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༄༅། །རྒྱུད་བཞིའི་ལེའུ་ི་ཤུའི་
ནང་གསལ་བའི་སྨན་རྒྱུ་འགའི་

ངོ་སོད།



Medicine Buddha

༄༅། །ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་བའི་དྲོན་མཛད་བཅྲོམ་ལྡན་འདས། །མཚན་ཙམ་ཐྲོས་པས་ངན་འགྲོའ་ིསྡུག་བསྔལ་སྲོབ།

།དུག་གསུམ་ནད་སྗེལ་སངས་རྒྱས་སྨན་གི་བླ། །བཻ་ཌཱུརྱ་ཡི་འྲོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྲོ།།









མིང་གཞན། ཨ་མཱ་ལི། བ་ཏ། འབྲས། ཙཏྟ་ཀ། བྲི་ཧ་ཏི་སོགས་ཟེར།

རྒྱལ་སིའ་ིཐ་སྙད།Choerospondias axillaris(Roxb.)B.L.Burtt& A.W.Hill

རྒྱུན་སོད་ཨིན་སྐད། Hog plum

སྨན་ག་ིས་ེཚན། ཤིང་སྨན་གི་སེ་ལས་འབྲས་བུ་བཏུ་བར་འོས་པ།

རོ་ནུས་ང་ོབོ། རོ་མངར་ལ་སྐྱུར་བ། ནུས་པ་ཅུང་བསིལ། སྙོམས།

ཕན་ཡོན། སྙིང་ཚད་སོགས་སྙིང་ནད་ཀུན་ལ་ཕན།







མིང་གཞན། ཤ་ལུངྒ༌། ཤ་ཡུན། མཁལ་ཞོ། སྙུ་ག་ཕ་ལ་སོགས་ཟེར།

རྒྱལ་སིའ་ིཐ་སྙད། Canavalia gladiata (Jacq.)DC.

སྨན་ག་ིས་ེཚན། ཤིང་སྨན་གི་སེ་ལས་འབྲས་བུ་བཏུ་བར་འོས་པ།

རོ་ནུས་ང་ོབོ། མངར་བ། སྣུམ་ལ་ལི་ཞིང་དོ་བ།  སྙོམས།

ཕན་ཡོན། མཁལ་ནད་ཚ་གྲང་ཀུན་དང༌། མཁལ་མའི་ནུས་པ་མས་པ་སོགས་ལ་ཕན།

རིགས་དཀར་དམར་ནག་གསུམ་ལས་རིམ་པས་གོང་མ་བཟང་།





མིང་གཞན། ཤ་ལུངྒ༌། ཤ་ཡུན། མཁལ་ཞོ། སྙུ་ག་ཕ་ལ་སོགས་ཟེར།

རྒྱལ་སིའ་ིཐ་སྙད། Canavalia gladiata (Jacq.)DC.

སྨན་ག་ིས་ེཚན། ཤིང་སྨན་གི་སེ་ལས་འབྲས་བུ་བཏུ་བར་འོས་པ།

རོ་ནུས་ང་ོབོ། མངར་བ། སྣུམ་ལ་ལི་ཞིང་དོ་བ།  སྙོམས།

ཕན་ཡོན། མཁལ་ནད་ཚ་གྲང་ཀུན་དང༌། མཁལ་མའི་ནུས་པ་མས་པ་སོགས་ལ་ཕན།

རིགས་དཀར་དམར་ནག་གསུམ་ལས་རིམ་པས་གོང་མ་བཟང་།







མིང་གཞན། ཤ་ལུ་ཀ གླ་གང་མིག ཟླ་གོར་ཞོ་ཤ མཆེར་པ་ཞོ་ཤ

རྒྱལ་སིའ་ིཐ་སྙད། Mucuna monosperma DC.Prodr.  

