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ཏང་:ན། (དཀར་པོ།)



ཏང་$ན། (ནག་པོ།)



ཏང་$ན།

1) 'ལ་)ིའི་མིང་གི་ཐ་/ད། Selinium wallichium (དཀར་པ།ོ) Sinolimprichtia alpina (ནག་པོ།)
2) 1ེ་ཚན། 4ོའི་6ན་1ེ།
3) རིགས། དཀར་ནག་གཉིས།
4) ;ེ་གནས། བོད་དང་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་?ད་@ི་མཐོ་ཚད་ ༣༨༠༠ ནས་ ༤༠༠༠ བར་Eི་F་གསེབ་G་དཀར་པོ་དང་། ནག་པོ་Iག་གསེབ་G་;ེ་

བ་ཡིན།

5) བG་Jས་དང་ལས་Kོན། )ི་L་ ༧ པ་ ༨ ཙམ་ལ་ཆ་ཚང་་བGས་ཏེ་བསིལ་སར་Pེམ་དགོས།
6) རོ་དང་Qས་པ། རོ་ཚ་བ། R་Sེས་ཁ་བ། Qས་པ་བསིལ་བ། (དཀར་པ།ོ) རོ་བP་ལ་ཚ་བ། R་Sེས་ཁ་བ། Qས་པ་Uི་ལ་Vལ་ཞིང་Pམ་ལ་Xོ་

བ།

7) ཕན་Qས། /ིང་ལ་ཚད་པ་Rགས་པ་དང་། Jག་ཚད་Zེར་བ། [ང་འཕར་བ། [ང་ནད་སོགས་ལ་ཕན།



ཐང་,ོམ་ལང་ཐང་/ེ། (མཆོག)



Physochlaina praealtaཐང་$ོམ་ལང་ཐང་(ེ། (དམན་པ།)



ཐང་\ོམ་ལང་ཐང་Fེ།

1) 'ལ་)ིའི་མིང་གི་ཐ་/ད། Hyoscyamus niger '་གར་]ལ་Pད། yurvedic: Dipya
2) རིགས། མཆོག་དང་། དམན་པ།
3) 1ེ་ཚན། ^མ་_འམ་ཐང་6ན་Eི་1ེ།
4) ;ེ་གནས། ལམ་`ར་དང་། aོང་གི་ཉེ་འaམ་སོགས་ལ་;ེ་བ་མང་།
5) བG་Jས་དང་ལས་Kོན།། )ི་L་ ༨ ཙམ་ལ་འIས་_་6ིན་མཚམས་b་གང་_་བGས་ཏེ་Pམ་གསེད་Zས་ནས་འc་6ན་ལ་)ོད་དགོས།
6) རོ་དང་Qས་པ། རོ་ཁ་ལ་ཚ་བ། R་Sེས་ཁ་བ། Qས་པ་dམ་ལ་Xོད། Jག་ཤས་fང་ཡོད།

7) ཕན་Qས། ཁོང་gིན་སོགས་gིན་ནད་@ིས་གཟེར་`ག་ལངས་པ་དང་། ཡ་gིན། སོ་gིན། aེ་ཚད། i་འIས་སོགས་ལ་ཕན།



ཚར་བོང་།

'་(ག་མཆོག དཀར་པོ་དམན་པ།



ཚར་བོང་།

1) 'ལ་)ིའི་མིང་གི་ཐ་/ད། Artemisia capillaris
2) 1ེ་ཚན། ^མ་_འམ་ཐང་Eི་1ེ།
3) རིགས། མཆོག་དང་། དམན་པ།
4) ;ེ་གནས། བོད་དང་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་?ད་@ི་མཐོ་ཚད་ ༣༢༠༠ ནས་ ༤༠༠༠ བར་Eི་Pམ་ཤས་ཆེ་བའི་རི་kང་གང་སར་;ེ།
5) བG་Jས་དང་ལས་Kོན། )ི་L་ ༨ ནས་ ༩ ཙམ་ལ་ཆ་ཚང་བGས་ཏེ་བསིལ་སར་Pེམ་དགོས། རབ་mང་ན་ཁnྜ་བཟོ་དགོས།
6) རོ་དང་Qས་པ། རོ་ཚ་ལ་ཁ་བ། R་Sེས་ཁ་བ Qས་པ་བསིལ་ལ་pབ་པ།

