ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཡྱི་སོན་འགོག་
སྨན་ཁབ་སྱི་པ་ཡེཀ་ཝེཀྶ་ (མོ་ཌེར་ན།) སོར་གྱི་ཆ་
འཕྱིན།
གསར་སྒྱུར་ཟྱིན་དུས་མཐའ་མ།: ༢༠༢༡ ཟླ་བ་དགུ་པའྱི་ཚེས་ ༡༥།

སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་སོར།
མོ་ཌེར་ན་ནྱི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་ཡྱིས་མྱི་རྣམས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ནས་ནད་པ་ཆགས་པ་ནས་སོན་འགོག་བེད་ཀྱི་ཡོད། སོན་
འགོག་སྨན་ཁབ་དེའ་ྱི སྨན་ཐུན་གཉྱིས་རྒྱག་དགོས། སྨན་ཐུན་གཉྱིས་དབར་རྒྱུན་ལྡན་དུ་བདུན་ཕག་ ༤ ནས་ ༦ དབར་གྱི་བར་མཚམས་འཇོག་གྱི་ཡོད།
(དམྱིགས་བསལ་གནས་སྟངས་དག་གྱི་ནང་བར་མཚམས་དེ་རྱིང་བ་འཇོག་སྱིད་པ་ཡྱིན།) ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཡྱི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་མོ་ཌེར་ན་
ཡྱིས་གཉན་སྱིན་གསོན་པོ་གང་ཡང་འདེན་གྱི་མེད་པ་དང་ཁེད་ལ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ མྱི་སོད་པ་ཡྱིན། དེ་ཡྱིས་ SARS-CoV-2 གཉན་སྱིན་གྱི་
ཆ་ཤ ས་གལ་ཆེན་ཞྱིག་གྱི་ཆེད་སེ་པ་ཡེཀ་པོ་རོ་ཊྱིན་ཞེས་པའྱི་རྱིགས་རྒྱུན་གསང་རྟགས་འདེན་གྱི་ཡོད། སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་པའྱི་རེས། ཁེད་ཀྱི་ལུས་པོས་
སྱི་པ་ཡེཀ་པོ་རོ་ཊྱིན་གྱི་འད་བཤུས་བཟོ་ཡྱི་ཡོད། དེ་ནས་ཁེད་ཀྱི་ལུས་ཟུངས་མ་ལག་གྱིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཡྱི་རྒྱུ་རེན་བེད་མཁན་ SARSCoV-2 གཉན་སྱིན་ངོས་འཛིན་ཏེ་དེའ་ྱི ཁ་གཏད་འགོག་རོལ་བེད་ཚུལ་སོང་གྱི་ཡོད། ལུས་པོ་ཡིས་རྱིགས་རྒྱུན་གསང་རྟགས་དེ་མགོགས་པོ་ཞྱིག་རལ་གཏོང་
གྱི་ཡོད།
ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ སོན་འགོག་བེད་པར། ཆ་འཕྱིན་ངོ་ཤ ོག་འདྱི་ནང་དམྱིགས་བཀར་བས་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་འགའ་མ་གཏོགས། ཏོག་དབྱིབས་
གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཡྱི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཆེད་འོས་ཆོས་ལྡན་པ་ཆ་ཚང་གྱིས་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་དགོས། སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་མྱིན་དེ་རང་
འགུལ་ཡྱིན། ཁེད་ལ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཡྱི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་སོར་གྱི་དྱི་བའམ་སེམས་འཁུར་གང་ཡང་ཡོད་རུང་། སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་མ་
རྒྱག་གོང་། ཁེད་ཀྱིས་སོ་སོའ་ི ལུས་ཟུངས་མཁོ་སོད་པའམ་ཁེད་ཀྱི་སྨན་པ་ལྷན་གོས་བསྡུར་བེད་ཆོག
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སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཀྱི་ཁེ་ཕན།
མོ་ཌེར་ན་ནྱི་སེ་བོ་ལོ་གངས་ ༡༢ དང་དེ་ལས་བརལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ སོན་འགོག་བེད་རྒྱུ་ཐད་ནུས་ལྡན་ཡོད་པ་ཚོད་ལྟ་ཁང་
ཆེན་པོའ་ི བརྟག་དཔྱད་དག་གྱིས་སྟོན་ཡོད། སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་མ་རྒྱག་པའྱི་སེ་བོ་དང་བསྡུར་ན། མོ་ཌེར་ན་ཡྱི་སྨན་ཐུན་གཉྱིས་རྒྱག་པའྱི་དར་མ་རྣམས་ཏོག་
དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ནས་ནད་པ་ཆགས་པའྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༩༤ ཙམ་གྱི་ཆུང་བ་ཡོད། སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་དེ་སེ་བོ་ལོ་གངས་ ༦༥ (བརྒྱ་ཆ། ༨༦%) དང་
ལང་ཚོ་དར་སབས་ཀྱི་གཞོན་སེས་ལོ་གངས་ ༡༢ ནས་ ༡༧ ནང་ཡང་ནུས་ལྡན་ཡོད་འདུག
ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཁ་གཏད་ཀྱི་སྲུང་སོབ་དེ་སྨན་ཐུན་དང་པོའ་ི བདུན་ཕག་གཉྱིས་ཙམ་རེས་ནས་འགོ་འཛུགས་པ་ཡྱིན། སྨན་ཐུན་གཅྱིག་གྱིས་སྲུང་
སོབ་འགའ་སོད་རུང་། དེ་དུས་ཡུན་ཐུང་ཐུང་ལས་མྱི་ལྷག་པ་ཡྱིན། སྨན་ཐུན་གཉྱིས་ཀྱིས་འོས་བབ་སྲུང་སོབ་སོད་པ་ཡྱིན། སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་གང་ཡང་བརྒྱ་
ཆ་ ༡༠༠ ཐམ་པ་ནུས་ལྡན་མེད། དེ་འད་སོང་ཙང་། སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་པའྱི་རེས། ཁེད་ཉྱིད་ད་དུང་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ནས་ནད་པ་ཆགས་
པའམ་ནད་གཞྱི་འགོས་པ་བྱུང་སྱིད་པ་ཡྱིན། མོ་ཌེར་ན་ནས་ཐོབ་པའྱི་སྲུང་སོབ་དེ་དུས་ཡུན་ཇྱི་ཙམ་ལྷག་གྱི་ཡོད་པ་ང་ཚོས་ཤ ེས་ཀྱི་མེད། ང་ཚོས་འདྱིའྱི་སོར་
དུས་ཚོད་གང་ཙམ་ཁོད་མང་བ་སོང་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉན་སྱིན་གྱི་ཁབ་གདལ་སོན་འགོག་བེད་པར་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཡྱི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་དག་
ནུས་ལྡན་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་པ་ང་ཚོས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཏག་ཏག་ཤ ེས་ཀྱི་མེད། འདྱིའྱི་དོན་ནྱི། སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་ཟྱིན་པ་རྣམས་ལའང་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་
-༡༩ ཕོག་པའྱི་རྒྱུ་བེད་མཁན་གྱི་གཉན་སྱིན་དེ་འགོས་སྱིད་པ་དང་། ཁོང་ཚོ་ལ་ནད་རྟགས་མེད་པའམ་ནད་རྟགས་འཇམ་པོ་ཁོ་ན་ཡོད་ནའང་། དེ་མྱི་གཞན་སྟེང་
ཁབ་གདལ་གཏོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན། དེ་འད་སོང་ཙང་།
སོན་འགོག་ཐུབ་པའྱི་ཐབས་ལམ་གཞན་དག་མུ་མཐུད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན། དཔེར་ན།:
•

