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གོ་ལོ་ས་འཛིན། གོ་མ།



རྒྱ་ག།ོ བོད་ག།ོ



འབྱུང་བ་ལྔ་ལྡན་གྱི་ཟས། ཁ་སུར།



༡) ཨ་གར། 
1) རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་སྨན་གྤྱི་ཐ་སྙད། Aquilaria agallocha Roxb. Synonyms: Aquilaria malaccensis
2) རྒྱ་གར་གྤྱི་ཡུལ་སྐད་ཁག Hindi: Agar  Sanskrit: Aguru, Agaro, 
3) བོད་ལུགས་སྨན་གྤྱི་སྡེ་ཚན། ཤྤྱིང་སྨན་གྤྱི་སྡེ་ལས་སོང་པོའ་ིསྨན།
4) བོད་ཀྤྱི་སྨན་རྫས་རྤྱིག་པ་ལས་རྤྱིགས་སུ་དབྡེ་ཚུལ། << ཤྡེལ་ཕྡེང་ >>ལས། འདྤྱི་ལ་རྤྱིགས་གསུམ་སྡེ། དཀར་ནག་

དམར་གསུམ་མོ། དཀར་པོ་ནྤྱི། ཨར་སྐྱ་ཞྡེས་སྡེ། ལྕང་མའྤྱི་སོང་ཚལ་འདྲ་བ་འབྱུང་། ཡང་ལ་གསོབ་པ་ཡྤྱིན། << འདྲ་
དཔྡེར་ >>   ཨ་ག་རུ་ནྤྱི་ཆུ་ཤྤྱིང་རུལ་པོ་འདྲ། ཞྡེས་དང་། << གསོ་རྤྱིག་རྒྱུད་བཞྤྱིའྤྱི་འགྡེལ་ཆྡེན་ >>ལས། འདྤྱི་ལ་དྲང་
སོང་གྲུབ་པས། ལྕྤྱི་སྣུམ་བསྤྱིལ་བའྤྱི་ཨ་གར་རུགས་གསུམ་དང་། ཞྡེས་དང་། གཟའ་རྒྱུད་ལས། ཨ་ག་རུ་སྣུམ་བསྤྱིལ་ལ་
ལྕྤྱི། ཞྡེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལྕྤྱི་བ་ཨར་སྐྱ། སྣུམ་པ་ཨར་ནག་བསྤྱིལ་བ་ཨར་དམར་དང་གསུམ་མོ། ཞྡེས་དང་། << ཁོག་
སྨན་གྤྱི་འཁྲུངས་དཔྡེ་བསྡུས་པ་ཡྤྱིད་བཞྤྱིན་འདོད་འཇོའ་ིའབུམ་བཟང་།>>དུ། ཨ་ག་རུ་ནག་པོ་མཆོག ཨ་སྡེར་རམ་ཨ་
གར་གོ་སྙོད་དང་། ཨ་གར་འབའ་ཞྤྱིག ཤོག་ཤྤྱིང་རྒན་པོའ་ིརྩ་བ་ཨར་སྐྱ། 

5) སྐྱྡེ་གནས། རྒྱ་གར་གྤྱི་མངའ་སྡེའྤྱི་ཨ་སམ་དང་། ཤར་ཧྤྱི་མཱལ་ཡའྤྱི་རྤྱི་བརྒྱུད་ཀྤྱི་ས་བབ་དམའ་བའྤྱི་ས་ཁུལ་དང་། འབྲུག་
ཡུལ། མ་ལ་ཡའྤྱི་རྤྱི་བརྒྱུད་སོགས་སུ་སྐྱྡེས་པ་མང་།

6)  བཏུ་དུས་དང་ལས་སོན་བྡེད་ཚུལ། སྤྱིར་བཏང་དུས་ཚོད་ངྡེས་མྡེད་ལ་རྩ་བ་སོང་པོ་སོགས་བཏུས་ཏྡེ་ཕྤྱི་པགས་དོར་ནས་
སྐམ་གསྡེད་བས་ཏྡེ་སྨན་ལ་སོད་དགོས། 

7) བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བ། སོང་པོ། རོ་ཁ་ལ་ཚ་བ་དང་། ཞུ་རྡེས་ཁ་བ། ངོ་བོ་སྙོམས་ཤྤྱིང་ལྕྤྱི་བ། << བདུད་རྩྤྱི་ཐྤྱིགས་པ་
>>ལས། ཨ་ག་རུ་ནྤྱི་དྲོ་ཞྤྱིང་འཇམ་པ་ཡྤྱིན། ཞྡེས་དང་། << དཔགས་བསལ་ལོན་ཤྤྱིང་ >>དུ། ཨ་ག་རུ་བསྤྱིལ་ལ་ཚ་བ་
སྡེལ། ཞྡེས་དང་། << བདུད་རྩྤྱི་སྨན་གྤྱི་འཁྲུངས་དཔྡེ་ >>ལས། རོ་ཁ་ལ་ཚ་བ་དང་། ཞུ་རྡེས་ཁ་བ། ནུས་པ་ལྕྤྱི་ལ་བསྤྱིལ་
བའོ།

8)  ཕན་ཡོན། སོག་རྩ་དང་སྙྤྱིང་ལ་ཚ་བ་ཞུགས་པ་དང་། སྡེམས་མ་སྐྱྤྱིད་པ་སོགས་ལ་ཕན།



ཨ་གར་རུ་ནག་པོ་མཆོག དུ་རུ་ཁ།



ཨ་སྐྱེར་རམ་ཨ་གར་གོ་སོད།



ཨ་གར་འབའ་ཞྱིག



ཨ་ས།



ཤོག་ཤྱིང་རྒན་པོའྱི་ར་བ་ཨར་ས།



༢) སོ་ལོ་དཀར་པོ། 
1) རྒྱལ་སྤྱི་སྨན་གྤྱི་ཐ་སྙད། Pegaeophyton scaiflorum (Hook.f.&Thomson.) Marquand & Shaw 
2) བོད་ལུགས་སྨན་གྤྱི་སྡེ་ཚན། སོའ་ིསྨན་གྤྱི་སྡེ་ལས་རྩ་བ་བཏུ་བར་འོས་པ། 
3) བོད་ཀྤྱི་སྨན་རྫས་རྤྱིག་པ་ལས་རྤྱིགས་སུ་དབྡེ་ཚུལ ། ཤྡེལ་ཕྡེང་ལས། སོ་ལོ་དཀར་པོ། སོ་ལོ་སྨུག་པོ། སོ་ལོ་དམར་པོ། 

