
ཐང་ཤཬང་།



ཐང་ཆུ།



ཤེལ་ཏ།



མཬང་། སྒྲོན་ཤཬང་། ལ་ཏན་མཬང་། Pinus tabulaeformis ཤལེ་ཏ། colophonium
མཬང་གཞན། ཤེལ་ཏ། སྒྲོན་མེ་ཤཬང་། ཐང་མ་སྒྲོན་ཤཬང་། རརྣ་མུ་ལ། གྒྲོར་ཙནནྡ། ར་སྣ། ཐང་ཤཬང་། 
སྨན་རྒྱུ། སྒྲོང་པྒྲོ། ཐང་ཆུ། ལྒྲོ་མ།
ཕན་ཡྒྲོན། སྒྲོང་པྒྲོ། སྐྱ་རྦབ། ཆུ་སེར་གྲང་བ། དམུ་ཆུ། པགས་ནད་རྨ་ཤུ། བད་ཀན་གྲང་བ། རླུང་ནད། རྟུག་སྐམ། སཬན་ནད་སྒྲོགས་ཕན། 
ཐང་ཆུ། རུས་པ་གས་ཆག་སྒྲོར་བ། ལྷ་བ་གསྒྲོ་བ། ཡན་ལག་གཬ་ཆུ་སེར་སྐེམ་པ། 
ལྒྲོ་མ། ཀླུ་ཡཬ་གནྒྲོད་པ་སྲུང་ཞཬང་ཀླུ་སྨན་དུ་སྒྲོད་ཆྒྲོག རྒྲོ་ནུས་ཞུ་རསེ། སྒྲོང་པྒྲོ། རྒྲོ་མངར་བསྐ་ཚ། ནུས་པ་ཚ་ལ་སྐམ། ཞུ་རེས་མངར། ངྒྲོ་བྒྲོ། དྒྲོ་བ། ཐང་ཆུ། རྒྲོ་མངར་ཁ་བསྐ ནུས་པ་ཚ་ལ་
སྐམ། ཞུ་རེས་མངར་བ། ངྒྲོ་བྒྲོ་དྒྲོ་བ། ལྒྲོ་མ། རྒྲོ་མངར་བ། ནུས་པ་ཚ་ལ་སྐམ། ཞུ་རེས་མངར། ངྒྲོ་བ་དྒྲོ་བ།

ཐང་ཆུ།
ཤེལ་ཏ།
ཤེལ་ཏ།སྒྲོན་ཤཬང་།



སྐྱེར་པ་དཀར་པྒྲོ། སྐྱེར་པ་ནག་པྒྲོ།



མཬང་། སྐྱརེ་པ། ལཫ་ཏན་མཬང་། Berberis lyceum
མཬང་གཞན། སྐྱེར་པ། བ་ལ་ཏ་ཀ ལཫ་ཏཬན་མཬང་། རཬགས། སྐྱེར་པ་དཀར་པྒྲོ། སྐྱེར་པ་ནག་པྒྲོ། ལ་ཏན་མཬང། Berberis concinna
སྨན་རྒྱུ། བར་ཤུན། རྩ་བ། མེ་ཏྒྲོག འབྲས་བུ།
ཕན་ཡྒྲོན། བར་ཤུན། དུག་ནད་དང་། ཆུ་སརེ། རཬམས་ཚད། རུས་ཚད། རྒྱུ་གཟེར་ཚད་འཁྲུ། གྲང་བ་དཀར་དམར་འཛག་པ། གཅཬན་ལམ་དུ་ཚ་ཤར་བྱུང་བ། ཁཎྜས་རྒྱུ་
ཚད་དམར་བཤལ་དང་། མཬག་སྐྱཬ་གན་ཚད། རྨ་དང་པགས་ནད། གྲང་བ་ཚ་འཛག་སྒྲོགས་ལ་ཕན།
 སྐྱརེ་དཀར་མ་ེཏྒྲོག ཚ་འཁྲུ་དང་ཁྲག་ཤྒྲོར་གཅྒྲོད། སྐྱརེ་དཀར་འབྲས་བུ། གྲང་འཁྲུ་གཅྒྲོད། མ་ཞུ་བ་འཇུ། སྐྱརེ་ནག་འབྲས་བུ། འཁྲུ་གཅྒྲོད།
རྒྲོ་ནུས་ཞུ་རསེ། བར་ཤུན། རྩ་བ། རྒྲོ་ཁ། ནུས་པ་བསཬལ་ལ་སྐམ། ཞུ་རེས་ཁ་བ། ངྒྲོ་བྒྲོ་བསཬལ། སྐྱརེ་དཀར་མ་ེཏྒྲོག རྒྲོ་བསྐ་ལ་ཁ། ནུས་པ་བསཬལ། ཞུ་རེས་ཁ་བ། ངྒྲོ་བྒྲོ་བསཬལ།
སྐྱརེ་དཀར་འབྲས་བུ། རྒྲོ་སྐྱུར། ནུས་པ་བསཬལ།  ཞུ་རེས་སྐྱུར་བ། ངྒྲོ་བྒྲོ་དྒྲོད། སྐྱརེ་ནག་འབྲས་བུ། རྒྲོ་སྐྱུར་བསྐ། ནུས་པ། སྒྲོམས། ཞུ་རེས་སྐྱུར།  ངྒྲོ་བྒྲོ་དྒྲོད།

སྐྱེར་པ་དཀར་པྒྲོ། སྐྱེར་པ་ནག་པྒྲོ།



སེ་རྒྲོད་ཕྒྲོ། Rosa  
macropyulla



སེ་རྒྲོད་མྒྲོ།



སེ་རྒྲོད་མཆྒྲོག ཚེ་རྒྲོད་ཚེར་མ་མེད་པ་མྒྲོ།

མཬང་། ས་ེརྒྲོད་ཕྒྲོ། ལ་ཏན་མཬང། Rosa  macropyulla སེ་རྒྲོད་མྒྲོ། Ribes griffithii

མཬན་གཞན། ཀ་ན་ཀ མཁྲཬས་ནད་སེལ། སྟག་སྒྲོ་གཟཬག་སྒྲོ། པཎྜ་རཬ་ཀ སྨན་རྒྱུ། མེ་ཏྒྲོག འབྲས་བུ། བར་ཤུན།

