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!"ྤལ་&ོན་པོ།



!"ྤལ་&ོན་པོ།

1) +ལ་,ིའི་མིང་གི་ཐ་3ད། Meconopsis sp.
2) 5ེ་ཚན། &ོའི་8ན་5ེ།
3) རིགས། དཀར་སེར་དམར་&ོ་བཞི།
4) >ེ་གནས། མཐོ་ཚད་+་མཚ?འི་ངོས་ལས་མི་ཊར་ ༤༣༠༠ ནས་ ༥༤༠༠ བར་བོད་དང་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་Gད་Hང་རི་། གཡའ་ཤག

Jོ་གསེང་། Kག་རིག་ལ་>ེས་མ་མང།

5) བL་Mས་དང་ལས་Nོན། ,ི་O་༧།༨ པ་ཙམ་ལ་མེ་ཏོག་བLས་ཏེ་གཙང་མ་བTས་Uེས་V་ཕབ་Xེ་བསིལ་Yིབ་L་Zེམ་དགོས།
6) རོ་དང་[ས་པ། རོ་མངར་ལ་བZ་བ། \་Uེས། མངར་བ། [ས་པ་བསིལ་བ།

7) ཕན་[ས། ]ོ་མཆིན་ཚད་པ་མ་_ས་སེལ། `ག་པར་དཀར་པོས་བད་aང་གི་ནད་འཇོམས་པར་cེད།



-་ག་གེ་སར། བར་ད+ས་པ་གེ་སར། 3ི་པ4ྨ་གེ་སར།



པ"ྨ་གེ་སར།

1) +ལ་,ིའི་མིང་གི་ཐ་3ད། Bombax. ceiba. +་གར་dི་eལ་Zད། Ayurvedic: Salmali Hindi: 
Semal Sanskrit: Shalmali, Mocha, 

2) 5ེ་ཚན། ཤིང་8ན་dི་5ེ།
3) >ེ་གནས། +་གར་dི་ས་fལ་མང་ཆེ་བའི་མཐོ་ཚད་+་མཚ?འི་ངོས་ལས་མི་ཊར་ ༡༥༠༠ ཡས་མས་ལ་>ེ་བ་མང་། དེ་བཞིན་འhག་eལ།

བལ་eལ་སོགས་iི་རི་jེབས་ནགས་གསེབ་དང་། རོང་མཚམས། kང་ཐང་སོགས་l་>ེ་བ་མང་།

4) འm་Mས་དང་ལས་Nོན།། ,ི་O་གlམ་ནས་n་པ་ཙམ་dི་དoིད་ཀ་མེ་ཏོག་འཆར་བའི་Zབས་བLས་ཏེ་བསིལ་སར་Zམ་ནས་8ན་ལ་
,ོད་དགོས།

5) རོ་དང་[ས་པ། མེ་ཏོག རོ་བZ་བ། \་Uེས་ཁ་བ། [ས་པ་བསིལ།

6) ཕན་[ས། ]ོ་བ་དང་། མཆིན་པ། 3ིང་བཅས་iི་ཚད་པ་མཐའ་དག་ལ་ཕན།



ཟི་ར་དཀར་པོ།



ཟི་ར་དཀར་པོ།

1) +ལ་,ིའི་མིང་གི་ཐ་3ད། Cuminum cyminum L. +་གར་dི་eལ་Zད། Ayurvedic: Sventajiraka
Hindi: Jeera, Saphed jira,  Sanskrit: Jeeraka, Jira, Jiraka, Jirana, 
Mitajaji