ཞྡེས་དང་། འཁྲུངས་དཔྡེ་ངོ་མཚར་གསྡེར་སྙྡེ་ལས། སོ་ལོ་དཀར་པོ་གང་བུ་ལྡེབ་ཆྡེ་ཟླ་ཚེས་འདྲ་བ་དྡེ་དང་། སུག་འདྲའམ་
སོལ་ལོ་སྨུག་པོ་ལོ་སོང་གོང་འདྲ་གང་བུ་པད་ཁའམ། ཤ་བའྤྱི་རྭ་འདྲ་མདོག་གྤྱི་དབྡེ་བའྤྱི་རྤྱིགས་གྤྱིས། ཤྡེལ་ཕྡེང་ལས་
སོ་ལོ་སྨུག་པོ་གང་བུ་གཞུ་ཤུབས་འདྲ་བ་འབྲས་བུ་ལྡེབ་པ་དང་། ཚན་དམར་སོན་དུས་དམར་བས་བན་ཚུན་འདྲ་བ་དྡེ་སོལ་
ལོ་དམར་པོ་བཞྡེད། ཞྡེས་གསལ་བ་ལྟར། སོ་ལོ་དཀར་པོ་ལ་སྐྱྡེ་གནས་དང་། ས་བབ་མཐོ་དམའ། སྐྱྡེ་སོབས་སོགས་ཀྤྱི་
ཁྱད་པར་གྤྱི་རྤྱིགས་ཁ་ཤས་མཐོང་། སྤྱིའྤྱི་སྐྱྡེ་ལུགས་སོགས་མཚུངས་པ་ཡྤྱིན། 

4) སྐྱྡེ་གནས། མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའྤྱི་ངོས་ལས་མྤྱི་ཀྲར་ ༣༥༠༠ ནས་ ༥༡༠༠ ཙམ་བར་ཡོད་པའྤྱི་བོད་དང་། ཧྤྱི་མཱ་ལ་ཡའྤྱི་རྤྱི་
རྒྱུད་ས་གཙང་མས་དགའ་བའྤྱི་གཡའ་རྤྱི། གངས་མཚམས་ཀྤྱི་རྫ་རྤྱི། བྲག་གསྡེང་། བརླན་ཅན་གྤྱི་སྤང་སོགས་སུ་སྐྱྡེ་བ་
མང་། 

5) བཏུ་བའྤྱི་དུས་ཚོད་དང་ལས་སོན་བྡེད་ཚུལ། སྤྱི་ཟླ་བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པ་ཙམ་ལ་རྩ་བ་བཏུས་ནས་ཆུ་གཙང་མར་བཀྲུས་
ཏྡེ་ཧོག་རྡུང་ངམ་གཏུབས་ནས་སྐམ་གསྡེད་བྡེད་དགོས།

6) སྨན་དུ་སྦྱར་བས། རྩ་བ། རོ། མངར་ལ་བསྐ་ཞྤྱིང་ཚ་བ། ཞུ་རྡེས། མངར། ནུས་པ། བསྤྱིལ་ལ་སྣུམ་པ། ངོ་བོ། བསྤྱིལ།
7) ཕན་ཡོན། གོ་ནད་ཚ་བ་རྒྱས་པ་དང་། གོ་མང་ལུ་བ། གོ་རྩ་ཁ་ཤོར་བའམ་ཁག་ལུ་བ། ཡན་ལག་ལ་ཆུ་སྡེར་ཞུགས་པ། 

ཤའྤྱི་ནད། ཁྱད་པར་རོགས་པའྤྱི་ཚ་བ་དང་། སོད་དུ་ཚ་བ་རྒྱས་པ་སོགས་ལ་ཕན།



སྲོ་ལྲོ་དཀར་པྲོ། (Solms sp) སྲོ་ལྲོ་དཀར་པྲོ་རིགས། (Solms sp.)



སྲོ་ལྲོ་དཀར་པྲོ། (རིགས) (Pegaeophyton sp.) སྲོ་ལྲོ་དཀར་པྲོ། (རིགས།) Pegaeophyton sp.) 



སྲོ་ལྲོ་དཀར་པྲོ། (རིགས)



སྲོ་ལྲོ་སྨུག་པྲོ། (Pegaeophyton sp.) སྲོ་ལྲོ་དམར་པྲོ། (Rhodiola sp.)



༣ རྒྱ་སྐྱྡེགས། 
1) རྒྱ་སྤྱི་སྨན་གྤྱི་ཐ་སྙད། Laccifer lacca kerr
2) བོད་ལུགས་སྨན་གྤྱི་སྡེ་ཚན། ཐང་ཆུའྤྱི་སྡེ། 
3) བོད་ལུགས་སྨན་རྫས་རྤྱིག་པ་ལས་རྤྱིགས་དབྡེ་ཚུལ། བཻ་སོན་ལས། ཤྤྱིང་ཀྤྱི་ཤུ་ཀ་ཞྡེས་པ་མདོག་སག་མ་འདྲ་བ་མྡེ་ཏོག་

འདབ་མའྤྱི་ནང་དམར་པོ་རྒྱབ་ནག་པོ་ཟྡེའུ་འབྲུ་སྡེར་པོ་ཅན་དའྤྱི་ཚི་བར་ནམ་དུས་ཀྤྱི་དབང་གྤྱིས་དྲོད་ཆོས་དང་ནག་ཧྲུབ་
གྤྱིས་སུ་འདོད་པོ། ཤྡེལ་ཕྡེང་ལས། བཏུ་དུས་ནས་ཟླའྤྱི་དབང་གྤྱིས་གོ་ཆོས་ཞྡེས་དྭངས་ཤས་ཅན་དང་། ནག་ཧྲུབ་ཅྡེས་
དམར་ནག་གྤྱིས་འབྱུང་ངོ། 

