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བསེ་ཡབ། (མཆོག)



བསེ་ཡབ། (དམན་པ། )



བསེ་ཡབ།

1) 'ལ་)ིའི་མིང་གི་ཐ་0ད། (མཆོག) Chaenomeles tibetica
(དམན་པ།) Chaenomeles speciosa

2) 6ེ་ཚན། ཤིང་གི་9ན་6ེ།
3) རིགས། མཆོག་དམན་གཉིས།
4) <ེ་གནས། བོད་དང་། མོན་=་དབང་སོགས་ས་བབས་དམའ་བའི་ནགས་གསེབ་སོགས་>་<ེ་བ་མང་།
5) བ?་@ས་དང་ལས་Aོན། )ི་B་ ༩ པ་ཙམ་ལ་བ?ས་ཏེ་ག?བ་ནས་Fེམ་གསེད་Gེད་དགོས།
6) རོ་དང་Hས་པ། Iར་ལ་ཁ། K་Lེས་ཁ་བ། Hས་པ་Mབ་ཅིང་Oོ་བ།

7) ཕན་Hས། བད་ཀན་ཚ་བ་སེལ། ཕོ་བའི་ནད། འ@ས་ནད་Rག་པ།ོ ཟས་མི་འT་སོགས་ལ་ཕན། དེ་མིན་U་བ་O་བའི་ནད་ལ་མཆོག་?་ཕན།



!ན་-།



9ན་V། (V་དམར།)

1) 'ལ་)ིའི་མིང་གི་ཐ་0ད། Alpia officinarum . '་གར་Wི་Xལ་Fད། Ayurvedic: Rasna
2) 6ེ་ཚན། Yམ་Zའམ་ཐང་9ན་Wི་6ེ།
3) <ེ་གནས། '་གར་ནང་གི་ས་Uལ་ཕལ་ཆེ་བའི་ནང་<ེ་ཞིང་། འདེབས་ལས་\ང་Gེད་པ་ཡིན།
4) འ]་@ས་དང་ལས་Aོན། )ི་B་༩པ་ཙམ་ལ་^་བ་བ?ས་ཏེ་ག?བ་ནས་Fེམ་གསེད་Gེད་དགོས།
5) རོ་དང་Hས་པ། ཚ་མངར། K་Lེས་ཁ་བ། Hས་པ་_ོད།
6) ཕན་Hས། ཕོ་བ་དང་མཆེར་Hས་ཉམས་པ་དང་། `ང་བའི་ནད། ཁ་ཟས་མ་K་བ། ཕོ་བ་aག་གཟེར་སོགས་ལ་ཕན། དbལ་c་བཙd་བeའི་

གཡའ་fི་བའི་gས་\ི་ཡ་Wལ་གཅིག་ཡིན།



བཅའ་%།



བཅའ་V།

1) 'ལ་)ིའི་མིང་གི་ཐ་0ད། Zingiber officinale. '་གར་Xལ་Fད། Ayurvedic: Arderakam
2) 6ེ་ཚན། Yམ་Zའམ་ཐང་9ན་Wི་6ེ།
3) <ེ་གནས། '་གར་ནང་གི་ས་Uལ་ཕལ་ཆེ་བའི་ནང་འདེབས་ལས་Gེད་པ་ཡིན།
4) བ?་@ས་དང་ལས་Aོན། )ི་B་ ༩ པ་ཙམ་ལ་བ?ས་ཏེ་ག?བ་ནས་Fེམ་གསེད་Gེད་དགོས།
5) རོ་དང་Hས་པ།། རོ་ཚ་བ། K་Lེས་ཁ་བ། Hས་པ་_ོད།

6) ཕན་ཡོན། བད་hང་iན་པའི་ནད་དང་། མེ་_ོད་ཉམས་པ། aངས་jག་གར་པོ་ཆགས་ནས་འཁོར་བ<ོད་དཀའ་བ་སོགས་ལ་ཕན།