སྨན་ག་ིས་ེཚན། ཤིང་སྨན་གི་སེ་ལས་འབྲས་བུ་བཏུ་བར་འོས་པ།

རོ་ནུས་ང་ོབོ། མངར། ལི་ལ་སྣུམ། བསིལ།

ཕན་ཡོན། མཆེར་ཚད། ཁུ་བ་ཟད་པ། གན་སྐྲངས་སོགས་ལ་ཕན།









མིང་གཞན། ཨ་མྲ་ཕ་ལ། ཤ་འབྲས། བྷཧུ་རས་ནི།

རྒྱལ་སིའི་ཐ་སྙད། Mangifera indica L

རྒྱུན་སོད་ཨིན་སྐད། Mango

སྨན་གི་ས་ེཚན། ཤིང་སྨན་ག་ིསེ་ལས་འབྲས་བུའི་ནང་སྙིང་།

རོ་ནུས་ངོ་བོ། སྐྱུར་ལ་མངར་བ།  ནུས་པ་དོད། ངོ་བོ་དོད།

ཕན་ཡོན། མཁལ་ནད་སེལ་ཞིང་མཁལ་དོད་དང་མཁལ་ནུས་མས་པ་གསོ་བར་བེད།







མིང་གཞན། ཀོ་བི་ལ། བ་འཕུར་ལེབ། སོ་ལེབ་སྤུ་ཅན། ཕུར་ལེབ།

རྒྱལ་སིའ་ིཐ་སྙད། Strychnos nux-vomica L.

སྨན་གི་སེ་ཚན། ཤིང་སྨན་གི་སེ་ལས་འབྲས་བུ།

རོ་ནུས་ངོ་བ།ོ ཁ་བ། བསིལ་ལ་རྩུབ། བསིལ།༼དུག་ཤས་ཡོད།༽

ཕན་ཡོན། དུག་ནད་སི་དང་། གློ་བུར་དུག་ཚད་རྒྱས་པ། ཁྲག་རླུང་སོད་འཚངས་
ཀིས་དབུགས་གཏོང་དཀའ་བ་དང་སོད་གཟེར་སོགས་ལ་ཕན།







མིང་གཞན། རྩ་འབྲས། ཛ་མུན་ན།

རྒྱལ་སིའ་ིཐ་སྙད། Syzygium cumini (L.) Skeels.

སྨན་གི་སེ་ཚན། ཤིང་སྨན་གི་སེ་ལས་འབྲས་བུ།

རོ་ནུས་ངོ་བ།ོ མངར་ལ་སྐྱུར་བ། ནུས་པ་ཡང་ཞིང་དོ་བ། དོ་བ།

ཕན་ཡོན། འབྲས་བུས་མཁལ་ནད་སེལ་ཞིང་། མཁལ་དོད་དང་། མཁལ་ནུས་
མས་པ་གསོ་བར་བེད།







མིང་གཞན། མགྲང་ཕ་ལ། འབྲས་སོན། གཡུ་སོང་། སྦྲུལ་སོང་ཟེར།

རྒྱལ་སིའ་ིཐ་སྙད། Caesalpinia crista Linn.

སྨན་གི་སེ་ཚན། ཤིང་སྨན་གི་སེ་ལས་འབྲས་བུ།

རོ་ནུས་ངོ་བ།ོ ཚ་ཞིང་བསྐ་ལ་ཁ་བ། དོ་ལ་རྟུལ་བ། དོད།

ཕན་ཡོན། མཁལ་དོད་དང་། མཁལ་ནུས་མས་པ་གསོ་ཞིང་། མཁལ་ནད་
རིགས་ལ་ཕན།





མིང་གཞན། ཤིང་ཏོག་ཨ་མྲ། མི་རྒན་རྣ་ཅོག ཨ་མྲ་ཏ་ལ།

རྒྱལ་སིའ་ིཐ་སྙད། Diospyros kaki L.f 

རྒྱུན་སོད་ཨིན་སྐད། Japanese Persimmon, Kaki Persimmon, 

Asian Persimmon

སྨན་གི་སེ་ཚན། ཤིང་སྨན་གི་སེ་ལས་འབྲས་བུ།

རོ་ནུས་ངོ་བ།ོ རོ་མངར། ནུས་པ་ཡང་ཞིང་རྣོ་ལ་དོ་བ། དོ་བ།
ཕན་ཡོན། བད་ཀན་སྨུག་པོ་དང བད་ཀན་སེར་པོ། ཕོ་བའི་ནད་སོགས་སེལ།