4) སྐྱྡེ་གནས། ཚ་དྲོད་ཆྡེ་བ་གནས་རྒྱ་གར་དང་། རྒྱ་ནག བལ་ཡུལ། བོད་ཀྤྱི་རོང་མཚམས་རྫ་ཡུལ་སོགས་ནས་ཐོན་པ་ཡྤྱིན། 
5) བཏུ་དུས་དང་ལས་གནོན་བྡེད་ཚུལ། སྨན་ལ་ཚི་བ་དང་ཡང་འབུ་ཤུབས་འདྲ་བ་དྡེ་ནམ་དུས་ངྡེས་མྡེད་དུ་བཏུ་ཏྡེ་འབུ་སྤྱིན་

དང་རོ་ཤྤྱིང་སོགས་དངོས་པོ་གཞན་མྡེད་པ་གཙང་མར་ལྡེན་དགོས།
6) སྨན་དུ་སྦྱར་བ། ཚི་བའ་ཐང་ཁག རོ་ཁ་ལ་ཚ་བ་དང་། ཞུ་རྡེས་ཁ་བ། ནུས་པ་རྩུབ་ལ་བསྤྱིལ་ཞྤྱིང་སྐམ་ལ་རྟུལ།
7) ཕན་ཡོན། གོ་བའྤྱི་ནད་དང་། མཁལ་མའྤྱི་ནད། འགམ་འཁྲུགས། ཁག་ནད་འགམས་ཚད་སོགས་ལ་ཕན།



རྒྱ་སྐྱེགས། Laccfer Lacca



རྒྱ་སྐྱེགས།



དུག་མོ་ཉུང་། (ཤྤྱིང་དུག་མོ་ཉུང་རྤྱིགས་དང་པོ།) 
1) རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་སྨན་གྤྱི་ཐ་སྙད། Holarrhena antidysenterica
2) རྒྱ་གར་གྤྱི་ཡུལ་སྐད་ཁག Ayurvedic: Kutaja Bengali Hindi: Kurchi, Dhudi, Kuda, Kaura, 

Kalinga, Kutaja Sanskrit: Kutaja, Kalinga, Indiadu, Katuka
3) བོད་ལུགས་སྨན་གྤྱི་སྡེ་ཚན། ཤྤྱིང་སྨན་གྤྱི་སྡེ་ལས་འབྲས་བུའྤྱི་སྨན། 
4) བོད་ཀྤྱི་སྨན་རྫས་རྤྱིག་པ་ལས་རྤྱིགས་སུ་དབྡེ་ཚུལ། << ཤྡེལ་ཕྡེང་ >>དུ། རྒྱ་བལ་ལོ་མོན་ནས་འབྲས་བུ་ནྡེ་ཙོའྤྱི་ལྕྡེ་ཙམ་

ཡོད་པ་འབྱུང་བ་བཟང་ཞྡེས་དང་། ཆགས་སྨན་རྤྱིན་རྒྱལ་བས། ཤྤྱིན་ཏུ་ཕ་བའྤྱི་དུག་མོ་ཉུང་། ཞྡེས་ཆུང་ན་བཟང་བར་
བཤད། ཞྡེས་དང་། << ཁོག་སྨན་གྤྱི་འཁྲུངས་དཔྡེ་བསྡུས་པ་ཡྤྱིད་བཞྤྱིན་འདོད་འཇོའ་ིབུམ་བཟང་ >>ལས། དུག་མོ་ཉུང་
ཕོ་དུང་ཆྡེ་བ་མཆོག མོ་དུང་ཆུང་བ་དམན་པ། ཞྡེས་དང་། << བདུད་རྩྤྱི་སྨན་གྤྱི་འཁྲུངས་དཔྡེར། >> དུག་མོ་ཉུང་དང་། སོ་
དུག་མུ་ཉུང་། ཞྡེས་གསུངས་པ་བཞྤྱིན། ཤྤྱིང་དུག་མོ་ཉུང་ལ་རྤྱིགས་མྤྱི་འདྲ་བ་ཁག་གཅྤྱིག་ཡོད། 

5) སྐྱྡེ་གནས། བལ་ཡུལ་དང་། རྒྱ་ནག རྒྱ་གར་སོགས་ཀྤྱི་དྲོད་ཚད་ཆྡེ་བའྤྱི་ནགས་གསྡེབ་ཕལ་མོ་ཆྡེ་སོགས་སའྤྱི་མཐོ་ཚད་
རྒྱ་མཚོའྤྱི་ངོས་ལས་མྤྱི་ཉར་ ༩༠༠ ནས་ ༡༢༠༠ བར་གྤྱི་རྤྱི་ཀླུང་ས་བབ་ཅུང་དམའ་བའྤྱི་ནགས་གསྡེབ་དང་། གདགས་
སྤྱིབ་ངྡེས་མྡེད་གང་རུང་སོགས་སུ་སྐྱྡེས་པ་མང་། 

6) བཏུ་དུས་དང་ལས་སོན་བྡེད་ཚུལ། སྤྱི་ཟླ་དགུ་པའམ་སོན་ཀའྤྱི་སྐབས་འབྲས་བུ་སྨྤྱིན་མཚམས་སུ་བཏུས་ཏྡེ་བསྤྱིལ་གྤྱིབ་ཏུ་
སྐམ་ནས་སྨན་ལ་སོད་དགོས། 

7) བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བ། འབྲས་བུ། རོ་ཁ་བ། ཞུ་རྡེས་ཁ་བ། ངོ་བོ་སྙོམས། << བདུད་རྩྤྱི་སྨན་གྤྱི་འཁྲུངས་དཔྡེ་ >>ལས། རོ་
ཁ་བ་དང་། ངོ་བོ་བསྤྱིལ། འབྲས་བུ་ཁ་བ། ཞུ་རྡེས་ཚ་བ། ངོ་བོ་བསྤྱིལ་ཞྤྱིང་རྟུལ་ལ་སྐམ་ཞྤྱིང་རྩུབ་པའོ། ཞྡེས་གསུངས། 

8) ཕན་ཡོན། དུག་ནད་དང་། མཁྤྱིས་པར་ཚ་བ་རྒྱས་པ། ཚ་བས་འཁྲུ་བ་སོགས་ལ་ཕན།



སྲོ་དུག་མྲོ་ཉུང་། (Vincetoxicum canesecens) བྱར་ཕན་ཆུ་རི།(སྲོ་དུག་མི་ཉུང། Epilobium latifolium



དུག་མྲོ་ཉུང་། (Holarrhena antidysenterica)                     དུག་མྲོ་ཉུང་(རིགས།) wrightia tinctoria