ལུས་པོའ་ི རྒྱང་ཐག་འཇོག་རྒྱུ།

•

ལག་པ་འཁྲུད་པ།

•

ཁ་རས་གོན་པ།

•

ཇྱི་ལྟར་ཁེད་ཀྱི་མངའ་སེ་འམ་ས་ཁུལ་གྱིས་ལྡན་དགོས་པ་བཞྱིན། ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཡྱི་བརྟག་དཔྱད་བེད་པ་དང་། སོན་འགོག་ཟུར་
བཀག་འམ་ཁེར་རང་སོད་དགོས་པ།

གལ་ཏེ་ཁེད་ཉཉྱིད་མོ་ཌེར་ན་ཡྱི་སྨན་ཐུན་གཉྱིས་ཀའྱི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་ཟྱིན་ཡོད་ནའང་། ཁེད་ཀྱི་ས་ཁུལ་འཕོད་བསྟེན་འཛིན་སོང་ལྟར་གཞྱིགས་ཏེ་གལ་
ཏེ་ཁེད་ལ་བརྟག་དཔྱད་བེད་དགོས་པའྱི་ཚད་གཞྱི་ལྡན་གྱི་ཡོད་ན། (དཔེར་ན། ཚ་བ་འབར་བ། གོ་རྒྱག་པ། མྱིད་པ་ན་བ་ལྟ་བུ།) ཁེད་ཀྱིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་
རྱིམས་-༡༩ ཡྱི་བརྟག་དཔྱད་ཞྱིག་བེད་དགོས།