མིང་གཞན། མ་ནུ་རྟ་སྐམ། ཆི་བི་ཁ། ཧ་རེ་ཥུ་ཀ། ཟ་ིལིང་ཤིང་ཏགོ

རྒྱལ་སིའི་ཐ་སྙད། Ziziphus jujuba Mill 

རྒྱུན་སོད་ཨིན་སྐད། Jujube, red date, Chinese date

སྨན་གི་སེ་ཚན། ཤིང་སྨན་གི་སེ་ལས་འབྲས་བུ།

རོ་ནུས་ངོ་བོ། རོ་མངར། ནུས་པ་ལི་ལ་སྣུམ་པ། བསིལ།
ཕན་ཡོན། བད་ཀན་སྨུག་པོ་དང་སེར་པོ། ཕོ་ནད་སོགས་སེལ་ལ། རླུང་ཁྲག་དང་ཚ་བ་
སིར་ཕན་ཞིང་ཁྱད་པར་སོ་བདེ་ཀི་གདོན་སེལ་བར་ཕན་པ་དང་རོ་ཙ་གསོ་བར་བེད།







མིང་གཞན། སུ་ཕ་ལ། ཁ་སུར་པ་ཎི།

རྒྱལ་སིའི་ཐ་སྙད། Phoenix dactylifera L

རྒྱུན་སོད་ཨིན་སྐད། Date or date palm

སྨན་གི་སེ་ཚན། ཤིང་སྨན་གི་སེ་ལས་འབྲས་བུ།

རོ་ནུས་ངོ་བོ། རོ་མངར་བ། ནུས་པ་ཡང་ཞིང་རྣོ་ལ་བསིལ་བ། བསིལ།
ཕན་ཡོན། བད་ཀན་སྨུག་པོ་དང་སེར་པོ། ཕོ་ནད་སོགས་སེལ་ལ། ལུས་ཀི་འབྱུང་བ་ལྔ་
པོ་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་བེད་དོ།།









མིང་གཞན། མ་ནུ་པ་ཏྲ། ཡིད་འོང་འདབ་ཅན། ཤེད་ཆེན། ཤེད་ལས་སེས།

རྒྱལ་སིའ་ིཐ་སྙད། Inula racemosa Hook.f.