7) ཕན་Qས། aེ་བའི་ཚད་པ་དང་། qོ་ནད། ཚ་བས་rངས་པ་སོགས་ལ་ཕན།



ཏིག་ཏ།



ཏིག་ཏ།

1) 'ལ་)ིའི་མིང་གི་་ཐ་/ད། Swertia chirata. '་གར་Eི་]ལ་Pད། Hindi: charaytha
2) 1ེ་ཚན། 4ོའི་6ན་1ེ།
3) རིགས། '་ཏིག བལ་ཏིག བོད་ཏིག bམ་ཏིག ཟངས་ཏིག་འX་བ་འི་Uགས་ཏིག་དཀར་ནག Uགས་ཏིག་དཀར་ནག Uགས་ཏིག་ར་མགོ་

མ། གསེར་ཏིག་མཆོག་དམན་སོགས་ཏིག་ཏ་རིགས་འXེན་sགས་སོ།

4) ;ེ་གནས། '་བལ་སོགས་@ི་མཐོ་ཚད་མི་tར་ ༢༥༠༠ མན་Eི་ནགས་འaམ་དང་། F་གསེབ་G་;ེ་བ་མང་། ས་བབས་དམའ་སར་འདེབས་
ལས་@ང་Zེད་པ་ཡིན།

5) བG་Jས་དང་ལས་Kོན། )ི་L་༧ པ་ ༨ ཙམ་ལ་ཆ་ཚང་བGས་ནས་བསིལ་སར་Pེམ་དགོས།
6) རོ་དང་Qས་པ། རོ་ཁ་བ། R་Sེས་ཁ་བ། Qས་པ་བསིལ་ཞིང་pབ།
7) ཕན་Qས། མཆིན་ཚད་དང་། \ག་མ\ིས་ཚ་བའི་ནད་རིགས་མ་sས་སེལ་ཞིང་། vད་པར་Kོད་མ\ིས་@ི་ཚད་པ་སེལ། ཆིག་ཐང་གི་རིམས་

ནད་ལ་ཕན།



མ་/།



མ་Q།

1) 'ལ་)ིའི་མིང་གི་ཐ་/ད། Inula racemosa '་གར་]ལ་Pད། Hindi: pohkar mool
2)1ེ་ཚན། ^མ་_་ཐང་6ན་1།ེ
3) ;ེ་གནས། བོད་དང་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་?ད་@ི་མཐོ་ཚད་ ༢༨༠༠ ནས་ ༣༩༠༠ ཡས་མས་ནང་འདེབས་ལས་Zེད།
4) བG་Jས་དང་ལས་Kོན། )ི་L་༩ པ་ཙམ་ལ་F་བ་བGས་ཏེ་གཙང་མ་བwས་ནས་བསིལ་སར་Pེམ་དགོས།
5)  རོ་དང་Qས་པ། རོ་མངར་ཞིང་ཁ་ལ་ཚ། R་Sེས་མངར་བ། Qས་པ་/ོམས།
6) ཕན་Qས། [ང་\ག་འཐབ་པ་དང་བད་ཀན་Eི་ཚ་བ་སེལ། ཕོ་བའི་xེན་དང་བད་ཀན་འཇོམས། མེ་Xོད་བ;ེད་ཅིང་དང་ག་འZེད། ཆིག་ཐང་

གི་བད་ཀན་འཇོམས།



པར་པ་ཏ།



པར་པ་ཏ།

1) 'ལ་)ིའི་མིང་གི་ཐ་/ད། Hypecoum leptocarpum.
2) 1ེ་ཚན། 4ོའི་6ན་1ེ།
3) ;ེ་གནས། བོད་དང་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་?ད་@ི་མཐོ་ཚད་ ༣༥༠༠ ནས་ ༥༡༠༠ བར་Eི་རི་|ེབས་དང་། ཞིང་གསེབ་G་;ེ་བ་ཡིན

4) བG་Jས་དང་ལས་Kོན། )ི་L་ ༧ པ་ཙམ་ལ་ཆ་ཚང་བGས་ཏེ་i་ཕབ་ནས་Pེམ་དགོས།
5) རོ་དང་Qས་པ། རོ་ཁ་བ། R་Sེས་ཁ་བ། Qས་པ་བསིལ།
6) ཕན་Qས་། མ\ིས་པའི་ཚད་ནད་སེལ་བ་དང་། qོ་s་བ། རིམས་དང་Jག་ཚད་'ས་པ། མཆིན་པར་ཚ་བ་'ས་པ་དང་ཚ་བ་མ་6ིན་པ་

