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༼བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕོད་བསྟེན་དྲ་བ་༽

ནྱི་འཕོད་བསྟེན་ཚན་རྱིག་ཤྟེས་བྱ་ཁོ་ན་འདོན་སྟེལ་བྱྟེད་སའྱི་

སྟེར་གཉྟེར་བོད་ཡྱིག་དྲ་ཚིགས་ཐོག་མ་དང་གཅྱིག་བུ་དྟེ་ཡྱིན་ལ། 

ངྟེད་ཀྱིས་དྲ་ཚིགས་དང་། སྤྱི་ཚོགས་འབྟེལ་མཐུད་དྲ་བ། ཁ་པར་

མཉྟེན་ཆས། ཚགས་དྟེབ་བཅས་བརྒྱུད་ལམ་སྣ་ཚོགས་བྟེད་སྤད་

དྟེ་བོད་ཁུལ་ཏུ་འཕོད་བསྟེན་ཚན་རྱིག་ཤྟེས་བྱ་ཁྱབ་སྟེལ་བྱྟེད་
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མྱིག་སྔའྱི་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་དང་དཔལ་འབྱོར་ཚད་ངྟེས་ཅན་ཞྱིག་

ཏུ་འཕྟེལ་རྒྱས་སོང་ཡོད་ཀང་། གནས་དུས་ཀྱི་འགྱུར་ལོག་གསར་

པ་འདྱི་ལ་གདོང་ལྟེན་བྱྟེད་པའྱི་རྱིག་གནས་མ་ལག་ནང་འདྲྟེན་

དང་ཁྱབ་སྟེལ་བྱྟེད་ཚད་ཧ་ཅང་དམའ་བོ་ཡྱིན་པའྱི་དབང་གྱིས། 

མྱིག་སྔའྱི་འཕྟེལ་རྒྱས་ཀྱིས་ང་ཚོའྱི་བདྟེ་ཐང་ལ་ཉྟེན་ཚབ་ཤྱིན་ཏུ་

ཆྟེ་བའྱི་“ཞོར་སྐོན་”ཡང་བསྐྟེད་ཡོད། 

འགྱིམ་འགྲུལ་སབས་ཇྟེ་བདྟེ་དང་། འགོ་འངོ་གྱི་འདུ་འཛི་ཇྟེ་ཆྟེ། 

ཡོང་འབབ་དང་འཛད་སྤོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཇྟེ་རྒྱས་སུ་འགོ་བཞྱིན་

པའྱི་འཕྟེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསར་བ་འདྱི་ཚུལ་བཞྱིན་ལོངས་སུ་

སྤོད་པ་ལ། ཁོར་ཡུག་དྟེར་མཐུན་གྱི་རྱིག་གནས་མ་ལག་ལ་རྒྱུས་

ལོན་དང་། རོགས་སད་བྱྟེད་རྒྱུ་ནྱི་གནད་ཀྱི་དོན་པོ་ཡྱིན། 

འགོས་ནད་དང་། འགོས་ནད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ནད་རྱིགས་སྣ་ཚོགས་

པ་ཞྱིག་གྱིས་མྱིའྱི་རྱིགས་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་བོད་ཁུལ་གྱི་

ས་གནས་སོ་སོར་འཇྱིགས་སྣང་སྐུལ་བཞྱིན་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་

ང་ཚོ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་མ་ཤྟེས་པ་དང་། དོ་སྣང་མ་བྱས་པ། འཕོད་

བསྟེན་དང་བདྟེ་ཐང་གཙིགས་སུ་མ་འཛིན་པའྱི་རྟེས་འབས་འབབ་

ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ལས་གཞན་ལ་ངན་ཁག་འགྟེལ་ས་མྟེད། 

རྒྱུ་མཚན་དྟེ་ལ་བརྟེན་ནས་ངྟེད་ཀྱིས་སྤྱི་ལོ་2013 ལོའྱི་ཟླ་6 པ་

ཙམ་ནས་བཟུང་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕོད་བསྟེན་དྲ་བ་འདྱི་གཉྟེར་

འགོ་ཚུགས་ཤྱིང་། འཛམ་གྱིང་འཕོད་བསྟེན་རྩ་འཛུགས་(WHO)

དང་། ཨ་རྱིའྱི་ནད་རྱིགས་སྔོན་འགོག་ལྟེ་གནས(cdc)། ཨ་རྱིའྱི་

གོ་བའྱི་མཐུན་ཚོགས (American Lung Association)། 

ཨ་རྱིའྱི་གཅྱིན་སྱིའྱི་མཐུན་ཚོགས (American Diabetic 

Association)། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འཕོད་བསྟེན་གྱིང་(NHI)སོགས། 

རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱོན་ན་འཕོད་བསྟེན་ཚན་རྱིག་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་སྣྟེ་ཁྱིད་

པར་ཚད་འཛིན་བྱྟེད་པའྱི་ཚོགས་སྟེ་ཁག་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གྲུབ་དོན་

འབའ་ཞྱིག་གཞྱི་རྩར་བཟུང་ནས་བོད་ཁུལ་ཏུ་འཕོད་བསྟེན་ཚན་

རྱིག་ཤྟེས་བྱ་ཁྱབ་སྟེལ་བྱྟེད་ཀྱིན་ཡོད། 

དྟེབ་ཆུང་འདྱིས་ཅྱི་ཞྱིག་བཤད་ཡདོ་དམ།

1. སྱིང་རྟེ་མྟེད་པའྱི་གཤྟེད་མ།

2. གོ་ལར་ཁྱབ་པའྱི་ནད་ཡམས།

3. སྟེར་དོན་ཙམ་ཡྱིན་ནམ།

4. ཐ་མག་གྱིས་ཁོར་ཡུག་ལ་གཏོར་བཅོམ།

5. ཐ་མག་འཐྟེན་པའྱི་མཇུག་འབས།

6. ཐ་མག་སང་པའྱི་ཕན་ཡོན། 

7. ནང་པ་སངས་རྒྱས་པས་ཐ་མག་ལ་བལ་ཚུལ།

8. ཐ་མག་སོང་ཐབས།
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ལས་གཞྱི་འདྱིར་ང་རང་མྱི་སྟེར་གྱི་གོགས་པོ་ཀླད་རྩའྱི་ཚན་རྱིག་པ་དང་། སྐྟེ་དངོས་ཚན་རྱིག་པ། སྤྱི་དམངས་འཕོད་བསྟེན་ཞྱིབ་འཇུག་པ་སོ་སོར་བྱ་བ་

གཉྟེར་བཞྱིན་པའྱི་ཨ་རྱི་བ་སོར་ཞྱིག་གྱིས་རྩོམ་ཡྱིག་ངོ་སྤོད་དང་། ངྟེད་ཀྱི་དོགས་འདྲྱི་ཁག་ལ་ལན་འདྟེབས་པ་བཅས་ཀྱིས་རོགས་འདྟེགས་བྱྟེད་བཞྱིན་པ་

ཕུད། གཞན་ཚོགས་སྟེ་དང་སྱིད་གཞུང་ཁག་གང་གྱིས་ཀང་མཐུན་སྦོར་དང་ལམ་སོན་བྱྟེད་ཀྱིན་མྟེད།     སོ་དམར་སངས་རྒྱས་བཀྲ་ཤྱིས་(འདྲྟེ་རྱིག་ལན་)།

༼བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕོ༼བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕོ༼བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕད་བསྟེན་དྲ་བ་༽ོད་བསྟེན་དྲ་བ་༽ོ

ནྱི་འཕོད་བསྟེན་ཚན་རོད་བསྟེན་ཚན་རོད་བསྟེན་ཚན་རྱིད་བསྟེན་ཚན་རག་ཤྟེས་བྱ་ཁོ་ན་འདོན་སྟེས་བྱ་ཁོ་ན་འདོན་སྟེས་བྱ་ཁོ་ན་འདོན་སལ་བྱྟེད་སའྱི་
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ན་ཆས། ཚགས་དྟེན་ཆས། ཚགས་དབ་བཅས་བརྒྱུད་ལམ་སྣ་ཚོགས་བ

ད་ཀྱིས་དྲ་ཚིགས་དང་། སྤྱི་ཚོགས་འབ

བ་བཅས་བརྒྱུད་ལམ་སྣ་ཚོགས་བ

ད་ཀྱིས་དྲ་ཚིགས་དང་། སྤྱི་ཚོགས་འབ

ྟེབ་བཅས་བརྒྱུད་ལམ་སྣ་ཚོགས་བྟེབ་བཅས་བརྒྱུད་ལམ་སྣ་ཚོགས་བད་སྤད་སྤད་སྤ

དྟེ་བོད་ཁུལ་ཏུ་འཕོ་བོད་ཁུལ་ཏུ་འཕོ་བོད་ཁུལ་ཏུ་འཕད་བསྟེན་ཚན་ར

བ་བཅས་བརྒྱུད་ལམ་སྣ་ཚོགས་བ

ད་བསྟེན་ཚན་ར

བ་བཅས་བརྒྱུད་ལམ་སྣ་ཚོགས་བ

ོད་བསྟེན་ཚན་རོད་བསྟེན་ཚན་རྱིད་བསྟེན་ཚན་ར

བ་བཅས་བརྒྱུད་ལམ་སྣ་ཚོགས་བ

ད་བསྟེན་ཚན་ར

བ་བཅས་བརྒྱུད་ལམ་སྣ་ཚོགས་བ

ྱི

བ་བཅས་བརྒྱུད་ལམ་སྣ་ཚོགས་བ

ད་བསྟེན་ཚན་ར

བ་བཅས་བརྒྱུད་ལམ་སྣ་ཚོགས་བ

ག་ཤྟེ

བ་བཅས་བརྒྱུད་ལམ་སྣ་ཚོགས་བ

ྟེ

བ་བཅས་བརྒྱུད་ལམ་སྣ་ཚོགས་བ

ས་བྱ་ཁྱབ་སྟེ

བ་བཅས་བརྒྱུད་ལམ་སྣ་ཚོགས་བ

ྟེ

བ་བཅས་བརྒྱུད་ལམ་སྣ་ཚོགས་བ

ལ་བྱྟེ

སྤ

བྱྟེ

སྤ

ད་

ཀྱིན་ཡོད། 

མྱིག་སྔའྱི་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་དང་དཔལ་འབྱོ་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་དང་དཔལ་འབྱོ་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་དང་དཔལ་འ ར་ཚད་ངབྱོར་ཚད་ངབྱོ ྟེར་ཚད་ངྟེར་ཚད་ངས་ཅན་ཞར་ཚད་ངས་ཅན་ཞར་ཚད་ང ྱིག་

ཏུ་འཕྟེལ་རྒྱས་སོང་ཡོད་

་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་དང་དཔལ་འ

ལ་རྒྱས་སོང་ཡོད་

་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་དང་དཔལ་འ

ཀང་། གནས་དུས་ཀྱི་འགྱུར་ལ

་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་དང་དཔལ་འ

ང་། གནས་དུས་ཀྱི་འགྱུར་ལ

་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་དང་དཔལ་འ

ཀང་། གནས་དུས་ཀྱི་འགྱུར་ལཀ ོང་། གནས་དུས་ཀྱི་འགྱུར་ལོང་། གནས་དུས་ཀྱི་འགྱུར་ལག་གསར་

པ་འདྱི་ལ་གདོང་ལྟེ་ལ་གདོང་ལྟེ་ལ་གདོང་ལན་བྱྟེད་པའྱི

ང་། གནས་དུས་ཀྱི་འགྱུར་ལ

ྱི

ང་། གནས་དུས་ཀྱི་འགྱུར་ལ

་རྱི

ང་། གནས་དུས་ཀྱི་འགྱུར་ལ

ྱི

ང་། གནས་དུས་ཀྱི་འགྱུར་ལ

ག་གནས་མ་ལག་ནང་འདྲྟེག་གནས་མ་ལག་ནང་འདྲྟེག་གནས་མ་ལག་ནང་འ ན་

དང་ཁྱབ་སྟེལ་བྱྟེད་ཚད་ཧ་ཅང་དམའ་བོ་ཡྱིད་ཚད་ཧ་ཅང་དམའ་བོ་ཡྱིད་ཚད་ཧ་ཅང་དམའ་བོ་ཡན་པའྱི་དབང་གྱིས། 

མྱིག་སྔའྱི་འཕྟེལ་རྒྱས་ཀྱིས་ང་ཚོའལ་རྒྱས་ཀྱིས་ང་ཚོའྱིལ་རྒྱས་ཀྱིས་ང་ཚོའ་བདྟེ་ཐང་ལ་ཉྟེན་ཚབ་ཤྱིན་ཚབ་ཤྱིན་ཚབ་ཤན་ཏུ་

ཆྟེ་བའྱི་“ཞོར་སྐོ་“ཞོར་སྐོ་“ཞོར་སྐན་”ཡང་བསྐ་“ཞོར་སྐན་”ཡང་བསྐ་“ཞོར་སྐོན་”ཡང་བསྐོ་“ཞོར་སྐོ་“ཞོར་སྐན་”ཡང་བསྐ་“ཞོར་སྐོ་“ཞོར་སྐ ྟེན་”ཡང་བསྐྟེན་”ཡང་བསྐད་ཡོད། ན་”ཡང་བསྐད་ཡོད། ན་”ཡང་བསྐ

འགྱིམ་འགྲུལ་སབས་ཇྟེ་བདྟེ་དང་། འགོ་འངོ་གོ་འངོ་གོ ྱི་འངོ་གྱི་འངོ་ག་འདུ་འཛི་ཇྟེ་འདུ་འཛི་ཇྟེ་འདུ་འཛི་ཇ་ཆྟེ། 