-་.ོད།



V་kོད།

1) 'ལ་)ིའི་མིང་གི་ཐ་0ད། Hedychium gardnerianum. '་གར་Xལ་Fད། Ayurvedic: Gandhasati
2) 6ེ་ཚན། Yམ་Zའམ་ཐང་9ན་Wི་6ེ།
3) <ེ་གནས། '་གར་ནང་གི་ས་Uལ་ཕལ་ཆེ་བའི་ནགས་གསེབ་དང་ཐག་ཉེ་སར་<ེ་བ་མང་།
4) བ?་@ས་དང་ལས་Aོན། )ི་B་༩པ་ཙམ་བ?ས་ཏེ་ག?བ་ནས་Fེམ་གསེད་Gེད་དགོས།
5) རོ་དང་Hས་པ། རོ་ཚ་བ། K་Lེས་ཁ་བ། _ོད་ཞིང་Oོ་བ།
6) ཕན་ཡོན། བད་hང་iན་པའི་ནད་དང་། མེ་_ོད་ཉམས་པ། aངས་jག་གར་པོ་ཆགས་ནས་འཁོར་བ<ོད་དཀའ་བ་སོགས་ལ་ཕན།



ཙ1་2་ཀ



ཙl་m་ཀ

1) 'ལ་)ིའི་མིང་གི་ཐ་0ད། Capsicum fructesces (Chili)  '་གར་Xལ་Fད། yurvedic: 
Raktmarich

3) རིགས། རིགས་ཧ་ཅང་མང་།
4) <ེ་གནས། ས་Uལ་ཕལ་ཆེ་བའི་ནང་འདེབས་ལས་Gས་ནས་<ེ་བ་ཡིན།
5) བ?་@ས་དང་ལས་Aོན།། )ི་B་བ'ད་པ་ཙམ་ལ་9ིན་མཚམས་གང་Z་བ?ས་ཏེ་Fམ་གསེད་Gས་ནས་9ན་ལ་)ོད་དགོས།
6) རོ་དང་Hས་པ། རོ་ཚ་བ། K་Lེས་ཁ་བ། Hས་པ་Mབ་ཅིང་_ོད།

7) ཕན་Hས། ཕོ་བའི་_ོད་ཉམས་པ་<ེད་ཅིང་གཞང་འoམ་དང་Wི་ནད་དང་། འོར་ནད། pིན་ནད། མཛr་ནད་སོགས་ལ་ཕན།



ཤིང་ཚ།



ཤིང་ཚ།

1) 'ལ་)ིའི་མིང་གི་ཐ་0ད། Cinnamomum zeylannicum (Dalchini) '་གར་Xལ་Fད། Ayurvedic: Teji
2) 6ེ་ཚན། ཤིང་9ན་Wི་6ེ།
3) རིགས། མཆོག་དང་། དམན་པ།
4) <ེ་གནས། ས་བབས་དམའ་བའི་ས་Uལ་ཕལ་ཆེ་བའི་ནང་<ེ་བ་ཡིན།
5) བ?་@ས་དང་ལས་Aོན། )ི་B་དs་པ་ཙམ་ལ་tན་པ་བ?ས་ཏེ་Fེམ་གསེད་Gེད་དགོས།
6) རོ་དང་Hས་པ། རོ་མངར་ལ་ཚ་བ། K་Lེས་མངར་བ། Hས་པ་uམ་ཞིང་_ོ།
7) ཕན་Hས། ཕོ་མཆིན་`ང་hང་ནད་དང་། hང་ནད་སེལ། vོ་Oག་Fེམ།



ཀ་ར5། (འཇམ་འ0ས།) 



ཀ་རw།

1) 'ལ་)ིའི་མིང་གི་་ཐ་0ད། Caealpinia bonduc.    '་གར་Xལ་Fད། Hindi: lata karanja
2)  6ེ་ཚན། ཤིང་གི་9ན་6ེ།
3) <ེ་གནས། བལ་Xལ་དང་། '་ནག '་གར་Wི་Xལ་ཚ་བ་ཆེ་སའི་ནང་གང་སར་<ེ།
4) བ?་@ས་དང་ལས་Aོན། )ི་B་དs་པ་ཙམ་ལ་འxས་Z་9ིན་མཚམས་>་བ?ས་ཏེ་Fེམ་དགོས། 9ན་@་མ་)ོད་གོང་fི་yགས་tས་པའི་