སྨན་གི་སེ་ཚན། ལྡུམ་བུ་ཐང་སྨན་གི་སེ་ལས་རྩ་བ།

རོ་ནུས་ངོ་བ།ོ མངར་ཞིང་ཁ་ལ་ཚ་བ། དོ་ལ་སྙོམས། སྙོམས།

ཕན་ཡོན། ཁྲག་རླུང་འཐབ་པ། སོད་གཟེར། སྨུག་པོ། རིམས་ཚད་མ་སྨིན་པ།



རྩད་མཆོག༼རིན་ཆེན་སག༽

Piper cubeba L





རྩད་རྒོད།

Pleurospermum amabile



་་་་ རྩད་རྒོད།

Pleurospermum amabile



རྩད་གཡུང་།

Pleurospermum sp



མིང་གཞན། མ་གི་ཏ། སྦྲུལ་དུག སྙག རྒུ་ཐུབ་དམན་པ།

སྨན་གི་སེ་ཚན། སོ་སྨན་གི་སེ་ལས་རྩ་ལོ་མེ་འབྲས་ཆ་ཚང་།

རོ་ནུས་ངོ་བ།ོ ཁ་བ། བསིལ་ལ་རྩུབ། བསིལ།

ཕན་ཡོན། དུག་ནད་རིགས་དང་། གན་ཚད་རྒྱས་པ་སོགས་ལ་ཕན།







མིང་གཞན། ས་སེར། འཇམ་དཔལ་མདོག་ཅན། ཡུང་བ་ཁྲ་ཅན། 

རྒྱལ་སིའི་ཐ་སྙད། Curcuma longa L

རྒྱུན་སོད་དབིན་སྐད། Turmeric, curcuma

སྨན་གི་ས་ེཚན། ལྡུམ་བུ་ཐང་སྨན་གི་སེ་ལས་རྩ་བ།

རོ་ནུས་ངོ་བོ། རོ་ཡིད་ཙམ་ཁ་ལ་ཚ་བ། ཚ་བ། དོད།
ཕན་ཡོན། དུག་ནད་སེལ་ཞིང་རྨ་རུལ་གཅོད་ལ། གན་ཚད་རྒྱས་པ་དང་གཞང་
འབྲུམ། རྩ་དཀར་གི་ནད་སོགས་ལ་ཕན།



པུ་ཤེལ་རྩེ།

Coelogyne 

corymbisa Lindl.



པུ་ཤེལ་རྩེ། རིགས།

Dendrobium sp



སྨྱུག་པུ་ཤེལ་རྩེ།

Dendrobium

chrysanthum

Wall. ex Lindl.



པུ་ཤེལ་རྩེ།༼ཨུ་ཤིར།༽

Cymbopogon

citratus (DC.) Stapf



མིང་གཞན།  ཙི་ལི། ཨུ་ཤི་ར། མར  ྨཱུ་ལ། བ་ལ། འཁོར་ལོའི་ལུས། ་ཡི་འབོར་པ་སོགས་
ཟེར།     

སྨན་གི་སེ་ཚན། སོ་སྨན་གི་སེ་ལས་རྩ་བ་བཏུ་བར་འོས་པ། 

རོ་ནུས་ངོ་བ།ོ མངར། བསིལ་ལ་ཡང་བ། བསིལ།

ཕན་ཡོན། ཟས་སྐོམ་སྐྱུགས་པ་གཅོད། བད་ཚད་དང་ཕོ་ཚད་རིང་པ། ཆུ་
འགགས་སོགས་ལའང་ཕན།







མིང་གཞན། བ་རོག་ཕི་སེར། སོ་ཁྱུང་སེར། 

རྒྱལ་སིའ་ིཐ་སྙད། Uncaria scandens (Sm.)Hutch.

སྨན་གི་སེ་ཚན། ཤིང་སྨན་གི་སེ་ལས་ཡལ་གའི་སེང་གི་ཚེར་མ་བ་ཕོའི་ཕི་སེར་
འད་བ་བཏུ་བར་འོས་པ། 

རོ་ནུས་ངོ་བ།ོ ཁ་བ།   བསིལ་ལ་རྟུལ་ཞིང་ཡང་བ།   བསིལ།

ཕན་ཡོན། དུག་གི་ཚད་པ་སེལ།







མིང་གཞན། རུ་སེ་ད།

རྒྱལ་སིའ་ིཐ་སྙད། Phytolacca acinosa Roxb

སྨན་གི་སེ་ཚན། སོ་སྨན་གི་སེ་ལས་རྩ་བ།

རོ་ནུས་ངོ་བ།ོ ཁ་བ། བསིལ། བསིལ།

ཕན་ཡོན། དུག་ནད། རིམས་ཚད། གན་གཟེར་སོགས་ལ་ཕན།









མིང་གཞན། ཨ་ཏི་བི་ཥ། ཤིན་ཏུ་དུག་མེད། པྲ་ཏི་བི་ཥ། སོ་སོར་དུག་མེད་སོགས།

རྒྱལ་སིའ་ིཐ་སྙད། Aconitum heterophyllum WALL.ex ROYLE

སྨན་གི་སེ་ཚན། སོ་སྨན་གི་སེ་ལས་རྩ་བ།

རོ་ནུས་ངོ་བ།ོ ཁ་བ།  བསིལ་ལ་ཡང་ཞིང་སླ་བ།  བསིལ། 

ཕན་ཡོན།  དུག་སྦྲུལ་དང་སིག་པ་སོགས་ཀི་དུག་ཕོག་པ་དང༌། རིམས་ཚད། 
མཁྲིས་ཚད། རྒྱུ་ཚད་སོགས་ལ་ཕན། གན་ཁའང་གཅོག་པར་བེད། 