སུ་ཞྱིག་ལ་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་འདྱི་རྒྱག་ཆོག་གམ།
གསོ་དཔྱད་དངོས་རྫས་འཛིན་སོང་ (ཊྱི་ཇྱི་ཨེ།) གིས་སེ་བོ་ལོ་གངས་ ༡༢ བརལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་འཕྲལ་སེལ་རིང་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཀི་སོན་འགོག་
སྨན་ཁབ་སི་པ་ཡེཀ་ཝེཀྶ་ (མོ་ཌེར་ན།) བེད་སོད་བེད་ཆོག་པའི་ངོས་ལེན་སོད་ཡོད།

སུ་ཞྱིག་ལ་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་འདྱི་རྒྱག་མྱི་ཆོག
གལ་ཏེ་ཁེད་ལ་གཤམ་དག་བྱུང་ཡོད་ན། ཁེད་ཀྱིས་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་འདྱི་རྒྱག་མྱི་ཆོག:
●

དེ་ས་ mRNA ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཡྱི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ (དེ་ནྱི། མོ་ཌེར་ན་འམ་ཀོ་མྱིར་ནེ་ཊྱི། (ཕཡེ་ཛར།)) ཞྱིག་གྱི་སྨན་ཐུན་
སྟེང་ནས་ཨེ་ན་ཕཡེ་ལེ་སྱི་ (མྱི་འཕོད་པའྱི་ལྡོག་འཕོས་ཚབས་ཆེ་རྱིགས་ཤ ྱིག) བྱུང་བ།

●

པོ་ལྱི་ཨྱི་ཐྱི་ལྱིན་གལེ་ཁོལ་ (པྱི་ཨྱི་ཇྱི།) འཚུད་པའྱི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཀྱི་གྲུབ་རྫས་གང་ཡང་སྟེང་འབེལ་གཏུག་བྱུང་བའྱི་རེས་ཨེ་ན་ཕཡེ་ལེ་སྱི་
བྱུང་བ།
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●

དེ་སའྱི་ mRNA ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཡྱི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ (དེ་ནྱི། མོ་ཌེར་ན་འམ་ཕཡེ་ཛར།) ཞྱིག་གྱི་སྨན་ཐུན་སྟེང་ནས་མྱི་ཡོ་
ཁར་ཌྱི་ཊྱིས་དང་། ཡང་ན། པེ་རྱི་ཁར་ཌྱི་ཊྱིས་བྱུང་བ།

●

རྒྱུ་རེན་གཞན་ངོས་འཛིན་མ་ཆོད་པ་དང་། ཉམས་མོང་ལྡན་པའྱི་ལུས་ཟུངས་མཁོ་སོད་པའམ་སྨན་གྱི་ཆེད་ལས་པ་ཡྱིས་དེ་སའྱི་ mRNA ཏོག་
དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཡྱི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ (དེ་ནྱི། མོ་ཌེར་ན་དང་ཕཡེ་ཛར།) ཀྱི་སྨན་ཐུན་སྟེང་བསར་ཞྱིབ་བེད་པའྱི་རེས་སུ། མྱི་འཕོད་
པའྱི་ལྡོག་འཕོས་ཚབས་ཆེ་གཞན་གང་ཡང་བྱུང་བ།

སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་དང་འབེལ་བའྱི་དོགས་ཟོན།
ཆ་རེན་ངེས་ཅན་ཡོད་པའྱི་སེ་བོ་རྣམས་ལ་དོགས་ཟོན་འཕར་མ་ལྡན་དགོས་སྱིད་པ་ཡྱིན། དཔེར་ན། སོ་སོའ་ི སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་པའྱི་རེས་རྟོག་ཞྱིབ་ཆེད་
སར་མ་ ༣༠ སོད་དགོས་པ། ཡང་ན། མྱི་འཕོད་པའྱི་ཆེད་ལས་པ་ལ་བསྟེན་གཏུག་བེད་པ་ལྟ་བུ། གལ་ཏེ་ཁེད་ལ་གཤམ་འཁོད་དག་ཡོད་ན། སོ་སོའ་ི ལུས་
ཟུངས་མཁོ་སོད་པ་ལ་བརོད།:
●