༦) རྡེ་རལ། 
1) རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་སྨན་གྤྱི་ཐ་སྙད། Drynaria quercifolia J. Sm.
2) རྒྱ་གར་གྤྱི་ཡལ་སྐད་ཁག Marathi: Ashvakatri, Basingh Sanskrit: Basingh, Ashvakatri
3) བོད་ལུགས་སྨན་གྤྱི་སྡེ་ཚན། ལྡུམ་བུ་ཪང་སྨན་གྤྱི་སྡེ། 
4) བོད་ཀྤྱི་སྨན་རྫས་རྤྱིག་པ་ལས་རྤྱིགས་སུ་དབྡེ་ཚུལ། << ཤྡེལ་ཕྡེང་ >>དུ། རྡེ་རལ་རྤྱིགས་གསུམ་སྡེ། རྒྱལ་པོ། བོན་པོ། 

བཙུན་མོའ།ོ ཞྡེས་དང་། ཡང་། << ཤྡེལ་ཕྡེང་ >>ལས། རྡེ་རལ་ལ་སྐྱྡེས་སའྤྱི་དབང་གྤྱིས་རབ་འབྲྤྱིང་ཐ་གསུམ་སྡེ། 
མཆོག་གམ་རབ་ནྤྱི་བྡེ་ལང་རྡེ་རལ། འབྲྤྱིང་ནྤྱི་རྒྱལ་པོ་རྡེ་རལ། ཐ་མ་གཡུ་འབྲུག་འཁྱྤྱིལ་བ། ཞྡེས་དང་། << མྡེས་ཞལ་
>>དུ། རྡེ་རལ་ནྤྱི་ལྡུམ་བུ་རྡེ་རལ་ཏྡེ་བོ་དོ་ལ་སྐྱྡེས་པ་ནྤྱི་བྡེ་སྐྱྡེས་རྡེ་རལ་ཞྡེས་བའོ། ཞྡེས་དང་། << སྐྱྡེམས་འགྡེལ་
>>ལས། རྤྱིགས་ནྤྱི་རྒྱལ་པོ་རྡེ་རལ་། བོན་པོ་རྡེ་རལ། བཙུན་མོ་རྡེ་རལ། བོན་པོ་རྡེ་རལ་ལ་ལྡུམ་བུ་ཞྡེས། འདྤྱི་ྤྱིད་བྡེ་
སོང་ལ་སྐྱྡེས་པ་ལ་བྡེ་ལང་བདུད་རྩྤྱི། ཞྡེས་གསུངས།

5) སྐྱྡེ་གནས། བོད་ཀྤྱི་ྤྱིང་ཁྤྱི་ས་ཁུལ་དང་། སྨན་གྤྱིང་། གོ་མོ། སྐྱྤྱིད་གོང་། གའ་སོགས་དང་། འབྲས་ལོངས། རྒྱ་གར། རོ་
རྡེ་གྤྱིང་། ཤྤྱི་རྤྱི་གྷུ་རྤྱི། ར་རམ་ས་སོགས་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའྤྱི་ངོས་ལས་མྤྱི་ཉར་ ༢༩༠༠ ཡས་མས་ཀྤྱི་རོ་ཕ་བོང་གྤྱི་གསྡེབ་
དང་། གོག་ཤྤྱིང་། ཤྤྱིང་སོང་གཞན་ལ་འཁྤྱིལ་པ་དང་། ལག་པར་བྡེ་དྡེ་སོཌ་ཤྤྱིང་གྤྱི་ལོཌ་སུ་སྐྱྡེསཔ་མང་། 

6) བཏུ་དུས་དང་ལས་སོན་བྡེད་ཚུལ། སྤྱི་ཟླ་དགུ་བ་དང་བཅུ་བ་ཙམ་ལ་རྩ་བ་བཀོག་སྡེ་གཙག་མ་བཀྲུས་རྡེས་སྨ་ར་འདྲ་བའྤྱི་
རྩ་ཕན་རྣམས་དོར་ཞྤྱིང་བསྤྱིལ་གྤྱིབ་ཏུ་སྐམ་དགོས་པ་ཡྤྱིན། 

7) བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བ། རྩ་བ། རོ་མངར་ལ་ཁ་བ་དང་། ཞུ་རྡེས་མངར་བ། ངོ་བོ་བསྤྱིལ། << བདུད་རྩྤྱི་སྨན་གྤྱི་འཁྲུངས་
དཔྡེ་ >>ལས། རོ་མངར་ལ་བསྐ་བ་དང་། ཞུ་རྡེས་མངར་བ། ནུས་པ་བསྤྱིལ་ལ་རྩུབ་ཅྤྱིང་ཡང་བའོ། 

8) ཕན་ཡོན། ཤ་དུག་དང་། སྦྱར་དུག དབྤྱིག་དུག སོ་དུག་སོགས་དུག་ནད་ཀུན་ལ་ཕན། 



རྒྱ་པྲོ་རེ་རལ། (Fern sp.) བྲོན་པྲོ་རེ་རལ། (Fern sp.)



བཙུན་མྲོ་རེ་རལ། (Fern sp.) བེ་ལྗང་རེ་རལ། Drynaria quercifolia



༧) བུ་རམ། 
1) ཚན་རྤྱིག་གྤྱི་ཐ་སྙད། Jaggary
2) བོད་་ལུགས་སྨན་གྤྱི་སྡེ་ཚན། སྨན་རྟ་གསུམ་གྤྱི་ཡ་གལ། 
3) ངོ་བོ། རྒྱུ་བུར་ཤྤྱིང་ཞྡེས་པའྤྱི་ཤྤྱིང་རྤྱིར་སྐྱྡེས་དང་ལྡུམ་རར་བཙུགས་པའྤྱི་ཤྤྱིང་སྤྱིག་མའྤྱི་ཚལ་ཡོད་པའྤྱི་ཤྤྱིང་ཁུ་ཡྤྱིན། ཤྤྱིང་

