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པར་དབང༌།   ©༢༠༡༨ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྫོགས། 

པར་དབང་ཧྲིལ་བུམ་རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྫོགས་ལུ་ཡྫོད། ཡིག་ཐྫོག་གི་གནང་བ་
མེད་པར་བསྐྱར་སྐྲུན་དང་འདྲ་བཤུས་ཚུ་མཛད་མི་ཆོག 

པར་ཐེངས།   པར་ཐེངས་དང་པ། སྤྱི་ལྫོ་ ༢༠༡༨། 

བསྡུ་སྒྲིག་དང་དབྱེ་དཔྱད།    ཕུར་པ་རྫོ་རྗེ། སྐྱིད་པ་ལྷ་སྒྲོན།  

ཞུན་དག   རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྫོགས་ཀྱི་ཞུན་དག་ཚྫོགས་ཆུང་།  

པར་སྐྲུན།    རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྫོགས། 
འགྲེམས་སྒྲོམ་ཨང༌།   ༡༢༢ 
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང༌།   ༠༢-༣༢༢༦༦༣ 
པར་འཕྲིན་ཨང༌།  ༠༢-༣༢༢༩༩༢ 
ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ།  www.dzongkha.gov.bt 
 

http://www.dzongkha.gov.bt/
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ཆེད་བརྗོད། 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ལུང་པའི་ཁ་སྐད་མ་འདྲཝ་ ༡༩ དེ་ཅིག་ཡྫོད་མི་ཚུ་ག་ར་མི་མས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོཔ་འདི་ རྫོང་ཁ་
གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྫོགས་ཀྱིས་ངེས་པར་འབད་དགོ་པའི་འགན་དབང་ཅིག་ཨིན། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ད་རེས་ རྫོང་ཁ་གོང་
འཕེལ་ལྷན་ཚྫོགས་ཞིབ་འཚྫོལ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ བུམ་ཐང་སྡེ་བཞི་ལས་ ཆུ་སྨད་རྒེད་འྫོག་གི་ཨུ་རུ། བྷུ་ལི། རྒྱལ་རྩ། སྫོམ་མཁར། 
ནང་སྒར། གཏེར ་མཛྫོད་གསས་ཚན་དང་། ཨུ་ར་རྒེད་འྫོག་གི་ ངང་མཁར་དང་ སྫོམ་ངང་གསས་སྒོ་ཚུ་ལས་ བུམ་ཐང་ཁའི་
ངག་གཤིས་ནང་ ད་ལྫོ་སླབ་སྫོལ་ཡྫོད་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་ཐྫོག་ལས་བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་ དེའི་དྫོ་མམ་རྫོང་ཁ་དང་
ཨིང་ལིཤ་ནང་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ རྗོད་སྒྲ་སླབ་ཐངས་ཚུ་ཡང་སྒྲ་ཕབ་སྟེ་རྫོ་མཱན ་གྱི་ཐྫོག་ལས་སས་ཏེ་ཡྫོད། ལྷག་ལུས་གསས་
སྒོ་གཞན་ཚུ་ནང་སླབ་སྫོལ་མ་འདྲཝ་སྦེ་ཡྫོད་མི་ཚུ་ཡང་ ཤུལ་ལས་ཡྫོངས་རྫོགས་སྦེ་བསྡུ་ལེན་འབད་ཚུགས་པའི་རེ་སྨྫོན་ཡྫོད། 