དེ་སའྱི་སྨན་ཐུན་འམ་ mRNA ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཡྱི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཀྱི་གྲུབ་རྫས་ཞྱིག་གྱི་སྟེང་ནས་མྱི་འཕོད་པའྱི་ལྡོག་
འཕོས་བྱུང་བ། (དེ་ནྱི། མོ་ཌེར་ན་འམ་ཕཡེ་ཛར།)

●

སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་འམ་སྨན་གཞན་དག་ནས་ཨེ་ན་ཕཡེ་ལེ་སྱི་བྱུང་བ། ཁེད་ལ་རྒྱག་པའྱི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཡྱི་སོན་འགོག་སྨན་
ཁབ་ལྷན་ཐུན་མོང་གྱི་གྲུབ་རྫས་གང་ཡང་མེད་པ་ངེས་བརྟན་བེད་པར། ཁེད་ཀྱི་མཁོ་སོད་པ་ཡྱིས་ཞྱིབ་བཤེར་བེད་ཐུབ།

●

སྨན་བཅོས་དགོས་པའྱི་འཆར་ཅན་ཨེ་ན་ཕཡེ་ལེ་སྱི་ལྷན་གཏན་འཁེལ་ཟྱིན་པའྱི་མྰས་ཊོ་སཡེ་ཏོ་སིས་བྱུང་བ།

གལ་ཏེ་ཁེད་ལ་ཁག་འཛག་པའྱི་ནད་གཞྱི་ཡོད་པའམ།ཁེད་ཉྱིད་ཁག་སླ་རུ་གཏོང་བའྱི་སྨན་བཅོས་ (ཨེན་ཊྱི་ཁོ་གུ་ལེནྚ།) བླངས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཁེད་ཀྱི་ལུས་ཟུངས་
མཁོ་སོད་པ་ལ་བརོད། ཁེད་ལ་ཤ་གནད་ནང་སྨན་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་བདེ་འཇགས་ཡོད་མེད་དང་། ཁེད་ཀྱི་སྨན་ཁབ་རྒྱག་པའྱི་དུས་ཚོད་ལེགས་ཤ ོས་ཤ ྱིག་ཐག་
གཅོད་བེད་པར།ཁེད་ཀྱི་ལུས་ཟུངས་མཁོ་སོད་པ་ཡྱིས་རོགས་པ་བེད་པ་ཡྱིན།

སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་མ་རྒྱག་གོང་གོས་བསྡུར་བེད་དགོས་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་གནས་སྟངས་དག
མོ་ཌེར་ན་ལ་དོགས་ཟོན་གནས་སྟངས་ཡོད་པའྱི་སེ་བོ་ཚོའ་ྱི ཆེད།
གཤམ་གྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པའྱི་སེ་བོ་ཚོ་ཡྱིས་མོ་ཌེར་ན་རྒྱག་ཆོག ཡྱིན་ནའང་། སོ་སོའ་ི སྨན་པ་དང་ལུས་ཟུངས་མཁོ་སོད་ཆེད་ལས་པ་
འམ་སྱིང་གྱི་སྨན་པ་ཞྱིག་ནས་སོན་ཁབ་ཀྱི་དུས་ཚོད་ལེགས་ཤས
ོ ་དང་དོགས་ཟོན་འཕར་མ་གང་ཡང་འོས་སོར་བེད་སོར་གྱི་ལམ་སྟོན་བླངས་དགོས།:
•

ཉེ་ཆར་ (འདས་པའི་ཟླ་བ་ ༦ ནང་འཚུད།) འམ་ད་ལྟ་གཉན་ཚད་ཀྱི་སྱིང་གྱི་ནད་གཞྱི་ཡོད་པ། དཔེར་ན། མྱི་ཡོ་ཁར་ཌྱི་ཊྱིས། པེ་རྱི་ཁར་ཌྱི་ཊྱིས།
ཨེན་གོ་ཁར་ཌྱི་ཊྱིས་ལྟ་བུ།

•

གྲུམ་ནད་དག་པོའ་ི ཚ་བ་འབར་བ། (དེ་ནྱི། སྱིང་ཁག་རྒྱུ་བའྱི་གཉན་ཚད།) ཡང་ན། གྲུམ་ནད་དག་པོའ་ི སྱིང་ནད་ན་བ།

