིར་བཏང་གི་

དངོས་པོ་ཁག་ཀྱང་ངོས་འཛིན་བྱེད་མི་ཐུབ་
པ་སོགས།

བྱ་སྤྱོད་ཀྱི་ཆ་ནས། ཞེ་སུན་ཆེ་བ། མི་གཤིས་
འགྱུར་བ།

ངལ་གསོ་མི་ཐེབས་པ།

འཛིན་མི་ཐུབ་པ།

ཚོད་

འཐོམ་འཁྱམས་བྱེད་པ་ སེམས་ནད་ཁག་ཅིག་གི་ངོ་སྤྲོད་འདི་མཱ་ཡོ་སྨན་ཁང་

དང་རྡོག་ལམ་བོར་བ་སོགས།

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

སྒྲ་དང་གཟུགས་ཀྱི་འཁྲུལ་སྣང་སྐྱེ་བ་དང་། རིག་ཤེས་ཀྱི་ཆ་ནས། བསམ་བློའི་གོ་འཛོལ་
ལོག་རྟོག་གིས་དོན་དངོས་དང་དངོས་ཡོད་ བ། ལོག་རྟོག་སྐྱེ་བ། བརྗེད་ངན། སྤྱིར་བཏང་

སྒྲིབ་པའི་སེམས་ཁམས་ཀྱི་ནད་ཅིག གས་ གི་དོན་རྐྱེན་ཁག་ལ་དམིགས་བསལ་ གྱི་གོ་

སེམས་རྒོད་ཕོ ག ས་པའི་མི་རྣམས་ཀྱི ས ་ དོན་ནམ་ལྐོག་གྱུར་གྱི་གོ་དོན་ཟབ་མོ་ཡོད་
གཤམ་གྱི ་ མྱོ ང ་བ་ཆ་ཚང་ངམ་རི ག ས་ཁ་ པ་དང་།
ཤས་ཤིག་ཉམས་སུ་མྱོང་སྲིད།

དེ་ཡང་དོ་བདག་རང་ཉིད་ལ་

དམི ག ས་ཡོ ད ་པར་འདོ ད ་པའི ་ ལོ ག ་རྟོ ག
རང་གི ་ བསམ་བློ ར ་འཆར་བ་རྣམས་རང་

ཉིད་ཀྱི་མིན་པར་འདོད་པའི་ལོག་རྟོག (རང་
གི་དྲན་པ་དང་། ཤེས་པ། རང་ཉིད་གནས་

དུས་གང་དུ་ཡོ ད ་མེ ད ་སོ ག ས་ཀྱི ་ )གོ ་ རི མ ་
འཛོལ་བ། དྲན་པ་ཉམས་པ། སེམས་ཁམས་
རྨོངས་པ། བྱ་བྱེད་གང་བྱེད་ལ་ལྷོད་དལ་ཆེ་
བ། རང་ཉིད་ཀུན་ལས་མཆོག་ཏུ་འདོད་པའི་
བྱ་སྤྱོད་ཀྱི་སྟེང་ནས།

སྤྱི་ཚོགས་དང་ངང་

ལོག་རྟོག་སྐྱེ་བ་སོགས།

གིས་རྒྱང་བཀྱེད་པ། སྤྱོད་པར་གོ་རིམ་མེད་ སེམས་ཁམས་ཀྱི་ཆ་ནས། ཁོང་ཁྲོ། དངངས་
པ། ལུས་སེམས་གཉིས་ཀར་གཏུམ་དྲག་རྒོད་ འཚབ། གཞན་སེམས་མེད་པ། རང་ཉིད་ལ་
པ།

འཚབ་འཚུབ་བམ་འཚུབ་ཆ་ཆེ་བ། ཞེན་ཆགས་མེད་པར་ཚོར་བ། སྤྱིའི་ཆ་ནས་

དབང་མེད་དུ་ཤོར་བ།

འདོད་མོས་ཤུགས་ ཡིད་མི་ཚིམས་པ།

དྲག་པ། གཤིས་སྤྱོད་རྩིང་པོ།
འཛིན་དཀའ་བ་སོགས།

བྱ་བྱེད་གང་ལ་ཡང་སྤྲོ་

རང་ཚོད་ སེམས་དང་དང་དོད་མེད་པ། སེམས་གཡེང་
བ། (མྱ་ངན་བྱེད་སར་གད་མོ་དགོད་པ་དང་།
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སྟོན་མོ་བྱེད་སར་མྱ་ངན་གྱི་རྣམ་པ་བསྟན་
པ་སོགས་) འོས་འཚམས་མིན་མྱོང་ཚོར་གྱི་
ཡ་ལན་སྟེར་བ་སོགས།