ཕན་ཡྒྲོན། མ་ེཏྒྲོག མཁྲཬས་པ་སེལ། རླུང་ཁ་གནྒྲོན། རཬམས་ནད་སེལ། རྩ་སྦུབས་ཀཬ་ནད་རྣམས་སྡུད། གྒྲོ་ནད་དང་བད་མཁྲཬས་སེལ།
འབྲས་བུ། དུག་ཚད། དུག་བེར། ཟས་དུག ཆུ་སེར། མཆཬན་མཁྲཬས་ཀཬ་ཚད་པ། རཬམས་ཚད་རླུང་ལྡན་སེལ། གདྒྲོན་ལ་བསྔགས།
བར་ཤུན། དུག་སྡུད། ཆུ་སརེ་སེལ། ཡན་ལག་སྐྲངས་པ་དང་ན་བ་འཇྒྲོམས། 
རྒྲོ་ནུས་ཞུ་རསེ། མ་ེཏྒྲོག རྒྲོ་མངར་སྐྱུར་ཁ། ། ནུས་པ་ལཬ་བསཬལ་འཇམ། ཞུ་རེས་མངར། ངྒྲོ་བྒྲོ། བསཬལ། འབྲས་བུ། རྒྲོ་མངར། ནུས་པ་ལཬ་ལ་བསཬལ་བ། ཞུ་རེས་མངར་བ། ངྒྲོ་བྒྲོ་
སྒྲོམས་ཡང་ཅུང་བསཬལ། བར་ཤུན། རྒྲོ་ཁ་བསྐ ནུས་པ་བསཬལ་སྐམ་རྩུབ་པ། ཞུ་རསེ་ཁ་བ། ངྒྲོ་བྒྲོ་བསཬལ་བ། 



དན་རྒྲོག



དན་ཁྲ།



མཬང་། དན་རྒྲོག ལ་ཏན་མཬང་། Croton tiglium དན་ཁྲ། Ricinus communis
མཬང་གཞན། ཨེ་རཎྜ། དནྡ་རྒྲོག་པྒྲོ། ཁྲ་བྒྲོར། རུས་སྦལ་རྒྱབ། ཨ་རཎྜ། དཬ་ཟའཬ་ལག་པ། དན་རྒྲོག ཨེ་རཎྜ། དནྡ་རྒྲོག་པྒྲོ། ཁྲ་བྒྲོར། རུས་སྦལ་རྒྱབ། ཨ་རཎྜ། དཬ་ཟའཬ་ལག་པ། སྨན་
རྒྱུ། འབྲས་བུ། ཕན་ཡྒྲོན།  ལྡན་འདུས་ནད་རཬང་དག་པྒྲོར་སྒྲོང་ལ་སྐྱུགས་ཀང་ནུས། མ་ཞུ་བ་དང་། ཕྒྲོ་བའཬ་ནད། དཬ་མ་འགགས་པ། དུག་ནད་རྣམས་སེལ། རྒྲོ་ནུས་ཞུ་རེས། རྒྲོ་
མངར་ཚ་ཁ་བ། ནུས་པ་ལཬ་བསཬལ་རྣྒྲོ་བ། ངྒྲོ་བྒྲོ། དྒྲོ་ལ་སྒྲོམས། དུག་ཤས་ཕྲན་བུ་ཡྒྲོད། 

དན་ཁྲ།དན་རྒྲོག



དྒྲོང་ག གང་བུ་དང་འབྲུ།



མཬང་། དྒྲོང་ག ལ་ཏན་མཬང་། Cassia fistula 

མཬང་གཞན། ཀཎྜཬ་ཀ་ར། ་ཤ་ཀ་ར། ཤ་མྱང་ཀ ཨ་རཀྟ། རཫ་ཛ་བྲཬཀྵ། ལྒྲོན་ཤཬང་གཬ་རྒྱལ་པྒྲོ། སྨན་རྒྱུ། འབྲུ། གང་བུ།
ཕན་ཡྒྲོན། མཆཬན་དུག མཆཬན་པའཬ་ནད་རཬགས། བད་ཀན་སྨུག་པྒྲོ་སེལ། ནད་རཬགས་དེ་དག་སྒྲོང་བ།  སཬན་ནད། དུག་སལེ་བ། དཬ་མ་འགགས་པ། མཁྲཬས་ནད་སྒྲོགས་འཇམ་པྒྲོར་
སྒྲོང་བ། ཡན་ལག་སྐྲངས་པ་འཇྒྲོམས། 
རྒྲོ་ནུས་ཞུ་རསེ། རྒྲོ་བསྐ་ཁ་སྐྱུར། ནུས་པ་ཚ་སྣུམ། ཞུ་རེས་སྐྱུར་བ། ངྒྲོ་བྒྲོ་བསཬལ།

དྒྲོང་ག གང་བུ། འབྲས་བུ།



ཀ་པེད་ཕྒྲོ། བེལ་བ་མྒྲོ།



མཬང་། ཀ་པེད། ལ་ཏན་མཬང། Lagenaria siceraria བཬལ་བ་མྒྲོ། Aegle marmelos
མཬང་གཞན། ཀ་པེད། ཁ་ཌ་ཀ རསྨཬ་ཙི། འཁྲུ་གཅྒྲོད་གཙ་ོབྒྲོ། ཆག་ཚང་ཀུ་བ། བཬལ་བ། བཬལྦ། དཔལ་འབྲས། དཔལ་གཬ་འབྲས་ཅན། བྷྷཻ་ལ། མཫ་ལ ཱུ་ར། ཤ རཬ་ཕ་ལ། འབྲུ། གསེར་ལ་ཕུད་བུ། མཬང་
གཞན། ཀུ་བའཬ་ས་བྒྲོན།
སྨན་རྒྱུ། འབྲས་བུ། ས་བྒྲོན། ཕན་ཡྒྲོན། ཀ་པེད། འཁྲུ་ནད་ཚ་གྲང་མདེ་པ་གཅྒྲོད། ལྷག་པར་རྒྱུ་ལྒྲོང་གཬ་ཚ་འཁྲུ་གཅྒྲོད། རྨ་དང་གྒྲོ་ནད་སེལ། བཬལ་བ། འཁྲུ་བ་གསར་རཬང་མེད་པ་གཅྒྲོད། རྨ་
དང་གྒྲོ་ནད་སེལ། ལྷག་པར་བཀྲ་ཤཬས་པའཬ་རྫས་སུ་སྒྲོད། གསེར་ལ་ཕུད་བུ། འཁྲུ་བ་གཅྒྲོད། ནད་སྐྱུགས་ནུས།

བཬལ་བ།ཀ་པེད།



ཧྒྲོང་ལེན་མཆྒྲོག



ཧྒྲོང་ལེན་དམན་པྒྲོ།



མཬང་། ཧྒྲོང་ལེན། ལ་ཏན་མཬང་། ཧྒྲོང་ལནེ་མཆྒྲོག Picrorhiza kurroa ཧྒྲོང་ལནེ་དམན་པ་ཕྒྲོ། Lagotis ramalana batalin མྒྲོ། Lagotis yunnannensis w.sm