ད་རེས་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྫོགས་ཀྱི་ཞིབ་འཚྫོལ་སྡེ་ཚན་གྱིས་འགོ་འདྲེན་ཐྫོག་ལས་ བུམ་ཐང་ཁ་-རྫོང་ཁ་-ཨིང་ལིཤ་སྐད་
གསུམ་ཤན་སྦྱར་མིང་མཛྫོད་དཔེ་དེབ་ཅིག་ འགོ་དང་པ་གསར་རྩྫོམ་འབད་དེ་ དཔེ་སྐྲུན་འབད་ཡྫོད་མི་འདི་གིས་སྤྱིར་བཏང་དཔེ་
དེབ་ལྷག་མི་ཡྫོངས་ལུ་ ཁ་སྐད་གསུམ་དྫོ་མམ་གྱི་མིང་ཚིག་ལེ་ཤ་ཤེས་ཚུགས་ནི་དང་ལྷག་པར་དུ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གསས་་
སྐད་ཚུ་མི་མས་པར་བདག་འཛིན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ཁར་ བུམ་ཐང་པའི་ཁ་སྐད་ཐྫོག་ལས་རྫོང་ཁ་དར་ཁྱབ་གཏང་ཚུགས་ནི་
དང་ རྫོང་ཁ་དང་ཨིང་ལིཤ་གི་ཐྫོག་ལས་ བུམ་ཐང་པའི་ཁ་སྐད་ལྷབ་ཚུགས་པའི་དགོས་པ་ཚུ་ཡྫོད། དེ་མ་ཚད་ མ་འྫོངས་པའི་
ནང་ སྐད་ཡིག་རིག་པའི་ཞིབ་འཚྫོལ་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ཡང་ རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ལྷན་ཐབས་ཅིག་སྦེ་ ཕན་ཐྫོགས་འབྱུང་ཚུགས་པའི་རེ་
སྨྫོན་དང་བཅས་ རང་ལྫོ་གནམ་ལྫོ་ ས་ཕྫོ་ཁྱི་ལྫོ་ ཟླཝ་ ༥ པའི་ཚེས་ ༡༥ དང་། སྤྱི་ལྫོ་ ༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་ ༦ པའི་ཚེས་ 
༢༨ ལུ། 

 

 

                                                  ཚེ་དབང་ནྫོར་བུ། 

                                                     དྲུང་ཆེན། 
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བུམ་ཐང་ཁ་ - རྫོང་ཁ་ - ཨིང་ལིཤ་ཤན་སྦྱར ་མིང་མཛྫོད་ཀྱི་རྗོད་སྒྲའི་ལམ་ྟོྫོན། 

1. བུམ་ཐང་པའི་ཁ་ནང་ རྫོང་ཁའི་ར་བཏགས་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་དཔེར་ན། ཀྲ་ཁྲ་གྲ་པྲ་ང་བྲ་ དྲུགཔྫོ་འདི་ རྫོང་ཁ་
ནང་མདྫོའི་ལྷག་ཐངས་ག་ཨིནམ་སྦེ་ tra, thra, dra, tra, thra, dra ཟེར་ལྷག་མི་ཅིག་དང་། 
བུམ་ཐང་ཁའི་ངག་གཤིས་ནང་ རྫོང་ཁའི་རྗོད་སྒྲ་དང་མ་འདྲ་བའི་རིགས་ དཔེར་ན། ཀྲའུ་ལ།(krau la) 
ཁྲ་ལའུ་མེན་ཏྫོག (khra lau men to) གྲམ་ཤིང་།(gram shing) པྲ།(pra) ངན་བྲུམ་པང་
ཆོ།(phran brum pang cho) བྲ།(bra) བཟུམ་ལུ་ཀྲ་(kra) ཁྲ་(khra) གྲ་(gra) པྲ་
(pra) ང་(phra) བྲ་(bra) ཟེར་ བུམ་ཐང ་ཁའི་ངག་གཤིས་ཀྱི་རྗོད་སྒྲ་ ག་ཨིནམ་སྦེ་འཐྫོན་ནིའི་དྫོན་
ལུ་ སྔགས་ཀྱི་ལྷག་ཐངས་ཆ་འདྲ་སུ་ཅིག་སྦེ་ཡྫོད་མི་འདི་བརྩིས་ཏེ་ ལྷག་ཐངས་ཁག་གཉིས་ཡྫོད་མི་དེ་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ལྷག་དགོཔ་ཨིན། 
དམིགས་བསལ་དུ་ རྫོང་ཁའི་ངག་གཤིས་ནང་མེད་མིའི་བུམ་ཐང་ཁའི་ངག་གཤིས་ནང་ དཔེར་ན་ མྲས་
(mras) ཞྲང་མ་(zhrang ma) ཤྲ་ྟོན་(shra tan) ཟེར་སླབ་དགོ་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ལུ་ བུམ་
ཐང་ཁའི་རྗོད་སྒྲ་ཚུ་དག་ཏྫོག་ཏྫོ་སྦེ་འཐྫོན་ཚུགས་ནིའི་དྫོན་ལུ་ གོང་གི་མིང་གཞི་ མ་ཞ་ཤ་ གསུམ་ལུ་ར་
འདྫོགས་བཏགས་ཏེ་ མྲ་(mra) ཞྲ་(zhra) ཤྲ་(shra) ཟེར་འས་སྫོལ་ཡང་བཙུགས་ཏེ་ཡྫོད། 