རྤྱིགས། ཏ་ལ་ཞྡེས་བ་བ་ནག་ལ་སོམ་ཞྤྱིང་རྤྱིང་བ་དང་། སརྦཀ་ཞྡེས་པ་ཚིགས་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་། ཀཎརྟ་ཞྡེས་ཕའུ་
ཐུང་ངུ་ཞྤྱིག་དང་། ཝང་མ་ཞྡེས་པ་ཕལ་པ་དང་། བལ་ཡུལ་གྤྱི་བུར་ཤྤྱིང་སོགས་ཡུལ་སོ་སོར་བུ་རམ་དང་ཀ་རའྤྱི་ཤྤྱིང་མ་
ངྡེས་པར་འབྱུང་ངོ་། 

4) ལས་སོན། ཤྤྱིང་དྡེ་དག་གྤྱི་རྒྱུ་ཆྡེ་ལས་ཁ་དོག་དང་དྲྤྱི་རོ་འདྲ་མྤྱིན་ཅུང་ཞྤྱིག་འབྱུང་ཡང་ཤྤྱིང་རང་རང་གང་ལའང་དྭངས་
སྙྤྱིགས་ཀྤྱི་ཁྱད་པར་ལས་བུ་རམ་རྤྱིགས་གསུས་རྡེ་འབྱུང་།

5)  བུ་རམ་རྤྱིགས་སྡེ། བུར་སྨུག བུར་སྡེར། བུར་དཀར། སྨུག་སྡེར་དཀར་གསུམ་ཡང་རྤྱིམ་པས་ས་མ་བསྤྱིལ་ཕྤྱི་མ་དྲོ་མ་དྲོ་
བ་ཡྤྱིན། ཁོག་སྨན་འཁྲུངས་དཔྡེ་ལས། བུར་དཀར་དང་། བུར་སྨུག 

6) ཕན་ཡོན། རྒྱུད་བཞྤྱི་དང་ཤྡེལ་ཕྡེང་ལས། བུ་རམ། སྨན་རྟ་བུ་རམ་གང་རླུང་སྡེལ་བའྤྱི་རྟ། ཡང་བུ་རམ་རྤྱིང་ནས་དྲོ་བ་ཡྤྱིན་
ལ། བརྒྱད་པ་ལས། ལོ་ལོན་གྱུར་ན་དྲོ་ཞྤྱིང་བཅུད། ལྕགས་ཕྡེང་ལས། བུ་མར་དྲོ་ལ་ལྕྤྱི་བ། བདུད་རྩྤྱི་ཐྤྱིགས་པར། རྤྱིང་
པའྤྱི་བུ་རམ་གང་དྲོའ་ིནད་རྣམས་སྡེལ།



བུར་དཀར། བུར་སྨུག



༨) ཀ་ར། 
1) ཚན་རྤྱིགས་གྤྱི་ཐ་སྙད། Sugar 
2) བོད་ལུགས་སྨན་གྤྱི་སྡེ་ཚན། སྨན་རྟ་གསུམ་གྤྱི་ཡ་རྒྱལ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན། 
3) ངོ་བོ། བརྒྱད་པ་ལས། དྡེ་ལ་ཁ་ར་དཀར་པོའ་ིཤྤྱིང་། མངར་ལ་བསྤྱིལ་བའྤྱི་མཆོག་ཡྤྱིན་ཏྡེ། ཁག་མཁྤྱིས་ཚ་བ་སྡེལ་བར་

བྡེད། འདྤྱི་ཤྤྱིང་ལ་(རྤྱི་སྐྱྡེས་བུར་ཤྤྱིང་།)ཁ་རའྤྱི་ཁུ་བ་ཡྤྱིན་ཏྡེ། ཀ་ར་ཡང་ཟྡེར། དྡེ་ལ་ལྤྱི་ཁ་ར་དཀར་པོའ་ིཤྤྱིང་ནྤྱི་ཀ་ར་སྡེ། 
ཁུ་བ་ནྤྱི་མངར་ལ་བསྤྱིལ་བས་མྤྱིག་རྣོ་རྣ་བ་སངས་སྡེམས་བདྡེ་བར་འགྱུར། 

4) ལས་སོ། བུ་རམ་དང་བསྐོལ་ལུགས་འདྲ་བའྤྱི་ལྤྱི་ཁ་དཀར་པོ་བསྐོལ་ཞྤྱིང་གདུས་པ་ལས་ཀ་རའྤྱི་བྡེ་བྲག་རྣམ་པ་གསུམ་
འབྱུང་། ཀ་ར་རྤྱིགས་གསུམ་སྡེ། ཤ་ཁ་ར་དང་། རྒྱལ་མོ་ཀ་ར། བྡེ་མ་ཀ་ར། 

5) ཁོག་སྨན་འཁྲུངས་དཔྡེ་ལས། ཡང་རྤྱིགས་སྡེ། རྒྱ་མོ་ཀ་ར། ཀ་ར་རྟ་སོ་མ། 
6) ཕན་ནུས། རྒྱུད་བཞྤྱི་དང་ཤྡེལ་ཕྡེང་ལས། ཀ་ར་ཁག་མཁྤྱིས་ཚ་བ་སྡེལ་འྤྱི་རྟ། རྤྱིན་ཆྡེན་སྤུངས་པར། ཀ་ར་བསྤྱིལ་ལ་རྣོ་བ་

ཡྤྱིན། བདུད་རྩྤྱི་ཐྤྱིགས་པར། ཀ་ར་དཀར་པོས་ལུས་ཚ་སྐོམ་དད་ཆྡེ། སྐྱུགས་བྲོ་བརྒྱལ་དང་མཁྤྱིས་པ་རྒྱད་རྣམས་སྡེལ། 
རང་འབྱུང་པས། ཀ་ར་དཀར་པོས་ཚད་པ་སྡེལ། ཤ་ཁ་ར་ནྤྱི་བཅུད་ཆྡེན་ཡྤྱིན།



ཀ་ར་རྟ་སོ་མ།

ཀ་ར།



༩) སྦྲང་རྩྤྱི།  
1) ཚན་རྤྱིགས་གྤྱི་ཐ་སྙད། Honey 
2) བོད་ལུགས་སྨན་གྤྱི་སྡེ་ཚན། སྨན་རྟ་གསུམ་གྤྱི་ཡ་རྒྱལ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན། ངོ་བོ། རྒྱུ་ནྤྱི་འབུས་བསགས་པའྤྱི་མྡེ་ཏོག་གྤྱི་རྩྤྱི་ཡྤྱིན་