མིང་གཞན། རཀྟ་ནི་རི་ཤི་ནི།

རྒྱལ་སིའ་ིཐ་སྙད། Aconitum sp

སྨན་གི་སེ་ཚན། སོ་སྨན་གི་སེ་ལས་རྩ་བ།

རོ་ནུས་ངོ་བ།ོ ཁ་བ།  བསིལ་ལ་རྟུལ།  བསིལ། 

ཕན་ཡོན།  ཤ་དུག་དང་། བཙན་དུག་སོགས་དུག་ནད་ཀུན་ལ་ཕན་ཞིང་ཚད་
རིམས་ལའང་ཕན།



Aconitum sp

རྩ་བའི་བཅད་ཁ་དཀར་

བ་དང་མེ་ཏོག་སོ་ས་

སོན་པོ་ཤར་བ།

ར་དུག འཛིན་པ།

བདུད་རྩི་ལོ་མ།





Aconitum sp 

རྩ་བའི་བཅད་ཁ་སེར་པོ།

མེ་ཏོག་དམར་ནག་ཤར་བ།

བཙན་དུག དཔའ་ཆེན།

འབྲི་ཚིལ་མ།



།





Aconitum 

ferox Wall. ex. Ser

རྩ་བའི་བཅད་ཁ་ནག་གམ་ཕི་

ནག་པ་མེ་ཏོག་སོ་ནག་སོ་སེར་ཤར་བ།

བོང་ནག ཧ་ལ། བི་ཥ་ནག་པོ།







མིང་གཞན། བི་ཥ། བཙན་དུག སྨན་ཆེན། ར་དུག གསོད་བེད་སོགས།

རྒྱལ་སིའ་ིཐ་སྙད། Aconitum sp

སྨན་གི་སེ་ཚན། སོ་སྨན་གི་སེ་ལས་རྩ་བ་དང་ལོ་མ།

རོ་ནུས་ངོ་བ།ོ མངར་ལ་ཅུང་ཁ་བ། དོ་ལ་དུག་ཤས་ཆེ།

ཕན་ཡོན།  དེག་གྲུམ་སྐྲངས་གཟེར་དང་སྙིང་རླུང་མཛེ་ནད་གྲིབ་སོན་སེལ།




ལོ་མ་མེ་ཏོག་རྐང་ཕིའི་འཛིན་པ།


རྩ་བ་ནང་གི་འཛིན་པ།


འབྲས་བུ་དང་ས་འོག་ནས་ཁ་འབུས་པའི་མྱུ་གུ་གསང་བའི་འཛིན་པ།


ནུས་པ་རིམ་པས་ཕི་མ་ཕི་མ་ཆེ།



ལྡུམ་རྭར་སེ་བ་ཕོ།

ཆུ་འགྲམ་བང་ཐང་སེ་བ་མོ།

ནགས་ཤོད་ཀི་ཀླུང་འགྲམ་དུ་སེ་བ་

ཝང་མོ་ཟེར་བ་མ་ནིང་བཅས་

རིམ་པས་དམན།

ཤིང་མངར་མཆོག

འདེ་ཚེར་མའི་རྩ་བ་ཤིང་མངར་

དམན་པ།







མིང་གཞན། མང ྷུ་ཡཥ ི། བྷི་མ་མ ྷུ་ལ། ཐིམ་ཟི། ཐིལ་ཡི། ཝང་ཙིའུ། ལེ་མཁྲིས། གློ་གེན།

རྒྱལ་སིའ་ིཐ་སྙད། Glycyrrhiza glabra L.

