
བོད་ལྕམ། Malva verticilla linn



ཕོ་ལྕམ་ཧ་ལོ་དཀར་པོ། Althaea rosea cavan



ཕོ་ལྕམ་ཧ་ལོ་དམར་པོ། Althaea rosea cavan



ཕོ་ལྕམ་ཧ་ལོ་དམར་པོ། Althaea rosea cavan



མོ་ལྕམ། Malva sinensis cavan



བྲག་ལྕམ། Rhodiola smithii s.h



དྲི་ཞྲིམ་ལྕམ་པ། Primula littledale balf



མྲིང་། ལྕམ་པ། མྲིང་གཞན། ཕོ་ལྕམ། མདོག་ལྡན། མེ་ཏོག་ཧ་ལོ། མ་ོལྕམ། རྒྱ་ལྕམ། མྲི་ནྲིང་ལྕམ་པ། ྲི་དགའ། ྲི་མར་གུས་པ། བྲ་ས།ེ ས་རང་

ཡོ། ལྷབ་མའྲི་འབྲས་བུ། ལྡུམ་བུ་ཨ་ཕྱག སྤུ་སྡང་པདྨ། སོན་པོ་ཆུ་ཁྲིད། ལྕམ་མོ། ལྷ་མ།ོ བྲག་ལྕམ། མཛ་ེལྡུམ། དྲི་ཞྲིམ་ལྕམ་པ། ཕྱྲི་བ་བཅད་འབརོ།
སྨན་རྒྱུ་དང་ཕན་ཡནོ། མ་ནྲིང་ལྕམ་པ། འབྲུ། ཆུ་འགགས། ཆུ་སྲི། སོམ་པ། ཆུ་བསགས། འཁྲུ་བ་སེལ། མཁལ་ནུས་གསོ། རྨ་དང་། སྣག་སེམ།
རྩ་བ། ཟད་བེད། ཡྲི་ག་འཆུས་པ་སེལ། ཕོ་ལྕམ། མེ་ཏོག གཅྲིན་ལམ་གན་ཚད། ས་བོན་འཛག་པ་གཅོད། རྩ་བ། གོང་མཚུངས། མ་ོལྕམ། གངོ་
མཚུངས། བྲག་ལྕམ། ལོ་སྡོང་མེ་འབྲས། རྨ་དང་མཛེ་ནད་སེལ་བར་མཆོག དྲི་ཞྲིམ་ལྕམ་པ། ལོ་སྡོང་མེ་འབྲས། རྨ་འདྲུབ། རྨ་ཚད་སལེ། སྐྲངས་
པ་འཇོམས། རོ་ནུས་ཞུ་རེས། མ་ནྲིང་ལྕམ་པ། རོ་མངར་བས ནུས་པ་ལྕྲི་བསྲིལ་སྣུམ། ཞུ་རེས་མངར། ངོ་བོ་བསྲིལ། ཕ་ོལྕམ་མ་ོལྕམ། རོ་མངར།
ནུས་པ་བསྲིལ་རོ། ཞུ་རེས་མངར། ངོ་བོ་བསྲིལ། བྲག་ལྕམ། རོ་མངར་ཚ། ནུས་པ་བསྲིལ་སམ། ཞུ་རེས། མངར་བ། ངོ་བོ་བསྲིལ། དྲི་ཞྲིམ་ལྕམ་པ།
རོ་ཁ། ནུས་པ་བསྲིལ་སམ། ཞུ་རེས་ཁ། ངོ་བོ་བསྲིལ།



ད་ལྲི་དཀར་པོ། Rhododendron anthopogonoides



ད་ལྲི་དཀར་པོ། Rhododendron anthopogonoides



ད་ལྲི་དྲི་ཞྲིམ། Rhododendron anthopogonoides maxim



ད་ལྲི་ནག་པོ། Rhododendron nivale hook.f.