མཬང་གཞན། བདུད་རྩཬ་ཀ་བྷེ་ཏ། མ་མྒྲོ་ཀ་ལ། བ་རན་སུག་པ། ཁྲའཬ་སེར་མྒྲོ། སྤུ་རྩེ་ཤེལ། གཡའ་རུག་མ། ག་བུར་གཟཬལ་གནྒྲོན། རྐྱང་བུ་མདེའུ་འབཬན། སན་རན་རྔ་གཡྒྲོག
སྨན་རྒྱུ། རྩ་བ། དེང་སྐབས་ལྒྲོ་སྒྲོང་མེ་འབྲས་ཆ་ཚང་།
ཕན་ཡྒྲོན། ཧྒྲོང་ལནེ་མཆྒྲོག ཚད་པའཬ་ནད་རཬགས་ཀུན་སེལ། ཁྲག་སྐེམ། ཁྒྲོང་ནད་འཁྲུ། ཁྱད་པར་འཁྲུགས་ཚད། དྒྲོན་ཚད། ཁྲག་མཁྲཬས་རྒྱས་པའཬ་ཚ་བ། གང་ཐབས། ལྷྒྲོག་པ། གཟེར་ཐུང་། དུག་
ནད་སེལ། བཬས་པའཬ་འཁྲུ་ལ་མཆྒྲོག ཧྒྲོང་ལནེ་དམན་པ། གྒྲོང་མཚུངས་ཁར་རཬམས་དང་། དུག རླུང་ནད་བརླ་རེངས་སེལ། 
རྒྲོ་ནུས་ཞུ་རསེ། མཆྒྲོག རྒྲོ་ཁ་བསྐ ནུས་པ་བསཬལ་ཡང་རྩུབ། ཞུ་རསེ་ཁ། ངྒྲོ་བྒྲོ་བསཬལ། དམན་པ། རྒྲོ་ཁ། ནུས་པ་སླ་བསཬལ་རྩུབ། ཞུ་རེས་ཁ། ངྒྲོ་བྒྲོ་བསཬལ། 



སྤང་རྩཬ་དྒྲོ་བྒྲོ།



ལུག་རྩཬ་དྒྲོ་བྒྲོ།



སྤང་རྩཬ་འབར་བག་ཅན།



མཬང་། སྤང་རྩཬ་དྒྲོ་བྒྲོ། ལ་ཏན་མཬང་། Prerocephalus hookeri མཬང་་གཞན། ཆཬག་ཐུབ་དཀར་པྒྲོ། ཨ་མགྒྲོ་བེར་ག ཨ་མགྒྲོ་བེར་གྒྲོན། ནཬ་གུ་ཆུང་། ནའུ་ཆུང་། ཀུན་བེད་རྒྱལ་པྒྲོ། བྒྲོ་
བྒྲོ་མགྒྲོ་ཀརྟ། ཐའེུ་རང་མགྒྲོ ཐྒྲོག་དཀར་མགྒྲོ་དགུ དཔེ་དཀར། རྩཬ་མགྒྲོ་རྒྲོག བདུད་རྩཬ་འཆཬ་སྒྲོས། ཟླ་བའཬ་བཅུད། བེ་དྒྲོ། དྒྲོ་བྒྲོ་མ། ཡུ་མྒྲོ་བེར་ག དཔའ་བྒྲོ་རྒྲོ་རེ། སང་མྒྲོ་མདེའུ་འབཬན། མཬ་རན་མགྒྲོ 

ལུག་རྩཬ་དྒྲོ་བྒྲོ། Prerocephalus bretschneideri pritz སྤང་རྩཬ་འབར་བག་ཅན།  ལྡུམ་བུ་རུ་རྟ་སྒྲོགས་ཟེར། ཕན་ཡྒྲོན། ཆམ་རཬམས། ཚད་རཬམས། དུག་ཚད། སཬང་ཚད། 
ཁྲག་ཚད། ཚ་བའཬ་ནད་རཬགས་གསར་རཬང་། དགེ གྲུམ་བུ། ཁྲག་འཁྲུགས། རྒྱུ་གཟེར། རྨ་ངན། གན་ཚད། རྨེན་བུའཬ་ནད། ཁྱད་པར་ལྒང་པའཬ་ནད་སེལ། རྒྲོ་ནུས་ཞུ་རསེ། རྒྲོ་ཁ། ནུས་པ་ཡང་
རྩུབ་བསཬལ་རྟུལ། ཞུ་རེས་ཁ། ངྒྲོ་བྒྲོ་བསཬལ།

སྤང་རྩཬ་དྒྲོ་བྒྲོ། ལུག་རྩཬ་དྒྲོ་བྒྲོ། སྤང་རྩཬ་འབར་བག



རེ་སྐྒྲོན་ར ཬ་དམར།



རེ་སྐྒྲོན་རྩཬ་སྐྱ།



རྩཬ་དམར་ཟཬལ་པ།



མཬང་། རེ་སྐྒྲོན་རྩཬ་དམར། ལ་ཏན་མཬང་། Corydalis hendersonii hemsl རྩཬ་སྐྱ། Prerocephalus bretschneideri pritz རྩཬ་དམར་ཟཬལ་པ་ཅན།
Dipsacus chinensis batal
མཬང་གཞན། ར ཬ་དམར་རྐང་གཅཬག ཕུག་རྒྲོན་རྐང་དམར། རྩཬ་དམར་ཟཬལ་པ། ཟླ་བའཬ་དུག རྒྱ་རཬ་མཐྒྲོན་པྒྲོ། རྩཬ་མཬན་རྩཬའཬ་མཬང་ཅན། རྩཬ་དམར་རེ་སྐྒྲོན། ཚངས་པ་ཟངས་རྐང་།
སྨན་རྒྱུ། རྩ་སྒྲོང་ལྒྲོ་མེ་འབྲས་ཧཬལ་པྒྲོ།
ཕན་ཡྒྲོན། ཁྲག་སྐེམ། འདུས་ནད་སྨུག་པྒྲོ། རྩ་ཚད། ཁྲག་ཚད།་འཁྲུགས་ཚད། དྒྲོན་ཚད་རྣམས་སེལ། 
རྒྲོ་ནུས་ཞུ་རསེ། རྒྲོ་ཁ་བ། ནུས་པ་བསཬལ། ཞུ་རེས་ཁ་བ། ངྒྲོ་བྒྲོ་བསཬལ་བ། 