2. དེ་བཟུམ་སྦེ་རྫོང་ཁའི་ལ་བཏགས་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་ ཀླ་གླ་བླ་ཟླ་རླ་སླ་ དྲུགཔྫོ་ཆ་ར་ རྫོང་ཁའི་ངག་གཤིས་ལར་
དུ་ མདྫོ་ལུགས་སྦེ་ལྷག་ནི་ཅིག་དང་། དམིགས་བསལ་དུ་ མིང་གཞི་ ཀ་ག་ཕ་བ་ བཞི་ལུ་ལ་བཏགས་
སྦྱརཝ་ད་ བུམ་ཐང་ཁའི་ངག་གཤིས་ཀྱི་རྗོད་སྒྲ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྔགས་ཀྱི་ལྷག་ཐངས་བཟུམ་སྦེ་ ཀླ་(kla) 
གླ་(gla) ཕླ་(phla) བླ་(bla) ཟེར་ཡི་གུ་གཉིས་ཆ་རའི་རྗོད་སྒྲ་བཏྫོན་ཞིནམ་ལས་ མགྱོགས་སུ་སྦེ་
ལྷག་དགོཔ་ཨིན། 

3. རྗོད་སྒྲ་འཐྫོན་ནིའི་དྫོན་ལུ་ ཕླ་ ང་ བླ་ ཚུ་ལུ་དབྱངས་ཞུགས་ཏེ་ ཕླླི་ཕླླེ་ཕྲེ་བླེ་བླྫོ་ ཟེར་ཡྫོད་མི་ཚུའི་ལྷག་
ཐངས་འདི་ཕླླི་(phli) ཕླླེ་(phle) ཕྲེ་(phre) བླེ་(ble) བླྫོ་(blo) ཟེར་ལྷག་དགོཔ་ཨིན། 

4. རྫོང་ཁའི་སྐབས་ལུ་མིང་མཐའ་ བ་ འདི་ ཝ་ སྦེ་ལྷག་སྫོལ་ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ བུམ་ཐང་པའི་ངག་གཤིས་
ནང་ཡང་ དེ་སྦེ་ར་ལྷག་དགོཔ་ཨིན། དཔེར་ན། ཀ་བ་(ka wa) ཀ་བ་རྒོད་པ་(ka wa got 
pa/kaw got pa) ཀྲེ་བ་(kre wa) 

5. བུམ་ཐང་པའི་ཁའི་རྗོད་སྒྲ་འཐྫོན་ནིའི་དྫོན་ལུ་ དཔེར་ན། ཀྭ་དང་ཆ་ྭརེ་ཟེར་ཝ་ཟུར་བཏགས་ཏེ་ཡྫོད་མི་ཚུ་ 
ཀྭ་(kwa) དང ་ ཆྭ་རེ ་(chware) ཟེར་ན་རྫོའི་སྒྲ་དང་གཅིག་ཁར་ཝ་སྒྲ་སྦྱར་ཏེ་ལྷག་དགོཔ་ཨིན། 
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6. བུམ་ཐང་པའི་ངག་གཤིས་ཀྱི་རྗོད་སྒྲ་འཐྫོན་ནིའི་དྫོན་ལུ་ མིང་གཞི་ཡི་གུ་ཚུ་ལུ་རྗེས་འཇུག་ ད་ན་ལ་ས་ 
བཞི་ཞུགས་པའི་སྐབས་ མིང་གཞིའི་རྗོད་སྒྲ་མ་སྫོར་བར་རྗེས་འཇུག་གི་སྒྲ་མིང་གཞིའི་རྗོད་སྒྲ་དང་གཅིག་
ཁར་སྦྱར་ཏེ་ལྷག་དགོཔ་ཨིན། དཔེར་ན། ནས་དང་མགོ་རས་ཟེར་མི་ཚུ་ ནས་(ne) དང་ མགོ་རས་(go 
re) ཟེར་མེན་པར་ ནས་(nas) དང་མགོ་རས་(go ras) ཟེར་ལྷག་དགོ། 