སེམས་གཤིས་ཀྱི་ཆ་ནས།
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བློ་བྱིངས་ལུས་རྒོད་གོ་འཛོལ།
Attention-deficit/Hyperactivity disorder
注意力缺失/多动症

བློ་རིག་སྒྲིམ་མི་ཐུབ་པ་དང་།

གནས་གཅིག་ཏུ་

འཁྲུལ་སྣང་དང་། སྡོད་མི་ཐུབ་པའི་སེམས་ཁམས་ཀྱི་གནས་བབ་
ཀུན་ལ་དོགས་པ་སྐྱེ་བ། གཟུགས་མེད་ཀྱི་སྒྲ་ ཅིག བློ་བྱིངས་ལུས་རྒོད་ཕོགས་པའི་མི་རྣམས་
སྣ་ཚོགས་ཐོས་པ། ཡིད་ཞུམ་པ། འཇིགས་སྣང་ ཀྱི ས ་གཤམ་གྱི ་ མྱོ ང ་བ་ཆ་ཚང་ངམ་རི ག ས་ཁ་
སྐྱེ་བ། རང་ཉིད་ལ་ཁྲིམས་གཅོད་ཕོགས་ངེས་ ཤས་ཤིག་ཉམས་སུ་མྱོང་སྲིད།
པར་འཇིགས་སྣང་དང་ལོག་རྟོག་སྐྱེ་བ། (གྲུབ་

པ་ཐོབ་པ་དང་། ལྷ་ཞལ་མཐོང་བ། བཀའ་ལུང་ བྱ་སྤྱོད་ཀྱི་སྟེང་ནས།

ལུས་ངག་གི་གཏུམ་སྤྱོད་

ཐོས་པ་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་)ཆོས་ལུགས་ དང་། བྲེལ་ཤ་ལངས་སླ་བ། སེམས་འཚབ་ངང་
དང་འབྲེལ་བའི་ལོག་རྟོག་སྐྱེ་བ་སོགས།

ནས་སྣུར་འགྲོས་བྱེད་པ། ཧུར་ཐལ་ཆེ་བ། ཚམ་
ཚོམ་མེད་པ། ཧར་ཧུར་ཆེ་བ། ཚོད་འཛིན་མེད་པ།

ངག་གི་སྟེང་ནས། སྐབས་འཕྲལ་རང་བཞིན་ དེ་བཞིན། སྐད་ཆའམ་ཡང་ན་བྱ་བྱེད་གང་སྤེལ་
དང་ལྷུ་ཉམས་པའི་བརྗོད་པ་སྤེལ་བ། སྐད་ ཡང་ནས་བསྐྱར་དུ་གླེང་བ་དང་སྤེལ་བ།
ཆ་བཤད་ན་གོ ་ རིམ་མེད་པ་དང་ཚིག་
ཚོགས་སྤུངས་པ།

རིག་ཤེས་ཀྱི་ཆ་ནས། སེམས་བྱིངས་པ་དང་། བློ་
རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཏོད་དཀའ་བ། བརྗེད་ངེས་ཆེ་བ།

གཞན་ཡང་། ངལ་དུབ་ཆེ་བ། འགུལ་སྐད
ྱོ ་ བློ་རྩེ་གཏོད་ཐུབ་ཀྱང་ཡུན་ཐུང་བ་སོགས།
ཚུལ་བཞིན་བྱེད་མི་ཐུབ་པ། མང
ྱོ ་ཚོར་ཞན་པ།
-----------