ཀཬ་ལེ་དཀར་པྒྲོ།



ཀཬ་ལེ་ནག་པྒྲོ།



མཬང་། ཀཬ་ལ་ེདཀར་པྒྲོ། ལ་ཏན་མཬང་། Gentiana straminea mixim ཀཬ་ལ་ེནག་པྒྲོ། Gentiana waltonii burk
མཬང་གཞན།  ཏྲ་ཡ་ན། ཏྲ་ཡ་མཫ་ན། སྐྱྒྲོབ་བེད། བཬཥ ཱུ་ཀྲནྟ། ཀུ་ཀ་རྐ བུ་དཀར་ཅན། ཤ་ལང་བ། ཤ་ལང་འབངས། བྒྲོང་རྣ་བ། སྐུ་དཀར། གནྒྲོད་སཬན་ལེ། ཤེལ་ཐང་དཀར་པྒྲོ། ལ་ཕྲམ་དཀར་པྒྲོ། ཁྱཬ་
དཀར་དུང་གཬ་ཐག་པ་ཅན། ཁྱཬ་ལ།ེ ཀཬ་ལ་ེནག་པྒྲོར། རྫ་མ། སྐྱྒྲོང་བེད། ཤེལ་ཏང་ནག་པྒྲོ། སང་དུག་ནག་པྒྲོ།
སྨན་རྒྱུ། མེ་ཏྒྲོག ཕན་ཡྒྲོན། ཀཬ་ལ་ེདཀར་པྒྲོ། སྣྒྲོད་ཚད། མཁྲཬས་ཚད། དུག་ཚད། ཁྲག་གཅྒྲོད། ཡན་ལག་སྒྲོགས་སྐྲངས་པ་འཇྒྲོམས། ར ་ཆད་སྒྲོམ། མཛེ་ནད། གྒྲོ་རྣག་འདེན་པ། བསེགས་ཐལ་
གཬས་རླུང་གཬས་འབྒྲོག་པ་དང་འཐཬབས་པ་སེལ། རྩ་ལྒྲོའཬ་ཁཎྜས་ཚ་བ་སེལ། མཁྲཬས་པ་སྣྒྲོད་ལྷུང་འཁྲུ། ཀཬ་ལ་ེནག་པྒྲོ། ཡན་ལག་སྒྲོགས་གན་གཬས་སྐྲངས་པ་དང།་ལེ་སྐྲངས་འཇྒྲོམས། ཆུ་སེར་
སེལ། གག་པས་གྲེ་འགགས་སེལ། གན་ནད། རྒྲོགས་ཚད། བྱུག་པས་ཆུ་སེར། གྲུམ་བུ། པགས་ནད་ལ་ཕན། 
རྒྲོ་ནུས་ཞུ་རསེ། ཀཬ་ལ་ེདཀར་པྒྲོ། ཪྒྲོ་ཁ་བ། ནུས་པ་བསཬལ་རྩུབ། ཞུ་རེས་ཁ། ངྒྲོ་བྒྲོ་བསཬལ། ཀཬ་ལ་ེནག་པྒྲོ། ཪྒྲོ་ཁ་བ། ནུས་པ་བསཬལ། ཞུ་རསེ་ཁ། ངྒྲོ་བྒྲོ་བསཬལ། 



པཬ་ཡང ཱུ་།



མཬང་། པཬཡང ཱུ། ལ་ཏན་མཬང་། Dracocephalum tanguticum maxim

མཬང་གཞན། ཀླུ་མྒྲོ་གུར་ཀུམ། བཙུན་མྒྲོ་གུར་ཀུམ། འཇཬབ་རྩཬ། འཇཬབ་བུ། བ་བ་རེ་རྐྒྲོན། ད་ན་ཏཬག ཏཬང་ལེ་བཬན། བྒྲོད་ཀཬ་གུར་ཀུམ། གཡུ་རྔྒྲོག འཁན་བུ། རྩཬའུ་དཬ་ཆེན། དར་སྔྒྲོན་འྱརར་བ། རྟེའུ་རྔྒྲོག་
པ། དེའུ་རྔྒྲོག་པ། ཙེའུ་པ། མཆཬན་སྨན་ཙེའུ། གཡུ་ལྒྲོ་དར་ཡ་ཀན། མ་རཾ་ཙེ། འཁན་བུ་ལྒྲོ་སྔྒྲོན། ཀུན་འཇྒྲོམས་ག་བུར།
སྨན་རྒྱུ།་ལྒྲོ་སྒྲོང་མེ་འབྲས་ཡྒྲོངས། ཕན་ཡྒྲོན། ཕྒྲོ་བ་དང། གྒྲོ་བ། མཆཬན་ཚད་སེལ། ཁྲག་གཅྒྲོད། རྨ་འདྲུབ། ཆུ་སེར་སྐེམ། བད་ཀན་སྨུག་པྒྲོ། ཚ་བས་ཆུ་བསགས། རཬམས་ནད་སེལ། 
རྒྲོ་ནུས་ཞུ་རསེ། རྒྲོ་མངར་ཁ། ནུས་པ་བསཬལ། ཞུ་རེས་མངར། ངྒྲོ་བྒྲོ་བསཬལ། 



གསེར་གཡའ་ཀཬ་མ།



དངུལ་གཡའ་ཀཬ་མ།



ཟངས་གཡའ་ཀཬ་མ།



ལགས་གཡའ་ཀཬ་མ།



མཬང་། གཡའ་ཀཬ་མ། ལ་ཏན་མཬང་། Chrysosplenium carnosum གསརེ་ཀཬ། Chrysosplenium griffithii hook དངུལ་ཀཬ། chrysosplenium

davidianum hook ཟངས་ཀཬ། chrysosplenium nepalense hook ལགས་ཀཬ། chrysosplenium nudicaule hook

མཬང་གཞན། རྒྱལ་པྒྲོ་ཟླ་བསཬལ། གངས་ཀཬ་ལྷ་མྒྲོ། གཡའཬ་བཅུད། ཁྲག་དར་ཡ་ཀན། བདུད་རྩཬ་རབ་བསཬལ། མཁྲཬས་སྨན་ཟླ་མེད། མཁྲཬས་པའཬ་སྨན་མཆྒྲོག རཬགས།  རྒྱལ་པྒྲོ་གཡའ་
ཀཬ་མ། བཙུན་མྒྲོ་གཡའ་ཀཬ་མ། གསེར་གཡལ་ཀཬ་མ། དངུལ་གཡལ་ཀཬ་མ། ཟངས་གཡལ་ཀཬ་མ། ལགས་གཡལ་ཀཬ་མ།
སྨན་རྒྱུ། ལྒྲོ་མ། རྩ་སྒྲོང་མེ་འབྲས་ཚང་མ་སྒྲོད་པའཬ་ྱརག་སྒྲོལ་འདུག ཕན་ཡྒྲོན། མཁྲཬས་ནད་མཁྲཬས་ཚད་ཞཬ་ཞཬང་སྒྲོང་ལ་སྐྱུགས། རྒྲོ་ནུས་ཞུ་རསེ། ཪྒྲོ་ཁ། ནུས་པ་བསཬལ་རྩུབ་
སྐམ། ཞུ་རེས་ཁ། ངྒྲོ་བྒྲོ་བསཬལ། (ཐམས་ཅད་མཚུངས།)

གསེར་གཡའ་ཀཬ་མ། དངུལ་གཡའ་ཀཬ་མ། ཟངས་གཡའ་ཀཬ་མ། ལགས་གཡའ་ཀཬ་མ།



གངྒ་ཆུང་། Gentiniana urnula
H. Smith



མཬང་། གང་གཱ་ཆུང་། ལ་ཏན་མཬང་། Delphinium brunonianum

མཬང་གཞན། རྒྱལ་མཚན་ག་གཱ་ཆུང་། གངས་ལས་སྐྱེས་པའཬ་ཨ་བྷཬ་ཁ། དཀར་པྒྲོ་ཆཬག་ཐུབ། ལ་ནས་འྒྲོང་བའཬ་དར་ཡ་ཀན། གྒྲོང་མྒྲོ་བཅད་སྒྲོར། གང་ཆུང་། 
སྨན་རྒྱུ། མེ་ཏྒྲོག་ཡཬན་ཀང་རྩ་ལྒྲོ་སྒྲོང་པྒྲོ་ཡང་ྱརག་ལེན་གནང་། ཕན་ཡྒྲོན། དུག་སེལ། ཚད་འཁྲུ་དང་། བད་ཀན་སྨུག་པྒྲོ་ཁྲག་སྐྱུག་གཅྒྲོད། ཚ་བ་ནད་རཬགས་དང་ཁྲག་ཚད་ལ་མཆྒྲོག་ཏུ་ཕན། 
ཚ་བས་སྐྲངས་པ། རྨ་ཚད། གྒྲོ་ཚད། ཆམ་རཬམས་སེལ། རྒྲོ་ནུས་ཞུ་རསེ། རྒྲོ་ཁ་བ། ནུས་བསཬལ་རྩུབ་སྐམ། ཞུ་རེས་ཁ་བ། ངྒྲོ་བྒྲོ་བསཬལ། 



