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ཡོད་སོགས་ལ་ད�ད་པ་ནན་མོ་གནང་དགོས་ལ། མི་མང་ལ་�ིའི་ཁོར་�ག་གི་གོ་�ོགས་�བ་�ེལ་གཏོང་�་དང་�ག་པར་�་
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བཙ�ག་གི་འ�ང་�ངས་གང་ལ་�ག་ཡོད་མེད་དང་། �ང་ཁམས་�གས་བཙ�ག་ལ་བ�ེན་ནས་འ�ག་འ�ས་ངན་པ་ཇི་�ར་
�ང་མིན། ཐབས་ལམ་ཅི་ཞིག་�ད་དེ་ད་གཟོད་ཉེན་ ཚབས་འདི་�ོན་འགོག་�ེད་ཐབས་སོགས་དོན་ཚན་འགའ་ཆེ་བགོས་
�ས་ཏེ་ད�ད་བ�ོད་�ང་�་ཞིག་འ�ི་བར་�ོམ།

༢ འ�ང་�ངས་ལ་ད�ད་པ།
�ིར་�ང་ཁམས་�གས་བཙ�ག་ཟེར་བ་དེ་མི་�མས་�ིས་བཟོས་པ་ཤས་ཆེ་བའི་�ག་ཅན་�ངས་�ས་དང་། ཁར་བྷོན་
[Carbon] �ག་�ས། �ོད་ཁང་�ངས་�ས་སོགས་ལས་�ང་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། མིའི་རིགས་�ིས་བཟོས་པ་མིན་པའི་རང་�ང་གི་
འ�ར་�ོག་�ོད་ནས་ �ང་�ང་ཁམས་�གས་བཙ�ག་ལ་�གས་�ེན་ངེས་ཅན་�ོད་�ིན་ཡོད། �་བའི་ཡ་ང་བའི་གནས་�ངས་
འདིའི་�ེན་�་གཙ�་བོ་དེ་མི་�མས་�ི་འདོད་�མས་དང་ཧམ་སེམས་�ི་བསམ་པའི་�ན་ནས་�ངས་ཏེ་�ང་བ་ཞིག་ཡིན་པར་
�ོན་�་མེད་དེ། �ི་ལོ་༡༩༩༢་�་༦་ཚ�ས་༧་ཉིན་�ིར་�ིལ་[Brazil]�་འཛམ་�ིང་མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཚ�གས་�ི་ག�ང་འ�ེལ་
མིན་པའི་ཁོར་�ག་ཚ�གས་ཆེན་ཐོག་༧་གོང་ས་མཆོག་གིས་ “�ོད་བ�ད་�ེན་འ�ེལ་�ི་རང་བཞིན་མ་ཤེས་པའི་དབང་གིས་
ང་ཚ�ས་�ོད་�ི་འཇིག་�ེན་ལ་གནོད་�ོན་བཏང་བ་མ་ཟད། འ�ོ་བ་མིའི་�ི་ཚ�གས་ལའང་�བ་གསིག་བཏང་ཡོད།” ཅེས་བ་
བཀའ་�ོབ་ཕེབས་པ་�ར་མི་�མས་�ིས་�ེར་དོན་དང་�ིག་འ�གས་�ེ་�ག་པ་ཞིག་གི་འ�ལ་སེལ་�ི་གནས་བབ་ལ་བ�ས་ཏེ་
�་ཆེ་ས་དང་གཏིང་ཟབ་ནས་བསམ་གཞིགས་མ་�ས་པའི་འ�ས་�་ལ་བ�ེན་ནས་ད་�འི་གནས་�ལ་འདི་�ང་བ་རེད། �་
བའི་�ང་ཁམས་�གས་བཙ�ག་གི་�ེན་�་དེ་མིའ་ི རིགས་�ི་འདོད་�མ་ལ་བ�ེན་ནས་�ང་བ་ཤས་ཆེ་ཡང་། དེ་ཁོ་ན་ཡང་མ་
ངེས་ཏེ་རང་�ང་གོད་ཆག་གམ་རང་�ང་འ�ར་�ོག་ལ་བ�ེན་ནས་�ང་ཁམས་�གས་བཙ�ག་�ང་ཅི་རིགས་བཟོ་བཞིན་ཡོད།
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�ང་ཁམས་�གས་བཙ�ག་གི་�གས་�ེན་དང་འ�ག་འ�ས།

