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Affording Healthcare and Medication 
 
Lhasa Dialect 
Tibetan transcript: 
 
ཀ།  ཨ་ནས་ལམ་གསོལ་གསར་པ་ཞིག་ཆགས་གི་ཡོད་རེད། 
ཆེད་ཙང་དེ་ལམ་གསོལ་ག མ་པ་འ ་པོ་ཞིག་ཆགས་པ་རེད་སི། དེ་གཉིས་གང་ ང་ཆགས་གི་ཡོད་མ་རེད་སི། 
ད་མདོར་བ ས་པ་ཡིན་ན།  
 
ཁ། ཨ་ནས་ད་་་བོད་པའི་ད་་་ཨ་ནས་ད་ ན་ལགས་ད་བོད་པའི་འ ོད་བ ན་་ ོར་ལ་གཅིག་ག ང་དང་།  
 
ཀ། ད་བོད་པའི་འ ོད་བ ན་ ོར་ལ་ཡ་ད་ གནའ་ ་མོ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ནེ། 
བོད་ནང་ལོག་ལ་ཡ་དེང་རབ་གིས་ ན་གིས་ལམ་གསོལ་དེ་འ ་གང་དར་ཡོད་མ་རེད་བའ། གཅིག་་་ 
གནའ་བོའི་གསོ་བ་རིགས་པའི་ག ངས་ལ་བ ན་ཅེ་ནས་ ཨ་ནས་བོད་ནང་ལོག་ལ་ ན་བཅོས་ ེད་ ངས་དེ་འ ་་་ 
 
ཨ་ནས་ ན་བཅོས་ ེད་ ངས་དེ་འ ར་ཡང་ ིག་ ོལ་འ ་པོ་ཤེ་པོ་དེ་འ འི་ 
ཨ་ནས་་ ིག་ ོལ་ཡི་ངོ་བོ་དེ་འ འི་ཞེ་པ་ཞིག་བ ད་ཡོད་མ་རེད་བསམ་གི་འ ག། ིར་བཏང་ ན་ 
ེ་པོ་ཏ་ལ་་་་་གར་ས་་  

 
གས་པོ་རི་ལབ་ཡ་གི་ད་ ་ ོབ་ ་དེ་དག་གིས་འ གས་ ན་གནང་ ས་ནས་་ 

དེ་ནས་ ོབ་ འི་ནང་ལོག་ལ་ ན་གིས་ ོབ་ ོང་ ེད་ཡ་གིས་ལམ་གསོལ་ཞིག་ཡོད་རེད་དེ་ 
དེ་ནས་ཐོན་ནས་ངའི་དེ་དག་དེ་དེང་སང་ནང་བཞིན་གིས་ཁྱད་པར་ག་རེ་ཞིག་ཡོད་རེད་ལབ་ན་ 
དཔེར་ན་དེངསང་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ ན་དང་ ན་གིས་ཐོན་ ེད་དེ་དང་གང་གོ་ག་རེ་ཟེར་ན་་་དཔལ་འ ོར་ཁེ་ཕན་
གིས་ལམ་ གས་གཅིག་གིས་ནང་ལ་འགྲོ་ཚར་རེད་བ།  དེང་སང་གིས་ ན་གིས་འགྲོ་ ངས་དེ་བཤད་པ་ཡིན་ན་་ 
གནའ་ ་མོ་བོད་ནང་ལ་དེ་འ ་ཡོད་ས་མ་རེད། 
ན་པ་དེ་དག་དེ་ཐོན་པའི་ ེས་ལ་ཡ་ ི་ཚགས་ཞབས་ ་ཁོ་ན་བསམ་ ོ་བཏང་ཅེ། 

ཨ་ནས་བོད་ ན་དེ་གཙ་བོ་ག་རེ་ཟེར་ན་ནང་པ་སངས་ ས་གྱིས་ཆོས་དང་འ ེལ་བ་ གས་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་ ིར་ག
ཞན་པ་ཡ་ཕན་ཐོག་ཡ་གཙ་བོ་བསམ་ ོ་བཏང་བ་མ་གཏོགས་ 
དེ་ནས་ཁེ་ཕན་ལེན་ཡ་དེ་དག་དེའི་བསམ་ ོ་ཡོད་ས་མ་རེད། དེ་མ་ཡིན་པ་ག ང་ཙམ་ 
ན་དེ་ཚང་གི་ངོ་བོ་ལ་བ ད་ཡོད་མ་རེད། གནའ་བོའི་བོད་ལ། ད་དེང་སེང་འ ་པོ་ཆ་བཞག་ན་ 