བ་རྒྲོད་སྤྒྲོས།



བ་རྒྲོད་སྤྒྲོས་ཆུང་།



མཬང་། བ་རྒྲོད་སྤྒྲོས།  ལ་ཏན་མཬང་། Delphinium brunonianum བ་རྒྲོད་སྤྒྲོས་ཆུང་། Delphinium chrysotrichum

མཬང་གཞན། བདུད་རྩཬ་ཆཬག་ཐུབ། སཬན་བ་མགྒྲོ་ཅན། སྔྒྲོ་མ་གཬ་ཏ། སྔྒྲོ་ཤཬག་གསྒྲོད། ག་རྩཬ་དཬ་ཅན། རྒྲོད་སྤྒྲོས། ལྡུམ་ག་རྩཬ། 

སྨན་རྒྱུ། རྩ་ལྒྲོ་མེ་འབྲས། ཕན་ཡྒྲོན། མདེའུ་དང་། བུ་རྒྲོ། ཤ་མ། ཟུག་རྔུ་རྣམས་ྱརཬར་འབཬན། རྨ་ཚད་དང་ཆུ་སེར་སྐམེ། མྒྲོ་ནད་མངལ་ཚབས་སེལ། རྒྲོ་ནུས་ཞུ་རེས། རྒྲོ་ཁ། 
ནུས་པ་རྩུབ་རྣྒྲོ་གཡྒྲོ་བསཬལ། ཞུ་རེས། ཁ་བ། ངྒྲོ་བྒྲོ་བསཬལ།

བ་རྒྲོད་སྤྒྲོས། བ་རྒྲོད་སྤྒྲོས་ཆུང་།



ཡུ་མྒྲོ་མདེའུ་འབཬན། Paraquilagia microphylla (Royle) 

Drumm et Hutch 



མཬང་། ཡུ་མྒྲོ་མདེའུ་འབཬན། ལ་ཏན་མཬང་། Paraquilagia microphylla (Royle) Drumm et Hutch

མཬང་གཞན།  སྔྒྲོན་པྒྲོ་དུལ་དུལ། བྲག་སྐྱེས་ག་བུར། ཡུ་མྒྲོ་ཟ། མགྒྲོ་ཆག་རྩ་འཛནི། ཐང་དཀར་བཅད་འབྒྲོར། རྒྱལ་པྒྲོ་སེ་སྨན། སཬན་པྒྲོ་བྲག་ལ་མདའ་རྒྱབ། ཟག་ལྡུམ་སྔྒྲོན་པྒྲོ། བྲག་སྨན་ཨའུ་རྩཬ། ངྒྲོ་
མཚར་ཅན། 
སྨན་རྒྱུ། རྩ་ལྒྲོ་མེ་འབྲས། ཕན་ཡྒྲོན། མདའེུ་དང་། བུ་རྒྲོ། ཤ་མ། ཟུག་རྔུ་རྣམས་ྱརཬར་འབཬན། རྨ་ཚད་དང་ཆུ་སེར་སྐེམ། མྒྲོ་ནད་མངལ་ཚབས་སེལ། 
རྒྲོ་ནུས་ཞུ་རསེ། རྒྲོ་ཁ། ནུས་པ་རྩུབ་རྣྒྲོ་གཡྒྲོ་བསཬལ། ཞུ་རེས། ཁ་བ། ངྒྲོ་བྒྲོ་བསཬལ། 



རྟ་ལྤགས་ནག་པྒྲོ།



རྟ་ལྤགས་དཀར་པྒྲོ།



མཬང་། རྟ་ལྤགས། ལ་ཏན་མཬང་། Phlomis rotate རྟ་པགས་དཀར་པྒྲོ། Oreosolen wattii hook

མཬང་གཞན། འཇཬབ་བུ་རྩཬ། རྟ་དགེ་པ། རྟ་སྐམ། བདུད་རྩཬ་ཇ་ཁུག  སང་ཀཬ་ལྷམ་ཀྲད།  བ་ལ་ནུ་ནུ། འབྲྒྲོག་མྒྲོ་རྐུབ་ྱརཬས། མཬ་རན་བྲང་ཀྒྲོ  མེ་ཏྒྲོག་ཕྲེང་བ། རྩ་སང་སྔྒྲོན་པྒྲོ། འྒྲོ་འཇཬབ། ཧ་ནུ་བ་ལ། 
ཧའུ་བ་ལ། ཧའུ་པ་རཬ་ཀྒྲོན། སྨན་རྒྱུ། རྩ་ལྒྲོ་མེ་འབྲས། ཕན་ཡྒྲོན། ལྷ་བ་འཛིན། ཆུ་སེར་འདནེ། རུས་ཆག་སྒྲོར། རླུང་ནད་དང་ཤ་དུག་ལ་དཀར་པྒྲོ་དགྒྲོས། རྒྲོ་ནུས་ཞུ་རསེ། དཀར་པྒྲོ། རྒྲོ་མངར་
ཁ། ནུས་པ། བསཬལ་འཇམ། ཞུ་རསེ་མངར་བ། ནག་པྒྲོ། རྒྲོ་མངར་ཁ། ནུས་པ་བསཬལ་སྐམ། ཞུ་རེས་མངར།

རྟ་ལྤགས་ནག་པྒྲོ། རྟ་ལྤགས་དཀར་པྒྲོ།



ཨ་བྷཬ་ཥ་མཆྒྲོག



ཨ་བྷཬ་ཥ་དམན་པ།



མཬང་། ཨ་བྷཬ་ཥ། ལ་ཏན་མཬང་། མཆྒྲོག fritillaria delavayi French

མཬང་གཞན། དཀར་པྒྲོ་ཆཬག་ཐུབ། ཀླུ་བདུད་ནག་པྒྲོ། གངས་ཀཬ་སྒྲོམ་ཆེན། དུག་མེད། བདུད་རྩཬ་ནད་འཇྒྲོམས། འྒྲོ་མ་འཛིན་པ། གཡའ་གྲྒྲོ། ལུ་གུ་སཬང་། ཨའུ་རྩཬ། དམན་པ།
fritillaria cirrhosa d.don
སྨན་རྒྱུ། ར ་བ་ལྒྲོ་མ་འབྲས་བུ། ཕན་ཡྒྲོན། མགྒྲོ་བྒྲོ་རུས་གས་ཆག རུས་ཚད། དུག་ནད་སེལ། རུས་པ་གས་ཆག་ལ་མཆྒྲོག་ཏུ་ཕན། ཟླ་མཚན་གཅྒྲོད། རྩ་བ་དུག་ལ་བཟང་། ལྒྲོ་
མས་ཆུ་སེར་སེལ། འབྲས་བུས་མགྒྲོ་ནད་སེལ། སྟྒྲོངས་ཚད་ལ་མཆྒྲོག་ཏུ་བསྔགས། གྒྲོ་ནད་ལུས་སྟྒྲོབས་མས་པ་གསྒྲོ། ཆམ་ཚད་གྲེ་བར་བབས་པ། དབུགས་མཬ་བདེ་བ། ཁྲག་ལུ་
བ་ཤཬན་ཏུ་ཕན། དམན་པ་ནུས་པ་ཆེ་བར་སྣང་། རྒྲོ་ནུས་ཞུ་རསེ། རྒྲོ་མངར་ཁ། ནུས་པ་བསཬལ། ཞུ་རེས་བསཬལ།