དེ་ཡང་�ང་ཁམས་�གས་བཙ�ག་གི་འ�ང་�ངས་གཙ�་བོ་ཞིག་ནི་ནག་�ས་འབར་�ངས་ཟེར་བ་�ེ་ད�ིན་�ད་�་
(carbon dioxide) 2་ཟེར་བ་འདི་ཡིན་ལ། འབར་�ངས་འདིས་གཙ�་བོ་གོ་ལའི་ཚ་�ོད་�ི་འཕེལ་ཚད་�ར་བར་གཏོང་བར་
བཤད། �་མཚན་�ོ་�མ་མཁོ་འདོན་�ེད་པའི་�ངས་འཁོར་དང་། གནམ་�། བཟོ་�ན་བ�ི་གནས། སོགས་ཚད་ལས་བ�ལ་
བའི་བཀོལ་�ོད་ལ་བ�ེན་ནས་འབར་�ངས་གང་དེ་འབག་བཙ�ག་ཅན་�་�ར་བཞིན་ཡོད་པས་སོ། དེ་ཡང་འཛམ་�ིང་བདེ་
ཐང་�ག་འ�གས་(World Health Organization)�ིས་དྷི་ལི་ནི་འཛམ་�ིང་ནང་གི་ཆེས་�གས་བཙ�ག་ཆེ་ཤོས་�ི་�ོང་
�ེར་རེད་ཅེས་བ�གས་པའི་�་མཚན་ཡང་། གཅིག་ནས་�ོང་�ེར་དེ་�ང་ཁམས་�གས་བཙ�ག་�ེད་པའི་བཟོ་�་�་ཚ�གས་�ི་
ཐོན་�ངས་�་�ར་ཆགས་པ་དང་། གཉིས་ནས་ཚད་བཀག་མི་བ�བ་པའི་�ངས་འཁོར་བཀོལ་�ོད་�ི་ �ངས་ཚད་ཧ་ཅང་
མཐོ་བོ་ཡིན་པའི་�་མཚན་ལ་བ�ེན་ནས་དེ་�ར་བཏགས་པ་ཞིག་རེད། �ི་ལོ་2015་�་11་ཚ�ས་3་ཉིན་ ད�ིན་ལན་�ི་ “ཁོར་
�ག་�ང་�ོབ་” དྷི་གྷ་ཊན་(Theguardian)་ཞེས་པའི་གསལ་ཁང་གིས་�ངས་�བ་གནས་�ལ་�ེལ་བ་གཞིགས་ན་�ན་�་
�ལ་ས་དྷི་ལི་ན་�ངས་འཁོར་ས་ཡ་བ�ད་བ�ད་མར་ག�ང་ལམ་�་�ོད་�ིན་ཡོད་ལ། དེ་དང་མཉམ་�་�ངས་འཁོར་གསར་
3
པ་ཆིག་�ོང་བཞི་བ�་1400་ཙམ་ཉིན་རེ་ཁ་�ོན་�ེད་�ིན་ཡོད་ཅེས་འཁོད་ཡོད། �ངས་འཁོར་�ི་�ངས་ཚད་འདི་�ལ་ས་
དྷི་ལིའི་2014་ལོའི་མི་�ངས་ཞིབ་གཤེར་�ི་�ངས་ཚད་དང་གཞལ་ན་མི་གཉིས་རེ་ལ་ཧ་ལམ་�ངས་འཁོར་རེ་རེ་འཐོབ་པ་�་
�་ཞིག་རེད། ཅི་ཙམ་�ངས་འཁོར་མང་བ་དེའི་ཚ�ད་�ིས་�ང་ཁམས་�གས་བཙ�ག་གི་ཉེན་ཚབས་ཇེ་ཆེར་ཡིན་ཏེ། �ངས་
འཁོར་རིགས་བཀོལ་�ོད་�ིས་བར་�ང་�་ནེ་ཊོ་ཇེན་ ( Nitrogen) 4�ིས་�བ་པར་�ེད་ཅིང་དེས་�་དང་བར་�ང་འབག་
བཙ�ག་ཅན་�ི་�ར་བར་�ེད།
དེ་བཞིན་�་�ོ་�མ་དང་�ོ་སོལ་འ�ད་གཏོང་གིས་བར་�ང་�ས་ འ�ར་�་ཞགས་�ིས་�བ་པར་�ེད་ལ། �ོད་
�ངས་དེས་�མ་གཤིས་ཚ་�ོད་�ི་འཕེལ་ཚད་�བ་འ�ར་�ིས་�ར་བར་གཏོང་ བར་བ�ེན། ཚ�་�ོག་བ�ང་�ིས་མི་ལངས་པ་
ཞིག་�ས་མིན་�ེན་འདས་�་འ�ོ་�ས་དང་དེ་མ�ངས་ནད་མནར་�ི་�ངས་ཚད ་�ང་ཉིན་རེ་ནས་མང་�་འ�ོ་བཞིན་པ་
རེད། �ག་�་�་ནག་གི་�ོང་�ེར་པེ་ཅན་�་�ར་མཚ�ན་ན་�ས་འ�ར་�་ཞགས་�ིས་ ཡོངས་�་བ�མ་�ེ། དེ་གའི་འ�ོད་�ེན་
ལ་དང་འདོད་ཆེ་བའི་མི་�མས་�ིས་�ན་པར་�ོང་�ེར་�་�ོད་�ས་�་ཞགས་ཉེན་ �ོབས་�ི་ཁ་རེ་�ོན་པ་དང་�ག་�ས་
རང་བཞིན་ཅན་�ི་�་ཞགས་�ིས་�ོག་�ོགས་�ི་�གས་�ེན་མི་ཐབས་པར་འབད་�ས་དེ་རེད། �འི་ལོ་�ས་�ོད་�ང་�ོང་
མེད་པའི་�་ཞགས་དམར་པོའ་ི ཉེན་བ�་(Smog Red Alert) ཟེར་བ་ཞིག་ཐེངས་དང་པོ་�ང་ཡོད་ལ། དེས་ཅི་ཞིག་མཚ�ན་
�ིན་ཡོད་ཅེས་ན། �འི་�ོང་�ེར་པེ་ཅང་ནི་�ང་ཁམས་�གས་བཙ�ག་གི་བ�ི་གནས་�་�ར་ཆགས་པ་དང་དེའི་འ�ང་�ངས་
�ང་གོང་�་བཤད་པ་བཞིན་�ོ་�མ་འབར་�ོང་དང་། �ོ་སོལ་འ�ད་གཏོང་། འ�ལ་ལས་བ�ི་གནས། ཚད་ལས་བ�ལ་བའི་
�ངས་འཁོར་བཀོལ་�ོད། བཟོ་�་�་ཚ�གས་མཁོ་འདོན་སོགས་ལ་བ�ེན་ནས་�ང་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།
དེ་ཡང་�ི་ལོ་ 2015�་12་ཚ�ས་8་ཉིན་ད�ིན་ལན་ཁོར་�ག་�ང་�ོབ་གསལ་ཁང་གིས་གནས་�ལ་�ེལ་བ་གཞིགས་
ན་པེ་ཅང་�་ཛ་�ག་གི་�་ཞགས་དམར་པོའི་ཉེན་བ�་�ང་བའི་�ེས་འ�ས་�་�ོབ་�་དང་�་བཅོལ་ཁང་མང་པོའི་�ོ་�ག་
དགོས་�ག་པ་དང་། དེ་བཞིན་�་བཟོ་�་ཁག་དང་�ངས་འཁོར་རིགས་གནས་�བས་�ོད་འཛ�མ་དགོས་པའི་བཀའ་�བ་
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Carbon Dioxide ཟེར་བ་དེ་མེ་མི་འབར་ཞིང་དངོས་པོ་མེར་�ེག་�བས་དང་ད�གས་འ�ིན་�བས་�ང་བའི་�ང་�ས་ཤིག་ཡིན་ལ། མེ་གསོད་འ�ལ་ཆས་(fire extinguisher) ལ་ཧ་ཅང་�ོད་�ོ་ཆེ་བ་ཞིག་�ང་ཡིན།
�ི་ལོ་2014་ལོའི་�ལ་ས་དྷི་ལིའི་མི་�ངས་ཞིབ་གཤེར་�ི་�ངས་ཀ་ས་ཡ་བ�་བ�ན་དང་འ�མ་བ�ད་�ི་�ག་ཉིས་�ོང་བཞི་བ�་�ག་�་རེ་གཅིག(17,862,461) ཡིན་པར་བཤད། ཞིབ་�་�་གནས་འདིར་གཟིགས་�བ།
http://www.indiaonlinepages.com/population/delhi-population.html
4
ནེ་ཊོ་ཇེན(Nitrogen)ནི་བར་�ང་�་�བ་པའི་ཁ་དོག་དང་�ི་རོ་མེད་པའི་�ས་�ོར་�ིས་�བ་པའི་�ངས་ག�གས་ཤིག་ཡིན་ལ། �ངས་ག�གས་དེའི་སའི་གོ་ལའི་བར་�ང་གི་བ�་ཆ་ 78% ཙམ་ཟིན་ཡོད་པར་བཤད།
3
3

�ང་ཁམས་�གས་བཙ�ག་གི་�གས་�ེན་དང་འ�ག་འ�ས།

བཏང་དགོས་�ང་བ་རེད་ཅེས་འཁོད་འ�ག 5 འདིའི་ཐོག་ནས་བ�ས་པ་ཡིན་ན་�ང་ཁམས་�གས་བཙ�ག་གི་འ�ང་�ངས་
གཙ�་བོ་ཞིག་གང་ལ་�ག་ཡོད་མེད་གསལ་བོ་�ོགས་�། གནས་�ངས་འདི་རིམ་�ིས་བོད་�ལ་�་ཡང་འ�ང་བ་ལ་མངོན་�་
�ོགས་ཡོད་དེ། དེང་�བས་བོད་�ི་ས་�ལ་ཁག་�་�མ་པ་གསར་བའི་འ�གས་�ན་ལ་�ད་དེ་འ�ལ་ལས་�ི་�་བ་མང་པོ་
གཉེར་བཞིན་འ�ག་ལ། �ོང་�ེར་འ�གས་�ན་�ི་ལས་གཞི་ཡང་གང་མང་�ེལ་བཞིན་ཡོད་པས་ནམ་ཞིག་བོད་�ི་ས་�ལ་ལ་
ཡང་�ང་ཁམས་�གས་བཙ�ག་གི་གནས་�ངས་ཡོང་ངེས་ཅན་ཞིག་རེད། བོད་ལ་མཚ�ན་ན་འདི་�ག་�་ཉེན་ཚབས་ཆེ་ �ེ་འེ་
ཅག་ལ་གཅིག་ནས་འ�ོད་�ེན་ཤེས་�་ལ་དོ་�ར་�ེད་པའི་�ོལ་�ན་�ི་འ�་ཤེས་མེད་ལ།
4