འxས་Z་Gེ་མའི་མང་Lེན་ཐོན་ཙམ་བzོས་ནས་)ོད་དགོས།

5) རོ་དང་Hས་པ། རོ་ཁ་ལ་བF་ཞིང་ཚ་བ། K་Lེས་ཁ་བ། Hས་པ་_ོད།
6) ཕན་Hས། མཁལ་མའི་ནད་དང་། མེ་_ོད་ཉམས་པ་སོགས་ལ་ཕན།



ཤིང་6ན།

བ#ེས་'ད་ཅན།

'ས་ཚད་ལེགས། 'ས་ཚད་འ.ིང་།



ཤིང་{ན།

1) 'ལ་)ིའི་མིང་གི་ཐ་0ད། Ferula asafoetida. (Hing)  '་གར་Xལ་Fད། Hindi: Hingu
2)  6ེ་ཚན། ཚl་བའི་9ན་6ེ།
3) རིགས། སེར་<། ཁམ་ནག སེར་Rག
4) <ེ་གནས། འདེབས་ལས་Gས་ནས་<ེ་བ་ཡིན།
5) བ?་@ས་དང་ལས་Aོན། )ི་B་ ༣ པ་ཙམ་ནས་ཚl་བ་ལེན་ནས་གཙང་མ་བཟོ་དགོས། 9ན་@་མ་)ོད་གོང་རས་ནང་བ?མས་ནས་hང་ཁར་

བཏགས་ནས་_ི་ཉམས་པར་G་བ་དང་། དེ་Lེས་^ི་མར་ནང་}ང་ཟད་བzོ་ནས་`ིབ་Fམ་Gེད་དགོས། རིམས་དང་གདོན་ལ་_ི་fིར་མི་

འཆོར་བ་Gེད་དགོས།

6)  རོ་དང་Hས་པ། རོ་ཁ་ལ་ཚ་བ། K་Lེས་ཁ་བ། Hས་པ་ཡང་ཞིང་_ོ་ལ་uམ་པ།
7) ཕན་Hས། pིན་ནད་འཇོམས། `ང་བའི་ནད་དང་། 0ིང་hང་། ཁ་ཟས་འT་བད་ཀན་སེལ། བ�ེན་_གས་ན་མjིས་པ་བ<ེད་པར་Gེད།



7ི་ཏང་ག



Gི་ཏང་ག

1) 'ལ་)ིའི་མིང་གི་ཐ་0ད། Embedica ribes. '་གར་Xལ་Fད། Hindi: Vavaring
2) 6ེ་ཚན། ཤིང་གི་9ན་6ེ།
3) <ེ་གནས། ས་བབས་དམའ་བའི་'་གར་ནང་གི་ས་Uལ་ཕལ་ཆེ་བའི་ནགས་གསེབ་?་<ེ་བ་དང།

འདེབས་ལས་\ང་Gེད་པ་ཡིན།

4) བ?་@ས་དང་ལས་Aོན། )ི་B་འxས་Z་9ིན་མཚམས་བཀོག་ཏེ་Fམ་གསེད་Gེད་དགོས།
5) རོ་དང་Hས་པ། རོ་ཚ་ལ་Iར་བ། K་Lེས་ཁ་བ། Hས་པ་ཚ་ལ་Oོ་བ།
6) ཕན་Hས་། pིན་Zའི་ནད་རིགས་དང་། གཞང་འoམ་སོགས་ལ་ཕན།



མ་;་<ེ།



མ་�་^ེ།

1) 'ལ་)ིའི་མིང་གི་ཐ་0ད། Butea monosperma. '་གར་Xལ་Fད། Hindi: Palasha
2) 6ེ་ཚན། ཤིང་གི་9ན་6ེ།
3) 6ེ་ཚན། ཁ་མདོག་གི་དGེ་བས་དཀར་དམར་གཉིས།
4) <ེ་གནས། '་གར་སོགས་ཚད་པ་ཆེ་བའི་Xལ་@་<ེ་བ་མང།
5) བ?་@ས་དང་ལས་Aོན། )ི་B་ ༨ ཙམ་ལ་གང་Z་བ?ས་ཏེ་fི་པགས་དོར་ནས་Fམ་གསེད་Gེད་དགོས། 9ན་@་མ་)ོད་གོང་Gེ་མའི་