ཨ་བྷཬ་ཥ་མཆྒྲོག་ ཨ་བཬ་ཥ་དམན་པ།



སྤང་རྒྱན་དཀར་པྒྲོ།



སྤང་རྒྱན་སྔྒྲོན་པྒྲོ།སྤང་རྒྱན་སྔྒྲོན་པྒྲོ།



སྤང་རྒྱན་ནག་པྒྲོ།



སྤང་རྒྱན་དཀར་པྒྲོ།
སྤང་རྒྱན་སྔྒྲོན་པྒྲོ།སྤང་རྒྱན་དཀར་པྒྲོ། སྤང་རྒྱན་ནག་པྒྲོ།

མཬང་། སྤང་རྒྱན་དཀར་པྒྲོར། ལ་ཏན་མཬང་། དཀར་པྒྲོ། Gentiana algita སྔྒྲོན་པྒྲོ། Gentiana sino ornate ནག་པྒྲོ། Gentiana veitchiorum

མཬང་གཞན། ཏ་པ་ནཬ། ཀུན་ཏུ་གས། ཨུཏྤལ་དཀར་པྒྲོ། དུང་ལྒྲོ་དཀར་པྒྲོ། ཁྱབ་མཇུག་གནྒྲོན། སྟྒྲོན་གཬ་མེ་ཏྒྲོག བ་ལང་ཟས། གཞན་གཬས་མཬ་ཐུབ། གཞན་ལས་རྒྱལ། རཬ་བྒྲོའཬ་རྣ་རྒྱན། 
སྤང་རྒྱན་གཡུ་ལྒྲོ། སྨན་རྒྱུ། མེ་ཏྒྲོག ྱརག་རྒྱུན་འགར་ལྒྲོ་སྒྲོང་མེ་འབྲས་ཡྒྲོངས་རྫྒྲོགས། ཕན་ཡྒྲོན། དཀར་པྒྲོ་དང་ཁྲ་བྒྲོ། དུག གྲེ་བའཬ་ཚད་པ་དང་འགགས་པ། ཚ་བའཬ་ནད་
རཬགས། གྒྲོ་ཚད། ཚད་རཬམས་སལེ།  སྔྒྲོན་པྒྲོ། དུག གྲེ་བའཬ་ཚད་པ་དང་འགགས་པ། ཚ་བའཬ་ནད་རཬགས། གྒྲོ་ཚད། འགག་པ། ལྷྒྲོག་པ་སེལ། ནག་པྒྲོ། འབྲུམ་ནད། པགས་པའཬ་ཚ་
བ་སེལ། རྒྲོ་ནུས་ཞུ་རེས། དཀར་སྔྒྲོ་གཬས། རྒྲོ་ཁ་བསྐ ནུས་པ་བསཬལ། ཞུ་རེས་ཁ་བ། ངྒྲོ་བྒྲོ་བསཬལ། ནག་པྒྲོ། རྒྲོ་ཁ་བསྐ། ནུས་པ་བསཬལ། ཞུ་རསེ་ཁ་བ།



ཨ་བག་ཚེར་སྔྒྲོན་རྒྲོད་པ།



ཚེར་སྔྒྲོན་གཡུང་བ།



མཬང་། ཨ་བག་ཚརེ་སྔྒྲོན། ལ་ཏན་མཬང་། Meconopsis horridula

མཬང་གཞན། སྔྒྲོན་པྒྲོ་དར་ཡ་ཀན། ཆུ་འབཬན་རྒྱལ་མྒྲོ། སྔྒྲོན་པྒྲོ་བདེ་སྐྱེད། ཟུག་རྔུ་འདེན་བེད། ཚེར་མ་དར་བཏུམ། མདའ་ཞུ་ཅན། ཨ་ཙ་རའཬ་རླཬག་འབྲས། ཨ་བག་ཚེར་སྔྒྲོན། 
བདུད་རྩཬ་དྒྲོ་བྒྲོ། དེད་མྒྲོང་ལ་བ། སྨན་རྒྱུ། མེ་ཏྒྲོག ཕན་ཡྒྲོན། རུས་པ་གས་ཆག་དང་། ཁྱད་པར་མགྒྲོ་བྒྲོའཬ་རུས་ཆག་སྒྲོར། ལྷ་བ་འདེགས། རྨ་རཬགས་གསྒྲོ། པགས་རལ་བ་དང་
རྩ་ཆད་མཐུད། རུས་ཚད་སེལ། ཆུ་སེར་འདེན། རྒྲོ་སྟྒྲོད་དང་རྩཬབས་ལྒྲོགས་གཟེར་བ་འཇྒྲོམས། རྒྲོ་ནུས་ཞུ་རསེ། ཪྒྲོ་ཁ། ནུས་པ་བསཬལ་རྣྒྲོ། ཞུ་རེ་ཁ་བ། ངྒྲོ་བྒྲོ་བསཬལ། 

ཚརེ་སྔྒྲོན་གཡུང་བ། སྨུག་ཆུང་མདན་ཡྒྲོན།ཚེར་སྔྒྲོན་གཡུང་བ།



ལུག་རུ་སྨུག་པྒྲོ།



ལུག་རུ་དམར་པྒྲོ།



ལུག་རུ་སེར་པྒྲོ།



ལུག་རུ་དཀར་པྒྲོ། །



མཬང་།  ལུག་རུ། ལ་ཏན་མཬང་། སྨུག་པྒྲོ། Pedicularis longiflura དམར་པྒྲོ། pedicularis siphonantha སརེ་པྒྲོ། pedicularis longiflora དཀར་
པྒྲོ། pedicularis cranolopha