གཉིས་ནས་འདིའི་ཐད་ཤེས་�་�ིལ་བ�གས་�ེད་པའི་ཆེད་མཁས་ལས་འ�ལ་བ་མེད་པས་ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་
“གནམ་�ོན་པོ་�ང་ན་ས་དོག་མོས་མི་�ག་ཁག་མེད།” ཅེས་པའི་དཔེར་�ར་�ོད་�་ལས་དམིགས་བསལ་གནད་དོན་འདིར་
འེ་ཅག་ལ་�ེད་�་ཆེན་པོ་ཞིག་མེད་པ་འ�། རེད་དེ་�ེར་དང་�ིག་འ�གས་�་ཡིན་�ང་གནད་དོན་འདི་དང་འ�ེལ་བའི་
ལས་འ�ལ་ �ེལ་�་མེད་པ་ཞིག་�ད་ནས་མིན་པས་ཞིབ་�་གཤམ་ནས་འཆད་ཆོག
འེ་ཅག་བོད་པ་�མས་ལ་ཐད་ཀར་འ�ེལ་བ་ཆགས་ཡོད་པའི་�ང་ཁམས་�གས་བཙ�ག་གི་འ�ང་�ངས་གཞན་ཞིག་
ནི་�ིམ་ �ད་�ང་ཁམས་�གས་བཙ�ག་�ེ་ད�ིན་�ད་�་(indoor air pollution)ཟེར་བ་དེ་ཡིན། ཚ�་�ོག་གི་གཤེད་མ་�ར་
�ར་ �ར་བའི་�ང་ཁམས་�གས་བཙ�ག་འདིས་ཆ་�ོམས་འཛམ་�ིང་མི་འབོར་�ི་འཆི་�ངས་ས་ཡ་བཞི་�ག་ཡིན་པར་བཤད་
ལ། �ིམ་�ད་�ང་ཁམས་�གས་བཙ�ག་གི་འ�ང་�ེན་གཙ�་བོ་�ིམ་ཐབ་�་བཀོལ་བའི་�ོ་སོལ་དང་། �ེ་�ན་�ས་ག�གས་ཏེ་
ད�ིན་�ད་�་(biomass) ཟེར་བ་གཉིས་ནས་�ང་བར་བཤད་ལ། �ེ་�ན་�ས་ག�གས་�་�ད་ཤིང་དང་། སེམས་ཅན་�ི་
�ན་སོགས་�ད་ཡོད་ལ།འདི་དག་འ�ད་གཏོང་ལ་བ�ེན་ནས་�ིམ་�ད་�ང་ཁམས་�གས་བཙ�ག་གི་གནས་�ལ་�བ་པོ་ཆེ་
�ང་བར་བཤད།
6

ཉེ་ཆར་[2016]�ི་�་གཉིས་པའི་ནང་འཛམ་�ིང་བདེ་ཐང་�ིག་འ�གས་�ིས་ཞིབ་�འི་གནས་�ལ་�བ་�ེལ་
གནང་ཏེ་�ིམ་�ད་�ང་ཁམས་འབག་བཙ�ག་གི་འ�ང་�ངས་གཙ�་བོ་ངོས་བ�ང་ཞིང་། འཛམ་�ིང་གི་མི་ཐེར ་འ�མ་ག�མ་
ཙམ་�ིས་�ན་�་�ོ་སོལ་དང་�ེ་�ན་�ས་ག�གས་�ི་ཐབ་ཆས་བཀོལ་�ོད་གནང་བཞིན་ཡོད་ཅེས་བཤད། འདིས་ཅི་ཞིག་
གསལ་འ�ེལ་�ས་པ་རེད་ཅེས་ན། �ིམ་�ད་�ང་ཁམས་�གས་བཙ�ག་གིས་�ེན་�ས་ཏེ་མི་�མས་�ི་བདེ་ཐང་ལ་�ོག་�ོགས་
�ི་�གས�ེན་�ོད་�ིན་ཡོད་པ་དང་། �གས་�ེན་�ོད་�ལ་དེ་ཡང་མི་རེ་�ང་ཙམ་མིན་པར་འཛམ་�ིང་གི་མིའི་རིགས་�ི་
བ�་ཆ་མཐོ་བོ་ཟིན་ཡོད་པ་གསལ་འ�ེལ་�ས། �ས་�ིས་གནད་དོན་འདི་བོད་�མས་ལ་འ�ེལ་བ་དམ་ཟབ་ཅིག་འ�ག་ཅེས་
བ�ོད་དགོས་པའི་�་མཚན་ཡང་། བོད་�ི་ཞིང་འ�ོག་གཉིས་�ིས་�ོ་སོལ་འ�ད་པ་ཧ་ཅང་�བ་�་དེ་ཙམ་མི་ཆེ་ཡང་། �ོང་
�ེར་དང་དགེན་�ེ་ཁག་གི་བོད་པ་�མས་�ིས་�ོ་སོལ་བཀོལ་�ོད་�ི་ཚད་གཞི་ཧ་ཅང་མཐོ་བོ་ཡིན་ཡིན་�བས་ཅིས་�ང་
གཟབ་ནན་�ིས་དོ་�ར་གནང་གལ་ཆེ། གོང་ནས་�ང་ཁམས་�གས་བཙ�ག་དང་འ�ེལ་ནས་གང་བཤད་པ་དེ་�ང་ཁམས་
�གས་བཙ�ག་གི་འ�ང་�ངས་གཙ�་བོ་འགའ་བཀོད་ནས་བཤད་པ་ལས་འདི་ཙམ་�ིས་འ�ས་པར་ནམ་ཡང་གནང་མི་རིག་སོ།།
5

5
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ཞིབ་འ�འི་གནས་�ལ་�ི་ལོ་2015་�་ 12་ཚ�ས་8་�ི་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་ད�ིན་ལན་�ི་གསལ་ཁང་(Thguardia) འདི་ལས་གཟིགས་�བ།
�ིམ་�ད་�ང་ཁམས་འབག་བཙ�ག་དང་བདེ་ཐང་( Household air pollution and health(WHO)ཞེས་པའི་མགོ་བ�ོད་འོག་(Fact sheet N 292 updated February 2016་བཀོད།
4