ཡོང་འབབ་དང་འཛད་སྤ

ས

ཡོང་འབབ་དང་འཛད་སྤ

ས

ཡོང་འབབ་དང་འཛད་སྤོཡོང་འབབ་དང་འཛད་སྤད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཇཡོང་འབབ་དང་འཛད་སྤད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཇཡོང་འབབ་དང་འཛད་སྤོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཇོཡོང་འབབ་དང་འཛད་སྤོཡོང་འབབ་དང་འཛད་སྤད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཇཡོང་འབབ་དང་འཛད་སྤོཡོང་འབབ་དང་འཛད་སྤ ྟེད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཇྟེད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཇ་རྒྱས་སུ་འགོ་བཞྱིན་

པའྱི

ཡོང་འབབ་དང་འཛད་སྤ

ྱི

ཡོང་འབབ་དང་འཛད་སྤ

་འཕྟེ

ཡོང་འབབ་དང་འཛད་སྤ

ྟེ

ཡོང་འབབ་དང་འཛད་སྤ

ལ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསར་བ་འད

ཡོང་འབབ་དང་འཛད་སྤ

ལ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསར་བ་འད

ཡོང་འབབ་དང་འཛད་སྤ

ལ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསར་བ་འདྱིལ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསར་བ་འད་ཚུལ་བཞྱི་ཚུལ་བཞྱི་ཚུལ་བཞན་ལོངས་སུ་

སྤོད་པ་ལ། ཁོར་ཡུག་ད

ལ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསར་བ་འད

ད་པ་ལ། ཁོར་ཡུག་ད

ལ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསར་བ་འད

སྤད་པ་ལ། ཁོར་ཡུག་དསྤོད་པ་ལ། ཁོར་ཡུག་དོ

ལ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསར་བ་འད

ྟེ

ལ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསར་བ་འད

ད་པ་ལ། ཁོར་ཡུག་དྟེད་པ་ལ། ཁོར་ཡུག་ད

ལ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསར་བ་འད

ད་པ་ལ། ཁོར་ཡུག་ད

ལ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསར་བ་འད

ྟེ

ལ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསར་བ་འད

ད་པ་ལ། ཁོར་ཡུག་ད

ལ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསར་བ་འད

ར་མཐུན་གྱི་ར

ལ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསར་བ་འད

ར་མཐུན་གྱི་ར

ལ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསར་བ་འད

ར་མཐུན་གྱི་རྱིར་མཐུན་གྱི་ར

ལ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསར་བ་འད

ར་མཐུན་གྱི་ར

ལ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསར་བ་འད

ྱི

ལ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསར་བ་འད

ར་མཐུན་གྱི་ར

ལ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསར་བ་འད

ག་གནས་མ་ལག་ལ་རྒྱུས་ར་མཐུན་གྱི་རག་གནས་མ་ལག་ལ་རྒྱུས་ར་མཐུན་གྱི་ར

ལོན་དང་། ར

སྤ

ལོན་དང་། ར

སྤ

ོལོན་དང་། རོལོན་དང་། རགས་སད་བྱྟེད་རྒྱུ་ནབྱྟེད་རྒྱུ་ནབྱྟེ ྱི་གནད་ཀྱི་དོན་པོ་ཡ

ག་གནས་མ་ལག་ལ་རྒྱུས་

་གནད་ཀྱི་དོན་པོ་ཡ

ག་གནས་མ་ལག་ལ་རྒྱུས་

་གནད་ཀྱི་དོན་པོ་ཡྱི་གནད་ཀྱི་དོན་པོ་ཡ

ག་གནས་མ་ལག་ལ་རྒྱུས་

་གནད་ཀྱི་དོན་པོ་ཡ

ག་གནས་མ་ལག་ལ་རྒྱུས་

ྱི

ག་གནས་མ་ལག་ལ་རྒྱུས་

་གནད་ཀྱི་དོན་པོ་ཡ

ག་གནས་མ་ལག་ལ་རྒྱུས་

ན། 

འགོས་ནད་དང་། འགོས་ནད་མ་ཡྱིའགོས་ནད་དང་། འགོས་ནད་མ་ཡྱིའགོས་ནད་དང་། འགོས་ནད་མ་ཡན་པའྱི་ནད་རྱིགས་སྣ་ཚོགས་་ནད་རགས་སྣ་ཚོགས་་ནད་ར

པ་ཞྱིག་གྱིས་མྱིའྱི་རྱིགས་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་བོད་ཁུལ་གྱི་

གས་སྣ་ཚོགས་

གས་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་བོད་ཁུལ་གྱི་

གས་སྣ་ཚོགས་

་རགས་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་བོད་ཁུལ་གྱི་་ར

ས་གནས་སོ་སོར་འཇ

གས་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་བོད་ཁུལ་གྱི་

ས་གནས་སོ་སོར་འཇ

གས་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་བོད་ཁུལ་གྱི་གས་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་བོད་ཁུལ་གྱི་

ྱི

གས་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་བོད་ཁུལ་གྱི་

ས་གནས་སོ་སོར་འཇྱིས་གནས་སོ་སོར་འཇ

གས་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་བོད་ཁུལ་གྱི་

ས་གནས་སོ་སོར་འཇ

གས་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་བོད་ཁུལ་གྱི་

ྱི

གས་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་བོད་ཁུལ་གྱི་

ས་གནས་སོ་སོར་འཇ

གས་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་བོད་ཁུལ་གྱི་

གས་སྣང་སྐུལ་བཞྱི

གས་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་བོད་ཁུལ་གྱི་

ྱི

གས་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་བོད་ཁུལ་གྱི་

ན་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་

ང་ཚོ་རང་ཉྱིང་ཚོ་རང་ཉྱིང་ཚོ་རང་ཉད་ཀྱིས་མ་ཤ

གས་སྣང་སྐུལ་བཞ

ད་ཀྱིས་མ་ཤ

གས་སྣང་སྐུལ་བཞ

ྟེ

གས་སྣང་སྐུལ་བཞ

ྟེ

གས་སྣང་སྐུལ་བཞ

ད་ཀྱིས་མ་ཤྟེད་ཀྱིས་མ་ཤ

གས་སྣང་སྐུལ་བཞ

ད་ཀྱིས་མ་ཤ

གས་སྣང་སྐུལ་བཞ

ྟེ

གས་སྣང་སྐུལ་བཞ

ད་ཀྱིས་མ་ཤ

གས་སྣང་སྐུལ་བཞ

ས་པ་དང་། དོ་སྣང་མ་བྱས་པ། འཕ

གས་སྣང་སྐུལ་བཞ

ས་པ་དང་། དོ་སྣང་མ་བྱས་པ། འཕ

གས་སྣང་སྐུལ་བཞ

ོས་པ་དང་། དོ་སྣང་མ་བྱས་པ། འཕོས་པ་དང་། དོ་སྣང་མ་བྱས་པ། འཕད་

བསྟེན་དང་བད

ད་ཀྱིས་མ་ཤ

བསྟེན་དང་བད

ད་ཀྱིས་མ་ཤ

བསྟེན་དང་བདྟེབསྟེན་དང་བད

ད་ཀྱིས་མ་ཤ

བསྟེན་དང་བད

ད་ཀྱིས་མ་ཤ

ྟེ

ད་ཀྱིས་མ་ཤ

བསྟེན་དང་བད

ད་ཀྱིས་མ་ཤ

་ཐང་གཙིགས་སུ་མ་འཛིན་པའ

ས་པ་དང་། དོ་སྣང་མ་བྱས་པ། འཕ

་ཐང་གཙིགས་སུ་མ་འཛིན་པའ

ས་པ་དང་། དོ་སྣང་མ་བྱས་པ། འཕས་པ་དང་། དོ་སྣང་མ་བྱས་པ། འཕ

ྱི

ས་པ་དང་། དོ་སྣང་མ་བྱས་པ། འཕ

་ཐང་གཙིགས་སུ་མ་འཛིན་པའྱི་ཐང་གཙིགས་སུ་མ་འཛིན་པའ

ས་པ་དང་། དོ་སྣང་མ་བྱས་པ། འཕ

་ཐང་གཙིགས་སུ་མ་འཛིན་པའ

ས་པ་དང་། དོ་སྣང་མ་བྱས་པ། འཕ

ྱི

ས་པ་དང་། དོ་སྣང་མ་བྱས་པ། འཕ

་ཐང་གཙིགས་སུ་མ་འཛིན་པའ

ས་པ་དང་། དོ་སྣང་མ་བྱས་པ། འཕ

་རྟེ

ས་པ་དང་། དོ་སྣང་མ་བྱས་པ། འཕ

ྟེ

ས་པ་དང་། དོ་སྣང་མ་བྱས་པ། འཕ

ས་འབས་འབབ་

ཞྱི

བསྟེན་དང་བད

ྱི

བསྟེན་དང་བད

ག་ཡྱི

བསྟེན་དང་བད

ྱི

བསྟེན་དང་བད

ན་པ་ལས་གཞན་ལ་ངན་ཁག་འགྟེལ་ས་མྟེད། 

རྒྱུ་མཚན་དྟེརྒྱུ་མཚན་དྟེརྒྱུ་མཚན་ད་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ལ་བརྟེན་ནས་ངྟེ་ལ་བརྟེན་ནས་ངད་ཀྱིས་སྤྱི་ལོ་2013 ལོའ་ལ་བརྟེན་ནས་ངད་ཀྱིས་སྤྱི་ལོ་2013 ལོའ་ལ་བརྟེན་ནས་ངད་ཀྱིས་སྤྱི་ལོ་2013 ལོའྱིད་ཀྱིས་སྤྱི་ལོ་2013 ལོའ་ཟླ་6 པ་

ཙམ་ནས་བཟུང་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕ

རྒྱུ་མཚན་ད

ཙམ་ནས་བཟུང་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕ

རྒྱུ་མཚན་ད ད་ཀྱིས་སྤྱི་ལོ་2013 ལོའ

ཙམ་ནས་བཟུང་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕ

ད་ཀྱིས་སྤྱི་ལོ་2013 ལོའ

ོ

ད་ཀྱིས་སྤྱི་ལོ་2013 ལོའ

ོ

ད་ཀྱིས་སྤྱི་ལོ་2013 ལོའ

ཙམ་ནས་བཟུང་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕོཙམ་ནས་བཟུང་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕ

ད་ཀྱིས་སྤྱི་ལོ་2013 ལོའ

ཙམ་ནས་བཟུང་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕ

ད་ཀྱིས་སྤྱི་ལོ་2013 ལོའ

ོ

ད་ཀྱིས་སྤྱི་ལོ་2013 ལོའ

ཙམ་ནས་བཟུང་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕ

ད་ཀྱིས་སྤྱི་ལོ་2013 ལོའ

ད་བསྟེན་དྲ་བ་འད

ད་ཀྱིས་སྤྱི་ལོ་2013 ལོའ

ད་བསྟེན་དྲ་བ་འད

ད་ཀྱིས་སྤྱི་ལོ་2013 ལོའ

ོད་བསྟེན་དྲ་བ་འདོ

ད་ཀྱིས་སྤྱི་ལོ་2013 ལོའ

ོ

ད་ཀྱིས་སྤྱི་ལོ་2013 ལོའ

ད་བསྟེན་དྲ་བ་འད

ད་ཀྱིས་སྤྱི་ལོ་2013 ལོའ

ོ

ད་ཀྱིས་སྤྱི་ལོ་2013 ལོའ

ད་བསྟེན་དྲ་བ་འདྱིད་བསྟེན་དྲ་བ་འད་གཉྟེར་

འགོ་ཚུགས་ཤ

ཙམ་ནས་བཟུང་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕ

འགོ་ཚུགས་ཤ

ཙམ་ནས་བཟུང་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕཙམ་ནས་བཟུང་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕ

ྱི

ཙམ་ནས་བཟུང་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕ

འགོ་ཚུགས་ཤྱིའགོ་ཚུགས་ཤ

ཙམ་ནས་བཟུང་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕ

འགོ་ཚུགས་ཤ

ཙམ་ནས་བཟུང་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕ

ྱི

ཙམ་ནས་བཟུང་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕ

འགོ་ཚུགས་ཤ

ཙམ་ནས་བཟུང་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕ

ང་། འཛམ་གྱི

ཙམ་ནས་བཟུང་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕ

ྱི

ཙམ་ནས་བཟུང་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕ

ང་། འཛམ་གྱིང་། འཛམ་གང་འཕོ

ཙམ་ནས་བཟུང་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕ

ོ

ཙམ་ནས་བཟུང་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕ

ད་བསྟེན་རྩ་འཛུགས་(WHO)

ཙམ་ནས་བཟུང་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕ

ད་བསྟེན་རྩ་འཛུགས་(WHO)

ཙམ་ནས་བཟུང་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕད་བསྟེན་དྲ་བ་འད

ད་བསྟེན་རྩ་འཛུགས་(WHO)

ད་བསྟེན་དྲ་བ་འད

ོད་བསྟེན་རྩ་འཛུགས་(WHO)ོ

ཙམ་ནས་བཟུང་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕ

ོ

ཙམ་ནས་བཟུང་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕ

ད་བསྟེན་རྩ་འཛུགས་(WHO)

ཙམ་ནས་བཟུང་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕ

ོ

ཙམ་ནས་བཟུང་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕ

དང་། ཨ་རྱིའདང་། ཨ་རའདང་། ཨ་ར ྱི་ནད་རྱིགས་་ནད་རགས་་ནད་ར སྔོན་འགོག་ལྟེ་གནས(cdc)། ཨ་ར