སྨན་གི་སེ་ཚན། ལྡུམ་བུ་ཐང་སྨན་གི་སེ་ལས་རྩ་བ།

རོ་ནུས་ངོ་བ།ོ མངར་བ། བསིལ་ཞིང་འཇམ་ལ་གེན་པ། བསིལ།

ཕན་ཡོན།  གློ་ཚད།རྩ་ནད། གྲེ་བའི་ཐོར་པ། སྐོམ་དད། སྐྱུགས་པ། ལུད་པ་གོག་
དཀའ་བ་སོགས་ལ་ཕན།



Stephania epigaea

H.S.Lo







མིང་གཞན། གུ་རི་ཙི། བཅད་སེས། མཆོག་གི་ལུས། སླེ་སྐེད་པ།

སྨན་གི་སེ་ཚན། ཤིང་སྨན་གི་སེ་ལས་ཡལ་སོང་།

རོ་ནུས་ངོ་བ།ོ མངར་ལ་ཁ་ཞིང་བསྐ་བ། སྣུམ་ལ་བསིལ་བ། སྙོམས།

ཕན་ཡོན། རླུང་ཚད། རིམས་ཚད་མ་སྨིན་པ། དེག་གྲུམ། ཚད་རིང་སོགས་ལ་ཕན།









མིང་གཞན། ཀཎ ་ཀ་རི་དཀར་པོ། ཚེར་མ་བེད་པ། འདེ་ཚེར། རེག་བ་མ། ཕྲན་

ཚིག་མ།
རྒྱལ་སིའ་ིཐ་སྙད།

Rubus biflorus Buch.-Ham. ex Sm.

སྨན་གི་སེ་ཚན། ཤིང་སྨན་གི་སེ་ལས་ཡལ་སོང་།

རོ་ནུས་ངོ་བ།ོ མངར་ལ་ཁ་ཞིང་ཚ་བ། ལི་བསིལ་སྣུམ། སྙོམས།

ཕན་ཡོན། རླུང་ཚད། ཆམ་ཚད་རིམས་ཚད་མ་སྨིན་པ། གློ་ནད་སོགས་ལ་ཕན།

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/rjp-1336
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/rjp-1336
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/rjp-1336
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/rjp-1336
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/rjp-1336
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/rjp-1336
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/rjp-1336




Rubus ellipticus

SMITH



Rubus bifrons

Vest



མིང་གཞན། ཀཎ ་ཀ་རི་སྨུག་པོ། སག་ཚེར། བྲི་ཧ་ཏི།

སྨན་གི་སེ་ཚན། ཤིང་སྨན་གི་སེ་ལས་ཡལ་སོང་།

རོ་ནུས་ངོ་བ།ོ མངར་ལ་ཁ་ཞིང་ཚ་བ། ལི་བསིལ་སྣུམ། སྙོམས།

ཕན་ཡོན། རླུང་ཚད། ཆམ་ཚད་རིམས་ཚད་མ་སྨིན་པ། གློ་ནད་སོགས་ལ་ཕན།







མིང་གཞན། ཆོས། བི་བ། གནས་བེད། རོ་ཙ་བ། ཁྲག་སྐེམ། ཁྲག་འཐུང་སོགས།

རྒྱལ་སིའ་ིཐ་སྙད། Justicia adhatoda L.