�ང་ཁམས་�གས་བཙ�ག་གི་�གས་�ེན་དང་འ�ག་འ�ས།

༼༣༽ �གས་�ེན་ལ་ད�ད་པ།
�ིར་�་འ�ས་�ོས་�བ་�ིས་བཤད་ན་གང་�་�ང་ཁམས་�གས་བཙ�ག་བཟོས་པ་དེར་དེའི་འ�ས་�ར་�ར་བའི་
�ོག་�ོགས་�ི་�གས་�ེན་ཡོད་པ་�ོས་མ་དགོས་ལ། དེང་གི་�ལ་�ང་�་ཚ�གས་ན་ཁོར་�ག་�ང་�ོབ་དང་འ�ེལ་བའི་ལབ་
�ེང་ཅི་རིགས་ཤིག་�ེད་�ས་འདིས་�ང་། གོ་ལ་འདིར་གནོད་�ོན་བཟོས་པའི་འ�ག་འ�ས་ངེས་ཅན་ཞིག་འེ་ཅག་གི་མིག་
ལམ་�་ཉིན་རེ་ནས་ཇེ་མང་�་འ�ོ་བཞིན་པ་མཚ�ན་ཡོད། �ང་ཁམས་�གས་བཙ�ག་གི་�གས་�ེན་ཟེར་བ་དེ་ཡང་�ང་ཁམས་
�གས་བཙ�ག་�ས་པའི་�ེན་�ིས་�ི་�ོད་�ི་འཇིག་�ེན་དང་ནང་བ�ད་�ི་སེམས་ཅན་ལ་�ོགས་ཡོངས་ནས་ཆག་འཇིག་�་
ཚ�གས་ཤིག་བཟོ་�ས་ལ་ཟེར།
དེ་ཡང་�ང་ཁམས་�གས་བཙ�ག་གིས་�གས་�ེན་�ོད་�ལ་�་བའི་�ངས་གཉིས་ཏེ་གོ་ལའི་ཚ་�ོད་མི་�ོམས་པ་
དང་མིའི་རིགས་�ི་བདེ་ཐང་ལ་གནོད་ཚབས་བཟོ་བ། �ོད་�ངས་རང་བཞིན་ཅན་�ི་བཟོ་�་རིགས་དང་དེས་མཁོ་འདོན་�ས་
པའི་ཡོ་ཆས་རིགས་�ིས་གོ་ལའི་ཚ་�ོད་�ི་འཕེལ་ཚད་�ར་བར་བཏང་བར་བ�ེན། དེང་གི་ས་�ོགས་གང་སར་�ན་�ན་མ་
ཡིན་པའི་ཐན་པ་ཡོང་བ། འ�ང་�་མི་�ེད་པའི་དཀའ་ཚ�གས་ཇེ་མང་ཡིན་པ། འ�ག་རོམ་�ི་�་ཚད་ཇེ་མ�ོགས་ཡིན་པའི་
དངོས་�ང་གི་གནས་�ལ་འདི་དག་གིས་གོ་ལའི་ཚ་�ོད་ལ་�ང་ཁམས་�གས་བཙ�ག་གིས་འ�ར་བ་ཅི་�ར་�ོད་�ིན་ཡོད་པ་
ར་�ོད་�ས་ཡོད།
དཔེར་ན། �ི་ལོ་2015་ལོའི་�་བ་8་ཚ�ས་5་ཉིན་�ོད་བ�ད་�ེ་ཁམས་འཚ�ལ་ཞིབ་( Ecowatch)ཅེས་པའི་�་
ཚ�གས་�་གནས་�ལ་�ེལ་བར་གཞིགས་ན་ཡོ་རོབ་�ིང་གི་འ�ག་རོམ་བ�་ཆ་�་བ�་�་ཟིན་པར་བཤད་ཡོད་ལ། 7 དེ་བཞིན་
�་ཨ་རིའི་�ལ་ཡོངས་ས་ད�ད་རིག་པའི་�ས་དེབ་(National Geographic Magazine)ཅིག་�་འཁོད་པ་�ར་ན་�ི་ལོ་
1912ནས་ཁི་ལི་མན་ཇོ་རོ(Kilimanjoro)ཟེར་བའི་ཨ་�ྥི་རི་ཁའི་རི་བོ་མཐོ་ཤོས་(མཐོ་ཚད་ལ་19,340 ft ཡོད)་ �ི་འ�ག་རོམ་
�ི་བ�་ཆ་བ�ད་�་ཡང་�་ཟིན་པ་འ�ེལ་བ�ོད་�ས་ཡོད། དེ་མ�ངས་འ�ང་འ�ར་ 2035[ལོའི་]ནང་�ན་ལ་ཧི་མ་ལ་ཡའི་
ད�ས་མང་�ོགས་དང་ཤར་�ོགས་�ི་འ�ག་རོམ་�མས་མེད་པར་འ�ར་�་ཡིན་པ་ཉམས་ཞིབ་པ་�མས་�ིས་ ཡིད་ཆེས་�ེད་
�ིན་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཤད་ཡོད། 8 ད་�ང་བོད་�ི་འ�ག་རོམ་�་ཚད་ལ་བསམ་�ོ་བཏང་ན་�ོ་�ལ་ལ་ཤོང་དཀའ་བའི་
གནས་�ལ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་དེ། ཉེ་ཆར་�་6་ཚ�ས་17་ཉིན་�་གར་�ེ་ར་�ན་�ི་�་གར་རི་�ེས་དངོས་ཁམས་�ེ་གནས་ཁང་
�་ཁོར་�ག་�ོར་�ི་བ�ོ་�ེང་ཞིག་འཚ�གས་པ་ཡོད་པ་དང་། �བས་དེའི་བ�ོ་�ེང་བ་�ེས་དངོས་ཚན་རིག་པ་�་ཞབས་ནིས་
ཏ་�་ལགས་�ིས་བོད་མཐོ་�ང་གི་ཚ་ཚད་ལོ་བ�འི་མཚམས་ལ་0.3་འཕར་བཞིན་ཡོད་�གས་དང་། མཐོ་�ང་གི་འ�ག་རོམ་
བ�་ཆ་95%་�་ཟིན་པར་འ�ེལ་བ�ོད་�ས་ཡོད། 9
6

7

8

མདོར་ན་�ང་ཁམས་�གས་བཙ�ག་གི་�གས་�ེན་ ལ་བ�ེན་ནས་གོ་ལའི་ཚ་�ོད་ལོ་རེ་ནས་ཇེ་ཆེར་འ�ོ་བཞིན་པ་
གོང་གི་གནས་�ལ་ཁག་ལས་ར་�ོད་གསལ་བོ་�ས་ཡོད། དེ་བཞིན་�་�ང་ཁམས་�གས་བཙ�ག་ལ་བ�ེན་ནས་མིའི་བདེ་ཐང་
ལ་ཐད་ཀར་གནོད་ཚབས་�ས་ཏེ་ལོ་རེར་འཛམ་�ིང་གི་མི་�་ཡ་བ�ན་�ག་�ས་མིན་�ེན་འདས་�་འ�ོ་བཞིན་པ་དེ་རེད།
7

�་ཚ�གས་འདི(Ecowatch )ཆེད་�་ཁོར་�ག་�ང་�ོབ་ལ་དམིགས་ནས་བ�ན་པའི་�ེར་གཉེར་�ི་�་ཚ�གས་ཤིག་དང་། འཛམ་�ིང་གི་ཚ�གས་པ་�ིག་འ�གས་བ�་�ག་མང་པོའ་ི གནས་�ལ་གཅིག་�་�ངས་ས་ཞིག་གོ
8 National Geographic Magazine ཨ་རིའི་�ལ་ཡོངས་�ི་�་རེ་�ས་དེབ་�གས་ཅན་དང་། �ལ་ཡོངས་ས་ད�ད་རིག་པའི་�་ཚ�གས་�་(Signs From Earth: The Big Thaw) གཟིགས་�བ།
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གོང་གི་ཚ�གས་འདིའི་གནས་�ལ་�ས་པ་�ི་ལོ་2016 �་6 ་ཚ�ས་20ཉིན་ཨེ་ཤ་རང་དབང་�ང་འ�ིན་ཁང་གིས་གསལ་འ�ར་ནས་གཟིགས་�བ། གོང་གི་ཚན་རིག་པ་དེའི་མཚན་དངོས་ད�ིན་ཡིག་�་�ིས་མི་འ�ག
5