ལྷུ་ཉམས་པའི་བརྗོད་པ།

སེམས་ཁམས་ཀྱི་ཆ་ནས།

ཁོང་ཁྲོ། དངངས་

འཚབས། ཉོབ་སྣང་ཆེ་བ། འདོད་མོས་ཤུགས་

དྲག་པ། དགའ་སྐྱོའི་མཐར་ལྷུང་བ་སོགས།
(Incoherent Speech) ཚིག་དོན་གཉིས་
ཀའི་ལྷུ་ཉམས་པ་སྟེ། བརྗོད་འདོད་པའི་དོན་དེ་
ློ ་པའི་
ཚིག་གི་ཕྲེང་བར་སྤེལ་དུས་དོན་ཕན་ཚུལ་སྦྲེལ་ གཞན་ཡང་། ཡིད་ཞུམ་དང་། གསར་དུ་སབ
མ་ཐུབ་པས་གོ་དོན་རྙོག་པར་གྱུར་བ།
ནུས་པ་མེད་པ་སོགས།
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ྱོ ་རྩིང་པོ། (Hostilཐོལ་དྲན། (Flashback) བྱུང་ཟིན་པའི་དོན་ སྡང་ཟུག་ཆེ་བའམ་གཤིས་སྤད
རྐྱེ ན ་སོ ག ས་གློ ་ བུར་རམ་ཐོ ལ ་བྱུང་དུ་དྲན་པ། ity)

གཞན་ལ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གང་རུང་

པའི་དོན་རྐྱེན་ ནས་སྡང་ཟུག་ཤུགས་ཆེ་བ་ དང་། མཛའ་སེམས་

དམིགས་བསལ་གྱིས་མི་སྡུག་

གྱིས་སེམས་གཅོང་དུ་གྱུར་བའི་རྗེས་སུ་བྱུང་བ།

མེད་པའམ་དགག་ཕྱོགས་རྐྱང་རྐྱང་ནས་ལངས་པ།

དབང་མེད་དུ་ཤོར་བ། (Compulsive) འགོག་ བརྗེད་ངན། (Amnesia) བྱུང་ཟིན་པའི་བྱ་
ཐབས་མེད་པའི་སྲེད་པ་ཞིག་དང་འབྲེལ་བའམ་ དངོས་གང་རུང་གི་ཆ་ཤས་སམ།
བསྐྱེད་པའི་ཐོལ་བྱུང་གི་བྱ་སྤྱོད། དམིགས་བསལ་ པོར་གཏིང་བརྗེད་དུ་སོང་བ།
གྱིས་བྱ་སྤད
ྱོ ་དེ་ཉིད་ རང་གི་བློ་མནལ་ལ་གནས་
དུས་ཀྱི་འདུན་པ་དང་འགལ་བའི་རིགས་ལ་གོ

ཡང་ན་ཧྲིལ་

གཞན་སེམས་མེད་པ། (Apathy) གཞན་ལ་

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

འཚུབ་ཆ་ཆེ་བ། (Agitation) དངངས་འཚབ་ སོགས་མེད་པ།
ཀྱི་གནས་བབ་ཅིག་གམ།
འགུལ་ཤུགས་ཆེ་བ།

འཚབ་འཚུབ་ཀྱི་

ཞེ་སུན་སྐྱེ་སྐྱེན་པ། (Irritability) ལས་སླ་བོའི་

སྒོ་ནས་ཞེ་སུན་པོ་ཆགས་པའམ་ཁོང་ཁྲོ་ལངས་

གཏུམ་ཤུགས་ཆེ་བ། (Aggression) གཞན་ལ་ བར་ཕྱོགས་པ།
སྡང་ཟུག་ཆེ་བའམ་ལུས་ངག་གི་སྤྱོད་པར་དྲག་
ཤུགས་ཆེ་བ། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་པོ་གང་རུང་

ནས་གཞན་ལ་ཕར་རྒོལ་དང་གདོང་ལེན་བྱེད་
ཆོག་ཆོག་ཡིན་པའི་བྱ་སྤྱོད།

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

སླ་བོའི་སྒོ་ནས་ལེགས་ཉེས་གང་རུང་གི་བྱ་སྤྱོད་
སྤེལ་བའམ། ཡང་ན་ཁོར་ཡུག་གི་སྐུལ་རྐྱེན་གང་