7. གསལ་བྱེད་ ཇ་དང་ཤ་གཉིས་ མིང་གཞི་དང་གཅིག་ཁར་རྗེས་འཇུག་བཟུམ་སྦེ་སྦྱར་ཏེ་ཡྫོད་མི་ཚུ་ ཇ་དང་
ཤའི་རྗོད་སྒྲ་ཐུང་སུ་ཅིག་སྦེ་ མིང་གཞི་དང་སྦྱར་ཏེ་ལྷག་དགོཔ་ཨིན། དཔེར་ན། ཁཤ་དང་སྒཇ་ཟེར་མི་ཚུ་ 
ཁཤ་(khash) སྒཇ་(gaj) ཟེར་ལྷག་དགོ། 

8. ཡི་གུའི་ཚྫོས་གཞི་དམརཔྫོ་སྦེ་ཡྫོད་མི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྤྱིར་བཏང་རྫོང་ཁའི་རྗོད་སྒྲ་སྦེ་མ་ལྷག་པར་ བུམ་ཐང་
ཁའི་དམིགས་བསལ་རྗོད་སྒྲ་ྟོྫོན་ཏེ་ལྷག་ནིའི་དྫོན་ལུ་ཨིན། 

9. ཨུ་ར་གི་ས་གོ་ནང་སླབ་མིའི ་མིང་ཚིག་ཚུ་ཚྫོས་གཞི་ངང་ཁ་དང་། ཆུ་སྨད་ཀྱི་ས་གོ་ནང་སླབ་མིའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ 
ཚྫོས་གཞི་རྒྱ་སྨུག་སྦེ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ ས་གོ་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ གཅིག་མཚུངས་སྦེ་སླབ་མི་ཚུ་ཚྫོས་གཞི་
གནགཔྫོ་སྦེ་བཟྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། 

10. མིང་ཚིག་ཚུའི་དྫོ་མམ་གྱི་མིང་ཚིག་ཨིང་ལིཤ་ནང་མེད་མི་དང་ ཡྫོད་རུང་ཐད་ཀར ་སྦེ་མ་ཕྫོག་མི་ཚུ་ལུ་ཚན་
རིག་གི་མིང་ འགུགས་ཤད་ནང་བཙུགས་ཏེ་ཡྫོད། དཔེར་ན། a type of oak, (quercus  
semecarpifolia) 

11. བུམ་ཐང་ཁའི་ངག་གཤིས་འཐྫོན་ནིའི་དྫོན་ལུ་ མིང་གཞི་ ཧ་ལུ་ཡ་བཏགསཔ་ད་ རྗོད་སྒྲ་ཧ་དང་ཡ་གཅིག་
ཁར་སྦྱར་ཏེ་ ཧྱ(hya) ཟེར་ལྷག་དགོ། 

12. རྫོང་ཁའི་ནང་འདྲ་མམ་གྱི་མིང་ཚིག་མ་ཐྫོབ་མི་ཚུ་ལུ་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཡྫོད་རུང་ དགོས་མཁོ་མེདཔ་
ལས་ སྒྲ་ཕབ་མ་འབད་བར་བཞག་ཡྫོད། 
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རྫོ་མཱན་གྱི་ལམ་ྟོྫོན།  