མཬང་གཞན། སྨུག་པྒྲོར། ཐལ་ཏྲེས། གྷ་ན། དཀར་པྒྲོར། པུཥྤ་རྭ། སྨན་རྒྱུ། མེ་ཏྒྲོག ཕན་ཡྒྲོན། སྨུག་པྒྲོ། དུག་སྡུད། ཤ་དུག་སེལ། ཕྒྲོ་ལྒྲོང་གཬ་སྨུག་པྒྲོ། རྩ་ནད། འབྲས་སྐྲན། གྒྲོ་ལུ་བ་
སེལ། སྐྲ་སྐྱེ། དཀར་པྒྲོ་ནག་པྒྲོར་འགྱུར་ཐུབ། དམར་པྒྲོ། གྒྲོང་མཚུངས་ཁར་ཁྲག་ནད་དང་བད་སྨུག་སེལ། ཚད་འཁྲུ་གཅྒྲོད། རྨར་བཏབ་ཤ་སྐྱེ། མྱུར་དུ་འདྲུབ། སརེ་པྒྲོ། དུག་
སྡུད། རྒྱས་ཚད་། རྨ་ཚད། ལྷག་པར་མཆཬན་མཁྲཬས་ཚ་བ་སལེ། རྣག་སྐེམ། རླུང་ཚད་འབདེ། དམུ་ཆུ་སེལ། ཁྱད་པར་གན་རཬམས་དང་སཬན་ནད་ལ་ཕན།  དཀར་པྒྲོ། ཕན་ཡྒྲོན་
གྒྲོང་བཞཬན། ལྷག་པར་ཐེག་ལ་ེའཛག་གཅྒྲོད་སྲུང་། རྒྲོ་ནུས་ཞུ་རསེ། སྨུག་པྒྲོ། རྒྲོ་ཁ་བསྐ ནུས་པ་བསཬལ་རྟུལ་སྐམ་མནེ། ཞུ་རེས་ཁ། ངྒྲོ་བྒྲོ་བསཬལ། དམར་པྒྲོ། གྒྲོང་མཚུངས།
སེར་པྒྲོ། རྒྲོ་མངར་ཁ། ནུས་པ་བསཬལ་རྟུལ་སྐམ། ངྒྲོ་བྒྲོ་བསཬལ། དཀར་པྒྲོ། རྒྲོ་མངར་ཁ། ནུས་པ་བསཬལ་རྟུལ་སྐམ། ཞུ་རསེ་མངར།  ངྒྲོ་བྒྲོ་བསཬལ།

ལུག་རུ་སྨུག་པྒྲོ། ལུག་རུ་སེར་པྒྲོ། ལུག་རུ་དཀར་པྒྲོ།ལུག་རུ་དམར་པྒྲོ།



མཬང་། ས་ེབའཬ་མ་ེཏྒྲོག ལ་ཏན་མཬང་། Rosa omeiensis Rolfe

མཬང་གཞན། མཁྲཬས་སེལ། པཎྜ་རཫཬ་ཀ སྟག་མྒྲོ་གཟཬག ཀ་ན་ཀ སྨན་རྒྱུ། མེ་ཏྒྲོག་དང་འབྲས་བུ། ཕན་ཡྒྲོན། མཁྲཬས་པ་སེལ། མཁྲཬས་ནད་མགྒྲོ་གཟེར་འཇྒྲོམས། རླུང་ཁ་གནྒྲོན། 
རཬམས་ནད་ཞཬ། བད་མཁྲཬས་ལྡན་པ་འཇྒྲོམས། རྩ་སྦུབས་ཀཬ་ནད་རྣམས་སྡུད། གྒྲོ་ནད་སེལ། འབྲས་བུ། མཬག་ནད་སེལ། རྒྲོ་ནུས་ཞུ་རསེ། མ་ེཏྒྲོག རྒྲོ་མངར་སྐྱུར་ཁ། ནུས་པ་ལཬ་
བསཬལ་འཇམ། ཞུ་རསེ་མངར། ངྒྲོ་བྒྲོ་བསཬལ། འབྲས་བུ། རྒྲོ་མངར། ནུས་པ་ལཬ་བསཬལ་འཇམ། ཞུ་རེས་མངར། ངྒྲོ་བྒྲོ་བསཬལ།



སེ་བའཬ་མེ་ཏྒྲོག Rosa rugosa alba



སེ་བའཬ་འབྲས་བུ།



མཬང་ ། སེ་བའཬ་མ་ེཏྒྲོག ལ་ཏཬན་མཬང་། Rosa omeiensis Rolfe མཬང་གཞན། མཁྲཬས་སེལ། པཎྜ་རཫཬ་ཀ སྟག་མྒྲོ་གཟཬག ཀ་ན་ཀ སྨན་རྒྱུ། མེ་ཏྒྲོག་དང་འབྲས་བུ།
ཕན་ཡྒྲོན། མ་ེཏྒྲོག མཁྲཬས་པ་སེལ། མཁྲཬས་ནད་མགྒྲོ་གཟེར་འཇྒྲོམས། རླུང་ཁ་གནྒྲོན། རཬམས་ནད་ཞཬ། བད་མཁྲཬས་ལྡན་པ་འཇྒྲོམས། རྩ་སྦུབས་ཀཬ་ནད་རྣམས་སྡུད། གྒྲོ་ནད་སེལ། 
འབྲས་བུ། མཬག་ནད་སེལ། སྟྒྲོབས་སྐྱེད། ཚད་རཬམས་གསར་རཬང་སེལ། རྒྲོ་ནུས་ཞུ་རསེ། མ་ེཏྒྲོག རྒྲོ་མངར་སྐྱུར་ཁ། ནུས་པ་ལཬ་བསཬལ་འཇམ། ཞུ་རེས་མངར། ངྒྲོ་བྒྲོ་བསཬལ། འབྲས་བུ། རྒྲོ་མངར་སྐྱུར།
ནུས་པ་བསཬལ་སྣུམ། ཞུ་རསེ་མངར། ངྒྲོ་བྒྲོ་ཅུང་བསཬལ།