ལ་ཡང་ལམ་སེང་ཡ་ལན་སློག་ཆོག་ཆོག་དང་།
ཞེ་སུན་ཆོག་ཆོག་གི་རང་བཞིན།

སྐབས་འཕྲལ་རང་བཞིན་གྱི་བརྗོད་པ་སྤེལ་བ།
(Circumstantial Speech)
གོ་རིམ་མེད་པའི་བསམ་བའ
ློ ་ི འགྲོས་དང་། སྐད་ཆའི་
ཁ་ཕག
ྱོ ས་གང་དུ་བསྐོར་ན་དེར་འཁྱོགས་འགྲོ་བ་གང་
ཞིག་ལ།
ཡང་བསྐོར་བསྐྱར་བསྐོར་གྱིས་བརྗོད་
གཞིའི་ཐོག་འབབ་པའི་སྐབས་འཕྲལ་རང་བཞིན་གྱི་
བརད
ྗོ ་པར་གོ སྐབས་འཕྲལ་རང་བཞིན་གྱི་བརྗོད་པ་
སྤེལ་མཁན་ཚོས་དགོས་མེད་ཀྱི་ཞིབ་ཚགས་དང་།
སྐབས་དོན་དང་མི་འཚམས་པའི་འགྲེལ་བཤད་ཀྱིས་
བརད
ྗོ ་བྱའི་སྟེང་དུ་དབབ་མི་ཐུབ།
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སྤྱི་ཚོགས་སྣང་ཚུལ་འགའ།

སྡིག་སྲིན་སེམས་ཁམས།
(Crab mentality)

གཉའ་གནོན་མྱོང་མཁན་གཉའ་
གནོན་པར་འགྱུར།
(Oppressed become oppressor)

རྫ་སྣོད་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་སྡིག་སྲིན་གཅིག་བཅུག་པ་
ཡིན་ན། སྡིག་སྲིན་དེ་ལས་སླ་བོས་ས་ྒོ ནས་རྫ་མའི་
ཕྱིར་ཐོན་འགྲོ། ཡིན་ན་ཡང་། གལ་སྲིད་སྡིག་སྲིན་
མང་པོ ་ ཞི ག ་རྫ་མ་གཅི ག ་ཏུ་བཅུག་པ་ཡི ན ་ན།

སྡིག་སྲིན་གཅིག་ཀྱང་རྫ་མའི་ཕྱིར་ཐོན་མི་ཐུབ།

ཁོང་ཚོས་རང་རང་ས་ནས་ཧུར་ཐག་གིས་རྫ་མའི་
ཕྱིར་ཐོན་ཐབས་བྱས་ཀྱང་། གཅིག་གིས་གཅིག་གི་

རྐང་ལག་ལ་འཐམ་ནས་དོན་མེད་འགྲན་རྩོད་ཁོ་
ན་བྱས་ནས་ཤི་འགྲོ། སྡིག་སྲིན་སེམས་ཁམས་འདི་

ཚིག་གཅིག་གིས་འགྲེལ་ན། དེ་ནི་“ང་ལ་མ་ཐོབ་
པ་དེ་ཁྱོད་ལ་ཡང་ཐོབ་མི་ཆོག་” ཟེར་བ་དེའ།ོ །

གཞན་གྱི་གཉའ་གནོན་འཁུར་མྱོང་མཁན་ཚོས་
རང་དབང་དང་འདྲ་མཉམ་ཆེད་དུ་འབད་བརྩོན་
བྱེད་རྒྱུའི་ཚབ་ལ། རང་གི་ཐུབ་ཚོད་ཀྱིས་གཞན་

གྱི ་ གཉའ་ནས་གནོ ན ་ཐབས་ལ་བརྩོ ན ་པའི་
སེམས་ཁམས་ཤིག་གྲུབ་བཞིན་ཡོད།

སེམས་

ཁམས་འདི་གྲུབ་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་།

གཉའ་

གནོན་འཁུར་མཁན་གྱིས་དགྲ་བོ་དཔུང་བཙན་པོ་

དེའི་ལུགས་མཐུན་མིན་པའི་བྱ་སྤྱོད་དང་ལེན་
བྱེད་ཅིང་། རང་ལས་གཉོམ་ཆུང་བའི་མི་གཞན་
གྱི་བྱ་སྤྱོད་ལ་དང་ལེན་མི་བྱེད་པ་མ་ཟད།