•

སྱིང་གྱི་བེད་ལས་སེང་གནོད་སོན་ཚབས་ཆེན་བྱུང་བ།

ལུས་ཟུངས་མ་ལག་ཞན་པོ་ཡོད་པའྱི་སེ་བོ་ཚོའ་ྱི ཆེད། (ལུས་ཟུངས་ཞན་པོ།)
ལུས་ཟུངས་ཞན་པོ་ཡོད་པའྱི་སེ་བོ་ཚོའྱི་ནང་ལུས་ཟུངས་མ་ལག་ཞན་དུ་གཏོང་བའྱི་འཕོད་བསྟེན་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དག་འཚུད་པ་ཡྱིན། དེའ་ྱི ནང་སོ་སོའ་ི ལུས་
ཟུངས་མ་ལག་འགོག་ཐབས་བེད་པར་སྨན་བཅོས་བླངས་མཁན་ཡང་འཚུད་པ་ཡྱིན།
ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་གཞུང་གྱིས་ལུས་ཟུངས་མ་ལག་ཞན་པོ་ཡོད་པའྱི་སེ་བོ་ཚོ་ལ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཡྱི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་དགོས་པའྱི་འོས་
སོར་ཤུགས་དག་བེད་ཀྱི་ཡོད། མོ་ཌེར་ན་ནྱི་སོན་ཁབ་གསོན་པོ་ཞྱིག་མྱིན། དེ་ནྱི་ལུས་ཟུངས་ཞན་པོ་ཡོད་པའྱི་སེ་བོ་ནང་བདེ་འཇགས་ཡོད།
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ཨེཆ་ཨཡེ་ཝྱི་ལྷན་གནས་སོད་བེད་མཁན་འཚུད་པའྱི་ལུས་ཟུངས་མ་ལག་ཞན་པོ་ཡོད་པའྱི་སེ་བོ་རྣམས་ལ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ནས་འཆྱི་སོན་ཉེན་
ཁ་ཆེ་བ་འཚུད་པའྱི་ནད་གཞྱི་ཚབས་ཆེ་ཕོག་པའྱི་ཉེན་ཁ་ཡང་ཆེ་བ་ཡོད།
མོ་ཌེར་ན་ཆེད་ཚོད་ལྟ་ཁང་གྱི་བརྟག་དཔྱད་ནང་ཨེཆ་ཨཡེ་ཝྱི་ནད་གཞྱི་ལྱིད་པོ་མེད་པའྱི་སེ་བོའ་ི རུ་ཁག་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་མ་གཏོགས་ལུས་ཟུངས་མ་ལག་ཞན་པོ་
ཡོད་པའྱི་སེ་བོ་དག་འཚུད་མེད། མོ་ཌེར་ན་དེ་མྱི་འབོར་ལྷག་འཕོས་གཞན་ལྷན་ནུས་ལྡན་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་ལུས་ཟུངས་ཞན་པོ་ཡོད་པའྱི་སེ་བོ་ལྷན་དེ་ལྟར་ཡོད་
མེད་ང་ཚོས་ཤས
ེ ་ཀྱི་མེད། མོ་ཌེར་ན་དེ་སྱིར་བཏང་སེ་བོ་ནང་ནུས་ལྡན་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་པ་བཞྱིན། ལུས་ཟུངས་མ་ལག་ཞན་པོ་ཡོད་པའྱི་སེ་བོའ་ི ནང་དེ་ལྟར་མེད་པ་
བྱུང་སྱིད་པ་ཡྱིན། སོན་འགོག་ཐུབ་པའྱི་ཐབས་ལམ་གཞན་དག་མུ་མཐུད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན། དཔེར་ན། སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་པའྱི་རེས་ལུས་པོའ་ི རྒྱང་
ཐག་འཇོག་པ་ལྟ་བུ།