2) 5ེ་ཚན། &ོ་8ན་dི་5ེ།
3) རིགས། མཆོག་དང་དམན་པ་རིགས་།
4) >ེ་གནས། +་གར་དང་། བལ་eལ། +་ནག་སོགས་མཐོ་ཚད་+་མཚ?s་ངོས་ལས་མི་ཊར་ ༡༢༠༠ ནས་༣༢༠༠ བར་dི་ན་Hང་དང་། &ོ་

uམ་dི་གསེབ། Zམ་ཤས་ཆེ་བ་སོགས་l་>ེས་ཤིང་། འདེབས་འvགས་iང་cེད།

5) བL་Mས་དང་ལས་Nོན། ,ི་O་བ+ད་པ་དང་དw་བ་གང་xང་ནང་འKས་y་8ིན་མཚམས་l་བLས་ཏེ་Zམ་ནས་8ན་ལ་,ོད་དགོས།
6) རོ་དང་[ས་པ།། རོ་མངར་ལ་ཚ་བ། \་Uེས་ཁ་བ། ངོ་བོ་3ོམས།

7) ཕན་ཡོན། ]ོ་ཚད་iི་ནད། ཁ་ཟས་མི་འz་བ། དང་ག་འགག་པ་སོགས་ལ་ཕན།



ཟི་ར་ནག་པོ།



ཟི་ར་ནག་པོ།

1) +ལ་,ིའི་མིང་གི་ཐ་3ད། Nigella sativa L. Synonyms: Nigella indica Roxb. +་གར་eལ་Zད།
Ayurvedic: Upakuncika Kalonjijirum Hindi: Kala jira, Kalajaji

2) 5ེ་ཚན། &ོ་8ན་dི་5ེ།
3) རིགས། ,ིར་བཏང་། ཟི་ར་དཀར་པོ། ཟི་ར་སེར་པོ། ཟི་ར་ནག་པོ།
4) >ེ་གནས། བོད་{ོངས་དང་། འhག་eལ། བལ་eལ། +་གར་dི་མངའ་5ེ་པན་ཇབ་དང་། གྷ་ཝར་dི་རི་བGད་སོགས་iི་སའི་མཐོ་ཚད་+་

མཚ?འི་ངོས་ལས་མི་ཊར་ ༢༥༠༠ ཡས་མས་iི་ས་བབ་~ང་དམའ་བའི་རི་kང་དང་། ལམ་�ར། ཞིང་གི་�་སོགས་དང་། འདེབས་འvགས་

cས་ཏེ་>ེས་པ་མང་།

5) བL་Mས་དང་ལས་Nོན།། ,ི་O་བ+ད་པ་ཙམ་ལ་འh་w་8ིན་མཚམས་བLས་ཏེ་Zམ་གསེད་cས་ནས་8ན་ལ་,ོད་དགོས།
6) རོ་དང་[ས་པ། རོ་མངར་ལ་ཚ་བ། \་Uེས་མངར་བ། [ས་པ་�ོད་ལ་�མ།

7) ཕན་[ས། མཆིན་ནད་Yང་བ་དང་། ཕོ་བའི་�ོད་ཉམས་པ། ཟམ་མི་འz་བ་སོགས་ལ་ཕན།



ལ་ལ་9ད།



ལ་ལ་+ད།

1) +ལ་,ིའི་མིང་གི་ཐ་3ད། Trachyspermum roxburghianum ( DC. ) Craib. +་གར་eལ་Zད།

Ayurvedic: Mulaka Hindi: Ajmud, Randhuni Sanskrit: Ajaoda
2) 5ེ་ཚན། &ོའི་8ན་dི་5ེ།།
3) རིགས། ལ་ལ་�ད་མཆོག(+) ལ་ལ་�ད་དམན་པ་(བོད།) 
4) >ེ་གནས། བོད་{ོངས་དང་། +་གར། བལ་eལ། ལ་�གས་སོགས་iི་སའི་མཐོད་ཚད་+་མཚ?འི་ངོས་ལས་མི་ཊར་ ༢༩༠༠ ནས་ ༣༢༠༠ བར་dི་

ན་གཤོངས་དང་། རི་jེབས། �་གསེབ་སོགས་l་>ེས་པ་དང་། འདེབས་འvགས་cས་ཏེ་>ེས་པ་ཡང་མང་།

5) བL་Mས་དང་ལས་Nོན། ,ི་O་བ+ད་པ་དང་དw་བའམ་འKས་y་8ིན་མཚམས་l་བLས་ཏེ་མ་xལ་པར་Zམ་ནས་8ན་ལ་,ོད་དགོས།
6) རོ་དང་[ས་པ། རོ་ཚ་བ་དང་། \་Uེས་ཁ་བ། [ས་པ་�ོད།
7) ཕན་[ས། ཕོ་བའི་མེ་�ོད་ཉམས་པ་དང་། ཟས་མི་འz་བ་སོགས་ཕོ་ནད་Yང་བ་ལ་ཕན།