ད་བསྟེན་རྩ་འཛུགས་(WHO)

ན་འགོག་ལྟེ་གནས(cdc)། ཨ་ར

ད་བསྟེན་རྩ་འཛུགས་(WHO)

སྔོན་འགོག་ལྟེ་གནས(cdc)། ཨ་རསྔོན་འགོག་ལྟེ་གནས(cdc)། ཨ་རྱིན་འགོག་ལྟེ་གནས(cdc)། ཨ་ར

ད་བསྟེན་རྩ་འཛུགས་(WHO)

ན་འགོག་ལྟེ་གནས(cdc)། ཨ་ར

ད་བསྟེན་རྩ་འཛུགས་(WHO)

ྱི

ད་བསྟེན་རྩ་འཛུགས་(WHO)

ན་འགོག་ལྟེ་གནས(cdc)། ཨ་ར

ད་བསྟེན་རྩ་འཛུགས་(WHO)

འན་འགོག་ལྟེ་གནས(cdc)། ཨ་རའན་འགོག་ལྟེ་གནས(cdc)། ཨ་ར ྱི

ད་བསྟེན་རྩ་འཛུགས་(WHO)

ྱི

ད་བསྟེན་རྩ་འཛུགས་(WHO)

ན་འགོག་ལྟེ་གནས(cdc)། ཨ་ར ྱིན་འགོག་ལྟེ་གནས(cdc)། ཨ་ར

ད་བསྟེན་རྩ་འཛུགས་(WHO)

ན་འགོག་ལྟེ་གནས(cdc)། ཨ་ར

ད་བསྟེན་རྩ་འཛུགས་(WHO)

ྱི

ད་བསྟེན་རྩ་འཛུགས་(WHO)

ན་འགོག་ལྟེ་གནས(cdc)། ཨ་ར

ད་བསྟེན་རྩ་འཛུགས་(WHO)

་

གོ་བའྱི་མཐུན་ཚོགས (American Lung Association)། 

ན་འགོག་ལྟེ་གནས(cdc)། ཨ་ར

་མཐུན་ཚོགས (American Lung Association)། 

ན་འགོག་ལྟེ་གནས(cdc)། ཨ་ར

ཨ་རྱིའཨ་རའཨ་ར ྱི་གཅྱིན་སྱིའྱི་མཐུན་ཚོགས (American Diabetic 

Association)། རྒྱལ་སྤྱིའ

ན་ས

Association)། རྒྱལ་སྤྱིའ

ན་ས

Association)། རྒྱལ་སྤྱིའྱིAssociation)། རྒྱལ་སྤྱིའ་འཕོད་བསྟེན་གོད་བསྟེན་གོད་བསྟེན་གྱིད་བསྟེན་གང་(NHI)སོགས། 

རྒྱལ་སྤྱིའ

Association)། རྒྱལ་སྤྱིའ

རྒྱལ་སྤྱིའ

Association)། རྒྱལ་སྤྱིའ

རྒྱལ་སྤྱིའྱིརྒྱལ་སྤྱིའ

Association)། རྒྱལ་སྤྱིའ

རྒྱལ་སྤྱིའ

Association)། རྒྱལ་སྤྱིའ

ྱི

Association)། རྒྱལ་སྤྱིའ

རྒྱལ་སྤྱིའ

Association)། རྒྱལ་སྤྱིའ

་ཁྱོ

Association)། རྒྱལ་སྤྱིའ

ཁྱོ

Association)། རྒྱལ་སྤྱིའ

ན་ན་འཕཁྱོན་ན་འཕཁྱོ ོ

Association)། རྒྱལ་སྤྱིའ

ོ

Association)། རྒྱལ་སྤྱིའ

ད་བསྟེན་ཚན་ར

Association)། རྒྱལ་སྤྱིའ

ད་བསྟེན་ཚན་ར

Association)། རྒྱལ་སྤྱིའ ད་བསྟེན་ག

ད་བསྟེན་ཚན་ར

ད་བསྟེན་ག

ོད་བསྟེན་ཚན་རོ

Association)། རྒྱལ་སྤྱིའ

ོ

Association)། རྒྱལ་སྤྱིའ

ད་བསྟེན་ཚན་ར

Association)། རྒྱལ་སྤྱིའ

ོ

Association)། རྒྱལ་སྤྱིའ

ད་བསྟེན་ཚན་རྱིད་བསྟེན་ཚན་ར

ད་བསྟེན་ག

ད་བསྟེན་ཚན་ར

ད་བསྟེན་ག

ྱི

ད་བསྟེན་ག

ད་བསྟེན་ཚན་ར

ད་བསྟེན་ག

ག་ཞྱི

ད་བསྟེན་ག

ྱི

ད་བསྟེན་ག

བ་འཇུག་གྱི་སྣྟེ་ཁྱིད་

པར་ཚད་འཛིན་

རྒྱལ་སྤྱིའ

པར་ཚད་འཛིན་

རྒྱལ་སྤྱིའ

བྱྟེད་པའབྱྟེད་པའབྱྟེ ྱི

ད་བསྟེན་ཚན་ར

ྱི

ད་བསྟེན་ཚན་ར

་ཚོགས་ས

ད་བསྟེན་ཚན་ར

་ཚོགས་ས

ད་བསྟེན་ཚན་རད་བསྟེན་ཚན་ར

ྟེ

ད་བསྟེན་ཚན་ར

་ཚོགས་སྟེ་ཚོགས་ས

ད་བསྟེན་ཚན་ར

་ཚོགས་ས

ད་བསྟེན་ཚན་ར

ྟེ

ད་བསྟེན་ཚན་ར

་ཚོགས་ས

ད་བསྟེན་ཚན་ར

་ཁག་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གྲུབ་དོན་

སྣྟེ

བ་འཇུག་གྲུབ་དོན་

སྣྟེ

འབའ་ཞྱིག་གཞྱི་རྩར་བཟུང་ནས་བོད་ཁུལ་ཏུ་འཕ

་ཚོགས་ས

་རྩར་བཟུང་ནས་བོད་ཁུལ་ཏུ་འཕ

་ཚོགས་ས

ོ་རྩར་བཟུང་ནས་བོད་ཁུལ་ཏུ་འཕོ་རྩར་བཟུང་ནས་བོད་ཁུལ་ཏུ་འཕད་བསྟེན་ཚན་

བ་འཇུག་གྲུབ་དོན་

ད་བསྟེན་ཚན་

བ་འཇུག་གྲུབ་དོན་

ོད་བསྟེན་ཚན་ོ

རྱིག་ཤརག་ཤར ྟེས་བྱ་ཁྱབ་སྟེ

་རྩར་བཟུང་ནས་བོད་ཁུལ་ཏུ་འཕ

ྟེ

་རྩར་བཟུང་ནས་བོད་ཁུལ་ཏུ་འཕ

ལ་བྱྟེ

་རྩར་བཟུང་ནས་བོད་ཁུལ་ཏུ་འཕ

བྱྟེ

་རྩར་བཟུང་ནས་བོད་ཁུལ་ཏུ་འཕ

ད་ཀྱིན་ཡོད། བྱྟེད་ཀྱིན་ཡོད། བྱྟེ

དྟེབ་ཆུང་འདདབ་ཆུང་འདད ྱིས་ཅབ་ཆུང་འདས་ཅབ་ཆུང་འད ྱི་ཞྱིག་བཤད་ཡདོ་དམ།

1. སྱིང་རྟེ་མྟེད་པའྱི་གཤྟེད་མ།

2. གོ་ལར་ཁྱབ་པའྱི2. གོ་ལར་ཁྱབ་པའྱི2. གོ་ལར་ཁྱབ་པའ་ནད་ཡམས།

3. སྟེར་དོན་ཙམ་ཡྱིར་དོན་ཙམ་ཡྱིར་དོན་ཙམ་ཡན་ནམ།

4. ཐ་མག་གྱིས་ཁོར་ཡུག་ལ་གཏོར་བཅོམ།

5. ཐ་མག་འཐྟེན་པའྱི་མཇུག་འབས།

6. ཐ་མག་སང་པའྱི་ཕན་ཡོན། 

7. ནང་པ་སངས་རྒྱས་པས་ཐ་མག་ལ་བལ་ཚུལ།

8. ཐ་མག་སོ8. ཐ་མག་སོ8. ཐ་མག་སང་ཐབས།

www.commuhealtibet.org

ལས་གཞྱི་འདྱིར་ང་རང་མ་འདར་ང་རང་མ་འད ྱི་སྟེར་གྱི་གོར་གྱི་གོར་གྱི་གགས་པོ་ཀླད་རྩའོགས་པོ་ཀླད་རྩའོ ྱིགས་པོ་ཀླད་རྩའྱིགས་པོ་ཀླད་རྩའ་ཚན་རྱི་ཚན་རྱི་ཚན་རག་པ་དང་། སྐ་ཚན་རག་པ་དང་། སྐ་ཚན་ར ྟེ་དངོས་ཚན་རག་པ་དང་། སྐ་དངོས་ཚན་རག་པ་དང་། སྐ ྱི་དངོས་ཚན་རྱི་དངོས་ཚན་རག་པ། སྤྱི་དམངས་འཕ་དངོས་ཚན་རག་པ། སྤྱི་དམངས་འཕ་དངོས་ཚན་ར ོག་པ། སྤྱི་དམངས་འཕོག་པ། སྤྱི་དམངས་འཕད་བསྟེན་ཞོད་བསྟེན་ཞོད་བསྟེན་ཞྱིད་བསྟེན་ཞབ་འཇུག་པ་སོ་སོར་བྱ་བ་

གཉྟེར་བཞྱིན་པའྱི་ཨ་རྱི་བ་ས་ཨ་ར་བ་ས་ཨ་ར ོ

་ས

ོ

་ས

ར་ཞྱིག་གྱིས་རྩོས་རྩོས་ མ་ཡརྩོམ་ཡརྩོ ྱིག་ངོ་སྤོག་ངོ་སྤོག་ངོ་སྤད་དང་། ངྟེ

ག་པ་དང་། སྐ

ྟེ

ག་པ་དང་། སྐ

ད་ཀྱི་དོགས་འ

ག་པ་དང་། སྐ

ད་ཀྱི་དོགས་འ

ག་པ་དང་། སྐ

ད་དང་། ངད་ཀྱི་དོགས་འད་དང་། ང དྲྱིད་ཀྱི་དོགས་འདྲྱིད་ཀྱི་དོགས་འ ་ཁག་ལ་ལན་འདྟེ

ག་པ། སྤྱི་དམངས་འཕ

ྟེ

ག་པ། སྤྱི་དམངས་འཕ

བས་པ་བཅས་ཀྱིས་རོགས་འད

ག་པ། སྤྱི་དམངས་འཕ

བས་པ་བཅས་ཀྱིས་རོགས་འད

ག་པ། སྤྱི་དམངས་འཕད་བསྟེན་ཞ

བས་པ་བཅས་ཀྱིས་རོགས་འད

ད་བསྟེན་ཞ

ྟེབས་པ་བཅས་ཀྱིས་རོགས་འདྟེབས་པ་བཅས་ཀྱིས་རོགས་འདགས་བྱྟེད་བཞབྱྟེད་བཞབྱྟེ ྱིན་པ་

ཕུད། གཞན་ཚོགས་སྟེཕུད། གཞན་ཚོགས་སྟེཕུད། གཞན་ཚོགས་ས་དང་སྱི
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Tawni Tidwell PhD
ཁྲའོ་ནིས་ཁྲིཌི་ཝེལ། སྐེ་

དངློས་མིའི་རིགས་རིག་པའི་
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ལློ་ཙ་ྰབ། རྩློམ་སྒིག་པ།



བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕོད་བསྟེན་དྲ་བ།    3

ཐ་མག་ནི་སིང་རྗེ་མྗེད་པའི་གཤྗེད་མ་ཞིག་རྗེད། 

དུས་རབས་ཉྱི་ཤུ་པའྱི་ནང་གཅྱིག་བུར་ཐ་མག་གྱིས་མྱི་གངས་100,000,000 རྐྟེན་ལམ་དུ་བཏང་ཡོད།

ལོ་རྟེའྱི་ནང་ཐ་མག་གྱིས་མྱི་གངས་6,000,000 རྟེའྱི་སོག་འཕོག་གྱིན་ཡོད།

ཆ་སོམས་བྱས་ན་ཐ་མག་གྱིས་སར་ཆ་དྲུག་རྟེའྱི་ནང་མྱི་གཅྱིག་རྟེ་གསོད་ཀྱིན་ཡོད།

འདྱི་ནྱི་མྱིས་བསྐྲུན་པའྱི་མྱི་གསོད་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་ཤྱིག་སྟེ།ང་དང་ཁྱོད་ཀྱིས་མུ་མཐུད་ནས་བསོར་བཞྱིན་པའྱི་མྱི་གསོད་

འཕྲུལ་ཆས་རྟེད།

གོ་ལར་ཁྱབ་པའི་ནད་ཡམས་ཐུ་མོ་ཞིག

འཛམ་གྱིང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱིས་ཚོད་རྩྱིས་བྱས་པ་ལར་

ན། གལ་སྱིད་ད་ལའྱི་ཐ་མག་བཟོ་ལས་དང་། ཉོ་འཚོང་། 

འཛད་སྤོད་བཅས་འདྱི་མུས་སུ་སོད་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་རྟེར་ཐ་