བུད་མེད་སུ་ཞྱིག་སྦྲུམ་མ་ཡྱིན་པའམ་ནུ་ཞོ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ།
སྦྲུམ་མ་བུད་མེད་དང་ལང་ཚོ་དར་སབས་ཀྱི་གཞོན་སེས་ལ་འཆར་ཅན་ངང་ mRNA གཞྱིར་བཞག་གྱི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཡྱི་སོན་འགོག་སྨན་
ཁབ་སྟེ་ཕཡེ་ཛར་འམ་མོ་ཌེར་ན་མཁོ་འབུལ་བེད་དགོས། གལ་ཏེ་ཁེད་ཉྱིད་སྦྲུམ་མ་ཆགས་པའྱི་འབད་རོལ་བེད་ཀྱི་ཡོད་ན། ཁེད་ཀྱིས་སོན་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུ་ཕྱིས་
འགང་བེད་དགོས་མེད། ཡང་ན། སོན་ཁབ་རྒྱག་པའྱི་རེས་སྦྲུམ་མ་ཆགས་རྒྱུ་འཛེམ་དགོས་མེད།
ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཡོད་པའྱི་སྦྲུམ་མ་བུད་མེད་རྣམས་ལ་ནད་གཞྱི་ཚབས་ཆེ་ན་བ་དང་མྱི་འཕོད་པའྱི་སྦྲུམ་མའྱི་མཇུག་འབས་བྱུང་བའྱི་ཉེན་ཚབས་
ཆེ་བ་ཡོད། མོ་ཌེར་ན་ནྱི་སྦྲུམ་མ་བུད་མེད་དང་ནུ་ཞོ་སོད་མཁན་བུད་མེད་ཚོའྱི་ཆེད་བདེ་འཇགས་ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་དཔང་རྟགས་ཀྱིས་གསལ་སྟོན་བས་ཡོད།
ཁེད་ཀྱིས་སོན་ཁབ་རྒྱག་པའྱི་དུས་ཚོད་འབེལ་ཡོད་ཀྱི་ཐག་གཅོད་སོར་སོ་སོའ་ི འཕོད་བསྟེན་ཆེད་ལས་པ་ལྷན་གོས་བསྡུར་བེད་ཆོག
གལ་ཏེ་ཁེད་ཀྱིས་ནུ་ཞོ་སོད་ཀྱི་ཡོད་ན། ཁེད་ཀྱིས་མོ་ཌེར་ན་རྒྱག་ཆོག སོན་ཁབ་རྒྱག་པའྱི་རེས། ཁེད་ཀྱིས་ནུ་ཞོ་སོད་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་བེད་དགོས་མེད།

ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཕོག་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པའྱི་སེ་བོ་ཚོའ་ྱི ཆེད།
གལ་ཏེ་དེ་ས་ཁེད་རང་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ན་མོང་ཡོད་ན། ཁེད་ཀྱི་ལུས་ཟུངས་མཁོ་སོད་པ་ལ་བརོད། ཁེད་ཀྱི་མཁོ་སོད་པ་ཡྱིས་ཁེད་ལ། ཏོག་
དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཡྱི་སོན་ཁབ་ཞྱིག་མ་རྒྱག་གོང་དེ་ནས་དག་བསེད་བྱུང་བའྱི་རེས་ཟླ་དྲུག་བར་དུ་སྒུག་དགོས་པའྱི་ལམ་སྟོན་བེད་སྱིད་པ་ཡྱིན། གལ་
ཏེ་ཁེད་ལ་ད་ལྟ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ནས་མནར་བཞྱིན་པའྱི་ནད་གཞྱི་ཡོད་ན། ཁེད་ཀྱིས་སྨན་པའྱི་ལྷན་སོན་ཁབ་ཀྱི་དུས་ཚོད་ལེགས་ཤ ོས་ཉཤ ྱིག་
གོས་བསྡུར་བ།

མོ་ཌེར་ན་དང་བྱིས་པ།
མོ་ཌེར་ན་ནྱི་གནས་སབས་རྱིང་སེ་བོ་ལོ་གངས་ ༡༢ དང་དེ་ལས་བརལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་ངོས་ལེན་ཟྱིན་པ་དང་། དེ་ལས་གཞོན་པ་རྣམས་ལ་རྒྱག་མྱི་ཆོག