སོ་མ་ར་ཛ།



སོ་མ་�ཱ་ཛ།

1) +ལ་,ིའི་མིང་གི་་ཐ་3ད། Hibiscus abelmoschus +་གར་dི་eལ་Zད། Hindi: lataketrurikam, 
Latakasturka, Mushkdana Sanskrit: latakasturika

2)  5ེ་ཚན། ཤིང་8ན་dི་5ེ།
3) >ེ་གནས། བལ་eལ་དང་། +་ནག +་གར་dི་eལ་ཚ་བ་ཆེ་སའི་ནང་གང་སར་>ེས་པ་དང་། འདེབས་འvགས་cས་ཏེ་>ེས་པའང་ཡོད།
4) བL་Mས་དང་ལས་Nོན། ,ི་O་དw་བ་ནས་བ~་གཅིག་བར་འKས་y་8ིན་མཚམས་l་བLས་ཏེ་བསིལ་སར་Zམ་ནས་8ན་ལ་,ོད་དགོས།
5) རོ་དང་[ས་པ། རོ་མངར་བ། \་Uེས་མངར་བ། [ས་པ་བསིལ་ཞིང་�བ།
6) ཕན་[ས། �མ་y་�་སེར་dི་ནད་དང་། པགས་པར་�་ཐོར་>ེས་ནས་ཟ་འ�ག་ལངས་པ། �ིན་ནད་སོགས་ལ་ཕན།



སོ་མ་<ཱ་ཛ། Psoralea corylifolia L. Hindi: Somaraj, Babchi



ཐལ་དཀར་?ོ་@ེ།



ཐལ་ཀ་Jོ་Uེ།

1) +ལ་,ིའི་མིང་གི་ཐ་3ད། Cassia tora L.. +་གར་eལ་Zད།་Hindi: Pavand, Chakarat, 
2)  5ེ་ཚན། &ོའི་8ན་dི་5ེ།
3) རིགས། གང་y་�་མོ་སེར་འཇོང་ཕོ། ཆེ་བ་�ི་ཀ་ཡོད་པ་མོ།
4) >ེ་གནས། +་མཚ?འི་ངོས་ལས་མི་ཊར་ ༡༧༠༠ ནས་ ༢༩༠༠ བར་dི་ས་བབ་~ང་དམའ་ཞིང་�ོད་ཚད་ཆེ་བའི་རི་ཐང་མཚམས་དང་། ལམ་

dི་�ར། ཤིང་uམ་dི་གསེབ། �་འYམ། ཞིང་གི་མཐའ་སོགས་l་>ེས་པ་མང་། འདེབས་འvགས་cས་ཏེ་>ེས་པ་ཡོད།

5) བL་Mས་དང་ལས་Nོན། ,ི་O་དw་བ་དང་བ~་བའི་བར་རམ། འKས་y་8ིན་མཚམས་l་བLས་ཏེའh་wའམ་ས་བོན་�ངས་ནས་Zམ་གསེད་
cེད་དགོས།

6)  རོ་དང་[ས་པ། རོ་ཁ་བ་དང་། \་Uེས་ཁ་བ། [ས་པ་3ོམས།
7) ཕན་[ས། �མ་y་�་སེར་dི་ནད་དང་། པགས་པར་�་ཐོར་>ེས་པ། ཟ་འ�ག་ལངས་པ། _ས་Xོབས་ཉམས་པ། �ིན་ནད་སོགས་ལ་ཕན།