ད་གཅིག་ ི་ཚགས་གང་ཡིན་ན་ དཔེར་ན་ ི་ ལ་ཨ་རི་འ ་པོ་ཞིག་བསམ་ ོ་བཏང་པ་ཡིན་ན་།  
དེ་བ་ལ་ ན་གིས་ཐོན་ ེད་དེ་དག་དེ་ཕར་བ ས་ན་ཡག་པོ་ཤེ་པོ་ཞིག་ཡོད་རེད་དེ་། 
ཡང་ཁོ་རང་ཁོ་རང་ནང་ལོག་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཤེ་པོ་ཡོད་རེད། insurance 
ལབ་ཡ་དེ་དག་དེ་ཉོ་དགོས་ཡ་དང་ཡང་ 



insuranceཉོས་པ་ཡིན་ན་ཡང་དེ་ནང་ལོག་ལ་གཅིག་གིས་བ ་ཆ་གང་ཚང་དེ་ཚ་ཡང་ག་རེ་ཟེར་ན་ ཨ་་་ 
ཨ་ནས་ ན་བཅོས་ ས་ བ་ཡ་ཡོད་པ་དང། ཡང་ནད་འཛའ་ ག་པོ་དེ་འ ་ གས་སོང་ན་ཡང་དེ་དག་དེ་་ 
ད་་ཁོ་ཐོན་ ེད་དེ་ ད་གི་མེད་པ་དང  དེ་འ འི་དཀའ་ངལ་ གས་ཆེན་པོ་ཤེ་པོ་ཞིག་ཡོད་རེད་སི། ཆེད་ཙང་ 
་གར་ནང་ལ་དཔེར་ན་དེང་རབ་གི་ ན་གིའི་ལམ་ གས་ནང་ལོག་ལ་འགོྲ་གི་ཡོད་རེད་དེ་་་ སག་ཆེན་པོ་ཞིག་གི

ས་་ ཡིན་ནེ་ལེ་ག་རེ་ཟེར་ན་ ་གར་ནང་ལ་ཡང་ insurance 
ལབ་ཡ་དེ་མ་ཉོ་ཡ་ ེ་ནེ་འགྲོ་ཡ་དེ་ གས་ཆེ་འ ་པོ་གཅིག་ཡོད་རེད་བའ། དེ་ཡིན་པ་ག ང་ཙང་ 
དེ་ཡང་ཁོ་རང་ལ་དཀའ་ངལ་ག་རེ་ཡོད་རེད་ག ང་པ་ཡིན་ན་ 
ཡང་ད ལ་མེད་མཁན་དེ་དག་དེ་འཛའ་ ག་པོའི་ན་ཚ་དེ་འ ་ན་སོང་ན་ 
ཡང་ད ལ་མེད་པ་ཡིན་ན་ ན་བཅོས་ ེད་མ་ བ་ཡ་ཡི་དཀའ་ངལ་དེ་འ ་ཡོད་རེད་སི། 
ཆེད་ཙང་དེ་ཡིན་པ་གསང་ཙང་གནས་ ལ་ག་རེ་ཡིན་པ་ཡིན་ནེ་ཡག་འ ག་ཉན་འ ག་ད་བཤད་ཡ་ཡོད་རེ་པའ།  
ཆེད་ཙང་བོད་ནང་ལོག་ལ་ ོན་མ་ཡིན་ན་ཡང་དེ་འ འི་ལམ་གསོལ་དེ་གཙ་བོ་ཕན་ བས་ཡོང་གིས་ཡོད་རེད་་་་ 
ཕན་ བས་གིས་ཆེད་ ་ག་རེ་ཟེར་ན་ ན་བཅོས་ ེད་གི་ཡོད་རེད། 
ཡིན་ན་ད་དེ་གིས་ཡང་ ན་གིས་ད་གང་ག་བཅོས་ བ་གི་ཡོད་མེད་ཡང་ ི་བ་ཞིག་ཆགས་བ ད་གི་ཡོད་རེད་སི། 
ཨ་དེ་དོས་ ་ ་ཡ་ཡིན།  
 
ཁ། ཨ་ནས་ད་ ན་ལགས་ཁྱོད་རང་ ་གར་ནས་མང་པོ་བ གས་སོང་ངའ། 
ཨ་ནས་གལ་ ིད་ ་གར་ནང་ལ་ཡ་ཐོབ་བགྱག་གོ་བགྱག་ཁྱོད་རང་ད་གཉོངས་པ་སོགས་མགོ་ན་བ་དེ་འ ་ ས་པ་
ཡིན་ན་ཨ་ནས་ལམ་སང་ ན་ཁང་ལ་འགྲོ་ཆོག་ཆོག་ཡོད་ན་ཡང་ཨ་རི་ནང་བཞིན་appointment 
དང་མང་པོ་ཞིག་དགོས་གི་འ ག་འ། ད་དེ་གང་འ ་ ་ཡིན་ན་ 
 
 ཀ། ད་དེ་ད་ དེ་འ ་ལམ་སང་དང་འགྲོ་ད་ཆོག་ཆོག་འ ་པོ་ཞིག་ཡོད་རེད་བའ། 
་གར་ལ་ང་ན་བ་འ ་པོ་ཞིག་ཡིན་ན་ 