མོ་ཌེར་ན་ཡྱི་བདེ་འཇགས་ངེས་བརྟན་བེད་པ།
སོན་ཁབ་ཉམས་ཞྱིབ་ཆེད་མ་དངུལ་འཕེལ་སེད་དང་ཉམས་ཞྱིབ་སློབ་གཉེར་ཆེད་དང་བླངས་པའྱི་གངས་འབོར་ཧ་ཅང་ཆེན་པོའ་ི ལྟ་སོད་ཡོད་པའྱི་རེན་གྱིས་མོ་
ཌེར་ན་དང་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཡྱི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་གཞན་དག་གྱི་གོང་སེལ་མགོགས་པོ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། མྱི་གངས་ ༣༠་༠༠༠ ཙམ་འཚུད་པའྱི་
ཚོད་ལྟ་ཁང་གྱི་བརྟག་དཔྱད་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གྱིས་མོ་ཌེར་ན་དེ་བདེ་འཇགས་དང་ནུས་ལྡན་ཡོད་པ་གཏན་འཁེལ་བས་ཡོད།
གསོ་དཔྱད་དངོས་རྫས་འཛིན་སོང་གྱིས་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་ནང་གྱི་སོན་ཁབ་ཆ་ཚང་དཔྱད་ཞྱིབ་བེད་ཀྱི་ཡོད། འདྱི་ཡྱིས་སོན་ཁབ་ཞྱིག་ངོས་ལེན་ཟྱིན་པ་དང་བདེ་
འཇགས་ཡྱིན་པ། དེ་བཞྱིན་ནུས་ལྡན་དང་སྤུས་ཚད་ཧ་ཅང་མཐོ་པོའ་ི སྟེང་བཟོ་བསྐྲུན་བས་ཡོད་པའྱི་ངེས་བརྟན་བེད་པ་ཡྱིན། ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩
ཡྱི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་དག་གྱི་ངོས་ལེན་ཆེད་རྒྱུད་རྱིམ་འགེལ་བརོད་ཞྱིག་ཊྱི་ཇྱི་ཨེ་ད་ཚིགས་སྟེང་ཐོབ་རུང་ཡོད།
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ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཡྱི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་དག་གྱི་བདེ་འཇགས་དེ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཡྱི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཧྱིལ་
པོའ་ི རྱིང་མུ་མཐུད་ནས་ལྟ་རྟོག་བེད་པ་ཡྱིན།
དེར་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཝེགས་ཛེཝ་རི་ཡ་ (ཨེས་ཏྲ་ཛེ་ནྱི་ཁ།)ཉརྒྱག་པའྱི་རེས།ཉཁག་ལྱིང་ཆགས་པའྱི་ལྷན་ཁག་མྱིག་གངས་འབོར་དམའ་པོ་གྱུར་པ་འཚུད་པའྱི་
ཟུར་ཕོག་ཧ་ཅང་དཀོན་པོ་རྱིགས་ཀྱི་སན་ཐོ་འགོད་ཡོད། སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཨེས་ཏྲ་ཛེ་ནྱི་ཁ་ནྱི་མོ་ཌེར་ན་དང་མྱི་འད་ཐབས་ལམ་ལོགས་དགར་ནང་བཟོས་
ཡོད། དེར་གནས་སྟངས་འདྱི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཡྱི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་མོ་ཌེར་ན་སྟེང་མཐུད་སོར་བེད་པའྱི་དཔང་རྟགས་གང་ཡང་མེད།
ཁེད་ཀྱིས་དོགས་གཞྱི་ཡོད་པའྱི་ཟུར་ཕོག་དག་སོ་སོའ་ི སོན་ཁབ་མཁོ་སོད་པའམ་འཕོད་བསྟེན་ལྟ་སོང་ཆེད་ལས་པ་གཞན་དག་ལ་སན་སེང་ཞུ་ཆོག ཁོང་ཚོས་དེ་
ནས་ཁེད་ཀྱི་ངོ་ཚབ་བེད་དེ་ཁེད་ཀྱི་མངའ་སེ་འམ་ས་ཁུལ་འཕོད་བསྟེན་སེ་ཚན། ཡང་ན། ཐད་ཀར་གསོ་དཔྱད་དངོས་རྫས་འཛིན་སོང་ལ་རྒྱུན་སོལ་སན་ཞུ་ཞྱིག་
འབྱི་བ་ཡྱིན།
གལ་ཏེ་སན་ཞུ་དེ་ཁེད་ཉྱིད་སོ་སོས་འབུལ་འདོད་ན། ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཡྱི་སོན་ཁབ་ལྷན་འབེལ་འཛུགས་ཟྱིན་པའྱི་དོགས་གཞྱི་ཡོད་པའྱི་ཟུར་
ཕོག་དག་སན་སེང་ཇྱི་ལྟར་ཞུ་ཚུལ་སོར་གྱི་ཆ་འཕྱིན་ཆེད། ཊྱི་ཇྱི་ཨེ་ད་ཚིགས་སྟེང་བསོད་རོགས་གནང་།
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