ལུག་མཬག



མེ་ཏྒྲོག་ལུག་མཬག



ལུག་མཬག་རྒྱ་བའཬ་སན་ཅན།



དབང་ཕྱུག་མཬག



མཬང་། མ་ེཏྒྲོག་ལུག་མཬག ལ་ཏཬན་མཬང་། Aster himalaicus Clarke

མཬང་གཞན། རྒྱལ་བའཬ་སན་ཅན། གྒྲོ་སླད། སྒྲོལ་སྔྒྲོན་སྟྒྲོང་འཁྒྲོར། སྟྒྲོབས་བཟང་མཬག འདབ་སྔྒྲོན་སྟྒྲོང་ལྡན། ནཬ་ལ་ཨུཏལྤ། བྒྲོན་པྒྲོ་དངུལ་མདྒྲོག མེ་ཏྒྲོག་ཨུཏལྤ། རལ་གྲཬའཬ་འཁྒྲོར་ལྒྲོ། ལུག་མཬག་
སྔྒྲོན་པྒྲོ།  ལུས་སྐྱེས་མའཬ་མཬག ཨ་བག་སྔྒྲོན་པྒྲོ། ཨུཏྤལ་རལ་གྲཬ་མ། ཨུཏྤལ་རལ་གྲཬའཬ་འཁྒྲོར་ལྒྲོ། སྨན་རྒྱུ། ལུག་མཬག་མ་ེཏྒྲོག ཕན་་ཡྒྲོན། དུག་དང་རཬམས་ཚད་སེལ། དུག་བས་པས་ཤུ་བ། རེངས་
འཁུམས་བསེངས། རྒྱལ་བའཬ་སན་ཅན། གྒྲོང་མཚུངས་ཁར། རྣག་ཁྲག་སྐེམ། གྒྲོ་བ་དང་མཆཬན་ཚད་སེལ། དབང་ཕྱུག་མཬག གྒྲོང་མཚུངས་སྟེང་གདྒྲོན་ཚད་སེལ་བར་བཟང་། ལུག་ཆུང་། རཬམས་
ནད་དང། དུག སྨུག་པྒྲོ། རྩ་ཚད།  གདྒྲོན་ནད། རྨ་རཬགས་སེལ། རྒྲོ་ནུས་ཞུ་རསེ། ལུག་མཬག་རཬགས་གསུམ། རྒྲོ་ཁ། ནུས་པ་བསཬལ། ཞུ་རསེ་ཁ། ངྒྲོ་བྒྲོ་བསཬལ། ལུག་ཆུང་། རྒྲོ་ཁ་མངར།  ནུས་པ་བསཬལ། 
ཞུ་རེས་ཁ། ངྒྲོ་བྒྲོ་བསཬལ།

དབང་ཕྱུག་མཬགམེ་ཏྒྲོག་ལུག་མཬག



རྒྲོ་དེག Xanthoria fallax arn



མཬང་། རྒྲོ་དགེ ལ་ཏན་་མཬང་། Xanthoria fallax arn
མཬང་གཞན། བརྟག་པྒྲོའཬ་དེག་པ། ཕ་བང་དེག་པ། བྲག་གཬ་མེ་ཏྒྲོག བྲག་གཬ་ཨུཏལྤ། བྲག་རྩཬ། དབུགས་མེད་པགས་པ། སྨུག་པའཬ་བུ། ཤྷཻལ་པུཥྤེ། སྨན་རྒྱུ། ཡྒྲོངས་རྫྒྲོགས། ཕན་ཡྒྲོན། དུག་ནད་། 
ཚད་པ་རཬང་པ། སྐྱུགས་དང་ཡཬ་ག་འཆུས་པ།  པགས་ནད། ཆུ་སེར། མཬག་འགྲཬབ་སེལ། འདུས་ནད་འཁྲུ་བ་གཅྒྲོད། དཀར་པྒྲོ། མཬག་ནད་ལ་བཟང་། དམར་སརེ། དུག་ལ་བཟང་། ནག་པྒྲོ། དུག་
རྫས་སུ་འགྲྒྲོ། རྒྲོ་ནུས་ཞུ་རསེ། རྒྲོ་མངར་བསྐ ནུས་པ་བསཬལ་སྐམ། ཞུ་རེས་ཁ་བ། ངྒྲོ་བྒྲོ་བསཬལ། ཐམས་ཅད་མཚུངས།

དཀར་པྒྲོ། དམར་པྒྲོ། སེར་པྒྲོ། ནག་པྒྲོ།



གཡུ།



མཬང་། གཡུ། ལ་ཏན་མཬང་། Turuoise
མཬང་གཞན། རྒྲོའཬ་རྒྱལ་པྒྲོ། བྷཻ་རཫ་ཛ། རཬན་པྒྲོ་ཆེའཬ་རྒྱལ་པྒྲོ། སྨན་རྒྱུ་ལེགས་གྲས། ཕན་ཡྒྲོན། དུག་དང་། མཆཬན་ཚད། མཬག་ནད་སེལ། རྒྲོ་ནུས་ཞུ་རེས། རྒྲོ་བསྐ་མངར། ནུས་པ་བསཬལ། ཞུ་རསེ་ཁ་བ། 
ངྒྲོ་བྒྲོ་བསཬལ། རཬགས། རྒྱ་གཡུ་བཞཬ། བྒྲོད་གཡུ་གཡུ་རཬང་གསུམ། དྲུག་དཀར། དྲུག་དམར། གཡུ་སང་། བར་གཡུ་གཬས། འྒྲོ་ཁ་ཅན་གཡུ་སྔྒྲོན། བར་དམར། གཡུ་གསར་གསུམ། རྒྱ་གཡུ། འབྲུམ་ཅན་
གཡུ་རྒྲོ། དྲུག་སེ། 



བྲག་ཞུན།



མཬང་། བྲག་ཞུན། ལ་ཏན་མཬང་། Trogoptrus
མཬང་གཞན། ཁམས་ལྔའཬ་བཅུད་སྨན། ཁྲག་དར་ཡ་ཀན། ཁྲག་འད། མཆཬན་མཁྲཬས་ནད་སེལ། མཆཬན་སྨན་རྩཬ། བྲག་གཬ་ཁྲག བྲག་གཬ་རུ་དྷཬ་ར། བྲག་གཬ་རཀྟ། བྲག་གཬ་བདུད་རྩཬ། འབྱུང་བའཬ་ཁྲག རཬན་
ཆེན་བཅུད། ཤཬ་ལ་ཛཫ་དུར། ས་སྟེང་ནད་འཇྒྲོམས། སཬད་པའཬ་ཁམས་དམར། སཬད་པའཬ་བང་སེམས་དམར་པྒྲོ། ཨ་ག་ཡ། ཨ་བ། ཨ་གྷཬ་རཬ། ཨུ་མའཬ་མངལ་ཁྲག་དར་ཡ་ཀན། སྨན་རྒྱུ། བྲག་ཞུན་ཁཎ།ྜ
ཕན་ཡྒྲོན། ཚད་པའཬ་ནད་རཬགས་དང་། ཁྱད་པར་ཕྒྲོ་མཆཬན་མཁལ་ཚད་སེལ་བའཬ་མཆྒྲོག མཆཬན་ནད་རཬང་པ། ཆུ་སཬ་སེལ། རྒྱུ་ཚད། སྨུག་པྒྲོ། དེག་ནད། མཬག་ནད། ལུས་སྟྒྲོབས་མས་པ་གསྒྲོ། 
གསེར་ཞུན། ཚེ་རཬང་གསྒྲོས། རླུང་མཁྲཬས་སེལ། དངུལ་ཞུན། མཛེ་ནད་འཇྒྲོམས། ཆུ་སེར་སེལ། ཟངས་ཞུན། རྣག་ཁྲག་སྐེམ། བད་མཁྲཬས་སེལ། ལགས་ཞུན། མཆཬན་ནད་སལེ། བད་ཀན་སལེ། ཞ་
འེཬ་ཞུན། གྒྲོང་དང་མཚུངས་ཀང་ནུས་པ་དམན། རཬགས་ཀཬ་དབེ་བ། ༡༡༥ ཉུང་མཐར་ཡྒྲོད་པར་བཞེད། རྒྲོ་ནུས་ཞུ་རེས། རྒྲོ་མངར་ཁ། ནུས་པ་བསཬལ་འཇམ་རྣྒྲོ། ཞུ་རེས་མངར། ངྒྲོ་བྒྲོ་བསཬལ།