མྲིང་། ད་ལྲི། མྲིང་གཞན།  བལ་བུ། བ་ལུ། དུང་ཤྲིང་། སུར་དཀར། བདུད་རྩྲི་ད་ལྲིས། ད་ལྲིས་ནག་པོ། སུ་ལུ། རྲིགས། དཀར་པ།ོ དྲི་ཞྲིམ། ནག་
པ།ོ སྨན་རྒྱུ། མེ་ཏོག་དང་ལོ་མ། ཕན་ཡནོ། དཀར་པའོྲི་མ་ེཏགོ བད་ཀན་གྲང་བ་སེལ། ཚེ་བསྲིངས། བཅུད་ལེན། ལུས་སོབས་གསོ། གོ་ནད་
གཟེར་ཐབས་སོགས་གོ་ནད་ཀུན་དང་། དང་ག་འགགས་པ། གྲང་རླུང་། ེས་གསུམ་གྲིས་སད་འགགས་པ་སོགས་སེལ། ལ་ོམ། བད་ཀན་ཚ་
གྲང་ནད་དང་། མེ་དོད་གསོ། ཟས་འཇུ། ཚ་གྲང་འཐབ་པའྲི་ཕོ་ནད་སེལ། ལུམས་ཀྲིས་པགས་པ་མེན་པ་དང་། རྩ་རྒྱུས་འཁུམ་པ་བསངས། 
དྲི་ཞྲིམ། གོང་མཚུངས། ནག་པ།ོ མེ་ཏོག གྲང་ནད་སེལ། ལ་ོམ། གྲང་ནད་སེལ། ཆུ་སེར་སེམ། ལུམས་བས་པས་གག་ལྷོག་ལ་ཕན། ར་ོནུས་ཞུ་
རེས། དཀར་པ།ོ མ་ེཏགོ རོ་མངར་ཚ་ཁ་བས   ནུས་པ་དོ་ཡང་སམ་འཇམ། ཞུ་རེས་མངར། ངོ་བོ་དོ་སོམས། ལ་ོམ། རོ་ཁ་བས ནུས་པ་དོ་རོ། 
ཞུ་རེས་ཁ་བ། ངོ་བོ་དོད། དྲི་ཞྲིམ། གོང་མཚུངས། ནག་པ།ོ མ་ེཏགོ རོ་ཚ་ཁ། ནུས་པ་དོ་རྩུབ། ཞུ་རེས་ཁ།  ངོ་བོ་དོ་ལ་སོམས། ལོ་མ། རོ་ཚ་ཁ། 
ནུས་པ་དོ་རྩུབ། ཞུ་རེས་སྐྱུར་བ། ངོ་བོ་དོད། 



འབྲྲི་རྟ་ས་འཛནི་མཆགོ Lagotis brachystachya



འབྲྲི་ཏ་ས་འཛནི་མཆགོ Fragaria orientalis lozinsk



འབྲྲི་ཏ་ས་འཛནི་དམན་པ། Saxifragemucronulata



འབྲྲི་ཏ་ས་འཛིན་དམན་པ། Saxifrage mucronulata



མྲིང་། འབྲྲི་ཏ་ས་འཛིན། མྲིང་གཞན། ས་འདེ། ས་འཛིན། འབོལ་ལ།ོ ས་འབྲས། ཨ་བྲ་རྒྱུ་དྲུད། ས་
སྲིལ། རྲིགས། མཆོག་དམན་གྲིས། སྨན་རྒྱུ། ཡོངས་རོགས། ཕན་ཡོན། བང་ཁོག་གྲི་རག ཁག ཆུ་སེར། 
ལུད་པ་སེམ་ཞྲིང་སོད་དུ་འདེན། བད་མཁྲིས་སེལ། འཐྲིབས་པ་སེལ། རྩ་དཀར་དང་རྩ་ཚད། ཡན་ལག་
ན་བར་ཕན། ར་ོནུས་ཞུ་རསེ། རོ་མངར་བས ནུས་པ་དོ་གཡོ་རྟུལ་སམ། ཞུ་རེ་མངར། ངོ་བོ། ཅུང་བསྲིལ།