གསེར་Aི་མེ་ཏོག



གསེར་dི་མེ་ཏོག Herpetospermum peduculosum

1) 5ེ་ཚན། &ོའི་8ན་dི་5ེ།
2) >ེ་གནས། ,ིར་བཏང་མཐོ་ཚད་+་ཚ?འི་ངོས་ལས་མི་ཊར་ ༡༨༠༠ ནས་ ༣༧༠༠ བར་ཙམ་ནགས་གསེབ་དང་uམ་ར་ལ་བཏབ་iང་>ེ།
3) རིགས། སོག་eལ་གསེར་dི་མེ་ཏོག་མཆོག། བོད་གསེར་dི་མེ་ཏོག་དམན་པ།
4) བL་Mས་དང་ལས་Nོན། ,ི་O་ ༨། ༡༠ ཙམ་ལ་འKས་y་བཀོག་ཏེ་Zམ་གསེད་cས་ནས་8ན་ལ་,ོད་དགོས།
5) རོ་དང་[ས་པ། རོ་ཁ་བ། \་Uེས་ཁ་བ། ངོ་བོ་བསིལ།
6) ཕན་[ས་། མ�ིས་པ་+ས་པ་དང་། ཕོ་བ་G་མ་སོགས་ལ་ཚ་བ་+ས་བ\གས་པ། དེ་མིན་�ན་པས་གཞན་འhམ་dི་ནད་སོགས་ལ་ཕན།



གསེར་Aི་9ད་+་མཆོག



གསེར་Aི་9ད་+་དམན་པ། Thladiantha cordifolia (BLUME) COGN



གསེར་dི་�ད་y། Thladiantha cordifolia (BLUME) COGN.

1) 5ེ་ཚན། &ོའི་8ན་dི་5ེ།
2) རིགས། མཆོག་དམན་གཉིས།
3) >ེ་གནས། ,ིར་བཏང་མཐོ་ཚད་+་ཚ?འི་ངོས་ལས་མི་ཊར་ ༨༠༠ ནས་ ༡༢༠ བར་ཙམ་ནགས་གསེབ་དང་uམ་ར་ལ་བཏབ་iང་>ེ།
4) བL་Mས་དང་ལས་Nོན། ,ི་O་ ༨། ༡༠ ཙམ་ལ་འKས་y་བཀོག་ཏེ་Zམ་གསེད་cས་ནས་8ན་ལ་,ོད་དགོས།
5) རོ་དང་[ས་པ། རོ་ཁ་བ། \་Uེས་ཁ་བ། [ས་པ་བསིལ།
6) ཕན་[ས། མ�ིས་པ་+ས་པ་དང་། ཕོ་བ་G་མ་སོགས་ལ་ཚ་བ་+ས་བ\གས་པ། དེ་མིན་�ན་པས་གཞན་འhམ་dི་ནད་སོགས་ལ་ཕན།



Dན་འFམ།

དམར་སེར་མ'་(ང་ཆེ་བ་མཆོག༼མགོ་དཀར། ༽ སེར་པོ་'ང་བ།༼3་གར། ༽ འབའ་ཤ་6ན་འ8མ།

ཁམས་6ན་འ8མ་དམར་པོ།

:གས་པོ་6ན་འ8མ།



�ན་འhམ།

1) +ལ་,ིའི་མིང་གི་ཐ་3ད། Vitis vinifera L +་གར་eལ་Zད། Hindi: Munkha, Dakh, Angur,
2)  5ེ་ཚན། ཤིང་8ན་dི་5ེ།
3) རིགས། དམར་སེར་མ�་�ང་ཆེ་བ། �ན་འhམ་སེར་པོ་�ང་བ་(+་གར།) འབའ་ཤ་�ན་འhམ། (མངར་རིས།) �གས་པོ་�ན་འhམ།
4) >ེ་གནས། མིས་འདེབས་འvགས་cེད་ཅིང་། [བ་ཨེ་ཤི་ཡ་དང་། +་གར་dི་ས་གནས་མང་ཆེ་བའི་ནང་འདེབས་ལས་cས་ཏེ་>ེས་པ་མང་ལ་+་