གོ་

སྐབས་ནམ་བྱུང་ལ་གཉའ་ནས་གནོན་པར་བྱེད།

སྣང་ཚུལ་འདི་འདྲ་ང་ཚོའི་སྤྱི ་ ཚོགས་ནང་ སྣང་ཚུལ་འདི་འདྲ་ང་ཚོའི་སྤྱི ་ ཚོགས་ནང་
དངོས་སུ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་དམ།
ཁྱོད་ཀྱིས་སྣང་ དངོས་སུ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་དམ། མི་སྒེར་གྱི་སེམས་
ཚུལ་འདི་འདྲ་སྐྱོན་བརྗོད་དང་། འཁང་ར་བྱས་ ཁམས་གྲུབ་ལུགས་འདིས་སྤྱི་ཚོགས་སྤྱིའི་གནས་
མྱོང་ངམ། དེ་ལས་ཀྱང་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ལ། ཁྱེད་ བབ་གང་ཞིག་མཚོན་པ་ཡིན་ནམ།

ཁྱེད་ཀྱིས་

ཀྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་ཁག་ལ་ཕྱིར་བལྟ་བྱས་ རང་ཉིད་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་ཁག་ལ་ཕྱིར་བལྟ་བྱས་ནས།

ནས། རང་ཉིད་ལ་སྡིག་སྲིན་སེམས་ཁམས་ཡོད་ གཉོམ་ཆུང་སྟེང་རང་ཉིད་ཀྱི་འདོད་ཕྱོགས་ཁོ་ན་
མེད་ལ་བརྟག་མྱོང་ངམ།

འཛིན་པའི་བློ་འདུག་མིན་ལ་བལྟས་སམ།

Tibetan Community Health Network

བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕྲོད་བསྟེན་དྲ་བ།

藏族社区健康网络

ང་ཚོའི་འགན་འཁྲི།

19

སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཟེར་བ་

ཀྱི ་ མགོ ་ གནོ ན ་ཐུབ་པ་མ་

ངལ་ཞིག་ཡིན་པ་དེ་ལྟར་ཡང་།

གླིང་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་སམ
ྒོ ་

འདི་ང་ཚོའི་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་དཀའ་
གནས་བབ་ཤེས་པའི་སྒོ་ནས།

ཟད།

དཀའ་ངལ་དེའི་

ཕྱི་ནང་གི་མཐུན་

དེང་གི་ཆར་འཛམ་

ཉམས་ལེན་དང་། ནང་པའི་

རྐྱེན་དང་། སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་། རང་གི་ཁྱིམ་མི་

ལྟ་སྤད
ྱོ ་འཆད་ཁྲིད།

དང་། སྤྱི་ཚོགས་སྟེང་ནས་བྱམས་བརྩེ་སོགས་ཐོབ་

ཚན་

རིག་པ་དང་མཉམ་དུ་བགྲོ་

པ་ཡིན་ན་དྲགས་བསྐྱེད་འབྱུང་རྒྱུ་མེད་པ་ཞིག་ཀྱང་ གླེང་སོགས་གནང་ནས་སྙན་པའི་གྲགས་པ་ཕྱོགས་
མིན།

སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་དཀའ་ངལ་ བཞིར་ཁྱབ་པའི་ནང་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་ཞིག་

དངོས་སུ་མྱངས་དང་མྱོང་བཞིན་པའི་སྐྱེ་བོ་གྲངས་ ཏུ་གྱུར་ཡོད་ལ།

ཁོང་གི་ཕྱག་དེབ་ཁག་ནིའུ་ཡོག་

ལས་འདས་པ་ཞིག་གིས་རང་རང་གི་དཀའ་ངལ་ དུས་དེབ་ཀྱི་དཔེ་དེབ་གྲིན་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་
ལེགས་པར་གཅུན་པ་མ་ཟད། ལས་རིགས་སོ་སོའི་ ཡང་ཡང་ཐོན་ཡོད།
ཁྱབ་ཁོངས་ནས་གྲུབ་འབྲས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