མག་གྱིས་གསོད་པའྱི་མྱི་གངས་ད་ལའྱི་ས་ཡ་དྲུག་ནས་ས་

ཡ་བརྒྱད་བར་འཕར་རྒྱུ་རྟེད་ཟྟེར། ཁོང་ཚོས་ད་དུང་དུས་

རབས་ཉྱི་ཤུ་པའྱི་དུས་མཇུག་བར་དུ་ཐ་མག་གྱིས་འཛམ་

གྱིང་ཁྱོན་ནས་མྱི་གངས་1,000,000,000 ལྷག་གྱི་ཚེ་

སོག་འཕོག་ཟྱིན་པ་ཚོད་རྩྱིས་བྱས་ཡོད། 

ཐ་མག་གྱི་གནོད་འཚེ་ཐྟེབས་པའྱི་མྱི་རྣམས་ནྱི་རང་གྱིས་

ཐ་མག་འཐྟེན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འཆྱི་ལམ་དུ་གྱུར་མཁན་

ཚོ་གཅྱིག་བུ་མ་རྟེད། ཤུལ་ཏུ་ལྷག་པའྱི་ཁྱྱིམ་མྱི་ཚོ་བཟོད་

དཀའ་བའྱི་འཆྱི་བལ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་སྟེམས་ཀྱིས་མྱངས་

དང་མྱོང་བཞྱིན་པ་མ་ཟད། ཁོང་ཚོར་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གོང་

གུད་ཀང་རྩྱིས་ཀྱིས་མྱི་ལོངས་པ་ཞྱིག་ཕོག་ཡོད། དྟེ་བས་

ཀང་ཡྱིད་སྐོ་དགོས་པ་ཞྱིག་ནྱི་ཐ་མག་འཐྟེན་མཁན་ཚོས་

སྐྱུགས་པའྱི་དུག་རླངས་དྟེས་ལོ་རྟེའྱི་ནང་ཐ་མག་མྱི་འཐྟེན་

མཁན་གྱི་མྱི་གངས་600,000 རྟེ་ལྷན་དུ་གསོད་ཀྱིན་པ་དྟེ་

རྟེད། རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་གྱི་ངོས་ནས་བཤད་ན། ཐ་མག་གྱིས་

བསྐྟེད་པའྱི་ནད་རྱིགས་དྟེ་དག་གསོ་བཅོས་བྱྟེད་པའྱི་ཆྟེད་

དུ་སོར་མོ་ས་ཡ་མང་པོ་གཏོང་བཞྱིན་ཡོད་ལ། དངུལ་སོར་

དྟེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའྱི་མྱི་མང་གྱི་ཁལ་

བསྡུ་བའྱི་དངུལ་སོར་ཡྱིན། ཐ་མག་འཐྟེན་པ་ནྱི་སྟེར་དོན་

ཙམ་གཏན་ནས་མྱིན་པ་མ་ཟད། དྟེ་ནྱི་རང་གཞན་གཉྱིས་

ཕུང་གྱི་སྱིག་པའྱི་ལས་ཁོ་ནར་ཟད། 
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ནད་ཡམས་ཐུ་མོ་ཞྱིག་བྱུང་དུས་སྨན་པ་མང་པོ་དུས་ཐོག་

གཅྱིག་ཏུ་ནད་རྱིགས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་། བཅོས་ཐབས་

འཚོལ་བ། སྨན་སྣ་སྟེབ་སྦོར་དང་། ས་གནས་སོ་སོར་སྐྟེལ་

འདྲྟེན་བྱྟེད་པ་སོགས་ཕོགས་ཡོངས་ནས་དཀའ་ལས་དང་

། འགོ་གོན་མང་པོ་ཞྱིག་གཏོང་དགོས། ཡྱིན་ན་ཡང་། ཐ་

མག་གྱིས་མྱི་གསོད་པའྱི་གངས་འབོར་འདྱི་འདྲ་ཆྟེན་པོ་

ཞྱིག་ནད་ཡམས་གང་གྱིས་ཀང་བསད་མྟེད། ནད་ཡམས་

ཤྱིག་ལ་གདོང་ལྟེན་བྱྟེད་པའྱི་དཀའ་ཚེགས་དང་བསྡུར་ན་

ཐ་མག་གྱིས་བསྐྲུན་པའྱི་གནོད་འཚེ་འདྱིར་གདོང་ལྟེན་བྱྟེད་

རྒྱུ་ནྱི་ཆྟེས་ཧ་ཅང་ལས་སླ་བ་ཞྱིག་རྟེད། 

ལོ་རྟེའྱི་ཟླ་5 པའྱི་ཚེས་31 ཉྱིན་ནྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཐ་མག་སོང་

པའྱི་ཉྱིན་མོར་གཏན་འབྟེབས་བྱས་ཡོད་པ་ལར། སྤྱི་ལོ་

2012 ལོའྱི་ཟླ་5 པའྱི་ཚེས་31 ཉྱིན་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཐ་མག་

སོང་བའྱི་ཉྱིན་མོ་སྲུང་བརྩྱི་བྱས་ཤྱིང་། ཚོགས་ཐོག་ཏུ་སྨན་

པ་མཱར་གྟེརྟེཋྱི་ཆཱན་(Margaret Chan) གྱིས་འགྟེལ་

བརོད་གནང་བ་ལར་ན། “ཐ་མག་གྱིས་བསྐྟེད་པའྱི་ནད་

ཡམས་འདྱི་ནྱི་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་མྱིས་བཟོས་པའྱི་དཀའ་

ངལ་ཞྱིག་རྟེད། སྱིད་གཞུང་ཁག་དང་མྱི་མང་མཉམ་སྟེབ་

ཀྱིས་འདྱིའྱི་ཁ་གཏད་དུ་ལངས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོ་ལམ་འདྱི་

ལས་ཕྱིར་ལོག་ཐུབ་”ཟྟེར། 

ང་ཚོས་ལས་སླ་བོའྱི་སོ་ནས་སྔོན་འགོག་བྱྟེད་ཐུབ་པའྱི་

འཆྱི་རྐྟེན་ཨང་དང་པོའྱི་གས་ཀྱི་གཅྱིག་ནྱི་ཐ་མག་འཐྟེན་པ་

འདྱི་ཡྱིན། ད་ལའྱི་ཆར་ཐ་མག་གྱིས་ལོ་རྟེའྱི་ནང་མྱི་གངས་

ས་ཡ་དྲུག་(6000000) རྟེ་གསོད་ཀྱིན་ཡོད་ལ།  དྟེ་དག་

ལས་མྱི་གངས་འབུམ་དྲུག་(600000) ལྷག་ནྱི་ཐ་མག་

འཐྟེན་མཁན་ཚོས་སྐྱུགས་པའྱི་དུག་རྫས་ཞོར་འཐྟེན་བྱས་

པ་ལ་བརྟེན་ནས་བསད་པ་ཤ་སག་ཡྱིན། ཚིག་གཞན་ཞྱིག་

གྱིས་བཤད་ན་མྱི་དྟེ་དག་ནྱི་ཐ་མག་འཐྟེན་མཁན་ཚོ་དང་

ལྷན་དུ་སོད་པའྱི་ཁོང་ཚོའྱི་ཁྱྱིམ་མྱི་ཉྟེ་འབྟེལ་དག་རྟེད།

 ང་ཚོས་ཐ་མག་འཐྟེན་པའྱི་བྱ་སྤོད་འདྱི་འདྱི་ལར་རྒྱ་ཡན་ལ་

བཏང་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། སྤྱི་ལོ་2030 ལོ་ཟྱིན་དུས་ལོ་རྟེའྱི་

ནང་ཐ་མག་གྱིས་མྱི་གངས་ས་ཡ་བརྒྱད་(8000000) རྟེ་

གསོད་ངྟེས་པ་འཛམ་གྱིང་འཕོད་བསྟེན་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་
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སྔོན་དཔག་བྱས་ཡོད། མྱི་དྟེ་དག་ལས་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱད་

ཅུ་(80%)ཙམ་ནྱི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཡོང་འབབ་ཞན་པ་དང་

འབྱིང་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་ཡོད་ངྟེས་པ་རྟེད། 

རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ངོས་ནས་འཕོད་བསྟེན་གྱི་རྒུད་པ་ཆྟེན་པོ་འདྱིར་

ཁ་གཏད་གཅོག་པའྱི་ལས་འགུལ་སྔ་ན་མ་གགས་པ་ཞྱིག་

འགོ་བརྩམས་ཟྱིན་ཡོད། སྤྱི་ལོ་2012 ལོའྱི་ཟླ་8 པའྱི་ནང་

བར་རྒྱལ་ཁབ་175 ཙམ་གྱིས་ཐ་མག་འཛད་སྤོད་ཀྱི་དཀའ་

ངལ་འདྱིར་གདོང་ལྟེན་བྱྟེད་རྒྱུའྱི་གོས་འཆར་ལ་མྱིང་རགས་

བཀོད། སྤྱི་ལོ་2006 ལོའྱི་ཟླ་1 པའྱི་ཚེས་9 ཉྱིན་ཀྲུང་གོའྱི་

འཐུས་ཚབ་པས་འཛམ་གྱིང་འཕོད་བསྟེན་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་ཐ་

མག་སངས་འཛིན་གྱི་ལྷན་ཚོགས་འདྱིར་དངོས་སུ་ཞུགས་

ནས་མྱིང་རགས་བཀོད། ཐ་མག་གྱིས་འགོ་བ་མྱིའྱི་དཔལ་

འབྱོར་དང་། ཁོར་ཡུག འཕོད་བསྟེན། ཚེ་སོག་བཅས་ཁྱོན་

ཡོངས་ལ་བོ་ཡུལ་ལས་འདས་པའྱི་གཏོར་སྐོན་ཚབ་ཆྟེན་

བཟོ་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་དོན་དངོས་འདྱིའྱི་སྟེང་ནས། ད་ཆ་

རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞྱིག་ཐ་མག་སངས་འཛིན་གྱི་ལྷན་ཚོགས་

འདྱིར་ཞུགས་བཞྱིན་ཡོད། མྱིག་སྔར་ལྷན་ཚོགས་འདྱིར་

ཞུགས་པའྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཆྟེས་གསར་ཤོས་ཨྱིས་

ཐཱོ་པྱིས་ཡཱ་ཡྱིན་ཞྱིང་། རྒྱལ་ཁབ་འདྱིས་སྤྱི་ལོ་2014 ལོའྱི་

ཟླ་6པའྱི་ཚེས་23 ཉྱིན་མྱིང་རགས་བཀོད། གོས་འཆར་

འདྱིའྱི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནྱི། རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོས་རང་གྱི་མྱི་

མང་ལ་ཐ་མག་གྱི་དུག་རྫས་དང་། དྟེས་མྱིའྱི་ལུས་པོར་ནད་

གཞྱི་ཅྱི་ཞྱིག་བསྐྟེད་ཀྱིན་ཡོད་མྟེད་སོར་གོ་རོགས་སྟེལ་རྒྱུ་

དང་། ཐ་མག་བཟོ་ལས་དང་ཉོ་ཚོང་གྱི་ཁོམ་རྭར་སངས་

འཛིན་བྱྟེད་རྒྱུ། ཐ་མག་ཉོ་འཚོང་གྱི་ཁལ་སར་རྒྱུ། ན་ཚོད་

མ་ལོན་པའྱི་རྱིགས་ལ་ཐ་མག་འཚོང་མྱི་ཆོག་པའྱི་ཁྱིམས་

ལུགས་གཏན་འབྟེབ་དང་ལག་བསར་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་བྱྟེད་

རྒྱུ། ཐ་མག་ལ་ངན་ལོབས་སུ་གྱུར་བ་རྣམས་ལ་སོང་ཐབས་

ཀྱི་ལས་རྱིམ་གོ་སྒྱིག་བྱྟེད་རྒྱུ་སོགས་ཚུད་ཡོད། 

དྟེ་ལ་ནའང་། བདུད་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ལ་བུའྱི་མྱི་མངོན་པའྱི་

སོབས་ཤུགས་ཤྱིག་གྱིས་དུག་རྫས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འདྱི་མུ་

མཐུད་ནས་བསོར་བཞྱིན་ཡོད། ཐ་མག་བཟོ་ལས་དང་ཐོན་

བསྐྟེད་བྱྟེད་མཁན་ཚོས་ལོ་རྟེ་བཞྱིན་དངུལ་སོར་ས་ཡ་མང་

པོ་འགོ་སོང་བཏང་ནས་འཛད་སྤོད་པ་གསར་བ་འཚོལ་

ཐ་མག་གྱི་དུག་རླངས་མ་ཕོག་པའྱི་མྱིའྱི་གོ་བ།                   ཐ་མག་གྱི་དུག་རླངས་ཕོག་པའྱི་མྱིའྱི་གོ་བ།
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བཞྱིན་ཡོད་ལ། ཁོང་ཚོའྱི་དམྱིགས་སོ་གཏད་ས་གཙོ་བོ་ནྱི་