�ང་ཁམས་�གས་བཙ�ག་གི་�གས་�ེན་དང་འ�ག་འ�ས།

དེ་ཡང་འཛམ་�ིང་འ�ོད་བ�ེན་�ིག་འ�གས་�ིས་�ང་ཁམས་�གས་བཙ�ག་�ས་པའི་�ེན་དང་། �ག་པར་�་�ིམ་
�ད་�ང་ཁམས་�གས་བཙ�ག་ལ་བ�ེན་ནས་ལོ་རེར་མི་ས་ཡ་བཞི་དང་འ�མ་ག�མ་ནད་མནར་�ིས་�ོངས་བཞིན་ཡོད་ལ།
འཆི་�ེན་�ི་ནད་རིགས་དེ་དག་�ང་�ང་ཁམས་�གས་བཙ�ག་ �ས་ཉེས་ཁོ་ན་ཡིན་པར་བ�ོད་ཡོད། གསར་ཁང་གིས་འཆི་
�ངས་�ོམ་བཀོད་གནང་པ་�ར་ན། 10འཆི་�ེན་�ི་བ�་ཆ་12% �ོ་ཚད་(pneumonia)ཕོག་�ེ་�ོངས་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།
�ོ་ཚད་�ི་�ང་�ེན་ཡང་གཙ�་བོ་�ིམ་�ད་�མས་ཁམས་�གས་བཙ�ག་�ེ་ས་�མ་དཔར་བ་ལ་བ�ེན་འ�ང་གི་ཡོད་པའི་�ོད།
འཆི་�ངས་�ི་བ�་ཆ་�ེད་ཀ་ལོ་ན་�་མན་�ི་�་�་�མས་ཡིན་པ་དང་། འཆི་�ངས་བ�་34%་གཟའ་�ིབ་(stroke)ཕོག་�ེ་
�ོངས་བཞིན་ཡོད། དེའི་�ེན་�ིས་མི་ས་ཡ་གཅིག་དང་འ�མ་བཞི་�ག་�ོངས་བཞིན་པའི་�ོད་ནས་བ�་ཆ་�ེད་ཀ་�ད་མེད་
�ི་རིགས་ཡིན་ལ། གཙ�་བོ་ཟ་མ་བཟོ་�བས་ས་�མ་བཀོལ་�ོད་ལ་བ�ེན་ནས་�ང་། བ�་ཆ་26%�ིང་གི་�ག་�་འགག་
(ischemic heart disease)�ེ་�ོངས་བཞིན་ཡོད། འཆི་�ངས་བ�་ཆ་22%་�ོ་བ་དང་འ�ེལ་བའི་ཉེན་ཚབས་ཅན་�ི་
ནད་(COPD-chronic obstructive pulmonary disease)དེ་འ�ང་གིན་ཡོད་ལ། འདི་ཡང་གཙ�་བོ་�ིམ་�ད་དང་
འ�ེལ་བའི་�་བ་མཁོ་འདོན་�ས་པ་ལས་�ང་བར་བཤད། �ང་ཁམས་�གས་བཙ�ག་ལ་བ�ེན་ནས་�ི་ལོ་༢༠༠༤ལོར་�ོ་བ་
འ�ས་ནད་ཕོགས་པའི་འཆི་�ངས་165000�ག་�ང་ཡོད་པ་དང་། དེའི་�ོད་ནས་ཆིག་འ�མ་�ོང་མེད་�ད་�ོང་�ིའི་�ང་
ཁམས་�གས་བཙ�ག་ལ་བ�ེན་ནས་�ང་བ་འ�ེལ་བ�ོད་�ས་ཡོད་ལ། �ང་ཁམས་�གས་བཙ�ག་གི་གནས་�ངས་འདི་བཞིན་
བ�ད་མར་ད་�་བཞིན་�ང་བ་ཡིན་ན།
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འ�ང་འ�ར་མིའི་རིགས་�ི་འཆི་འབོར་�ི་�ངས་ཀ་ཇེ་མང་འ�ོ་�་ཡིན་པ་�ོན་དཔག་�ེད་�ིན་ཡོད། དེང་གི་�བ་
�ོགས་�་ཆེས་�གས་ཆེ་བའི་ནད་རིགས་ཤིག་�ེ་�ཱ་�ཱ་རི་ཡ་(Malaria)ཟེར་བ་འདི་ཡང་�ང་ཁམས་�གས་བཙ�ག་དང་
འ�ེལ་བའི་གོ་ལའི་ཚ་�ོད་འ�ར་�ོག་ལ་བ�ེན་ནས་�ང་བའི་ཆེས་�བ་ཆེན་�ི་ནད་ཅིག་ཡིན་ལ། ཆ་�ོམས་�ིས་འཛམ་�ིང་
གི་མི་འ�མ་�ག་�ག་�ས་མིན་�ེན་འདས་�་འ�ོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཡང་འཛམ་�ིང་འ�ོད་བ�ེན་�ིག་འ�གས་�ིས་
བ�ོད་པར་གཞིགས་ན་གལ་�ིད་གནམ་གཤིས་ཚ་�ོད་དང་། དཔལ་འ�ོར་འཕེལ་�ས་སོགས་ད་�་བཞིན་བ�ད་མར་འ�ོ་བ་
ཡིན་ན་�ི་ལོ་2030ནས་2050 བར་ནད་རིགས་འདིས་�ེད་པས་འཆི་�ངས་ཉིས་འ�མ་�་�ི་�ག་ཡར་འཕར་�་ཡིན་པ་
ད�ད་ཞིབ་�ས་ཡོད།།
༼༤༽ ཐབས་ལམ་ལ་ད�ད་པ།
�ང་ཁམས་�གས་བཙ�ག་གི་�གས་�ེན་ལ་བ�ེན་ནས་གོ་ལའི་�ོད་བ�ད་གཉིས་ཀར་�ར་གསོ་མི་བ�བ་པའི་གས་
ཆག་�བ་ཆེན་�ང་ཡོད་པ་གོང་ནས་�ོས་ཟིན་པ་�ར་དང་། འོ་ན་ཐབས་�ལ་ཅི་ཞིག་�ད་དེ་ད་གཟོད་�ང་ཁམས་�གས་
བཙ�ག་གི་ཉེན ་ཚབས་�ོན་འགོག་�ེད་�བ་ཅེ་ན། དེ་ལ་ཆེས་�་ན་མེད་པའི་ཆ་�ེན་དང་པོ་དེ་འེ་ཅག་མིའི་རིགས་ལ”འཇིག་
�ེན་�ི་�ན་ �ི་བསམ་�ོའམ་འགན་འ�ིའི་བསམ་�ོ་ཟེར་བ་དེ་ཅེས་�ང་�ན་དགོས་པ་ཞིག་�ེ། དེ་མིན་རང་རང་གི་ཁེ་ཕན་
ཉེ་ཚ�་བ་གལ་ གནད་�་བ�ིས་ཏེ་�གས་�ི་བདེ་དོན་�ོས་བཏང་བ་�་�་ཞིག་འ�ག་པས་འཇིག་�ེན་�ི་ཡོངས་�ི་འགན་
འ�ི་ཟེར་བ་དེ་ སེམས་�་ཅེས་�ང་བདོག་དགོས་པ་ཞིག་འ�ག་�ེ། �ི་ནོར་༧་གོང་ས་�བས་མགོན་ཆེན་པོ་ཆོག་གིས་�ི་ལོ་
1990 �་6 ཚ�ས་7 ཉིན་ཝར་ཎ་�ས་འཁོར་དབང་ཆེན་�བས་བ�ལ་བའི་བཀའ་�ོབ་ལས། “འ�ོ་བ་མིའི་རིགས་�ི་འཇིག་
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འཛམ་�ིག་འ�ོད་བ�ེན་�ིག་འ�གས་(World Health Organization)�ི་ཡིག་ཆ་ཨང་292 པ་�་གསལ། �་�ེ་ (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs292/en/ )
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�ང་ཁམས་�གས་བཙ�ག་གི་�གས་�ེན་དང་འ�ག་འ�ས།