ལ། སྨན་སྦྲང་བང་བ་སྡེ། བསགས་མཁན་བུང་བས་བསགས་པ་དང་། གོག་མས་བསགསཔ་སོ་སོར་ཡོད་ལ་མྱངས་པས་
དུག་མྡེད་པའོ། 

3) སྤྱིར་དབྡེ་བ་བརྒྱད་ཡོད་དྡེ། སྦྲང་དཀར་དང་སྦྲང་སྨུག་ཅྡེས་ཁ་དོག་གྤྱི་དབྡེ་བ་གྤྱིས། ཤྤྱིང་སྦྲང་དང་བྲག་སྦྲང་ཞྡེས་
བསགས་གནས་ཀྤྱི་དབྡེ་བ། སྨན་སྦྲང་དང་དུག་སྦྲང་ཞྡེས་རྒྱུའྤྱི་དབྡེ་བ། བུང་བའྤྱི་སྦྲང་དང་གོག་མའྤྱི་སྦྲང་ཞྡེས་པ་བསགས་
མཁན་གྤྱི་དབྡེ་བ་གྤྱིས་སོ། ཡང་། ཁོག་སྨན་གྤྱི་འཁྲུངས་དཔྡེར། སྦྲང་དཀར། སྦྲང་དམར། སྦྲང་རྒོད། སྦྲང་སོན། 

4) སྦྲང་རྩྤྱི་ཁ་མདོག་ཏྡེ། དཀར་སྨུག་ནྤྱི་ཁ་དོག་ལས་གསལ། དཀར་པོ་བཟང་བ་ཡྤྱིན།
5) དུས་ཀྤྱི་ཁྱད་པར། རྒྱ་ནག་ནས་དགུན་འའྤྱི་མར་དཀར་ལྟར་བུ་ཤྤྱིན་ཏུ་མངར་ལ་དཀར་བ་ཡོང་བ་མཆོག་དང་། བོད་རོང་

ནས་ཡོང་བ་དྭངས་ལ་སོ་ཏྤྱིང་ངྡེ་བ་ལུག་རྫུད་ཀྤྱི་མྤྱི་འདྲ་བ་བསོར་བཤད་བས་ཚེ་དུང་འདྲ་བ་རབ་ཏུ་བཟང་ངོ་། དབར་ཁའྤྱི་
དར་མར་འདྲ་བ་དཀར་ལ་སྡེར་མདངས་ཡོད་པ་འབྲྤྱིང་བའོ། བུང་བས་བསགས་པ་ནྤྱི་རབ་ཏུ་བཟང་། གོག་མས་བསགས་
པ་ཅུང་ཟད་སྐྱུར་བའོ།

6) ཕན་ནུས། རྒྱུད་བཞྤྱི་དང་ཤྡེལ་ཕྡེང་ལས། སྦྲང་རྩྤྱི་བད་ཀན་ཆྡེ་སྡེར་སྡེལ་བའྤྱི་རྟ། ལྕགས་ཀྤྱི་ཕྡེང་བ་ལས། སྦྲང་རྒོད་དྲོ་ལ་
ནུས་པ་ཆྡེ། ཞྡེས་དང་། སོན་མ་གསལ་བ་ལས། སྦྲང་གཡུང་གཅོད་བརོ་རྨ་འབྱུང་ཆག་གྲུམ་སྦྱོར། རྡེ་རང་འབྱུང་རོ་རྡེས། 
སྦྲང་རྩྤྱིས་རྩ་དང་དབང་པོ་གསོ། སྦྲང་རྒོད་གང་བ་འཇོམས་པ་ཡྤྱི། དྡེ་བཞྤྱིན། ཏྤྱིག་ཏའྤྱི་སྦྲང་གྤྱིས་ཚད་པ་གསལ། མྡེ་ཏོག་
ས་ཚོགས་གདུས་པ་ཡྤྱིས། དབང་པོའ་ིནད་རྣམས་སྡེལ་བ་སྡེ། ཉུངས་བུར་དུག་གྤྱི་ནད་ལ་ཕན། ཤུག་བུར་རྩ་བ་བཅུད་ཀྤྱི་
རྤྱིགས སྨན་རྟར་སྦྱོར་བ་སོ་སོར་བ།

 



སྦྲང་རྱིས།



༡༠)  ཡ་བཀྛ་ར། 
1) ཚན་རྤྱིག་གྤྱི་ཐ་སྙད། Mirabiltum
2) བོད་ལུགས་སྨན་གྤྱི་སྡེ་ཚན། ས་སྨན་རྤྱིགས་སྡེ་ཚན།
3) ངོ་བོ། རྒྱུད་རྤྱིན་ཆྡེན་སྤུངས་པ་ལས་་ ཡ་བཀྛ་ར་བག་ཕྡེ་སྤྱིག་མྡེད་འདྲ་བ། །བཅངས་ན་ཁྤྱིག་ས་འབྤྱིན་པས་ཁ་བ་འདྲ། 

འངྤྱི་མཁའ་རླུང་ནང་མ་ཡལ་བ་རླན་དང་ལྡན་པ་མཛེ་ཚ་ཡྤྱིན། མཛེ་ཚྭ་དང་རྒྱུ་གཅྤྱིག་པས་ཐོན་བྲག་ཕུག་གམ་ས་དོང་
སོགས་སུ་ཆགས་ཤྤྱིང་། སའྤྱི་ཁར་ཡོད་པ་རྣམས་མཁའ་རླུང་རྒྱུན་རྤྱིང་ཕོག་པས་དཀར་ཞྤྱིབ་ཕྡེ་མ་བ་མོ་ཆགས་པ་ལྟར་
བུར་གྱུར། རང་བྱུང་གྤྱི་ཡ་བཀྛར་བངས་ནས་ཆུ་ཁོལ་དུ་བགྲུངས་པར་དར་ཚགས་སུ་དྲངས་ནས་གང་དུ་བཅུག་ནས་
ཆགས་པ། ཐོན་ཡུལ། བོད། རྒྱ་གར། བལ་ཡུལ་སོགས་ནས་ཐོན་པ་ཡྤྱིན། 

4) ལས་སོན། སྨན་ལ་སྤུས་གཙང་ས་རོ་སོགས་དངོས་པོ་གཞན་མ་འདྲྡེས་པ་སོད་དགོས། རོ་་ནུས། རོ་མངར་ཞྤྱིང་སྐྱུར་ལ་
ལན་ཚྭ་བ་དང་། ནུས་པ་དྲོ་ལ་རྣ་བ། 