ཡར་རྒྱས་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནང་གྱི་བུད་མྟེད་

དང་། ན་གཞོན་ཚོ་རྟེད། 

ཐ་མག་བཟོ་ལས་དང་ཐོན་བསྐྟེད་བྱྟེད་མཁན་ཚོས་མྱིང་

གགས་ཆྟེ་བའྱི་སྒྱུ་རྩལ་པ་དང་། གོག་བརྙན་འཁབ་སོན་པ།

གོག་བརྙན་བཟོ་བསྐྲུན་པ་སོགས་ལ་ལོག་བརྔན་བརྫངས་

པ་དང་། གོག་བརྙན་ཕབ་བསྐྲུན་ཆྟེད་མ་དངུལ་གཏོང་བ་

སོགས་བྱས་ནས། གོག་བརྙན་ནང་དུ་ཐ་མག་འཐྟེན་པའྱི་

ཉམས་འགྱུར་མང་དུ་མངོན་པར་བྱྟེད་ཀྱིན་ཡོད་ལ། སྣང་

ཚུལ་དྟེ་དག་གྱིས་ན་གཞོན་མང་པོར་བག་ཆགས་ངན་པའྱི་

ཤུགས་རྐྟེན་ཧ་ཅང་ཆྟེན་པོ་འཇོག་གྱིན་ཡོད། 

ཐ་མག་ནང་གྱི་ནྱིས་ཁོ་ཊྱིན་(nicotine) ལ་ངན་ལོབས་

སུ་གྱུར་པ་དྟེ་གཅྱིག་པུས་ཀང་མྱིག་སྔའྱི་འཛད་སྤོད་པ་ཐྟེར་

འབུམ་གཅྱིག་(1,000,000,000) གྱི་ཚེ་སོག་ལ་གཤྱིན་

རྟེའྱི་ཞགས་ཐག་བསོན་ཚར་ཡོད་ལ། ད་ལའྱི་ཐ་མག་འཐྟེན་

མཁན་ཚོས་རང་གཞན་གཉྱིས་ཕུང་གྱི་རྒྱུར་གྱུར་བའྱི་ཐ་

མག་འདྱིའྱིྱི་ཉྟེས་དམྱིགས་ངོས་ཟྱིན་པའྱི་སོ་ནས་མ་སང་ཚེ། 

འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ལོ་ངོ་བཞྱི་བཅུའྱི་ནང་ལ་ཐ་མག་གྱི་གནོད་

འཚེ་འོག་ཤྱི་བའྱི་གངས་འབོར་ཚད་མགོགས་པོའྱི་སོ་ནས་

ཡར་འཕར་རྒྱུ་རྟེད།

ཡར་རྒྱས་སུ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནང་གྱི་དཔལ་

འབྱོར་དང་། རྱིག་གནས་ཆུ་ཚད་ཅུང་ཞན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ས་

ཁུལ་ཁག་ཏུ། ཐ་མག་བཟོ་ལས་དང་ཐོན་བསྐྟེད་བྱྟེད་མཁན་

ཚོས་སྟེལ་བཞྱིན ་པའྱི ་ཡ་

ང ་དང ་སྱི ང ་རྟེ ་མྟེ ད ་པའྱི ་

མགོ་སོར་བསླུ་བྱིད་ཀྱི་ཁྱབ་

བསྒགས་དྟེས་ཤུགས་རྐྟེན་

ཆྟེན ་པོ ་ ཐྟེབས ་བཞྱིན ་པ ་

མ་ཟད། ས་གནས་དྟེ་དག་

གྱི་དགྟེ་རྒན་དང་ལས་བྱྟེད་

པ། རྩོམ་པ་པོ་བཅས་ཀྱིས་

ཀང་རོངས་པ་ཁོ་ནའྱི་དབང་

དུ་གྱུར་ནས་རྟེས་རབས་པ་

མང་པོ་ཐ་མག་གྱི་མུན་དོང་

དུ་འཁྱིད་པའྱི་སྐུལ་རྐྟེན་བྱྟེད་

ཀྱིན་ཡོད། 
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བོད་ཁུལ་ལ་ཆ་མཚོན་ན་འཛིན་ཁང་ནང་དུ་

ཐ་མག་འཐྟེན་མཁན་གྱི་དགྟེ་རྒན་ཡོད་ལ། ཐ་

མག་འཐྟེན་ན་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་བོ་མྱིག་རྙྟེད་ཅྱིང་

འཆར་ཡན་རྒོད་པར་སྒོགས་པའྱི་ས་གནས་

རྩོམ་པ་པོ་མང་པོ་ཡོད། ད་དུང་གཞྱི་རྱིམ་མང་

ཚོགས་ཀྱི་མདུན་དུ་སླྟེབས་པ་ན་ཐ་མག་འཐྟེན་

ནས་རྫྱིག་ཉམས་སོན་མཁན་གྱི་ས་གནས་ལས་

བྱྟེད་པའང་མང་པོ་ཡོད། དྟེང་རབས་ཚན་རྱིག་

སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་འཕོད་བསྟེན་ཚན་

རྱིག་གྱི་ཤྟེས་བྱ་ལ་རོངས་པའྱི་ཐ་མག་འཐྟེན་

མཁན་གྱི་རྱིག་གནས་པའྱི་སྟེ་ཞྱིག་གྲུབ་པ་འདྱིས།གཞོན་སྐྟེས་ཚོར་ཐ་མག་འཐྟེན་པ་ནྱི་ཡོན་ཏན་པ་དང་། ལས་བྱྟེད་པའྱི་ཉམས་

འགྱུར་ཡྱིན་པ་དང་། དྟེ་ནྱི་འཚོ་བའྱི་གནས་བབ་མཐོ་རགས་སོན་བྱྟེད་ཅྱིག་ཡྱིན་པར་འདོད་པའྱི་ལོག་རོག་བསྐྟེད་པའྱི་རྒྱུ་གཙོ་

བོར་གྱུར་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་དྟེ་ལ་བརྟེན་ནས། བོད་ཁུལ་གྱི་གོང་སྟེ་དང་། གོང་བརྡལ། གོང་ཁྱྟེར་ཁག་གང་དུ་སོང་རུང་དྟེ་གར་

བོད་རྱིགས་ཀྱི་ཚོང་ཁང་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པའྱི་ཁོད་དུ། དགོན་སྟེ་ཁག་ལའང་ཉུང་མཐར་ཚོང་ཁང་རྟེ་མྟེད་པ་ཞྱིག་ཧ་ལམ་མྟེད་

པར་སྔོན་དཔག་བྱྟེད་ཆོག་ལ།  དགོན་སྟེའྱི་ཚོང་ཁང་དྟེ་དག་གྱིས་ཀང་ཐ་མག་དང་ཆང་རག་བག་མྟེད་འཛེམས་མྟེད་དུ་འཚོང་

བཞྱིན་ཡོད། 

ཐ་མག་ལ་ངན་ལོབས་སུ་གྱུར་ནས་རང་དབང་མྟེད་པར་གྱུར་

མཁན་ཚོས་དུས་རྒྱུན་ “ཐ་མག་འཐྟེན་དང་མྱི་འཐྟེན་ཟྟེར་བ་འདྱི་

སྟེར་གྱི་གདམ་ག་ཞྱིག་རྟེད་” ཟྟེར་བཞྱིན་ཡོད་ལ། ལོག་འགྟེལ་

དྟེས་ཀང་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཐ་མག་མུ་མཐུད་ནས་འཐྟེན་རྒྱུར་

ངན་སྐུལ་ཐྟེབས་བཞྱིན་ཡོད། 

ཕ་མའྱི་

འགན་

འཁྱི་བྱྱིས་

པའྱི་ལོ་

རྒྱབ་ཙམ་

མྱིན།
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ཐ་མག་བཟོ་ལས་དང་ཐོན་བསྐེད་ཀིས་ཁོར་ཡུག་ལ་ཐེབས་པའི་གཏོར་བཅོམ།

ཁྱོད་ཀྱིས་རྒྱུན་དུ་འཐྟེན་བཞྱིན་པའྱི་ཐ་མག་རྔུབ་ནས་དྟེའྱི་དུག་རླངས་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀར་བཏང་བའྱི་རྟེས་སུ། དྟེས་སའྱི་གོ་ལར་རས་

སྐོན་ཅྱི་འདྲ་བཟོ་བཞྱིན་ཡོད་མྟེད་སོར་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་ཨྟེ་མྱོང་།? ཐ་མག་རྐང་ཐུར་གཅྱིག་གྱིས་ “སའྱི་གོ་ལར་རས་སྐོན་”བཟོ་བར་

བཤད་པ་ནྱི་ཚད་ལས་བརྒལ་བའྱི་འུད་བརོད་ཅྱིག་རྟེད་སམ་མམ?  དྟེ་རྱིང་སའྱི་གོ་ལ་འདྱིའྱི་ཐོག་ཏུ་འཚོ་གནས་བྱྟེད་ཀྱིན་པའྱི་མྱིའྱི་

རྱིགས་སྤྱི་ལས་དུད་འཐྟེན་མྱི་གངས་ཐྟེར་འབུམ་གཅྱིག་(1,000,000,000) གྱིས་ཉྱིན་རྟེར་ཐ་མག་རྐང་གཅྱིག་རྟེ་ལས་འཐྟེན་མྟེད་པའྱི་

དབང་དུ་བཏང་རུང་། སྤྱི་བསོམས་པའྱི་གངས་འབོར་དྟེ་ནྱི་ཁྱོད་ཀྱི་བསམ་བོར་འཁོར་མ་མྱོང་བའྱི་གངས་འབོར་ཞྱིག་ཡྱིན་སྱིད། ཐ་མག་

འཐྟེན་མཁན་ཕལ་ཆྟེ་བས་ཉྱིན་རྟེར་ཐ་མག་རྐང་བཅུ་ནས་ཉྱི་ཤུ་བར་འཐྟེན་བཞྱིན་ཡོད། 

ཐ་མག་བཟོ་ལས་དང་ཐོན་བསྐྟེད་བྱྟེད་མཁན་ཚོས། ཁྱོད་རང་གཙོ་བོར་བྱས་པའྱི་ཐ་མག་འཐྟེན་མཁན་ཚོའྱི་ཆྟེད་དུ་སའྱི་གོ་

ལ་འདྱིའྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་གཏོར་བཅོམ་བཏང་དང་གཏོང་བཞྱིན་པའྱི་ཚད་དྟེ། ཉྱིན་རྟེར་མྱི་གངས་ག་ཚོད་ཀྱིས་ཐ་མག་འཐྟེན་མྱིན་གྱི་གངས་

འབོར་དྟེ་ཙམ་གྱིས་གཞལ་ནུས་པ་ཞྱིག་གཏན་ནས་མ་རྟེད། ངྟེད་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕོད་བསྟེན་དྲ་བའྱི་ངོས་ནས་འདྱིའྱི་ཐད་ཆྟེད་དུ་

ཞྱིབ་འཇུག་རྒྱུ་ཆ་འཚོལ་བསྡུད་བྱས་ཤྱིང་། འཛམ་གྱིང་འཕོད་བསྟེན་རྩ་འཛུགས་དང་། ཨ་རྱིའྱི་འཕོད་བསྟེན་རྩ་འཛུགས། ཨ་རྱིའྱི་ནད་

རྱིགས་སྔོན་འགོག་ལྟེ་གནས་སོགས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱོན་ན་ཀུན་གྱི་གདྟེངས་འཇོག་དང་ཚད་འཛིན་བྱྟེད་སའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་སྟེ་ཁག་གྱི་ཞྱིབ་

འཇུག་གྲུབ་དོན་ཁོ་ན་གཞྱིར་བཟུང་ནས་ཁྱྟེད་ལ་གཤམ་གྱི་རྩོམ་ཡྱིག་འདྱི་སྐྟེས་སུ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་པས། ཁྱོད་ཀྱིས་འཐྟེན་བཞྱིན་པའྱི་ཐ་

མག་རྐང་གཅྱིག་དྟེ་རྱི་རྩྟེ་ནས་བཟོ་གྲྭ་དང་། ཁོམ་རྭ། དྟེ་ནས་ཁྱོད་ཀྱི་ཁུག་མར་འབྱོར་ཞྱིང་། མཐར་ཁྱོད་ཀྱི་བྟེམ་བོ་དང་མཉམ་དུ་དུར་

སར་འབྱོར་བའྱི་བར་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་རྱི་མོར་ཕབ་ཡོད་པས། ཁྱོད་རང་ཉྱིད་དང་། བཟའ་ཟླ། ཁྱྱིམ་ཚང་། ཕ་མ་ཉྟེ་འབྟེལ། 

མྱི་རྱིགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་སོགས་ཁྱོད་ཀྱིས་གང་ཞྱིག་གཅྟེས་པར་འཛིན་རུང་། དྟེ་དང་དྟེའྱི་ཆྟེད་དུ་འདྱི་ཉྱིད་ཚར་གཅྱིག་ཀློག་རོགས། 

བཀླགས་ཚར་རྟེས་གཞན་ལ་བརྒྱུད་བསྐུར་གནང་རོགས་ཞུ། 

ཐ་མག་འཐྗེན་པ་ནི་སྗེར་གི་གདམ་ག་ཙམ་ཡིན་ནམ།

ཐ་མག་འཐྟེན་ན་མྱིའྱི་དོན་ལྔ་སྣོད་དྲུག་ལ་གནོད། 

ཐ་མག་གྱིས་ས་འོག  ས་སྟེང་། ས་བ་ཡོངས་ལ་གནོད།

ཐ་མག་གྱིས་སྐྟེ་ལན་རྩྱི་ཤྱིང་དང་སོག་ཆགས་ཡོངས་ལ་གནོད།

ཐ་མག་འཐྟེན་པ་ནྱི་སྟེར་གྱི་གནད་དོན་ཙམ་གཏན་ནས་མྱིན།

ཐ་མག་འཐྟེན་པ་ནྱི་རང་གཞན་གཉྱིས་ཕུང་གྱི་སྱིག་པའྱི་ལས་ཚབ་ཆྟེ་ཤོས་ཤྱིག་ཡྱིན།

འུར་བཤད་ཐལ་ཆྟེ་སོང་སམ་མམ།  
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ཐ་མག་གིས་བསོར་བའི་ཁྲག་གི་འཁོར་ལོ། 