A guide to Romanization 
 

                    
The system of romanization (rendering of pronunciation in the Roman alphabets) used in this 
lexicon is based on Official Dzongkha Romanization developed by the Dzongkha Development 
Commission in 1991. The fifty one consonant symbols in Roman Dzongkha with equivalents in 
Bhutanese script are as follows: 

kཀ kh ཁ g རྒ g˚ ག c ཅ ch ཆ j རྗ j˚ ཇ 

t ཏ th ཐ d རྡ d˚ ད p པ ph ཕ b རྦ b˚བ 

pc པྱ pch ཕྱ bj སྦྱ bj˚ བྱ tr ཀྲ thr ཁྲ dr སྒྲ dr˚ གྲ 

 

ts ཙ tsh ཚ dz ཛ 

 

zh གཞ z གཟ 

zh˚ ཞ z˚ ཟ 

sh ཤ s ས 

 

y ཡ ’y དབྱ 

w ཝ ’w དབའ 

r ར hr ཧྲ 

 

l ལ ’l སླ lh ལྷ 

ng ང ny  n ན m མ 

’ng རྔ ’ny རྙ ’n རྣ ’m རྨ 

 

h ཧ 

Eight vowel symbols are used in official Dzongkha Romanziation 

i འི ϋའུས u འུ 

e འེ ö འོས o འོ 
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ä འས a འ 

Alphabetical order of Roman Dzongkha 

a ch g˚ ’l ’o s ’û 

’a d h lh ô sh ϋ 

â d˚ i m ’ô t ’ϋ 

’â dr ’i ’m ö th w 

ä dr˚ î n ’ö tr ’w 

’ä dz ’î ’n p thr y 

b e j ng ph ts ’y 

b˚ ’e j˚ ’ng pc tsh z 

bj ê k ny pch u z˚ 

bj˚ ’ê kh ’ny r û zh 

c g l o hr ’û zh˚ 

 

The diacritic marks in Roman Dzongkha 

 

Dzongkha Romanization makes use of four diacritic marks: 

 

1. The diaeresis [¨] 

The vowel symbol ä denotes an open front vowel, ö denotes a half-closed rounded 

front vowel, and ϋ denotes a closed rounded front vowel. 

        

2. The apostrophe [’] 

The apostrophe, written before an initial consonant or a vowel, marks the high 

register tone. 

 

3. The circumflex accent [^] 

The circumflex accent marks a long vowel and grave accent. It is never used on ä, ö, 

ϋ which are inherently long. 

 

4. The devoicing diacritic [˚] 
The devoicing diacritic indicates a devoiced consonant as modern Dzongkha 

distinguishes between voiced and devoiced consonants. 

/c/ pronounced [ʧa] ༼ཅ༽ as in English church and not [ka] as in English car 

/j/ pronounced [ʤa] ༼ཇ༽as in English judge and not [ya] like in phonetics 

For comprehensive guide to Dzongkha Romanization, used as the tool of roman transcription in this lexicon, 

refer Guide to Official Dzongkha Romanization (1991) published by Dzongkha Development Commission. 
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བུམ་ཐང་པའི་ཁ། སྒྲ་ཕབ། རྫོང་ཁ། སྒྲ་ཕབ། ཨིང་ལིཤ། 