ལྷ་ཤུག Juniperus sabina



རྒྱ་ཤུག་ལེབ་མོ། Thuja orientalis l



རོང་གྲི་ཤུག་རྒན། Cupressus giganteaW.C.Cheng



སྤ་མ།  Sabina pingii var wilsoni



ཤུག་ཚེར། Juniperus Formosana



མྲིང་། ཤུག་པ། མྲིང་གཞན། དཱ་རུ། ལྷ་ཤྲིང་། ཇྲི་ལ། སུ་རུ་ཙནྡན། གཙང་ཤུག བརྒྱ་བྲིན་རྐང་འཐུང་། མདའ་འཛིན། བདུག་སྤོས་ཀྲི་ཤྲིང་། ཡོངས་
བཟང་ཅན། ཤུག་ཚརེ། བ་ད་ར། འབྲོག་རྩྲི་སོན་པོ། གཡུ་འབྲུག སྤ་མ། སྤ་ཤུག སྤ་འབྲུམ། ཧ་ལུ་ཤ རྲིགས། ལྷ་ཤུག རྒྱ་ཤུག་ལེབ་མོ། རོང་ཤུག
སྤ་མ། ཤུག་ཚེར། སྨན་རྒྱུ། རྒྱ་ཤུག འབྲས་བུ། ལོ་མ། ཐང་ཆུ། ཕན་ཡནོ། འབྲས་བུ། འགགས་པ་འབྲིན། ཚད་པ་སེལ། དེག གོ་བ། མཆྲིན་པ། 
མཁྲིས་པ། མཁལ་མ། མཆེར་པ་སྒང་པར་ཕན། ཆུ་སྲི་སེལ། བཅུད་ལེན་པ། ཁཎྜས་རྐང་ལག་གྲི་ཆུ་སེར་དང་ཚ་བ་མ་ལུས་པ་སེལ། ལ་ོམ། མཁལ་
རེྐད་གྲང་བ། ཡན་ལག་རེངས་འཁུམས་བཅས་སེལ། ཆུ་སེར་སེམ། པགས་པ་མེན་པར་བེད། ཐང་ཆུ། སྣག་འབྲིགས། ལྷུ་ཚིགས་ནད་ལ་ཕན། སྤ་
མ། འབྲས་བུ། མཁྲིས་པ་འགྲམ་བེར་བསྡུ། པགས་ལ་རྒྱས་པ་འཇོམས། གཞང་འབྲུམ་སེལ། ཡན་ལག་ན་བ། ཆུ་སེར། སྐྲངས་སོས། པགས་པ་གཡའ་
བར་ཕན། ཤུག་ཚརེ། འབྲས་བུ། བདུད་རྩྲིའྲི་བཅུད་དུ་བཤད། སྤ་མ་དང་མཚུངས། ལ་ོམ། མཁལ་ཚད། སྨད་ཚད། ལྷོག་པ་སེལ། ར་ོནུས་ཞུ་རསེ།
རྒྱ་ཤུག འབྲས་བུ། རོ་མངར་ཁ་བས ནུས་པ། བསྲིལ་སམ། ཞུ་རེས་མངར། ངོ་བོ་བསྲིལ། ལ་ོམ། རོ་ཁ་བ། ནུས་པ་དོ་རོ་རྩུབ།  ཞུ་རེས་ཁ་བ།
ངོ་བོ་བསྲིལ། སྤ་འབྲུམ། རོ་ཁ། ནུས་པ་བསྲིལ་རྩུབ། ཞུ་རེས་ཁ། ངོ་བོ་བསྲིལ། ཤུག་ཚརེ། ལ་ོམ། རོ་ཁ་བ། ནུས་པ་བསྲིལ་རྟུལ་རྩུབ། ཞུ་རེས་ཁ། ངོ་
བོ་བསྲིལ། འབྲས་བུ། རྒྱ་ཤུག་དང་མཚུངས།