ཐ་མག་རྐང་གཅྱིག་མྟེ་ལ་སྒོན་དུས། འཚིག་བཞྱིན་པ་ནྱི་ཁྱོད་ཀྱི་བདྟེ་ཐང་དང་དངུལ་སོར་ཁོ་ན་མ་རྟེད། ཐ་མག་གྱིས་ཁོར་ཡུག་ལ་ 

བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའྱི་གནོད་འཚབ་སྐྟེལ་བཞྱིན་ཡོད། 

ཐ་མག་འདེབས་ལས། 

ཐ་མག་གྱི་རྩྱི་ཤྱིང་ཕལ་ཆྟེ་བ་ནྱི་ཡར་རྒྱས་སུ་འགོ་བཞྱིན་

པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་འདྟེབས་ལས་བྱྟེད་ཀྱིན་ཡོད་ལ། 

ཐ་མག་གྱི་རྩྱི་ཤྱིང་འདྟེབས་ལས་བྱྟེད་ས་ཕལ་ཆྟེ་བའྱི་ས་

བཅུད་དུས་ཐུང་ནང་ཉམས་ཆག་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། 

མྱིག་སྔར་རྒྱལ་ཁབ་124 ནང་ཟས་རྱིགས་འདྟེབས་ལས་

བྱྟེད་སའྱི་ས་ཞྱིང་གཤྱིན་པོ་སྤྱི་ལྟེ་གྲུ་བཞྱི་ཁ་གང་མ་སུམ་

ཁྱི་བརྒྱད་སོང་(38000km²) སྟེང་ཐ་མག་གྱི་རྩྱི་ཤྱིང་

འདྟེབས་ལས་བྱྟེད་ཀྱིན་ཡོད། ས་གཤྱིན་བཟང་པོ་ཁོ་ནས་

གྲུབ་པའྱི་ས་ཁྱོན་འདྱི་ཡོངས་རྫོགས་གཅྱིག་ཏུ་སྤྟེལ་བ་ཡྱིན་

ན་དྟེའྱི་ཆྟེ་ཆུང་ལ་ད་ལའྱི་སྱིཝྟེ་ཛིར་ལན་ཌྱི་(Switzer-

land) རྒྱལ་ཁབ་ཧྱིལ་པོའྱི་ཆྟེ་ཆུང་ལ་བུ་ཡོད། 

ཨ་རྱིའྱི་ནང་གཅྱིག་བུར་ཐ་མག་གྱི་རྩྱི་ཤྱིང་འདྟེབས་ལས་

ཆྟེད་འབུ་གསོད་སྨན་རྫས་རྒྱ་མ་

ས་ཡ་ཉྟེར་བདུན་བཀོལ་བཞྱིན་

ཡོད། དྟེ་ལའྱི་ཕོན་ཆྟེ་བའྱི་སྨན་

རྫས་དག་ཟླ་ངོ་གསུམ་ཁོ་ནའྱི་

ནང་བཀོལ་བཞྱིན་ཡོད་པས། ཐ་

མག་འཐྟེན་མཁན་ཚོས་ལུད་

རྫས་ཀྱི་དུག་རྱིགས་འདྱི་དག་

ཀང་ཐ་མག་དང་མཉམ་དུ་རྔུབ་

འཐྟེན་བྱྟེད་ཀྱིན་ཡོད་ལ། མ་

འོངས་པར་ས་ཞྱིང་དྟེ་དག་ཏུ་རྩྱི་ཤྱིང་དང་ལོ་ཏོག་གཞན་སྐྟེ་

རྒྱུར་བར་ཆད་ཧ་ཅང་ཆྟེན་པོ་ཡོད། 

ལོ་རྟེའྱི་ནང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱོན་ནས་བྱྱིས་པ་ས་ཡ་གཅྱིག་རྟེ་ཟས་བཅུད་མ་འདང་

བར་འཆྱི་ལམ་དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད།

ང་ཚོའྱི་འཚོ་བ་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་རྟེན་ཡྱིན་པས། ང་ཚོས་ང་ཚོ་རང་ཉྱིད་

དང་། ཁྱྱིམ་མྱི། གོགས་པོ། དྟེ་བཞྱིན་འཇྱིག་རྟེན་འདྱིའྱི་སྐྟེ་འགོ་ཚང་

མའྱི་བདྟེ་སྡུག་ལ་འགན་འཁུར་དགོས། རྟེན་འབྱུང་ནྱི་ལ་གྲུབ་ཙམ་མྱིན། 

དྟེ་ནྱི་ཉྱིན་རྟེའྱི་འཚོ་བ་སྐྟེལ་སངས་ཤྱིག་ཡྱིན།

རྒྱལ་དབང་ཀར་པ་སྐུ་ཕྟེང་བཅུ་བདུན་པ། 
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ཐ་མག་གི་ལོ་མ་སེམ་པའི་བརྒྱུད་རིམ།

ཨ་རྱི་ནང་གཅྱིག་བུར་ཐ་མག་གྱི་ལོ་མ་སྟེམ་པའྱི་ཆྟེད་དུ་ཤྱིང་ནགས་སྤྱི་ལྟེ་གྲུ་བཞྱི་མ་ཉྱིས་བརྒྱ་(200.00km2)ལྷག་བྱང་

ཐང་དུ་བསྒྱུར་ཟྱིན་ཡོད། 

ས་ཁྱོན་དྟེ་འདྲ་ཞྱིག་ཏུ་ཁྱོན་བསོམས་ཤྱིང་སོང་ས་ཡ་དྲུག་

བརྒྱ་ཙམ་ཡོད། 

ཆ་སོམས་བྱས་ན་

ཐ ་མག་སམ་ཆུང་

བཅོ་ལྔ་རྟེའྱི་ཆྟེད་དུ་

ཤྱིང་སོང་གཅྱིག་རྟེ་

བཅད་ཡོད།

དུས་ཡུན་སར་མ་གཅྱིག་རྟེའྱི་ནང་ཐ་མག་གྱི་ཆྟེད་དུ་ཤྱིང་

སོང་སོང་ཕག་གཅྱིག་རྟེ་བཅད་ཡོད།  

ཐ ་མག་

ཤ

གལ་སྱིད་སྦྲང་མ་འཇྱིག་རྟེན་འདྱིའྱི་ངོས་ནས་རྩ་སོང་དུ་གྱུར་སོང་ན། དྟེའྱི་རྟེས་སུ་མྱི་

རྣམས་ལ་འཚོ་གནས་བྱྟེད་པའྱི་དུས་ཡུན་ལོ་ངོ་བཞྱི་ཙམ་ལས་ལྷག་མྟེད།

Maurice Maeterlinck

ཐ་མག་ཐོན་བསྐེད་བེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ།

སྤྱི་ལོ་1997 ལོ་ནྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱོན་དུ་ཐ་མག་ཐོན་བསྐྟེད་

བྱྟེད་ཚད་ཆྟེས་མཐོ་བའྱི་ལོ་ཚིགས་དྟེ་ཡྱིན་ལ། ལོ་

དྟེར་ཁྱོན་བསོམས་ཐ་མག་སྤྱི ་རྒྱ་ས་ཡ་བརྒྱད་བརྒྱ་ 

(8164662660kg) ལྷག་ཐོན་བསྐྟེད་བྱས། 

ཐ་མག་ལས་སྣོན་བྱྟེད་པའྱི་ཆྟེད་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱོན་ནས་ལོ་

རྟེ་བཞྱིན་སྱིགས་རོ་དང་རྫས་ལྷག་གྱི་གད་སྱིགས་སྤྱི་རྒྱ་

ས་ཡ་ཉྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རྟེ་(2500000000)འདོན་བཞྱིན་

ཡོད། གད་སྱིགས་དྟེ་དག་ལས་མང་པོ་ཞྱིག་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་

རུལ་ཟད་དུ་མྱི་འགོ། ཐ་མག་ཁོ་ནས་བསྐྟེད་པའྱི་ལོ་གཅྱིག་

གྱི་གད་སྱིགས་དྟེ་དག་ཚང་མ་གཅྱིག་ཏུ་སྤུངས་པ་ཡྱིན་ན། 

དྟེའྱི་ལྱིད་ཚད་ནྱི་ཋཡྱི་ཋྱི་ནྱིས་ཁྱི་གྲུ་གཟྱིངས་(Titanic)

ཆྟེན་པོ་དྟེ་འདྲ་བཞྱི་བཅུ་ཞྟེ་བདུན་ལས་ལྱི་བ་ཡོད། དུག་

རྫས་ཀྱིས་བཀང་བའྱི་གད་སྱིགས་དྟེ་དག་སའྱི་གོ་ལ་འདྱིའྱི་

སྟེང་ཉྱིན་རྟེ་བཞྱིན་ཇྟེ་མང་དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། 

ཡོད། གད་སགས་ད་དག་ལས་མང་པོ་ཞག་རྩ་བ་ཉད་ནས་
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ཐ་མག་ལས་སྣོན་བྱྟེད་སའྱི་བཟོ་གྲྭ་ཁག་ཏུ། དུས་ཡུན་ཆུ་

ཚོད་གཅྱིག་ནང་སྤྱི་ལྟེ་དྲུག་ལྷག་གྱི་རྱིང་ཚད་ཡོད་པའྱི་

ཤོག་བུ་བཀོལ་སྤོད་ཀྱིས་ཐ་མག་ལས་བཟོ་བྱྟེད་ཀྱིན་ཡོད། 

ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཁོང་ཚོས་བཀོལ་སྤོད་བྱྟེད་ཀྱིན་པའྱི་

ཤོག་བུ་དྟེས། སའྱི་གོ་ལར་བསོར་དཀྱིས་ཐྟེངས་གཅྱིག་

རྒྱག་ཐུབ་ཀྱིན་ཡོད། ཤོག་བུ་དྟེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་ཤྱིང་

སོང་གཅོད་འདྲྟེགས་བྱས་པ་ལས་ཡོང་གྱི་ཡོད། 

ཞྱི་བདྟེ་རྒྱ་མཚོའྱི་གྱིང་གྱི་གད་སྱིགས་ལས་གྱིང་ཕན་ཞྱིག་གྲུབ། གད་སྱིགས་དྟེ་དག་གྱིས་སྐྟེ་འགོ་གངས་མྟེད་ཀྱི་སོག་འཕོག

འཛམ་གྱིང་རྐང་སོལ་རྩྟེད་འགན་ཁོད་གགས་པ་ཆྟེ་བའྱི་ཡུ་

རོབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་བྱིརྟེ་ཛེལ་(Brazil) ནྱི་ཐ་མག་གྱི་ལོ་མ་

ཕྱིར་འཚོང་བྱྟེད་མཁན་ཆྟེ་ཤོས་དྟེ་ཡྱིན་ལ། ཨ་རྱི་ནྱི་ལས་

སྣོན་བྱས་ཟྱིན་པའྱི་ཐ་མག་ཕྱིར་འཚོང་བྱྟེད་མཁན་ཆྟེ་ཤོས་

དྟེ་ཡྱིན། རྒྱལ་ཁབ་འདྱི་གཉྱིས་ཀྱིས་ཕྱིར་འཚོང་བྱྟེད་པའྱི་

ཐ་མག་གྱི་ལོ་མ་དང་ལས་སྣོན་བྱས་ཟྱིན་པའྱི་ཐ་མག་གྱིས་

འཛམ་གྱིང་ཁྱོན་གྱི་ཐ་མག་འཚོང་འགྟེམ་སྤྱིའྱི་བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་ཤུ་

མ་ཟྱིན་ཙམ་ཡྱིན། 

ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ཐ་མག་སམ་ཆུང་ཐྟེར་འབུམ་བཞྱི་བཅུ་

ཞྟེ་གཉྱིས་ཏྟེ། ལྱིད་ཚད་སྤྱི་རྒྱ་ས་ཡ་བརྒྱ་དང་བཞྱི་བཅུ་

(1400000000kg)ཙམ་འཛམ་གྱིང་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་

སྐྟེལ་འདྲྟེན་བྱྟེད་ཀྱིན་ཡོད། 

གོ་ལ་ཚ་འགྱུར་གྱི་རྐྟེན་བྱྟེད་པའྱི་རླངས་རྫས་སྤྱིའྱི་ལྔ་ཆ་

གཅྱིག་ནྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཚོང་ཟོག་དབོར་འདྲྟེན་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་

ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད།

ཤྱིང་སོང་གཅྱིག་གྱི་སྟེང་ལ་སྐྟེ་ལན་ཕ་རབ་གངས་མྟེད་ཅྱིག་གནས་

བཅས་ཡོད་ལ། ཤྱིང་སོང་གཅྱིག་གྱིས་མྱི་དང་སོག་ཆགས་གངས་མྟེད་

ལ་འཚོ་རླུང་མཁོ་འདོན་བྱྟེད་ཀྱིན་ཡོད། ཤྱིང་སོང་ཅྱི་ཙམ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་

ན། གོ་ལ་ཚ་འགྱུར་དྟེ་ཙམ་གྱིས་ཆྟེ་རུ་འགོ་བ་ཡྱིན།

      ཐ་མག་སྐེལ་འདྲེན་བེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ།



12    Tibetan Community Health Network

ཐ་མག་འཐེན་པ།

འཛམ་གྱིང་ཁྱོན་ནས་མྱི་གངས་ཐྟེར་འབུམ་གཅྱིག་ལྷག་གྱིས་ཐ་མག་འཐྟེན་བཞྱིན་ཡོད། 

ཐ་མག་རྐང་གཅྱིག་འཐྟེན་པ་ལས་རྩྱི་ཤྱིང་ཚུད་པའྱི་མྱི་དང་

སོག་ཆགས་གཞན་ཚང་མས་འབྱྱིན་རྔུབ་བྱྟེད་ཀྱིན་པའྱི་

རླུང་ཁམས་འདྱིར་རྡུལ་རྫས་ཁྟེ་སྱིལ་བཅུ་བཞྱི་(14mg) 