བླངས་ནས་འཛམ་གླིང་སྟེང་གི་བྱས་པ་ཅན་དང་ སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་
གྲགས་ཅན་མི་སྣ་ཆགས་ཡོད།

མཁན་རིགས་གཅིག་ལ་རང་བཞིན་གྱིས་དོགས་པ་
ཆེ་བ་དང་། གཤིས་ཀ་གང
ྱོ ་བ། འཁྲུལ་སྣང་དང་ལོག་

ཡོངས་དགེ་མི་འགྱུར་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནི་ང་ཚོའི་ རག
ྟོ ་ཆེ་བ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་དུས་རྒྱུན་སྤྱི་མཐུན་གྱི་
མིག་མདུན་དུ་ཡོད་པའི་མིག་དཔེ་གསོན་པོ་ཞིག་ ཀུན་སྤྱོད་དང་མི་མཐུན་པའི་གཏམ་སྨྲ་བ་སོགས་
ཡིན། ཁོང་ཉིད་སྐུ་ན་ཕྲ་དུས་འཇིགས་དངངས་གོ་ བྱེད་པ་ཡིན་ཡང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཁོང་ཚོར་

འཛོལ་(Anxiety Disorder)དང་། དངངས་ སྙིང་ཉེ་བ་དང་། ཤ་ཚ་བའི་ས་ྒོ ནས་ཉེ་བར་བཅར་བ་

འཚབ་གོ་འཛོལ་(Panic attack) གྱི་ནད་རྟགས་ དང་། སྨན་བཅོས་དང་། འཚོ་བ་དང་བསམ་བའ
ློ ི་
ཉམས་སུ་མྱངས་མྱོང་། ཡིན་ན་ཡང་། ཁོང་གིས་སྐུ་ སྟེང་ནས་རོགས་རམ་མཐུན་རྐྱེན་སྒྲུབ་རྒྱུ་ནི་སྤྱི་
ན་ཕྲ་དུས་ནས་སྒོམ་ཉམས་ལེན་དང་། ནང་པའི་ལྟ་ ཚོགས་སྤྱིའི་དཀའ་ངལ་སེལ་བའི་ཐབས་ལམ་ཉག་
སྤྱོད་ལ་སབ
ློ ་གཉེར་གནང་ནས་རང་གི་ནད་རྟགས་ གཅིག་ཡིན།
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“དངོས་ཡོད་ལ་མེད་པ་གང་ཞིག་ཡོད་པར་ཡིད་
ཆེས་ཤིང་། ཕྱིས་སུ་མེད་པར་རྙེད་པ་ནི། སྐས་
འཛེགས་ཀྱི་རྩེ་མོར་སླེབས་ནས་ད་དུང་ཡང་རིམ་
པ་གཅིག ཡོད་པར་འདོད་པ་དང་འདྲ།”

Francesca Zappia

གལ་སྲིད་དོན་དངོས་ཟེར་བ་དེ་གང་ཟག་སོ་སོར་
སྣང་ཚུལ་མི་གཅིག་ན། ང་ཚོས་བདེན་པ་ཟེར་བ་
གཅིག་ཏུ་བརད
ྗོ ་ཐུབ་བམ། ཡང་ན་ང་ཚོས་བདེན་པ་
སྣ་མང་བཤད་མི་དགོས་སམ། གལ་སྲིད་བདེན་པ་
ཟེར་བ་དེ་སྣ་མང་ཅན་ཞིག་ཡིན་ན། བདེན་པ་ཁ་
ཤས་གཞན་དང་བསྡུར་ན་ཡག་པོ་(བདེན་ཤས་ཆེ་བ་
)ཡིན་ནམ། གས་སེམས་(Schizophrenia)ཕོགས་
པའི་མིའི་བདེན་པ་དེ་གང་དུ་གཏོགས་སམ།

Philip K. Dick

མིས་ཁྱེད་ལ་ཅི་ཞིག་བཤད་ཀྱང་། ཚིག་དང་བསམ་
བློས་འཇིག་རྟེན་ལ་བཅོས་བསྒྱུར་བྱེད་ནུས།

Robin Williams