ནང་Lེན་ཐོན་ཙམ་བzོས་ནས་)ོད་དགོས།

6) རོ་དང་Hས་པ། རོ་ཁ་ལ་ཚ་བ། K་Lེས་ཁ་བ། Hས་པ་བསིལ།
7) ཕན་Hས། མགོ་pིན། ཡ་pིན། ཁོང་pིན། གཞང་pིན་སོགས་pིན་ནད་རིགས་ལ་ཕན་ཞིང་། ཕོ་བའི་མེ་_ོད་<ེད།



གོ་7ེ།



གོ་Gེ།

1) 'ལ་)ིའི་མིང་གི་ཐ་0ད། Semecarpus anacardium '་གར་Xལ་Fད། Hindi: Bilawa
2)  6ེ་ཚན། ཤིང་གི་9ན་6ེ།
3) <ེ་གནས། '་གར་སོགས་ས་བབས་དམའ་བའི་ནགས་Uལ་@་<ེ་བ་མང་།
4) བ?་@ས་དང་ལས་Aོན། འxས་Z་9ིན་མཚམས་>་བ?ས་ནས་Fེམ་དགོས། 9ན་@་)ོད་Fམས་འོ་མའི་ནང་བཙdས་ནས་U་བ་རང་འཐིམ་

Gེད་དགོས།

5)  རོ་དང་Hས་པ། རོ་ཚ་བ། K་Lེས་ཁ་བ། Hས་པ་_ོ་ལ་Oོ་བ།
6) ཕན་Hས། �་pིན་ནར་མོ་སོགས་pིན་ནད་རིགས་དང་། ཕོ་བའི་རིམས་དང་Rག་པོ། �། �ེན་Zའི་ནད། c་སེར་སོགས་ལ་ཕན།



>ོས་དཀར།

+་སོ་འ.་བ་མཆོག ནག་པོ་དམན་པ།



!ོས་དཀར།

1) 'ལ་)ིའི་མིང་གི་ཐ་0ད། Boswellia serrata '་གར་Xལ་Fད། Hindi: Ral
2) རིགས། མཆོག་དང་། དམན་པ།

3) <ེ་གནས། '་གར་སོགས་ས་བབས་དམའ་ལ་Fམ་ཤས་ཆེ་བའི་རི་iེབས་>་<ེ་བ་མང་།
4) བ?་@ས་དང་ལས་Aོན། )ི་B་ ༩ ཙམ་ལ་ས་�ོ་སོགས་མེད་པའི་ཚl་བ་བ?ས་ནས་Fེམ་དགོས།
5) རོ་དང་Hས་པ། རོ་ཁ་ལ་བF་བ། K་Lེས་ཁ་བ། Hས་པ་བསིལ་ལ་�ལ་བ།
6) ཕན་Hས། c་སེར་Wི་ནད་སེལ་ཤིང་Fེམ་པར་Gེད་པ་དང་། hང་ནད། པགས་པའི་ནད། �ིག་hག་�ངས་པ་སོགས་ལ་ཕན།



ཤེལ་ཏ།



ཤེལ་ཏ།

1)  'ལ་)ིའི་མིང་གི་ཐ་0ད། Resin of Pinus. 
2) 6ེ་ཚན། ཚl་བ་ཐང་cའི་6ེ།
3) རིགས། ཐང་ཤིང་དང་། �ོན་ཤིང།

4)  <ེ་གནས། ས་Uལ་ཕལ་ཆེ་བའི་ནང་བཏབ་ནས་<ེ་བ་ཡིན།
5) བ?་@ས་དང་ལས་Aོན། @ས་ངེས་མེད་ལ་བ?ས་ནས་ཉར་ཚགས་Gེད་དགོས།
6) རོ་དང་Hས་པ། རོ་བF་ལ་མངར་བ་། K་Lེས་ཁ་བ། Hས་པ་ཚ་ལ་Fམ་པ།
7) ཕན་Hས། �་བ་འཛlན། �ས་ཆག་�ོར། c་སེར་Fེམ་པར་Gེད།