�ེན་�ི་ཡོངས་�ི་�བས་ཆེན་�ི་འགན་འ�ིའི་འ�་ཤེས་ངེས་པར་�་གོང་མཐོར་གཏོང་དགོས” ཞེས་དང་ཡང་ཁོང་གིས་
“འཇིག་�ེན་�ི་ཡོངས་�ི་འགན་འ�ི་ནི་མིའི་རིགས་�ི་འཚ�་གནས་�ི་�ེ�་མིག་�་�་ཞིག་ཡིན” 11 ཞེས་བཀའ་�ོབ་ནན་མོ་
གནང་བ་མ་ཟད། གོ་ལ་འདི་འེ་ཅག་གི་མ་�མ་དང་། འེ་ཅག་གོ་ལ་འདིའི་�་�་�་�ར་ཡིན་པས་ཕན་�ན་�ེན་འ�ེལ་�ི་ཆོས་
ཉིད་ཅིག་ཆགས་ཡོད་ པའི་བཀའ་�ོབ་�ང་�་ཆེར་བ�ལ་ཡོད། དེ་འ�་སོང་ཙང་གོ་ལ་འདིའི་ཆེད་དམ་ཡང་ན་གོ་ལ་འདིར་
འཚ�་�ོད་�ེད་མཁན་�ི ་འ�ོ་བ་ཡོངས་�ི་�ད་�ང་ཁམས་�གས་བཙ�ག་གི་ཐབས་ལམ་ལ་�མ་ད�ོད་ཡོད་ད�་�ལ་�ག་
འདོན་�་ཅེས་གལ་ཆེ་བར་མཐོང་།
དེ་ཡང་ཐོག་མར་ག�ང་དང་�ིག་འ�གས་�ི་ངོས་ནས་�ང་ཁམས་�གས་བཙ�ག་གི་གནས་�ངས་ཡག་�་ཡོང་ཆེད་
དམ་�ར་གནས་�ལ་�བ་ཆེན་འདི་མི་ཡོང་བའི་ཁ་ཞེ་གཉིས་མ�ངས་�ི་ཡང་དག་པའི་�ིད་�ས་གཏན་འབེབ་གནང་དགོས།
གལ་�ིད་ ག�ང་ངོས་ནས་�ང་ཁམས་�གས་བཙ�ག་གི་གནས་�ངས་བ�ད་མར་མི་འ�ང་བའི་གནད་ལ་�ན་པའི་ལག་ལེན་
རང་བཞིན་�ི་ལས་འཆར་བ�ིག་པ་ཡིན་ན་མཐོང་ཆོས་�་ཡོད་པའི་�བ་འ�ས་མི་�ན་པ་ཞིག་འ�ང་རེ་ཡོད་པ་འདས་པའི་
�ལ་ཁབ་འགའི་གཟེངས་�་ཐོན་པའི་�བ་འ�ས་ལས་ཤེས་�། དཔེར་ན་�ི་ལོ་1970ལོར་ཨ་རི་ག�ང་གིས་�ང་ཁམས་�ངས་
གཙང་ཡོང་ཐབས་�ི་�ིམས་(Cleaner Air Act) གསར་པ་ཞིག་གཏན་འབེབས་གནང་བར་བ�ེན་�ལ་དེའི་འ�ོད་བ�ེན་
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དང་�ང་ཁམས་ཇེ་གཙང་�་སོང་བའི་གནས་�ལ་�ང་ཡོད། ག�ང་ངོས་�ིས་�ིམས་ལག་ལེན་བ�ར་ལ་བ�ེན་ནས་�ག་
�ས་ཐོན་�ིར་འདོན་ལས་སམ་ད�ིན་�ད་�་(Emission of toxic)�ི་ 98% མར་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། མི་�་�ོག་�ང་
གཉིས་�ན་�ིར་འདོན་ནམ་ད�ིན་�ད་�་(Emission of sulfur dioxide)ཟེར་བའི་བ�་ཆ་�མ་བ�་སོ་�་མར་ཆགས་
ཡོད། དེ་བཞིན་�་�ག་�ང་�གས་�ས་�ིར་འདོན་ནམ་ད�ིན་�ད་�་( Emission of carbon monoxide)�ི་32%
མར་ཆགས་ཡོད་པའི་�ངས་�ེལ་ར་�ོད་�ས་ཡོད། ཞིབ་�འི་གནས་�ལ་�ས་པ་ཨ་རིའི་ཁོར་�ག་�ང་�ོབ་�ན་ཁང་ (
Environmental Protection Agency) ལས་གཟིགས་�བ། འདི་ནི་ག�ང་ངོས་ནས་�ིམས་ལག་�ེར་�ས་པའི་�བ་
འ�ས་ལེགས་སོན་�ང་བའི་དཔང་�གས་ཤིག་ཡིན་པས་�ང་ཁམས་�གས་བཙ�ག་གི་ཉེན་ཚབས་�ོན་འགོག་དང་གནས་
�ངས་ཡག་�་གཏོང་བའི་ཐབས་�ལ་�ོན་ནས་མེད་པ་ཞིག་མིན་པས་ཡར་ཐོན་ཅན་�ི་�་ཁབ་ཨ་རི་�་�འི་མིག་དཔེ་བཟང་
པོ་ལ་ཅེས་�ང་�ོབ་�ོང་གནང་དགོས་པ་གལ། ག�ང་ངོས་ནས་ལག་ལེན་བ�ར་�་དེ་ཡང་གཙ�་བོ་�ག་�ང་�གས་�ས་དང་།
�ད་ཞགས་ཐོན་�ངས། �ག་�ངས་མཐོ་འདོན་སོགས་ཇེ་�ང་�་གཏང་�་དང་། �ག་�ས་དེ་དག་བཀོལ་ཚབ་�་རང་�ང་
ཁོར་�ག་དང་མིའི་རིགས་�ི་བདེ་ཐང་ལ་གནོད་པ་�ང་བའི་ཕན་�ས་�ན་པའི་�ས་�གས་ཏེ་ད�ིན་�ད་�( Energy
Efficiency)་གོང་མཐོར་གཏོང་བ་དང་། བ�ར་གསོ་�ེད་�ང་བའི་�ས་�གས་གསར་པ་ཉོ་�བ་གནང་བ་སོགས་ག�ང་
ངོས་ནས་བ�བ་དགོས་པའི་ལས་དོན་ཞིག་ཆགས་ཡོད།
དེ་བཞིན་�་ག�ང་འ�ེམ་མ་ཡིན་པའི་ཚ�གས་པ་�ིག་འ�གས་ཁག་ལ་མཚ�ན་ན་ཡང་ཁོར་�ག་�ང་�ོབ་བམ་�ང་
ཁམས་�གས་བཙ�ག་གི་ཉེན་ཚབས་�ོན་འགོག་ཡོང་�ད་�ི་ལས་གཞི་འ�་མིན་�ེལ་�་ཡོད་པའི་�ོད། ཚ�གས་པའི་�ིག་གཞི་
11

�ང་�ངས་༧གོང་ས་མཆོག་གི་ད�ིན་ཡིག་�་�་�ེ་འདི་(http://www.dalailama.com/messages/environment/global-environment)
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གོང་གི་ཆགས་རིམ་དེ་�ི་ལོ་1980 ནས་2014་བར་�ི་ཚད་ཐིག་ལ་�ེད་ཅིང་། �ོན་ཆད་�ི་ལོ་1991་ལོར་ཨ་རིའ་ི ས་�ལ་ཞེ་གཉིས་ཙམ་ལ་མིའི་བདེ་ཐང་ལ་གནོད་ཚབས་ཆེ་བའི་�ག་�ང་�གས་�ས་
�ིར་འདོན་�ི་ཉེ་ཚབས་གང་དེ་ག�ང་གིས་གཏན་འབེབས་རང་བཞིན་�ིས་�ིད་�ས་ལ་བ�ེན་ནས་ས་�ལ་དེ་ཡོངས་�་བདེ་ཐང་གི་ས་�ལ་དག་�་�ར་ཡོད་པ་ཨ་རིའ་ི ཁོར་�ག་�ང་�ོབ་ཚན་ཁག་གིས་�་
ཚ�གས (https://www.epa.gov/clean-air-act-overview/progress-cleaning-air-and-improving-peoples-health#pollution ) འདི་ལས་ཞིབ་�་�ོགས་�ོམས་གནངས་ཡོད།
7