ན་ཚ་ ང་སའི་རིགས་དེ་དག་ན་པ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ང་རང་ལ་ད ལ་འ ་པོ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཨ་ནས་ངའི་དེ་ ན་བཅོ
ས་ ས་ཡ་ལ་ བས་བདེ་པོ་ཞིག་ཡོད་རེད། ཉི་མ་མང་པོ་བཀག་ ེད་ནས་ ན་པ་ལ་appointmentབཟོ་དགོས་ཡ་ 
ན་པ་ གས་ཡ་གི་དེ་འ འི་ཡང་གཅིག་ ས་ཚད་བཟོ་དགོས་ཡ་དེ་འ ་འ ་པོ་དེ་འ ་གང་ཡོད་མ་རེད། 

ཡིན་ནེ་ཁོ་ག་རེ་ལབ་པ་ཡིན་ན་གལ་ ིད་ད ལ་མེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཨ་ནས་ཁོ་ལ་ཡ་ ན་བཅོས་རགས་
ཡ་ཁག་པོ་ དེ་ནད་ཁོ་ཧ་ལམ་ན་ཚ་དེའི་འོག་ནས་བ ད་བ ད་དགོས་ཡ་དེ་འ འི་དཀའ་ངལ་ཡོད་རེད་སི། 
ད་ ་གར་ནང་ལ་ཡ་གཅིག་ག་རེ་མཐོང་ཡ་འ ག་དོས་ ་ལབ་པ་ཡིན་ན་ ན་དེ་དག་དེ་རགས་བདེ་པོ་ཤེ་པོ་ཞིག་ 
ཨ་ནས་དེའི་ བས་ལ་ཡ་ ན་དེ་དག་དེ་སོ་སོའི་ཚང་གིས་ངོ་བོ་གནད་ཡོད་པ་ག ང་ཙང་། 
ན་དེ་དག་དེ་ཡང་གཅིག་ཁོངས་བདེན་མ་ཡིན་པའི་ ན་རིགས་བཟོ་ཡ་དེ་འ ་  དེ་འ འི་ཡོང་གི་ཡོད་ས་རེད།   

 
 
 
 
 
 
 



English translation: 
 
A: Then this is becoming a new custom, therefore it is the third one.  
 
B: …hahhah… Then Teacher, could you talk a little about [the]Tibetan health system? 
 
A: Well, if I were to talk about [the] Tibetan health system… well in the ancient times, 
there is no modern medical system like we do now.  So there is not a systemized medical 
system, it is kind of informal. Actually, there was a medical school called “Chakpori,” 
but the difference between those who graduated from that school and now is that, 
nowadays, medical facilities and products have become of a part of business product. In 
the old days, it was not like that in Tibet. The medical students after they graduate, they 
will only think about serving the community. Also since Tibetan medicine has strong 
connections with Buddhism, they primarily think about benefiting others and they don’t 
think about individual profits. Therefore, medicines were not considered as a business 
product. These days in any society, for example, in America even though medical it 
seems that the health facilities seem very sufficient, but there are many internal issues. 
You have to buy an insurance, and sometime even if you bought insurance, there are 
many things to consider such as its coverage because there is a limit. It might cover 
certain percentages of the total cost. If someone is in a critical situation, the health 
insurance might not cover the cost, and thus the person might not be able to get a 
treatment. Hence, there are such issues. In India there is a similar health plan, but the 
majority of the population does not buy health insurance. The problem with that is, when 
someone who is economically poor gets sick, they won’t be able to get the treatment 
because they cannot effort for the medical cost. Hence, there are always pros and cons for 
everything. In Tibet even though there are the doctors who were treating people in the 
means of serving the community, but the question is whether they were able to give a 
proper treatment or not. So that is also something that [there] needs to be concern about.  
 
B: So…since you lived in India for a long term, do you know if someone suddenly gets 
sick, how does it work? Can you directly go to see a doctor, or do you have to make an 
appointment? 
 
A: Well about that… you can directly go to see the doctor, but in India, for example, if it 
is me: if I were to get a minor sickness, and if I have money on me, then it will be easy to 
see a doctor and get treated. I don’t have to make an appointment ahead. But the question 
is, if it is someone who doesn’t have money, then that person might not be able to receive 
treatments and might die. One thing you could find in India is that it is very easy to get 
medications. Since medicines are part of the market, there are many cases that you will 
take fake medicines—illegal. In the United States, because there is the medical insurance, 
they are very strict about medical prescriptions. So you won’t be taking not prescription 
medications.  
 
A: In our Tibetan society, are they any… if I were to say in English “home run,” where 
people use natural resources to cure illness? 
 



B: Well, there should be such things because in Tibet most of the stuffs are considered 
collections of natural resources. Besides Tibetan medicines, there are different ways that 
people use to cure various diseases. But who knows how accurate they are? For example, 
one thing that I remember is that there are cases like kids’ livers get loose, and then 
people put water on wool and put it on the kid’s chest. This stops prana of fire in liver, is 
red and gives a feeling of heat. These types of methods are practiced in the society, but 
we don’t know whether those actually worked. 
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