སོགས་ལ་ཕན།



པ་ཡག་1་བ།

2ག་3ིང་། གཡག་3ིང་།



པ་ཡག་F་བ།

1) 'ལ་)ིའི་མིང་གི་ཐ་/ད། Lancea tibetica
2) 1ེ་ཚན། 4ོའི་6ན་1ེ།
3) རིགས། འIས་_་ཆེ་བ་གཡག་/ིང་། }ང་བར་sག་/ིང་J་དZེ།
4) ;ེ་གནས། བོད་དང་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་?ད་@ི་མཐོ་ཚད་ ༣༠༠༠ ནས་ ༤༨༠༠ བར་Eི་ན་གཤོངས་དང་། ཞིང་གསེབ་G་;ེ་བ་མང་།
5) བG་Jས་དང་ལས་Kོན། )ི་L་ ༨ ཙམ་ལ་ཆ་ཚང་བGས་ཏེ་i་ཕབ་ནས་Pེམ་གསེད་Zེད་དགོས།
6) རོ་དང་Qས་པ། རོ་མངར་་ལ་ཁ་བ། R་Sེས་མངར་བ། Qས་པ་བསིལ།
7) ཕན་Qས། F་བས་qོ་བའི་F་~ན་ཆད་པ་གསོ་བ་དང་། qོ་s་བ་དང་qོ་�ག་འXེན། qོ་i་གསོ་}་སེར་Pེམ། འIས་_ས་/ིང་ནད་སེལ། L་

མཚན་འགགས་པ་\ག་rན་དང་?་མ་འXིལ་བ་བཤིག།ལོ་མས་པགས་ནད་དང་i་གསོ་བར་Zེད།



1་ཨ་ཝ།



F་ཨ་ཝ།

1) 'ལ་)ིའི་མིང་གི་ཐ་/ད། Lloydia serotina
2)  1ེ་ཚན། 4ོའི་6ན་1ེ།
3) ;ེ་གནས། བོད་དང་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་?ད་@ི་མཐོ་ཚད་ ༣༩༠༠ ནས་ ༤༤༠༠ བར་Eི་བ�ན་གཤེར་ཆེ་བའི་Iག་གསེབ་དང་། �ང་�ེང་J་;ེ་

བ་ཡིན།

4) བG་Jས་དང་ལས་Kོན། )ི་L་ ༨ པ་ཙམ་ལ་ཆ་ཚང་བGས་ནས་བསིལ་སར་Pེམ་དགོས།

5)  རོ་དང་Qས་པ། རོ་fང་ཟད་ཁ་བ། R་Sེས་ཁ་བ། Qས་པ་བསིལ་བ།
6) ཕན་Qས། མིག་གི་དབང་པོ་ཉམས་པ་གསོ་ཞིང་། མཆོག་G་མིག་རབ་རིབ་སེལ། ཤ་དང་�ས་པའི་Fི་�ོར། Zང་ཁོག་i་དང་�ག་\ག་}་སེར་

Pེམ།



6ལ་ཏོག

.ན་/ལ། 1་/ལ།



.ལ་ཏོག

1)'ལ་)ིའི་མིང་གི་ཐ་/ད། Soda 
2) 1ེ་ཚན། ལན་�འི་6ན་1ེ།
3) རིགས། བཟང་བ་6ན་_ལ་དང། ངན་པ་ཚ་_ལ།

4) ཐོན་�ངས། Zང་ཐང་གི་_ལ་མཚ�་ལས་mང་།
5) བG་Jས་དང་ལས་Kོན། )ི་L་ད�་བ་ཙམ་ལ་ས་�ོ་སོགས་མེད་པ་བR་�ངས་ལེགས་པར་Zེད་དགོས། 6ན་པ་མ་)ོད་གོང་Uགས་�ང་ནང་

མེ་རན་པོས་Pམ་བ�ོས་Zས་ནས་འཚ�ག་འXེག་མི་ཡོང་བར་_ལ་}་�ིར་ཐོན་པ་Zེད་དགོས། དེ་Sེས་}་ཚ�ད་༣སོང་Sེས་_་ཏོག་དེ་ཉིད་