གཏོང་བཞྱིན་ཡོད། 

ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་ཐ་མག་རྐང་ཁག་ཁྱིག་

ཆྟེན་པོ་དྲུག་(6000,000,000,000)རྟེ་འཐྟེན་བཞྱིན་ཡོད་

ལ། དྟེས་རླུང་ཁམས་འབག་བཙོག་བྱྟེད་པའྱི་རླངས་རྡུལ་

རྫས་སྤྱི་རྒྱ་ས་ཡ་བརྒྱད་ཅུ་ག་བཞྱིའམ། (84000000kg) 

རྒྱ་མ་ས་ཡ་བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུ་རྟེ་བརྒྱད་གཏོང་བཞྱིན་ཡོད། 

རླུང་ཁམས་འབག་བཙོག་གཏོང་ཚད་དྟེ་ནྱི། མྱི་གངས་ས་

ཡ་སུམ་ཅུ་སོ་བརྒྱད་ལྷག་ཡོད་པའྱི་ཨ་རྱིའྱི་མངའ་སྟེ་ཁཱྟེ་

ལྱིས་ཧོར་ནྱི་ཡཱ་(California)ཡྱི་འགྲུལ་འཁོར་ཡོངས་

ཀྱིས་སྤྱི་ལོ་2011 ལོར་བརྒྱུད་གཏོང་བྱས་པའྱི་རླུང་ཁམས་

འབག་བཙོག་གྱི་ལབ་གཉྱིས་རྟེད། རླུང་ཁམས་འབག་

བཙོག་ནྱི་བྱྱིས་པ་དང་ལོ་ལོན་ཚོར་གོ་བའྱི་གཉན་ཚད་དང་

། སྐྲན་ནད་རྱིགས་བསྐྟེད་མཁན་གཏྟེ་བ་དྟེ་ཡྱིན། 

ཐ་མག་གིས་བསྐེད་པའི་གད་སིགས། 

ཐ་མག་འཐྟེན་འཕོའྱི་གད་སྱིགས་ནྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱོན་གྱི་རྒྱུན་

མཐོང་གྱི་གད་སྱིགས་རྱིགས་ཤྱིག་ཡྱིན། 

ལོ་རྟེའྱི་ནང་ཐ་མག་འཐྟེན་འཕོ་ཁག་ཁྱིག་ཆྟེན་པོ་བཞྱི་དང་

ཕྟེད་ཀ་(45,000,000,000,000) རྟེ་འཕྟེན་བཞྱིན་ཡོད། 

ཆ་སོམས་བྱས་ན་ཉྱིན་རྟེར་ཐ་མག་འཐྟེན་འཕོ་ཐྟེར་འབུམ་

བཅུ་གཉྱིས་རྟེ་གཡུག་གྱིན་ཡོད། 

ཐ་མག་གྱི་རྐུབ་ན་ཡོད་པའྱི་དུད་ཚགས་ནྱི་འགྱིག་རྱིགས་

(cellulose acetate) ཟྟེར་བ་ལས་ལས་བཟོ་བྱས་པ་

ཡྱིན་ལ། འགྱིག་རྱིགས་དྟེ་རུལ་ཟད་དུ་འགོ་བར་ཉུང་མཐར་

ཡང་ལོ་ངོ་ཧྱིལ་པོ་བཅོ་ལྔ་འགོར་གྱིན་ཡོད། ས་གཤྱིན་ནང་

གད་སྱིགས་འདྱི་ཅྱི་ཙམ་མང་ན་དྟེའྱི་ཚོད་ཀྱི་ས་མྱི་བརན་

པ་དང་། ཆུ་ལོག་དང་ས་རྱིལ་སོགས་རང་བྱུང་གོད་ཆགས་

འབྱུང་རྒྱུ་མང་བ་ཟད། ས་ཁུལ་དྟེ་དག་ཏུ་སྐྟེ་དངོས་གཞན་

འཚོ་གནས་མྱི་ཐུབ་པ་དང་། གད་སྱིགས་དྟེ་དག་ཆུའྱི་ནང་

ལྷག་ན་ཆུ་ལ་དུག་རྫས་འདྲྟེས་ཤྱིང་ཆུར་གནས་སྟེམས་

ཅན་མང་པོའྱི་སོག་འཕོག  མྱི་ལ་ནད་ཡམས་སྣ་ཚོགས་

བསྐྟེད་པའྱི་རྒྱུ་བྱྟེད།
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ཐ་མག་ནང་ལ་དུག་རྫས་

ཀིས་ཁེངས་ཡོད།

ཆུ་རྒྱ་མ་གཅྱིག་ཡོད་པའྱི་སྣོད་

ཅྱིག་ཏུ་ཐ་མག་རྐང་གཅྱིག་

བཞག་ཡྱིན་ན། དྟེའྱི་དུག་རྫས་

ཀྱིས་ཉྱིན་གཅྱིག་ནང་ཚུད་ལ་ཆུ་

དྟེར་གནས་པའྱི་ཉ་གསོད་ཀྱིན་

ཡོད། 

ཐ་མག་གྱིས་མྱི་ཙམ་དུ་མ་ཟད། སྐྟེ་དངོས་རྩྱི་ཤྱིང་དང་། ས་འོག ས་སྟེང་། ས་བ་གསུམ་དུ་གནས་པའྱི་སྐྟེ་འགོ་ཡོངས་ལ་

བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའྱི་གནོད་ཚབ་ཆྟེན་སྐྟེལ་བཞྱིན་ཡོད་ལ། རྟེན་འབྟེལ་གྱི་རྱིགས་པར་ཁས་ལྟེན་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་

ན། ཐ་མག་འཐྟེན་པ་ནྱི་རང་གཞན་གཉྱིས་ཕུང་དང་། འདྱི་ཕྱི་གཉྱིས་ཕུང་། ཆོས་དང་འཇྱིག་རྟེན་གང་ལའང་གནོད་པའྱི་གདོན་

རྫས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་ཁས་ལྟེན་ངྟེས་ཡྱིན་ལ། དྟེ་མཚུངས་སུ་ཐ་མག་འཐྟེན་པ་ནྱི་སྟེར་གྱི་འཚོ་བའྱི་གདམ་ག་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། 

སྐྟེ་འགོ་སྤྱིའྱི་བདྟེ་སྡུག་དང་ཐད་ཀར་འབྟེལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཤྟེས་ངྟེས་རྟེད།

<<<<<<<<<<<<<< ཁྱོད་ཀྱིས་ད་དུང་ཐ་མག་འཐྟེན་འདོད་དམ། >>>>>>>>>>>>>>

“བདྟེ་ཐང་ནྱི་མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་རག་བརན་གྱི་རྟེ་སྟེག་ཡྱིན། ཐ་མག་ནྱི་མྱིའྱི་བདྟེ་ཐང་ལ་གནོད་པ་ཆྟེས་ཆྟེ་བའྱི་དུག་རྫས་ཡྱིན། ཐ་མག་

འཐྟེན་ན་མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་བདྟེ་ཐང་དང་ཚེ་སོག་ལ་གནོད་འཚེ་ཚབས་ཆྟེན་ཐྟེབས་ངྟེས། རང་རྒྱལ་ནྱི་འཛམ་གྱིང་སྟེང་ཐ་མག་ཐོན་སྐྟེད་དང་མཛད་སྤོད་

བྱྟེད་པ་ཆྟེས་མང་བའྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་གནོད་འཚེ་ཐྟེབས་པ་ཆྟེས་ཆྟེ་བའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀང་ཡྱིན། མྱིག་སྔར་རང་རྒྱལ་དུ་ཐ་མག་འཐྟེན་མཁན་མྱི་དུང་ཕྱུར་

གསུམ་དང་བྱྟེ་བ་ལྔ་ཙམ་ཡོད་ཅྱིང་། ཐ་མག་གྱི་རྐྟེན་གྱིས་ཤྱི་བའྱི་མྱི་གངས་ལོ་རྟེར་ས་ཡ་གཅྱིག་ཙམ་ཡོད་པ་དང་། དྟེ་ནྱི་ཨྟེ་ཙི་ནད་དང་གོ་ནད།   

འགྱིམ་འགྲུལ་དོན་རྐྟེན། རང་སོག་བཅད་དྟེ་ཤྱི་བ་བཅས་ཀྱི་སོམ་གངས་ལས་བརྒལ་ཡོད། 2002ལོའྱི་བརག་དཔྱད་མཇུག་འབས་ལས་ཤྟེས་གསལ་

ལར་ན། གོང་ཁྱྟེར་གྱི་སོད་དམངས་དང་ཞྱིང་སྟེའྱི་སོད་དམངས་ཀྱི་ཐ་མག་འཐྟེན་པའྱི་ཚད་ནྱི་སོ་སོར་བརྒྱ་ཆའྱི་ཉྟེར་དགུ་དང་གངས་ཆུང་ལྔ་དང་བརྒྱ་

ཆའྱི་སོ་བདུན་དང་གངས་ཆུང་བརྒྱད་རྟེད། ད་ལ་སོ་སོར་བརྒྱ་ཆའྱི་ཉྟེར་ལྔ་དང་གངས་ཆུང་གཉྱིས་དང་བརྒྱ་ཆའྱི་སོ་གསུམ་ཡྱིན་པར་བལས་ན། ཐ་

མག་འཐྟེན་ཚད་ཇྟེ་དམའ་རུ་སོང་ཡོད་མོད། ཡྱིན་ནའང་ཞྱིང་སྟེའྱི་མྱིའྱི་ཐ་མག་འཐྟེན་ཚད་དྟེ་ད་དུང་གོང་ཁྱྟེར་ས་ཁུལ་ལས་མཐོ་བ་རྟེད།”

དུམ་ཚན་འདྱི་ཀྲུང་གོའྱི་བོད་ཀྱི་སློབ་འབྱིང་དྲ་བ་ལས་བཤུས།



14    Tibetan Community Health Network

ཐ་མག་འཐྟེན་ན་བཟང་ཆ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་དམ། མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་

གྱིས་ཐ་མག་ལ་བཟང་ཆ་ཅྱི་ཡང་ཡོད་མ་རྟེད་ཟྟེར་ན། དྟེའྱི་

ལོག་ཕོགས་ནས་སད་ཆ་བཤད་པ་རྟེད། དོན་དངོས་ཐོག་

ཐ་མག་འཐྟེན་ན་རྒན་འཁོགས་མྱི་ཆགས་པའྱི་བཟང་ཆ་ཡོད་

པས། ཁོང་ཚོར་བདྟེན་པ་གཅྱིག་ཀང་མྟེད་པ་དྟེ་འདྲ་མྱིན་

པར་སྣང་། དྟེ་ནྱི། ཐ་མག་འཐྟེན་མཁན་མང་ཤོས་ཤྱིག་ལོ་

དྲུག་ཅུ་མ་བརྒལ་བར་གོ་སྐྲན་སོགས་ཀྱི་ནད་གཞྱི་ཕོག་ནས་

འཆྱི་ལམ་དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པས། ཐ་མག་འཐྟེན་ན་རྒན་

འཁོགས་མྱི་ཆགས་པ་རྟེད།

ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་ཡོངས་གོ་བའྱི་མཐུན་ཚོགས་(Ameri-

can Lung Association) དང་། ཨ་རྱིའྱི་ནད་རྱིགས་

སངས་འཛིན་ལྟེ་གནས་ཁང་ (Center for Diseas-

es Control)། ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་ཡོངས་སྐྲན་ནད་ཞྱིབ་འཇུག་

ཁང་ (National Cancer Institute)སོགས་ཀྱིས་

བརག་དཔྱད་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པ་ལར་ན། ཐ་མག་ནང་དུ་

རྫས་རྱིགས་བདུན་སོང་ལས་མང་བ་ཡོད་པ་དང་། དྟེ་དག་

ལས་རྫས་རྱིགས་༢༥༠ ལྷག་ནྱི་དུག་རྫས་ཡྱིན་པའྱི་རྭ་སྤོད་

གསལ་བོ་བྱུང་བ་མ་ཟད། ༢༥༠ ལྷག་ནང་གྱི་དུག་རྫས་

རྱིགས་༦༩ ནྱི་སྐྲན་ནད་དང་ཐད་ཀར་འབྟེལ་བ་ཡོད་པ་ཤྟེས་

རོགས་བྱུང་ཡོད་པ་རྟེད།

ཐ་མག་འཐྟེན་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་རང་ཉྱིད་ཐ་མག་ལ་

ངན་ལོབས་སུ་སོང་བས་ཅྱི་མྱི་སམ་ན་ཡང་། ཐ་མག་འཐྟེན་

མཁན་ཚོའྱི་ཉྟེ་འཁོར་ན་ཡོད་མཁན་ཚོར་ཡང་ཐ་མག་ འཐྟེན་

མཁན་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཀྱི་དུག་རྫས་ཕོག་གྱིན་ཡོད་

པས། ཁྱྱིམ་ཚང་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཐ་མག་རྒྱུན་འཐྟེན་བྱྟེད་