ཀ་ཀྲ་ལེང། ༼ཨུ་ར༽ ka tra leng ཀ་ཉ་ལ།  ka tra la pocket knife, penknife 

ཀ་ཀྲི་ལི། ༼ཆུ་སྨད༽ ka tri li ཀ་ཉ་ལ། ka tra la pocketknife, penknife 

ཀ་གུ་རུ་སྐམ། 
༼ཆུསྨད༽ 

ka gu ru kam ཀ་ཀུ་རུ་སྐམ། ཀ་ཀུར་སྐམ། ka ku ru kam, ka kur 
kam 

dried pumpkin 

ཀ་གུ་རུ། ༼ཆུ་སྨད༽ ka gu ru ཀ་ཀུ་རུ། ཀ་ཀུར། ka ku ru,  ka kur pumpkin 

ཀ་ཅན། ༼ཨུ་ར༽ ka can ལེགས་ཤྫོམ། ལེགས་ཞིམ། le shom, le zh°im Good 

ཀ་ཅིན། ༼ཆུ་སྨད༽ ka cin ལེགས་ཤྫོམ། ལེགས་ཞིམ། le shom, le zh°im Good 

ཀ་ཅུང་། ka cung ཀ་ཅུང་། ka cu jamb, a vertical post at the side of 

the window 

ཀ་ཐན་མིའི་དུང་། ༼ཨུ་
ར༽ 

ka than mi 

dung 
པ་ལང་ཆུང་ཀུ། pa la cung ku a small traditional container used 

for storing liquids such as ara 

ཀ་ཐན། ༼ཆུ་སྨད༽ ka than རྒྱུ་བལ་མེན་པའི་གོ་ལའི་
རིགས། 

 any cloth not made from  wool 

ཀ་བ་རྒོད ་པ། ༼ཨུ་ར༽ ka wa got pa, 

kaw got pa 
ཁྱ་རྒོད། cha gö Eagle 

ཀ་བ། ka wa ༡. ཁྱ་རྒོད། 1.  cha gö 
 

1. eagle 

 

༢. ཀཝ། 2.  kau 2. post, pillar 

ཀ་སྦར། ༼ཨུ་ར༽ ka bar ཀག Ka a small plank of wood placed 

between the edge of beams 

ཀ་ལ་སྐྱོགས། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

ka la cok ཧ་ཡང་སྐྱོགས། ha ya co big aluminium ladle,  big 

aluminium scoop 

 

ཀ་ལ་སྦང་སྒ། ka la bang ga ངགས་གཟར། གཟར་རུ། ca za, za ru aluminium scoop,  aluminium 

ladle 

ཀ་ལ་ལུང་ཅན ་མ། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

ka la lung can 

ma 
རམ་ལུང་ཅནམ། རྡིག་ལུང་
ཅནམ། 

dzam lung cäm, di lung 
cäm 

casserole 

ཀ་ལ་ལུང་ཅན། ༼ཨུ་
ར༽ 

ka la lung can ཀ་ལ་རམ་ལུང་ཅནམ། རྡིག་
ལུང་ཅནམ། 

ka la dzam lung cäm, di 
lung cäm 

casserole 

ཀ་ལ། ka la ༡. ཀ་ལ་རམ།  

༢. ཧ་ཡང་། 

1.  ka la dzam  

2.   ha ya 

1.  aluminium pot 

2. aluminium 

ཀ་ལིའི ་སྐྱོགས། ༼ཨུ་
ར༽ 

ka li cok ངགས་གཟར། ca za aluminium ladle, aluminium 

scoop 
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བུམ་ཐང་པའི་ཁ། སྒྲ་ཕབ། རྫོང་ཁ། སྒྲ་ཕབ། ཨིང་ལིཤ། 

ཀ་སེང་། ༼ཆུ་སྨད༽ ka seng སྦྱིས་ཤིང་། ji shi/bji shi a type of oak,(quercus  

semecarpifolia) 

ཀ། Ka ཁཝ། khau snow 

 

ཀག Kak ཁྲག thra Blood 

ཀག་གི་རྩ། kak gi tsa ཁྲག་རྩ། thra tsa Vein 

ཀག་པང་། ༼ཆུ་སྨད༽ kak pang ཀག ka a small plank of wood placed 

between the edge of beams 

ཀ་པང་། ༼ཆུ་སྨད༽ ka pang ཀག ka a small plank of wood placed 

between the edge of beams 

ཀག་རུག ༼ཨུ་ར༽ kak ruk ཀ་ཀུ་རུ། ཀ་ཀུར། ka ku ru, ka kur pumpkin 

ཀད ་སེང་། ༼ཨུ་ར༽ kat  seng སྦྱིས་ཤིང་། ji shi/bji shi a type of oak,(quercus  

semecarpifolia) 