དཀར་ཞིང་�ིད་ཚད་4ར་Eི་|བ་གཅིག་ཙམ་ཡང་J་སོང་བ་ལས་Kོན་ཚད་ངེས་པ་6ན་J་)ོད་ཆོག

6) རོ་དང་Qས་པ། རོ་ཁ་མངར་ལན་�་བ། R་Sེས་ཁ་བ། Qས་པ་fང་ཟད་Xོ་ཞིང་Uི་ལ་�ོ་བ།
7) ཕན་Qས། མ་R་འ�་ཞིང་། བད་ཀན་ཕོ་བར་�ིངས་པ་སེལ། gིན་ནད་དང་Jག་ཐབས་མཐའ་དག་འཇོམས། �ལ་བ་གཅོད། Xི་མ་འགགས་

པ་འZིན། Fམ་པ་སོགས་Eོང་pབ་འ�་བར་Zེད།



ཅོང་ཞི།

ཕོ་ཅོང་། (4་སོ་བཅག་འ8་མ,ེགས་9ི།)       ;་ཅོང་། (<་གསོབ་=་རིང་མཉེན་འབོལ།།) མོ་ཅོང་། (?ག་ཟིལ།) 

དར་མ་%ག་མ%ིས། བ+ད་ལེན་དང་མགོ་1། བ2ད་3ི་མ4ངས།



ཅོང་ཞི།

+་མོ་ཅོང་། (སེར་པོ་ཉ་7ིབས་ཅན།)          མ་ནིང་ཅོང་ཞི། (ཚ9ལ་+་ཅན།) 

བ;ད་ལེན་དང་མཁལ་ནད་ལ་མཆོག བ;ད་ལེན།



ཅོང་ཞི།

1)  'ལ་)ིའི་མིང་གི་ཐ་/ད། Calcite '་གར་]ལ་Pད། Hindi: Saphed Surma
2) 1ེ་ཚན། མི་བR་བའི་ཁམས་@ི་�ོའི་6ན་1ེ།

3) རིགས། ༡) དཀར་པ།ོ (L་འོད་མ། 20 (ཕོ། མོ། མ་ནིང་། )། )་མོ་ཅོང་རིགས་.་། ) ( མཆོག རབ། འ2ིང་། ཐ།)
༢) དམར་པ།ོ (མཚལ་མདོག་མ། ) 20
༣) སེར་པོ། (ཉ་མ\ིས་མ།) 20
༤) 4ོན་པོ། (མཐིང་ཟར་མ།) 20
༥) 4ོན་པོ། (�ག་Pེ་མ།) 20 = 100 
༦) ཁ་མདོག་�་འJས་པ་ ༡ བKན་པས་ཅོང་ཞི་རིགས་ 101

4)  ཐོན་�ངས། ས་�ལ་ཕལ་ཆེ་བའི་རི་�ལ་དང་}་ཚན་ནས་ཐོན།
5) བG་Jས་དང་ལས་Kོན། >མ་>ོམ་བ?ང་། @་གཙང་ནང་ཟེ་C་Dན་+་བཏབ་ནས་@་ཚFད་༣བཙFས་ནས་H་བ་Iིར་དོར་

ནས་@་མདོག་Jོ་སངས་མ་Kང་བར་བL་བཤལ་Nས་Oེས་ཉི་མར་Pམ་ནས་Pམ་དགོས།
6) རོ་དང་Qས་པ། རོ་བP། R་Sེས་ཁ་བ། Qས་པ་བསིལ་བ།
7) ཕན་Qས། ཚ་aང་གིའ�་བ་གཅོད། བད་ཀན་Eི་ནད་སེལ། �ག་པོ་ནད་ལ་མཆོག �ས་པ་གསོ།



ཅོང་ཞི་6ག་འདོན་ལས་9ོན།

༢༽ཅོང་ཞི་འDལ་ཐལ་Eི་ལག་ལེན། ་་ཨ་G་གསེར་མདོག་H་I་བོང་དཀར། ཚ་ལ་པི་ལིང་ཞོ་༡ རེ་L་ཟི་ཞོ་Mེད་རེ་ཞིབ་བཏགས་Mེ་མའི་ཉིས་