�ང་ཁམས་�གས་བཙ�ག་གི་�གས་�ེན་དང་འ�ག་འ�ས།

དང་ལས་འཆར་�ི་�བ་�ངས་�་�ང་ཁམས་�གས་བཙ�ག་གི་ཉེན་ཚབས་�ོན་འགོག་ཡོང་�ད་�ི་�་འ�ལ་འ�་མིན་�ེལ་
�འི་ལེ�་ཚན་ཞིག་ངེས་པར་�་ལོགས་�་འཇོག་དགོས། དེ་�ར་ཡོད་པས་�ིག་འ�གས་�ི་བཀོད་�བ་འོག་ནས་མི་མང་བ�་
�ོང་གནང་�ེ་ཁོར་�ག་�ང་�ོབ་དང་འ�ེལ་བའི་ཤེས་�་�ིལ་བ�གས་དང་། �ས་པ་�ན་པའི་ལག་ལེན་དངོས་�ི་�་འ�ལ་
�་ཚ�གས་ཤིག་�ེལ་ཆོག་པས། ཚ�གས་པ་�ིག་འ�གས་ནི་�ངས་ཁམས་�གས་བཙ�ག་གི་ཉེན་ཚབས་�ོན་འགོག་ཡོང་ཐབས་�ི་
བ�ད་ལམ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་བོད་པའི་�ི་ཚ�གས་�་�ར་མཚ�ན་ན་ཚ�གས་པ་�ིག་འ�གས་མང་ཆེ་བ་
ད�ལ་�ི་ཆེད་�་བ�གས་པའི་ཞལ་འདེབས་བ�་�ོང་གནང་མཁན་�་�་ཞིག་ལས་ཉེན་�ན་ཁོར་�ག་གི་གནས་�ལ་དང་
འ�ེལ་བའི་ལས་ཀ་�ེད་མཁན་ཧ་ལམ་མེད་པ་�་�་ཞིག་རེད། མི་�ེར་བ་�་�ར་མཚ�ན་ན་ག�ང་དང་�ིག་འ�གས་�་�འི་
�ས་པ་མེད་�ང་། རང་རང་གིས་�ོགས་ཚ�ད་�ི་�་འ�ལ་�་ཚ�གས་ཤིག་�ེལ་�་ཡོད་དེ། 13ཨ་རའི་ཁོར་�ག་རིག་པ་བ་�་
ཞབས་ཇོན་�ྥི་རན་ས་སི(John Francis)ལགས་�ིས་�ང་ཁམས་�གས་བཙ�ག་གིས་གནས་�ངས་�བ་ཆེན་དང་། གནས་
�ལ་དེ་མིའི་རིགས་�ི་�ས་ཉེས་ལ་བ�ེན་ནས་�ང་བ་ཤས་ཆེ་བར་མཐོང་ནས་འེ་ཅག་གི་�ས་ཉེས་ལ་ངོ་�ོལ་�ི་�མ་པས་མི་
ལོ་བ�་བ�ན་�ི་�ན་ལ་ངག་བཅད་ངོ་�ོལ་�ས་པས་མ་ཚད། ལོ་ཉེར་གཉིས་རིང་�ངས་འཁོར་རིགས་ནས་འ�ལ་བ�ད་མི་
�ེད་པའི་དམ་བཅའ་བཞག་�ེ། ཨ་རིའི་�ོང་�ེར་ཞེ་བ�ད་ཙམ་ལ་�ངས་འཁོར་བཀོལ་�ོད་མ་�ས་པར་གོམ་བ�ོད་འ�ལ་
བ�ད་�ི་ལས་འ�ལ་�ེལ་བ་རེད། འདི་�་�འི་�བས་ཆེན་�ི་ལས་འ�ལ་ཞིག་འེ་ཅག་�ེར་ངོས་ནས་�ེལ་མི་བ�བ་�ང་ཁོང་
གིས་རང་�ང་ཁམས་ལ་བཅངས་པའི་བ�ེ་སེམས་དེར་ཅིས་�ང་ཡིད་�ོན་�ེ་དགོས་པ་རེད། འེ་ཅག་ལ་ཡང་�ང་ཁམས་
�གས་བཙ�ག་དང་འ�ེལ་བའི་ལས་འ�ལ་�ེལ་�་མེད་པ་མིན་ཏེ། རང་�ང་ཁོར་�ག་ལ་གནོད་ཚབས་ཆེ་བའི་འ�ལ་ལས་
རིགས་ཏེ། དཔེར་ན། བ�ན་འ�ིན་དང་། �ིས་འཁོར། ཚ་�ོག གོས་�ས་ཁང་། �ིམ་�ོག་སོགས་བཀོལ་�ོད་འཚམ་པོ་�ེད་
ཐབས་ལ་གོམས་འ�ིས་�ེད་�་དང་། �ག་པར་�་�ང་ཁམས་�གས་བཙ�ག་གི་འ�ང་�ངས་�་�འི་�ངས་འཁོར་རིགས་བེད་
�ོད་�ང་�་གཏང་�། རབ་�ང་ན་ཡར་མར་ཕེབས་དགོས་རིགས་ལ་�ང་ཐང་�་ཕེབས་ཐབས་གནང་�། དེ་�ར་མ་�ང་ན་
ཡང་�ི་�ོད་�ངས་འཁོར་སོགས་མི་མང་�ིས་མཉམ་�ོད་�ི་མང་ཚ�གས་�ེལ་འ�ེན་�ངས་འཁོར་རམ་མེ་འཁོར་སོགས་ཅི་
14
�ས་�ིས་�ོད་ཐབས་གནང་�་ཆེས་གལ་ཆེ་བར་སེམས། �་མཚན་�ངས་འཁོར་རིགས་�ི་བ�་ 25%�ག་གིས་�ང་ཁམས་
�གས་བཙ�ག་གི་བ�་ཆ་90%མཁོ་འདོན་�ེད་�ིན་ཡོད་པས་ཅི་ཙམ་�ངས་འཁོར་རིགས་བཀོལ་ �ོད་�ང་བ་དེའི་ཚ�ད་�ིས་
རང་�ང་ཁོར་�ག་དང་�ག་པར་�་�ང་ཁམས་�གས་བཙ�ག་གི་གནས་�ངས་ལ་བཟང་�ོགས་ ནས་�གས་�ེན་ངེས་ཅན་
ཞིག་�ོད་ངེས་རེད། ད་�ང་�ེར་ངོས་ནས་ཉེན་�ན་�ང་ཁམས་�གས་བཙ�ག་�ོན་འགོག་གི་ལས་ཀ ་�་ཆེར་�ེད་�་ཡོད་
�ང་ཡིག་ཚ�གས་ལ་འཇིགས་ནས་དེ་དག་རེ་རེ་བཞིན་མ་�ིས་སོ།།
12

༼༥༽ �ིང་པོ་�ིལ་ནས་མ�ག་བ�་བ།
མདོར་ན་གོང་ནས་བཤད་པའི་�ད་ཆའི་�ིང་པོ་གཅིག་�་�ིལ་ན་འ�ང་འ�ར་�ང་ཁམས་�གས་བཙ�ག་གི་གནས་
�ངས་�ོན་འགོག་ཡོང་ཐབས་ལ་ཅི་ཞིག་�ེད་ཅེས་པའི་�ི་བ་འདི་རེད། �ི་བ་འདིར་དོན་དངོས་�ི་ལན་འདེབས་གསལ་བོ་
13