ར་མེ། polygonatum cirrhifolium well royle



ལུག་མེ། Polygonatum prattii baker



མྲིང་། ར་མེ། མྲིང་གཞན། རོ་ཙ། རྒན་པོ་གཞོན་ནུར་བེད་པ། དྲིང་ཁྲིས་པར་མ། ད་བྲིད་དཀར་པོ། ར་མོ་ཤག འོ་མ་མེད་པ། རྲིགས། ར་
མེ། ལུག་མེ། སྨན་རྒྱུ། རྩ་བ། ཕན་ཡནོ། ཚེ་བསྲིངས། ཡན་ལག་གྲི་ཆུ་སེར་སེམ། རག་སེམ། ཕོ་དོད་སེད། རོ་ཙ་གསོ། ལུས་ཡང་ལ་རྩལ་ཆེ་
བར་འགྱུར། ཡྲི་ག་འབེད། བད་མཁྲིས་སེལ། བཅུད་ལེན་གྲི་མཆོག་ཏུ་འགྱུར། རྒས་ཁ་ས། མངལ་ཚད་སེལ། སྨད་གྲང་བས།ོ ས་རྦབ་ལ་ཕན། ཚ་
གྲང་དང་བཅུད་ལེན་སབས་ནུས་པ་བསྒྱུར་དགོས་པར་གསུངས། ར་ོནུས་ཞུ་རསེ། རོ་མངར་ཁ་བས ནུས་པ་ཡང་སམ་མེན། ཞུ་རེས་མངར།
ངོ་བོ་བསྲིལ་བ། 



ེ་ཤྲིང་ཕོ། Asparagus filicinus buch ham ex



ེ་ཤྲིང་ཕོ། Asparagus filicinus buch ham ex



ེ་ཤྲིང་མོ།  Asparagus officinalis



མྲིང་། ེ་ཤྲིང་། མྲིང་གཞན། རྩ་བ་བརྒྱ་པ། མ་ཧ་མ ཱུ་ལ། རྩ་བ་ཆེན་པ།ོ རྩ་བ་མང་པོ། ཁུ་བ་སྲིང་པོ། ེ་ཤྲིང་འོ་མ་ཅན། ེ་ཤྲིང་ཚེར་མ་ཅན། 
དག་བེད། ེའུ་སོགས་སོ། རྲིགས། ཕོ་མོ་གྲིས། སྨན་རྒྱུ། རྩ་བ། ཕན་ཡོན། ཚེ་བསྲིངས། ལུས་སོབས་དང། མཁལ་དོད་མས་པ་གསོ།
ཡན་ལག་གྲི་ཆུ་སེར་གྲང་བ་སེམ། རླུང་། གྲང་བ། གབ་ཚད་རྲིང་པ། ལྷེན་ནད་སེལ།  གཅྲིན་སྲི། པགས་ནད། གབ་ཚད་རྲིང་པ། ཁཎྜས་ངོ་

ཁེབས་དང་ཆུ་སེར་ལ་མཆོག་ཏུ་ཕན། རོ་ནུས་ཞུ་རེས། རོ་མངར་ཁ་བས  ནུས་པ་ཡང་ད་ོསམ། ཞུ་རེས།་མངར་བ། ངོ་བོ་དོད།



ཨ་ཤྭ་གནྡྷའམ། བ་སྤྲུ། Mirabilis himalaica



རག

རྒྱ་གར་ལུགས་ཀྲི་ཨ་ཤྭ་གནྡྷ། Withania somnifera dunal



མྲིང་། བ་སྤྲུ། མྲིང་གཞན། ཨ་ཤོ་གནྡྷ། ཤ་རྲི་བ། བ་སྤྲུ། ཐལ་འབྲས། སྨན་རྒྱུ། རྩ་བ། ཕན་ཡནོ། སྨད་གྲང་། 
ཆུ་སེར་སེལ་ལ་འདེན། ཤ་དང་། སྨད་ཀྲི་དོད་སེད། རོ་ཙ་གསོ། ལུས་སབོས་མ་པ། ས་རྦབ། རུས་ཚགིས་ལ་
ཆུ་སེར་འཁོར་བ། རོ་སྐྲན་ལ་ཕན། ར་ོནུས་ཞུ་རསེ། རོ་མངར་ཚ། ནུས་པ་དོ་སམ་ཡང་། ཞུ་རེས། མངར།  ངོ་
བོ་དོ་བ།