5) ཕན་ཡོན། ཕོ་བའོ་མྡེ་དྲོད་མས་པ་དང་། ཟས་མྤྱི་འཇུ་བ། ཁོག་པ་སོས་བརྒྱུངས་བྡེད་པ། སྐྲན་འདྲྤྱིལ་བ། ཟླ་མཚན་
འགགས་པ་སོགས་ལ་ཕན།



            ཡ་བཀྵ་ར།



བུལ་ཏོག སྨན་བུལ། ཚ་བུལ།

བུལ་ཏོག་ཆུ་བཅད།



༡༡) རྒྱམ་ཚྭ།
1) ཚན་རྤྱིག་གྤྱི་ཐ་སྙད། Sallucidum
2) བོད་ལུགས་སྨན་གྤྱི་སྡེ་ཚན། ཚྭ་རྤྱིགས་སྡེ་ཚན།
3) བོད་ལུགས་སྨན་རྫས་རྤྱིག་པ་ལས་རྤྱིགས་དབྡེ་ཚུལ། ཁོག་སྨན་གྤྱི་འཁྲུངས་དཔྡེ་བསྡུས་པ་ཡྤྱིད་བཞྤྱིན་འདོད་འཇོའ་ིབུམ་བཟང་ལས། རྒྱ་ཚྭ་མཆོག རྒྱ་ཚྭ་

དམན་པ། རྒྱམ་ཚྭ་(བང་ཚ་ལད་མྡེད་ཀྤྱི་ཚབ་རུང་) ལྕྡེ་མྱང་ཚྭ། ཁ་རུ་ཚྭ་རྡེང་གྲུབ་དམར་ནག་གྤྱིས་མཆོག བཟོས་པ་ནག་པོ་དམན་པ། རྩ་བས་རུ་ཚྭ་རང་
གྲུབ་མཆོག བཟོས་པ་དམན་པ། རྭ་ཚྭ། ཐལ་ཚྭ། མཛེ་ཚྭ། (བང་ཚ་ལྟར་དཀར་བ།) ལན་ཚྭ། མཚོ་ཚྭ། ཚ་ལ་ཤྡེལ་འདྲ་བ་མཆོག བྤྱི་བྲུན་འདྲ་བ་དམན་པ། 
ཝ་ཚྭ་(ཤྡེལ་ཕྡེང་ནས་འཇང་ཚྭ་དམར་ནག་ལའང་བཞྡེད།) ཀ་ར་གོང་བུ་འདྲྤྱིལ་འདྲ་མཆོག ས་ཕུག་བ་ཚ་དམན་པ། (གོང་གྤྱི་ཚ་ལ་ཤྡེལ་འདྲ་བའྤྱི་ཚབ་བཏུབ་
པས་སོ།) བ་ཚྭ་མཆོག (ཟྡེ་ཚྭའྤྱི་རྒྱུ།) བ་ཚྭ་དམན་པ་(ན་ལ་ཆགས་པ།) 

4) ངོ་བོ། ཤྡེལ་ཕྡེང་ལས། མཆོག་ནྤྱི་བྲག་ལས་བྱུང་བ། སོ་དཀར་ཤྡེལ་ལྟར་དྭངས་ལ་ཇྤྱི་ལྟར་བཅག་ཀང་གྲུ་བཞྤྱིར་འགོ་བ་ལན་ཚ་ཞྤྱིང་མངར་བའོ། །མཚོ་
ལས་བྱུང་བ་དཀར་པོ་རབ་ཏུ་དྭངས་པ་ཅྤྱིང་ཞྤྱིའམ་འཁར་གོང་ལྟ་བུ་འབྲྤྱིང་བའོ། ཡུལ་གཞན་གྤྱི་མཚོ་ལས་བྱུང་བ་སོ་ནག་སྐར་མ་ཙིག་ཙིག་དམན་པའོ། 
ཞྡེས་དང་། ཚ་ལས་ཆགས་པའྤྱི་གཏྡེར་རོ་སྡེ། རོག་ཆྡེ་ཆུང་ངྡེས་མྡེད་ལ། ཆྡེ་ཆུང་ཇྤྱི་ལྟར་བཅག་ཀང་དབྤྱིབས་གྲུ་བཞྤྱི་གྲུབ་བཞྤྱིར་འགོ་བ། ཁ་དོག་སོ་
དཀར་ཤྡེལ་ལྟར་དྭངས་ཤྤྱིང་འོད་དང་ལྡན་པ། དྭངས་ཚད་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་ཀང་སྤུས་ལྡེགས་ཞན་ཡོད། ཁོབ་པས་བརྡུངས་སླ་བ་དང་་། བསྡེགས་ན་ཚག་ས་
སོག་ཅྤྱིང་། རླན་དང་ཆུ་ལ་རྡེག་ན་འཇུ་སླ་བ། དྲྤྱི་ཆྡེར་མྡེད་ཅྤྱིང་། མྱངས་ན་ལན་ཚྭ་བྲོ་ཡང་ཟས་ཚྭ་གཞན་ལས་ཅུང་ཟད་འཇམ་པ་ཡོད།

5)  ཐོན་ཡུལ། རྒྱ་དཀར་ནག བལ་ཡུལ། ཤྤྱིང་ཅང་། བོད་མངའ་རྤྱིས་བང་ཕོགས་དང་མཚོ་སོན་པོ་སོགས་གང་ནས་ཀང་ཐོན། རྒྱ་མཚོའྤྱི་འགམ་གྤྱི་བྲག་དང་། 
མྡེ་རྤྱིའྤྱི་བྲག་ཕུག་སོགས་སུ་ཡོད་པ། མྤྱི་ཐབས་ཀྤྱི་བཟོ་བའང་ཡོད། 

6) ལས་སོན། སྨན་ལ་མཆོག་དམན་གང་ཡང་ཡྤྱིན་ས་རོ་སོགས་ཀྤྱི་ལད་མ་འདྲྡེས་པ་སོད་རྒྱུ།
7)  རོ་ནུས། དཔའ་བོས། རྒྱ་མཚོའྤྱི་ལན་ཚྭ་ཞུ་རྡེས་མངར་བ། ལྕྤྱི་ཞྤྱིང་བད་ཀན་རྣམས་འཕྡེལ། རོ་སྐོར་ལས། རྒྱམ་ཚྭ་ལྕྡེ་མྱང་ཚྭ་ནྤྱི་ནུས་པ་གྤྱིས་དང་ལྡན། 