སྨན་གི་སེ་ཚན། ཤིང་སྨན་གི་སེ་ལས་ཡལ་སོང་ལོ་མ་མེ་ཏོག

རོ་ནུས་ངོ་བ།ོ ཁ་བ། བསིལ། བསིལ།

ཕན་ཡོན། ཁྲག་ངན་སོད་གཟེར། ཁྲག་དང་། མཆིན་པ། མཁྲིས་ཚད་རྒྱས་པ་
སོགས་ལ་ཕན།









མིང་གཞན། ནོར་བུའི་ཤིང་། གཅིག་སོབས། ག་བུར་དི་ལྡན། མ་ཎི་བྲིཀྵ།

རྒྱལ་སིའ་ིཐ་སྙད། Aristolochia moupinensis FRANCH

སྨན་གི་སེ་ཚན། ཤིང་སྨན་གི་སེ་ལས་ཡལ་སོང་།

རོ་ནུས་ངོ་བ།ོ ཁ་བ། བསིལ་ལ་རྩུབ། བསིལ།

ཕན་ཡོན། གློ་བ་དང་མཆིན་པ། རྒྱུ་ཚད། ངན་ཁྲག་རྒྱས་པ་སོགས་ལ་ཕན།





མིང་གཞན། ལེ་འབིགས། ཆུའི་སྙིང་པོ། མོ་ཤ་དོ། ཆུ་ད་བིད། ཚྭ་རྒྱལ་སོགས།

རྒྱལ་སིའ་ིཐ་སྙད། Sal ammoniac or salmiac

སྨན་གི་སེ་ཚན། གཏེར་དངོས་སྨན་གི་སེ་ལས་ས་རོའི་སེ།

རོ་ནུས་ངོ་བ།ོ ཚྭ་ལ་ཁ་ཞིང་ཚ་བ། ཚ་ལ་རྣོ་ཞིང་སྣུམ་ལ་ལི་ཞིང་སླ།

ཕན་ཡོན། དུག་དང་སིན་གསོད་རྩ་ནད་སོང་། གག་པ་ཤ་རོ་གཅོད་ཅིང་ཆུ་
འགགས་འབིགས།













མངི་གཞན། ཁ་ཏྲ། དར་ཚུར། རྨ་སོར། ཤེལ་རྩེ། བཞུ་རྩི་སོགས།

རྒྱལ་སའི་ིཐ་སྙད། Borax

སྨན་ག་ིས་ེཚན། གཏེར་དངོས་སྨན་གི་སེ་ལས་ས་རོའི་སེ།
ར་ོནུས་ང་ོབ།ོ མངར་ལ་ལན་ཚྭ། ཡང་ལ་དོ་བ། དོད།
ཕན་ཡནོ། རྨ་འདྲུབ། རྨ་ཚད་སེལ། རུལ་བ་གཅོད། ཁྲག་འཇུ། ནད་སོགས་དག་པོར་སོང་།
མཁུར་བཀང་བས་པས་ཁ་ནད་སེལ།
བསགེ་ཚ་ེའཇུ་ཞངི་ཁལོ་བ་ལྦུ་བ་དཀར་པརོ་བྲ་བའོ་ིཡསོ་ལྟར་འཕལེ་བ་བཟང་།

འཇུ་ཡང་མ་ིའཕེལ་བ་འབྲངི་། མ་ིའཇུ་བ་ངན།





མིང་གཞན། བཻ་ར་ཌ། རྒྱལ་པོ་འཁྱིལ་བ། རྒྱལ་པོའི་ཅོད་པན། ར་ཱཛཝརྟ་སོགས།
རྒྱལ་སིའི་ཐ་སྙད། Lapis lazuli or Lapis

སྨན་གི་ས་ེཚན། གཏེར་དངོས་སྨན་གི་སེ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སེ།
རོ་ནུས་ངོ་བོ། བསྐ་བ། བསིལ་ལ་སྐམ། བསིལ།
ཕན་ཡོན། དུག་དང་ཆུ་སེར་མཛེ་ནད་སེལ།
གསེར་ཐིགས་འདེས་པ་གསེར་མུ་མེན། སོ་ནག་ལྷད་མེད་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་མཐིང་མུ་
མེན། སོ་ས་རོ་དཀར་འདེས་པ་གཡུ་མུ་མནེ། ས་མ་ལས་ཕི་མ་རིམ་པས་ཞན། སྨན་དུ་
མཐིང་མུ་མེན་བཟང་།



ཐུགས་རེ་ཆེ།

Thank you