Z

 སེང་ལྡེང་། Rhamnella martini levl



ཙནྡན་སེང་སྡེང་། Xamthoceras sorbifollium bunge



སེར་པ་སེང་ལྡེང་། Acacia catechu (l.f.) willd



གསོམ་སེང་ལྡེང་། Rhamnella martini levl



མྲིང་། སེང་ལྡེང་། མྲིང་གཞན། ཁ་དྲི་ར། སེང་ལྡེང་དཀར་པོ། སེང་ལྡེང་སེར་པོ། ཚིལ་སྒྲ སོ་མ་བལྐ ཟླ་བའྲི་ཡལ་ག
འཚོ་བའྲི་ཤྲིང་། ཆུ་སེར་ཁག་འཐུང་། ཁུ་བ་མཛེ་འཇོམས། རྲིགས་བཞྲི།  སྨན་རྒྱུ། ཡལ་སོྡང་། གསོམ་སེང་སྡེང་། ཁཎྜ།
ཕན་ཡོན། ཁག་དང་། བང་ཁོག་དང་ཡན་ལག་གྲི་ཆུ་སེར་སེམ། མཛེ་ནད། ཁག་གཟེར་འཇོམས། རུས་ཚིགས་ནད་ལ་
ཕན། རོ་ནུས་ཞུ་རེས། སེང་སྡེང་། རོ་མངར་བས ནུས་པ་དོ་སམ་རྩུབ་གཡོ། ཞུ་རེས་མངར། ངོ་བོ་བསྲིལ། ཙནྡན་སེང་
སྡེང་། གོང་མཚུངས། སེར་པ་སེང་ལྡེང་། གོང་མཚུངས། གསོམ་སེང་ལྡེང་། རོ་ཁ་ལ་བས་བ། ནུས་པ་བསྲིལ་སམ། ཞུ་
རེས་ཁ་བ། ངོ་བོ་བསྲིལ།



ཞུ་མཁན། Symplocos panniculata miq



ནགས་ཞུན། Symplocos panniculata



མྲིང་། ཞུ་མཁན།  

མྲིང་གཞན། རྒྱ་སེགས་དངས་བེད། སྲིང་ཕོམ། 
སག་གྲོགས། བརྒྱ་བྲིན། སེང་ཁོམ།
 རྲིགས། སྤང་ཞུན་སེར་མཐུག་རྒོད་པ་བཟང།
ནགས་ཞུན་སབ་འཇམ་ནགས་པ་ངན།
 སྨན་རྒྱུ། ལོ་མ།
ཕན་ཡནོ། གོ་བ། མཁལ་མ། འགྲམ་ཚད། 
འཁྲུགས་ཚད། ཁ་རུལ་བ། ཁ་ནད་བཅས་སེལ་

ཞྲིང་ཁ་དྲི་སོང་།
རོ་ནུས་ཞུ་རསེ། རོ་ཁ་བས   ནུས་བསྲིལ་
རྟུལ། ཞུ་རེས་ཁ་བ། ངོ་བོ་བསྲིལ།



སྤང་སེས་དབང་ལག་དཀར་པོ། Dactylorhiza hatagirea



ན་སེསདབང་ལག་དམར་པོ། Dactylorhiza hatagirea



དབང་རྲིལ། Herminium monorchis l.r.br.



མྲིང་། དབང་ལག
མྲིང་གཞན། དབང་པོ་ལག་པ། སོབས་སེད། བརྒྱ་
བྲིན། དབང་པོའྲི་ཕྱག  བདུད་རྩྲི་དར་ཡ་ཀན།

 སྨན་རྒྱུ། རྩ་བ།

ཕན་ཡོན། ལུས་སོབས་དང་ཁུ་བ་འཕེལ་བ། དབང་པོ་

ལྡང་བ། དྭངས་མ་སེད། ཚེ་བསྲིངས། ཕོ་ཤུགས་ཆེ་བས་
མཚན་གཅྲིག་ལ་བེུད་བརྒྱར་སོད་ནུས་པ། ས་བོན་ལས་སུ་
རུང་བར་བེད་པ། སེམས་དང་དབང་པོ་གསལ་བ། རྒས་པ་ས་
ཞྲིང་བཅུད་ལེན་པ། མཁལ་གཅོང་དང་མཁན་གྲང་སེལ་བ། 

གཟྲི་མདངས་འཕེལ་བ།

རོ་ནུས་ཞུ་རསེ། རོ་མངར་བས།  ནུས་པ་ལྕྲི་དོ་སྣུམ། 
ཞུ་རེས་མངར། ངོ་བོ་དོ་བ། 