ཞྡེས་རོ་མངར་ལ་ལན་ཚྭ་བ་དང་། ཞུ་རྡེས་མངར་བ། ནུས་པ་དྲོ་ལ་ཡང་ཞྤྱིང་སྣུམ། 
8) ཕན་ཡོན། ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀྤྱིས། ལན་ཚྭ་དྲོ་སྡེ་རླུང་སྡེལ་བད་ཀན་མཁྤྱིས་པ་སྐྱྡེད་ན་ཡང་། རྒྱམ་ཚྭ་ལྕྡེ་མྱང་ཚྭ་ནྤྱི་མཁྤྱིས་པ་ལ་གནོད་མྤྱི་བྡེད། ཅྡེས་དང་བད་

རླུང་གང་བའྤྱི་ནད་དང་། ཕོ་བའྤྱི་མྡེ་དྲོད་མས་པ། ཟས་དང་སྨན་མྤྱི་འཇུ་བ། རླུང་འཕར་བ་སོགས་ལ་ཕན།



རྒྱམ་ཚྭ།



༡༢) ལྕྡེ་མྱང་ཚྭ། 
1) ཚན་རྤྱིག་གྤྱི་ཐ་སྙད། Salt 
2) བོད་ལུགས་སྨན་གྤྱི་སྡེ་ཚན། ཚྭ་རྤྱིགས་སྡེ་ཚན།
3) ངོ་བོ། ཚྭ་རྤྱིགས་ཏྡེ། དབྤྱིབས་གྲུ་ཞྤྱི་རྩྤྱིང་ལ་ཁ་དོག་དཀར་ལ་དམར་མས་ཅན་དྭངས་ཤྤྱིང་འགའ་ཞྤྱིག་ལ་ཁུང་སོབ་ཡོད་པ་

དང་། ཡང་ན་སོ་ཐྤྱིག་འདྲ་བ་ཡོད་པ། བཅག་ཁ་ཤྡེལ་འོད་ལྡན་ཞྤྱིང་མཁྡེགས་ལ་ཁོབ་པར་ཡོད། ཟླ་ཟྡེར་ལས། ཚྭ་མཆོན་ནྤྱི་
རྒྱམ་ཚྭ་དང་ལྕྡེ་མྱང་ཚྭའོ། འདྲ་ཡྤྱིག་ལས། ལྕྡེ་མྱང་ཚྭ་ནྤྱི་ལན་ཚྭ་འདྲྡེ་སྡེ་དམར། གཞན་ཡང་ཚ་བའྤྱི་ལྕྡེ་མྱང་ཚ་ཞྡེས་པ་རྩྤྱི་
ཤྤྱིང་གྤྱི་སྡེ་ལས་ཡལ་ཕན་ལྕུག་མ་རོ་ཚ་བ་ཤྤྱིག་ཡོད་པ་དྡེ་དང་འདྤྱི་གྤྱིས་སྐབས་ཐོབ་ཤྡེས་དགོས། ཤྡེལ་ཕྡེང་ལས། འདྤྱི་
ལ་ལུང་དང་བཅས་པས་ཤྤྱིང་ཡལ་ག་དང་ཚྭ་གྤྱིས་ཡོད་པ་མྤྱི་ཕྡེད་ནས་ལ་ལས་ཤྤྱིང་ཡྤྱིན་ཚྭའྤྱི་ལུང་དྡེ་མྤྱི་དག་ཅྡེས་དང་། 
ལ་ལས་ཚྭ་ཡྤྱིན་ཡལ་གའྤྱི་ལུང་དྡེ་མྤྱི་དག་ཅྡེས་མཐའ་གྤྱིས་ལ་རྟག་ཆད་བྡེད་པ་གཡག་ཞར་བའྤྱི་འགོས་སོ། ། 

4) ཐོན་ཡུལ། ཁ་ཆྡེའྤྱི་ཡུལ་དང་། བོད། ཤྤྱིང་ཅང་སོགས་ཡུལ་ཕལ་ཆྡེར་གྤྱི་མཚོ་ལས་འབྱུང་བ། 
5) ལས་སོན། སྨན་ལ་གོང་སོས་ཀྤྱི་ཤྡེལ་ལྟར་དྭངས་ཤྤྱིང་གཞན་གྤྱི་ལད་མྡེད་པ་དྡེ་སོད་རྒྱུ། རོ་ནུས་ཞུ་རྡེས། ལྕྡེ་མྱང་ཚྭ་ནྤྱི་རོ་

ནྤྱི་མངར་ཞྤྱིང་དྲོ། ཞྡེས་པ་ལྟར་རོ་མངར་བ་དང་། ཞུ་རྡེས་མངར་བ། ནུས་པ་དྲོ་ལ་ཡང་བའོ།། 
6) ཕན་ཡོན། ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀྤྱིས། ལན་ཚྭ་དྲོ་སྡེ་རླུང་སྡེལ་བད་ཀན་མཁྤྱིས་པ་སྐྱྡེད་ན་ཡང་། རྒྱམ་ཚྭ་ལྕྡེ་མྱང་ཚྭ་ནྤྱི་མཁྤྱིས་པ་

ལ་གནོད་མྤྱི་བྡེད། ཅྡེས་དང་བད་རླུང་གང་བའྤྱི་ནད་དང་། ཕོ་བའྤྱི་མྡེ་དྲོད་མས་པ། ཟས་དང་སྨན་མྤྱི་འཇུ་བ། རླུང་འཕར་
བ་སོགས་ལ་ཕན།



ལྐྱེ་མྱང་ཚྭ། ཁ་རུ་ཚྭ་རང་གྲུབ་དམར་ནག་གཉྱིས།



རྒྱ་ཚྭ།



ཁ་རུ་ཚྭ་བཟོས་པ་ནག་པོ་དམན་པ།



རབས་རུ་ཚྭ། མཛེ་ཚྭ།



ལན་ཚྭ། མཚོ་ཚྭ།



བ་ཚྭ་མཆོག བ་ཚྭ་དམན།



Thank you!