འOར་ཕོ་ཅོང་ཞིབ་བཏགས་མཉམ་བPེས་Qག་མདོང་Rམ་ཆ་བཀང་ལ་Rམ་གཉིས་Sོང་པར་ཁ་བཅད་U་བ་མ་ཤོར་བPེགས། (མ་W་Sོབས་
Hས་ནད་=་འ8ེས་པའི་Xན་ཚད་དང་། ཕོ་བའི་ནད་ཚ་Yང་མེད་པར་འཇོམས།)

༣༽ཅོང་ཞི་\ོད་]ལ་Eི་ལག་ལེན། ་་་་ཕོ་ཅོང་^ད་མེད་སོལ་མེས་བPེག་ནས་བསིལ་འདོད་_། 8ོད་ཆང་། བསིལ་8ོད་`ོམས་དར་བ། མ་ཕབ་

རང་8ོད་aིས་ཤིན་b་ཚ། (བད་ཀན་^ེན་9གས་8ེག་Yང་cན་བཤིག་ཤ་རོ་གཅོད།)

༤༽ཅོང་ཞི་ཚ་བbལ་Eི་ལག་ལེན། ་་་ཅོང་ཞི་H་མ་ ༢ ཟེ་I་ཞོ་ ༢ བོང་དམར་eགས་ནས་_་གཙང་ནང་_་ཚgད་ ༣ བཙgས། h་`ིགས་དོར་ནས་

བi་བཤལ་ཐེངས་ ༡༥ བར་kས་ཐོག་lམ་དགོས།

༥༽ཅོང་ཞི་Yང་བbལ་Eི་ལག་ལེན། ་་་ཅོང་ཞི་བi་བཤལ་_་mོ་nངས་R་འOར་བ་kས་ཐོག་བོང་དམར་oོག་འགའ་pགས་ནས་_་ཚgད་

༣ བཙgས་qེས་དགོང་གཅིག་བ`ལ Mི་ཉིན་བi་བཤལ་ལེགས་པར་བཏང་qེས་oོ་གཞོང་ནང་Mེ་ཞིབ་བཟོས་ནས་བོད་r་༨ཚtས་༡༥དགོང་མོ་r་

འོད་ནང་མཛg་འོ་དང་^ན་བPེས་ལ། འདམ་ཐག་ཉིན་ ༣ kས་qེས་འཕང་ལོ་བཟོས་ཏེ་Yིབ་lམ་དགོས།(Uག་?ག་པོ་གབ་ཚད་ཚ་vིང་སེལ།)

༦༽ཅོང་ཞི་བxད་ལེན་Eི་ལག་ལེན། _་གཙང་ནང་བཙgས་ལ་བi་བཤལ་༡༠ནས་༡༥་བར་kས་qེས་_་mོ་nངས་R་འOར་qེས་zར་འོ་མ་

{བ་ཙམ་eགས་ནས་h་བ་རང་འཐག་b་བཙgས་པ་བxད་དང་Xན།



གངས་ཐིགས།



གངས་ཐིགས།

1) 'ལ་)ིའི་མིང་གི་ཐ་/ད། Snow fossil 
2) 1ེ་ཚན། �ོའི་6ན་1ེ།
3) རིགས། gན་མ་འX་བ་མ\ེགས་པ་མཆོག་དང་། འབོལ་ལ་སོབ་པ་དམན་པར་དZེ་བ་གཉིས།

4)  ཐོན་�ངས། ས་�ལ་ཕལ་ཆེ་བའི་ནང་བཏབ་ནས་;ེ་བ་ཡིན།
5) བG་Jས་དང་ལས་Kོན། Jས་ངེས་མེད་ལ་བGས་ནས་ཉར་ཚགས་Zེད་དགོས། 6ན་པ་མ་)ོད་གོང་ཟེ་�་~ན་_་བཏབ་ཏེ་}་ཚ�ད་གཉིས་

བཙ�ས་Sེས་}་བཤལ་ཐེངས་ཁ་ཤས་བཏང་Sེས་Pམ་ནས་)ོད་?།

6) རོ་དང་Qས་པ། རོ་fང་མངར་བ་། R་Sེས་མངར་བ། Qས་པ་བསིལ།
7) ཕན་Qས། མཆིན་པའི་ཚ་བ་དང་། �ས་པ་གས་ཆག �ད་པར་iས་;ོན་ཤོར་བ། �ག་དང་}་སེར་འཛགས་པ། མིག་ཤེད་ཉམས་པ་

སོགས་ལ་ཕན།



Thank you