ཐར་B།



ཐར་H།

1) 'ལ་)ིའི་མིང་གི་ཐ་0ད། Euphorbia wallichii.
2) 6ེ་ཚན། Yམ་Zའམ་ཐང་9ན་Wི་6ེ།
3) རིགས། ཐར་ཆེན་དང་། ཐར་cང་།
4) <ེ་གནས། བོད་དང་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་�ད་\ི་མཐོ་ཚད་ ༢༡༠༠ ནས་ ༣༦༠༠ བར་Wི་རི་iེབས་དང་ཐང་སོགས་ལ་<ེ་བ་ཡིན།
5) འ]་@ས་དང་ལས་Aོན། )ི་B་ ༩ པ་ཙམ་ལ་^་བ་བ?་Fབས་�ས་ཞོ་མི་ཟག་པར་Gས་ཞིང་ས་_ེག་བeས་ལ་fི་པགས་དང་ནང་�ང་དོར་
@མ་Zར་གཤག་བ?བ་དགོས། Oོ་བ?ལ་ཆང་བཟང་ནང་བཙd་དགོས། �ར་འ@ལ་c། 'ས་འ@ལ་ཨ་�་རའི་U་བ། གང་@་བཙd་ཡང་ར་ཤ་

@མ་གཅིག་�གས་ནས་U་བ་fེད་Fམ་@ས་>་ལེན་ནས་U་བ་རང་འཐག་Lེས་Fམ་ནས་ཞིབ་དZར་G་དགོས།

6) རོ་དང་Hས་པ། ཚ་བ། K་Lེས་ཁ་བ། Hས་པ་བསིལ་ཞིང་�ི་བ། @ག་ཤས་ཡོད།
7) ཕན་Hས། ཚ་`ང་གི་ནད་རིགས་]ར་@་�ོང་། དེ་མིན་c་བསགས་པ་དང་། �ོག་པ་གཉན་ཚད། zོ་ནད། t་ཐོར་སོགས་ལ་ཕན། ཐལ་བས་

Iག་པ་གཅོད་པར་Gེད། (ཆང་)�ན་ནད་སེལ། གཉན་pིན་སེལ། (c།) མཛr་_ེག་�མ་�ང་འབམ་c་སེར་ནད་སེལ། (ཨ་�འི་ཁ་
བ།) jག་མjིས་དང་འ@ས་བའི་ནད་སེལ།



Cར་7ིད།



@ར་Gིད།

1) 'ལ་)ིའི་མིང་གི་ཐ་0ད། Euphorbia kansui
2) 6ེ་ཚན། Yམ་Zའམ་ཐང་9ན་Wི་6ེ།
3) རིགས། འxས་Z་ཡོད་པ་མཆོག་དང་། འxས་Z་མེད་པ་དམན་པ།
4) <ེ་གནས། བོད་དང་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་�ད་\ི་མཐོ་ཚད་ ༢༡༠༠ ནས་ ༣༦༠༠ བར་Wི་རི་iེབས་དང་ཐང་སོགས་ལ་<ེ་བ་ཡིན།
5) འ]་@ས་དང་ལས་Aོན། )ི་B་ ༩ པ་ཙམ་^་བ་བ?་ནས་ནང་གི་�ང་དང་fི་tན་འ�ལ་ལ་ཡོས་ཚན་ནང་@་Xད་ཙམ་བ}ག་�ེ་
བ?ལ་དགོས།

6) རོ་དང་Hས་པ། མངར་ལ་ཁ་བ། K་Lེས་ཁ་བ། Hས་པ་_ོད། @ག་ཤས་ཡོད།
7) ཕན་Hས། �་�ལ་བ་གས།ོ ནད་རིགས་Oམས་�ོང་ཞིང་བད་ཀན་Iག་པར་Gེད།



fÞGÅ-Xï-Vïü
Thank you