�་ཞབས་ཇོན་�ྥི་རན་ས་སི་ལགས་ནི་ཨ་རི་ཁོ་ལི་�ྥོར་ནི་ཡ( California) ནས་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་ནི (The Planet Walker)�ི་དཔེ་དེབ་�ོམ་པ་པོ། ངག་བཅད་ལས་འ�ལ་�བས་�་འ�མ་རིམ་པའི་�ག་འ�ེར་ཐོབ་
པའི་�ེར་བ་ལས་འ�ལ་གོམ་བ�ོད་པ་ཞིག་ཡིན། ཞིབ་�འི་གནས་�ལ་ཁོང་གི་དཔེ་དེབ་གོ་ལའི་གོམ་བ�ོད་པ་ད�ིན་�ད་�་( The Planet Walker) ཟེར་བ་དང་། མི་ཚ�འི་ལོ་�ས་�་ཚ�གས་
(http://www.nationalgeographic.com/explorers/bios/john-francis/ )ལས་གཟིགས་�བ།
14
ཁ་ན་ཌའི་རང་དབང་གསར་འགོད་པ་དང་ཁོར་�ག་ཉམས་ཞིབ་པ་�་ཞབས་མེ་ཁལ་གྷ་རམ་རིས་ཆར(Michael-Graham-Richard) ལགས་�ི་�ེར་གཉེར་�་ཚ�གས(treehugger.com) �ི་�་ངོས་
(http://www.treehugger.com/cars/25-cars-are-causing-90-air-pollution-we-breathe-new-study-finds.html འདི་ལས་ཞིབ་�་གཟིགས་�བ།
8

�ང་ཁམས་�གས་བཙ�ག་གི་�གས་�ེན་དང་འ�ག་འ�ས།

ཞིག་ཡོང་མིན་དེ་ཡང་གནས་�ལ་འདིའི་ཐོག་མཐའ་བར་ག�མ་ལ་�ས་ལོན་གཙང་མ་�ས་ཏེ། ལག་ལེན་དོན་འ�ོང་ཡོང་
བའི་�་འ�ལ་གནད་�ན་ཞིག་�ེལ་�་དེ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་རེ་�ངས་མ་གཏོགས་�ི་�ེར་གཉིས་�ིས་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་དང་
�ག་བསམ་�མ་དག་གིས་ལག་ལེན་དོན་འ�ོང་ཞིག་གནང་གི་ཡོད་ཚ�ད་མི་འ�ག་�ེ། 15དཔེར་ན། �་ནག་�་�ར་མཚ�ན་ན་
�ང་ཁམས་�བས་བཙ�ག་གི་གནས་�ངས་�བ་ཆེན་�ང་�བས། གནས་�ལ་དེ་�ིར་མི་�བ་པའི་ཐབས་ཤས་སམ་གནས་�ལ་
གང་དེ་གསང་�་ཅི་�བ་�ེད་�་ལས། དོན་དངོས་�བ་ཆེན་�ི་གནས་�ལ་དེའི་འ�ག་འ�ས་དང་མ་འོངས་པར་བ�ར་�་
གནས་�ལ་དེ་འ�་མི་ཡོང་བའི་ཐབས་�ལ་ལ་�ོས་བ�ར་དེ་ཙམ་�ེད་�ི་མི་འ�ག་པ་�་�་རེད།
ཡིན་ན་ཡང་དེ་རིང་སང་ཉིན་བ�་འ�ིན་�ི་�ས་རབས་ཡིན་པས་རེ་འགའ་མ་གཏོགས་ཤར་�བ་�ི་མི་ཚང་མར་
�ང་ཁམས་�གས་བཙ�ག་གི་གནས་�ངས་ཅི་�ར་ཡོད་མེད་དང་། གནས་�ངས་འདིའི་འོག་ནས་མིའི་རིགས་�ི་ཚ�་�ོག་ཅི་
ཙམ་འ�ོག་ཟིན་པ་དང་། འ�ོག་བཞིན་པ། འ�ོག་པར་འ�ར་བསོགས་ཕལ་ཆེར་གསལ་གསལ་ཐང་ཐང་ཞིག་ཆགས་ཡོད། རེད་
དེ་འེ་ཅག་བོད་པ་�མས་ལ་ཁོར་�ག་�ང་�ོབ་�ེད་པའི་�ོལ་�ན་�ི་འ�་ཤེས་མེད་པ་དང་། འདེའི་�ོགས་དོ་�ར་གནང་
བའི་བ�ད་ལམ་གང་འཚམས་ཡོད་ན་ཡང་གལ་ཆེའི་རང་བཞིན་ངོས་མ་ཟིན་པའི་གནས་�ངས་འོག ད་�ང་�ང་ཁམས་
�གས་བཙ�ག་ཅེས་པའི་ཡོངས་�བ་�ི་�ད་ཆ་ལ་གོ་བ་མ་ལོན་པའི་ཚད་ན་ཡོད་པས། བོད་ཡིག་བོད་�ད་�ི་ལམ་ནས་རང་
�ང་ཁོར་�ག་དང་འ�ེལ་བའི་གནས་�ལ་མཁོ་�ོད་དང་། �ག་པར་�་ཆེས་ཉེན་ཚ�་བའི་�ང་ཁམས་�གས་བཙ�ག་གི་གནས་
�ངས་འདི་བཞིན་བོད་ཁམས་ཡོངས་ལ་ཛ་�ག་གི་ཉེན་བ�་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་ཟོལ་�ིས་�ེང་�་ཆེས་གལ་ཆེ་བར་མཐོང་བས། ད་
ལམ་�ས་པས་�ང་ག�ག་ལག་�ོབ་�འི་�ེལ་འ�བ་�ི་བར་གསེང་དག་ནས་ད�ད་བ�ོད་�ང་�་འདི་ཆེད་�་�ིས་པའི་�ལ་
ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་ད�ད་བ�ོད་འདི་འ�ི་བར་བོད་ཡིག་གི་�་ཆ་ཧ་ཅང་�ང་�ང་ཞིག་ལས་མེད་�བས་ད�ད་བ�ོད་འདི་
ད�ིན་ཡིག་གི་�་ཆ་གཙ�ར་བོར་�ས་ཏེ་�ིས་ཡོད་པས། ཅིག་�ས་ན་�ོམ་ཡིག་འདི་དེ་ཙམ་འ�ས་�ོ་ཚང་བ་ཞིག་�ང་མེད་
ཤས་ཆེ་བས་གལ་�ིད་འགལ་འཛ�ལ་རིགས་�ང་ཡོད་ཚ�་�ས་པས་�ོག་པ་པོ་�མས་ལ་དགོངས་སེལ་�། ཡང་ཅིག་�ས་ན་�ང་
ཁམས་�གས་བཙ�ག་དང་འ�ེལ་བའི་ད�ད་བ�ོད་བོད་ཡིག་གི་ལམ་ནས་མཇལ་བ་ཧ་ཅང་�ང་བས་�ོམ་ཡིག་འདི་འ�ང་
འ�ར་�ང་ཁམས་�གས་བཙ�ག་གི་�ོར་ལ་ཆེད་གཉེར་�ི་�ག་ལས་ གནང་མཁན་ཚ�ར་ད�ད་གཞིའི་ས་བོན་ཙམ་�་སོང་ཡོད་
ཤས་�ང་ཆེ་བས། �ོམ་ཡིག་འདིར་�ས་ཚ�ད་ལོགས་�་བཏང་བ་ དེ་ཡང་དོན་ཕན་�ན་པ་ཞིག་�ང་ཨང་�མ་པའི་�ོ་བ་དང་
བཅས་�ོམ་ཡིག་འདི་རེ་ཞིག་ལེགས་པར་མ�ག་�ིལ་བའི་དོད་དོ།། །།
�ི་ལོ་༢༠༡༦་�་བ་༨་ཚ�ས་༢༥་ཉིན་འ�བ་པར་�ས།
འ�ིན་ལས་འོད་ཟེར་རམ་�་�ག་པོས།
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