མཁན་ཞྱིག་ཡོད་ཚེ། ཁྱྱིམ་མྱི་ཚང་མ་ཡང་ཐ་མག་རྔུབ་ཀྱིན་

ཡོད་པས་གཅྱིག་མཚུངས་ཀྱི་ནད་གཞྱི་ཕོག་གྱིན་ཡོད། དྟེས་

ན། ཐ་མག་འཐྟེན་པ་ནྱི་རང་གཞན་གཉྱིས་ཀ་ཕུང་བའྱི་བྱ་

སྤོད་ཅྱིག་ཡྱིན།

ཐ་མག་གྱིས་གནོད་པ་ནྱི་ང་ཚོའྱི་གོ་བ་ཙམ་མྱིན། དྟེས་མྱིྱིའྱི་

ལུས་པོའྱི་ཕ་ཕུང་རྟེ་རྟེ་བར་གནོད་སྐྟེལ་གྱིན་ཡོད། ཨ་རྱིའྱི་

ནང་ལ་མཚོན་ན་ཐ་མག་གྱི་རྐྟེན་གྱིས་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་

བའྱི་གངས་འབོར་ནྱི་ནད་རྱིགས་དང་རང་བྱུང་གོད་ཁག་གང་

གྱིས་བསྐྟེད་པའྱི་འཆྱི་རྐྟེན་ལས་ཀང་ཆྟེ་བ་ཡྱིན་པས། ཨ་

རྱིའྱི་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་ཐ་མག་བཀག་སོམ་གྱི་ཁྱིམས་ལུགས་

གསར་པ་མང་པོ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་ཐུག་པ་རྟེད།

ཐ་མག་གྱིས་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་གང་ལ་གནོད་དམ་ཟྟེར་ན། 

འཕོད་བསྟེན་ཚན་རྱིག་སྟེ་ཁག་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཁག་གྱིས་

ཐ་མག་གྱིས་ལུས་པོ་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་གནོད་ཀྱིན་ཡོད་པ་

གསལ་སོན་བྱས་ཡོད། དྟེས་ན། ཐ་མག་སང་རྒྱུ་ནྱི་རང་

གཞན་གཉྱིས་ཕན་གྱི་བྱ་སྤོད་ཅྱིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་བྱྟེད་ཆོག་

པ་རྟེད། ཡྱིན་ན་ཡང་། ཐ་མག་ནྱི་ངན་ལོབས་སུ་འགོ་རྒྱུ་

ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས། སང་དཀའ་བ་ཡྱིན་མོད། ཁྱོད་ཀྱིས་

རང་ཉྱིད་དང་། རང་ཉྱིད་ལ་བསྟེན་པའྱི་བཟའ་མྱི་བུ་ཕྲུག་དག་

གྱི་ངོ་གདོང་རྒྱུན་དུ་དྲན་ཐུབ་ཚེ་དྟེས་ཁྱོད་ཀྱི་ཆོད་སྟེམས་

བརན་པོར་གནས་པའྱི་གོགས་བྱྟེད་ཐུབ། རྒྱུ་མཚན་ནྱི། ཐ་

མག་གྱིས་ཁྱོད་རང་ཉྱིད་དང་། རང་གྱི་ཉྟེ་བར་གནས་པ་ཀུན་

ལ་ཆྟེས་འཇྱིགས་སུ་རུང་བའྱི་གོ་སྐྲན་བསྐྟེད་པས་སོ། །

ཐ་མག་འཐེན་ན་རྒན་འཁོཊ་མི་ཆགས།
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<1>

ཐ་མག་སངས་རྟེས་ཀྱི་དུས་ཚོད་རྟེ་རྟེར་ཁྱྟེད་རང་བདྟེ་ཐང་

ནས་ཇྟེ་གཙང་དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། 

<2>

ཐ་མག་འཐྟེན་མཚམས་བཞག་རྟེས་ཀྱི་སར་མ་ཉྱི་ཤུའྱི་རྟེས་

སུ་སྱིང་གྱི་འཕར་ལྱིང་ཇྟེ་སོམས་སུ་འགོ། (CDC, 2004)

<3>

དུས་ཚོད་གཉྱིས་ཀྱི་རྟེས་ཁག་ཤྟེད་དང་སྱིང་གྱི་འཕར་ཚད་

རྒྱུན་ལན་དུ་འགྱུར།

<4>

དུས་ཚོད་12 རྟེས་གཟུགས་པོའྱི་ནང་གྱི་དུག་རླངས་རྣམས་

ཡལ་འགོ་ཚུགས། (CDC, 2004)

<5>

དུས་ཚོད་24 རྟེས་སྱིང་རྩ་འགག་པའྱི་ནད་ཀྱི་ཉྟེན་ཁ་མང་པོ་

ཞྱིག་ཡལ་འགོ་ཚུགས།

<6>

དུས་ཚོད་42 རྟེས་ཁག་རྩ་ཕ་མོ་རྣམས་སླར་སོས་ཤྱིང་། 

ཟས་ཀྱི་བོ་བ་ངོ་མ་མྱོང་ཐུབ། (Cleveland Clinic,07)

<7>

ཉྱིན་གསུམ་གྱི་རྟེས་ལུས་པོའྱི་ནང་གྱི་ནྱི་ཁྱི་ཊྱིན་ཚང་མ་ཕྱི་

ལ་ཐོན་འགོ།

<8>

བདུན་ཕག་2 ནས་3 ནང་གོ་བའྱི་བྱྟེད་ལས་རྒྱུན་ལན་དུ་

འགྱུར། (AHA, 2012)

<9>

ཟླ་1 གམ་ 9 ཡྱི་རྟེས་སུ་གོ་བ་སླར་གསོ་འགོ་བརྩམས། 

མཚམས་འདྱི་ནས་ཐ་མག་མྟེད་པའྱི་སྡུག་སྣང་ཅྱི་ཡང་མྟེད་

པར་འགྱུར།

<10>

ལོ་གཅྱིག་གྱི་རྟེས་སུ་ཁྱོད་ལ་སྱིང་གྱི་ན་ཚ་ཕོག་ཚད་བརྒྱ་ཆ་

ལྔ་བཅུའྱི་ཇྟེ་ཆུང་དུ་སོང་ཡོད། (CDC, 2004)

<11>

ལོ་ལྔའྱི་རྟེས་སུ་ཐ་མག་གྱིས་བསྐྟེད་པའྱི་དུག་རླངས་ཚང་མ་

དག་འགོ། ཀླད་ཁག་འགག་པའྱི་ཉྟེན་ཁ་མྟེད་པར་འགྱུར།

<12>

ཐ་མག་འཐྟེན་མཁན་ལ་གོ་སྐྲན་འབྱུང་རྒྱུའྱི་ཉྟེན་ཁ་90% 

ཡོད། ལོ་བཅུའྱི་རྟེས་སུ་ཉྟེན་ཁ་འདྱི་མྟེད་པར་འགྱུར། 

(CDC, 2004)

<13>

ལ་ོ15 རྟེས་སུ་ཁྱདོ་ཀྱི་གཟུགས་པ་ོཐ་མག་གཏན་ནས་འཐྟེན་མ་

མྱངོ་མཁན་ཚ་ོདང་གཅྱིག་མཚུངས་སུ་འགྱུར། (CDC, 2004)

<14>

ཨ་རྱིའྱི་སྱིང་གྱི་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཞྱིབའཇུག་གྲུབ་དོན་ལར་ན། 

ཐ་མག་མྱི་འཐྟེན་ཚོའྱི་ཚ་ེཚད་འཐྟེན་མཁན་ཚོ་དང་བསྡུར་ན་ལོ་

14 ཡྱིས་རྱིང་བ་ཡོད། ཁྱྟེད་ཀྱི་སྐུ་ཚ་ེཡུན་རྱིང་བརན་ཐུབ།

ཐ་མག་སྤངས་པའི་ཕན་ཡོན།
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ནང་པ་སངས་རྒྱས་པས་ཐ་མག་ལ་བལྟ་ཚུལ།

“སྱིག་པ་ཅྱི་ཡང་མྱི་བྱ་ཞྱིང་། དགྟེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྤད།

རང་གྱི་སྟེམས་ནྱི་ཡོངས་སུ་འདུལ། འདྱི་ནྱི་སངས་རྒྱས་བསན་པ་ཡྱིན།”

པཎ་ཆེན་བོ་བཟང་ཆོས་རྒྱན་གི་

ལུང་བསན།

རྒྱུ་མྱི་གཙང་ས་བོན་བཙོག་པ་ལས་

སྐྟེས་པ། འབས་བུ་མྱི་སྡུག་པ་ནད་དང་

མུ་གྟེ་བསྐྟེད་པ། རང་གཞན་གཉྱིས་

ཀར་གནོད་ཅྱིང་འཚེ་བ། ཐ་མག་འཐྟེན་

ན་ཚེ་ཕྱི་མར་དུད་འགོ་དང་ཡྱི་དྭགས་

ཀྱི་གནས་སུ་སྐྟེ་བས། བོ་ལན་རྣམས་

ཀྱིས་དུག་བཞྱིན་འཛེམ་དགོས།

མ་ཅིག་ལབ་ཀི་སྒོན་མའི་

ལུང་བསན། 

ཉོན་མོངས་དུག་ལྔ་བོ་ཡོངས་སུ་ཚང་

བའྱི་དུག་རྫས་ཤྱིག་རྒྱ་ཡུལ་ནས་བྱུང་

ཞྱིང་། སོག་ཡུལ་ལ་དར། མཐར་བོད་

ཀྱི་ཡུལ་ཏུ་ཁྱབ་ནས་བོད་པས་ལོངས་

སུ་སྤོད། དུས་དྟེའྱི་ཚེ་ན་རྒྱལ་ཁམས་

ལ་གོད་ཆག་དང་ཐན་པའྱི་མཚན་མ་

ངན་པ་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་།

སོབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀི་

ལུང་བསན། 

དམ་སྱི ་སྤུན ་དགུའྱི ་ཐ ་ཆུང ་གྱིས ་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་སྣུབ་ཆྟེད་

སྨོན ་ལམ་ལོག ་པར་བཏབ་པ་ལ་

བརྟེན་ནས་སྐྟེས་པའྱི་དུག་རྫས་ཧ་ལ་

ནག་པོའམ། ཐ་མ་ཁ་འདྱིར་བསྟེན་ན་

བསན་པ་ཉམས་ཤྱིང་བསན་འཛིན་

སྐྟེས་བུའྱི་སྐུ་ཚེ་མྱི་བརན་པར་འགྱུར།

བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕོབོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕོབོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕད་བསྟེན་དྲ་བ།    Tibetan community Health Networkོད་བསྟེན་དྲ་བ།    Tibetan community Health Networkོ

Not to do any evil, to cultivate good, 

to purify one’s mind, this is the teaching of the Buddha.

 སྤྱི་ལོ་དུས་རབས་བརྒྱད་པ།         སྤྱི་ལོ་ 1055 - 1149 སྤྱི་ལོ་ 1570–1662
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གོ་ཐོས་བྱུང་ངམ།

བོད་མྱི་ས་ཡ་གཅྱིག་གྱིས་ཐ་མག་འཐྟེན་བཞྱིན་ཡོད་ན། 

ཁོང་ཚོས་ཉྱིན་རྟེར་ཐ་མག་སམ་གཅྱིག་རྟེ་འཐྟེན་བཞྱིན་ཡོད་ན།

ཐ་མག་སམ་རྟེར་ཆ་སོམས་ཀྱིས་རྒྱ་སོར་20 རྟེ་ཡྱིན་ན།

རྩིས་བརྒྱབ་མོང་ངམ།
 ཉྱིན་རྟེར་རྒྱ་སོར་ 1000000x20= ས་ཡ་20

ཟླ་རྟེར་རྒྱ་སོར་ 20000000x30= ས་ཡ 600

ལོ་རྟེར་རྒྱ་སོར་ 21900000000000

 བོད་མི་ཚོས་ལོ་གཅིག་རིང་ཐ་མག་སྤངས་པ་ཡིན་ན། གསོག་དངུལ་དེས་

      བོད་རྱིགས་སློབ་མ་182500 ཙམ་ཨ་རྱིའྱི་སློབ་ཆྟེན་ལྟེགས་ཤོས་ཁག་ནས་ལོ་བཞྱི་རྟེར་སློབ་སྦོང་བྱྟེད་ཐུབ། 

      བོད་རྱིགས་སློབ་མ་100000 ཙམ་ཨ་རྱི་ནས་སྨན་པའྱི་སློབ་སྦོང་ཐོན་ཐུབ།

བོད་ཀི་སྤི་ཚོགས་འཕོད་བསེན་དྲ་བ་ནི་བོད་ཁུལ་ཏུ་འཕོད་བསེན་ཤེས་བ་ཁོ་ན་ཁྱབ་སྤེལ་བེད་མཁན་གི་

བོད་ཡིག་དྲ་ཚིགས་ཐོག་མ་དང་གཅིག་བུ་དེ་ཡིན་ལ། དྲ་ཚིགས་འདིའི་ལས་གཞི་ཡོངས་རྫོགས་ང་རང་མི་

སེར་ངོས་ནས་སྒྲུབ་བཞིན་ཡོད་པས། ལས་གཞི་འདིར་རྒྱབ་སྐོར་གནང་མཁན་ཡོད་ན་དགའ་བསུ་ཞུ། །

བོད་ཁུལ་ཏུ་ཕ་མའྱི་མདུན་དུ་སོད་བཞྱིན་ཐ་མག་ལ་ངན་ལོབས་སུ་སོང་པའྱི་བྱྱིས་པ་ལོ་ན་དགུ་ཅན་ཡོད།

བོད་ཁུལ་ཏུ་ནད་པའྱི་ལག་རྩར་བརག་བཞྱིན་ཐ་མག་འཐྟེན་མཁན་གྱི་སྨན་པ་ཡོད།
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