གར་cང་[བ་fལ་ལས་ཐོན་མང་། དེ་མིན་+་ནག་དང་e་རོབ་སོགས་ལ་ཡང་>ེ།

5) བL་Mས་དང་ལས་Nོན། ,ི་O་དw་བ་དང་བ~་གཅིག་བར་རམ། འKས་y་8ིན་མཚམས་l་བLས་ཏེ་བསིལ་Yིབ་L་Zམ་ནས་མ་xལ་པར་
ཉར་ཚགས་cས་ཏེ་8ན་ལ་,ོད་དགོས།

6)  རོ་དང་[ས་པ། རོ་མངར་བ། \་Uེས་མངར་བ། [ས་པ་བསིལ་བ།
7) ཕན་[ས། ]ོ་ཚད་དང་། ]ོ་གཅོང་། དyགས་མི་བདེ་བ། _ད་པ་བགོག་དཀའ་བ། Zོམ་དད་ཆེ་བ། རོ་ཙ་བ། མིག་ནད། བཤང་གཅིན་�ི་བ།

cིས་པའི་]ོ་ནད་དང་Zད་འཛ�ར་བ་སོགས་ལ་ཕན།



G་H།



s་l།

1)  +ལ་,ིའི་མིང་གི་ཐ་3ད། Coriandrum sativum L. +་གར་eལ་Zད། Ayurvedic: Kustumburu, 
Hindi: Dhaniya, 

2) 5ེ་ཚན། &ོའི་8ན་5ེ།
3) རིགས། དཀར་ནག་གཉིས།

4)  >ེ་གནས། uམ་�་སོགས་eལ་_ང་གང་སར་བཏབ་ནས་>ེ་བ་ཡིན།
5) བL་Mས་དང་ལས་Nོན། ,ི་O་བMན་པ་དང་བ+ད་པ་གང་xང་ཙམ་ལ་འKས་y་8ིན་མཚམས་བLས་ཏེ་མ་xལ་བར་Zམ་གསེད་cས་ནས་,ོད་

དགོས།

6) རོ་དང་[ས་པ། རོ་ཚ་ཞིང་མངར་ལ་ལན་�་བ་དང་། \་Uེས་ཁ་བ། ངོ་བོ་3ོམས་པ།
7) ཕན་[ས། �ག་པོ་,ིའི་ནད་དང་། ཟས་མི་འz་བ། དང་ག་འགག་པ། Zོམ་དད། སིབ་ཐོར་མ་8ིན་པ་སོགས་ལ་ཕན།



Iར་+།



-ར་.།

1) +ལ་,ིའི་མིང་གི་ཐ་3ད། Hippophae rhamnoides Common name: Sea burg thron +་གར་

eལ་Zད། Hindi:Dhurchuk
2) 5ེ་ཚན། ཤིང་གི་8ན་5ེ།
3) རིགས། ཆེ་བ་གནམ་Xར། འKིང་བ་བར་Xར། �ང་བ་ས་Xར།

4) >ེ་གནས། བོད་དང་ཧི་མ་ཡ་ཡའི་iི་ས་fལ་ཕལ་མོ་ཆེའི་�་kང་གི་ཉེ་འYམ་dི་་+་མཚ?འི་ངོས་ལས་མི་ཊར་ ༢༡༥༠ ནས་ ༤༦༢༠ བར་
Zམ་ཤས་ཆེ་བའི་ས་fལ་M་>ེ་བ་མང་།

5) བL་Mས་དང་ལས་Nོན། ,ི་O་བ+ད་པ་དང་དw་བ་ཙམ་ལ་འKས་y་8ིན་མཚམས་l་བཏོག་Xེ་ཉི་མར་Zམ་དགོས་པ་ཡིན།
6) རོ་དང་[ས་པ། རོ་�ར་བ་དང་། \་Uེས་�ར་བ། [ས་པ་བསིལ།
7) ཕན་[ས། ]ོ་ནད་དང་། �ག་འགགས་པ། �ག་འ�ིལ་བ། བད་ཀན་dི་ནད་སོགས་ལ་ཕན།



fÞGÅ-Xï-Vïü
Thank you