ཀན ་ངང་། ༼ཆུ་སྨད༽ kan mung དགུ་ཚེས། gu tshe three days after tomorrow 

ཀབ་ཅའི། kap cai རྫོས་སྒོར། dö go a flat circular stone played as 

sport 

ཀབ། Kap རྫོས་སྒོར། dö go a flat circular stone played as 

sport 

ཀམ་པ་ལ། ༼ཆུ་སྨད༽ kam pa la ཚལ་ལུ། tshä lu orange, mandarin 

ཀམ། Kam སྤྱིས། chi/ pchi colostrum 

བཀམ། ༼ཆུ་སྨད༽ Kam དབུར་ས། ’u sa chalky soil 

ཀའི་གདྫོང་ངད་ལི་ཁྲ་མི། 
༼ཨུ་ར༽ 

kai dong mu li 

thra mi 
ཨེ་ཕྱེ་དང་ཕྱེ་སླ་བསྲེས་ཏེ ་ཐུག་
པ་བཟུམ་སྦེ་བཟྫོ་བའི་ཚྫོདམ། 

 a curry made by mixing chilli 

powder and flour 

ཀའི་ལང་། kai lang སྒལ་ཏྫོ། gä to back 

ཀའི། Kai སྒལ་ཏྫོ། gä to back 

ཀའྫོ་ལི། ༼ཆུ་སྨད༽ kao li ཨོ་ལ། ’o la crow 

ཀའྫོ་ལེ། ༼ཨུ་ར༽ kao le ཨོ་ལ། ’ola crow 

ཀར་ཅུ། kar cu ཕྱེ་ལྡུར། chi du/ pchi du mush,  paste 

ཀས་པུང་། ༼ཨུ་ར༽ kas pung དགུ་ཚེས། gu tshe three days after tomorrow 

ཀས། ༼ཨུ་ར༽ Kas ཨེ་ཁུག ’e khu ladder 

ཀི་ཁར་ཏི། ki  khar ti ཀེ་བ་དཀརཔྫོ། ke wa kap white potato 

ཀི་ཅི་པྫོག་ཏྫོ། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

ki ci pok to ཨོ་ལ་མཆོ་ཏྫོ། ’o la cho to caigua, slippery gourd, 

(cyclanthera pedata) 

ཀི་དྫོམ། ki dom ངང་དྫོམ། pã d°om a species of small bear 
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བུམ་ཐང་པའི་ཁ། སྒྲ་ཕབ། རྫོང་ཁ། སྒྲ་ཕབ། ཨིང་ལིཤ། 

ཀི་ཞིན་དི། ki  zhin di ༡. ཀེ་བ་དམརཔྫོ། 
༢. ཀེ་བ་མངརམྫོ། 

1. ke wa ’map 
2. ke wa ’ngam 
 

1. red potato  

2. sweet potato 

ཀི་ལི།  ki li མཛུབ་ཅུང་། dzup cu little finger 

ཀི་ལིང་མའི་དུན། ki ling mai dun འདྲེ་རླུང་། dre ’lu twister, whirlwind 

ཀི། Ki ཀེ་བ། ke wa potato 

ཀིད་པ། kit pa འཁྱེག Khe 
 

ice 

སྐིད ་པ། kit pa རྫིབུ། Dzip three-stone stove 

ཀིད་པད། ༼ཆུ་སྨད༽ kit pat འཁྱེག Khe 
 

ice 

 

སྐིད་པད། ༼ཆུ་སྨད༽ kit pat རྫིབུ། Dzip a temporary oven usually made 

by using three-stone 

ཀིའུ་ལི། ༼ཨུ་ར༽ kiu li ཀི་ཅུ་རམ། ki cu ram garlic chives 

ཀིའུ། ༼ཆུ་སྨད༽ Kiu ཀི་ཅུ་རམ། ki cu ram garlic chives 

ཀུ་ཏུ་ལ། ༼ཨུ་ར༽ ku tu la ཀུ་ཏྫོ། ku to 1. small bamboo basket 

2. muzzle 

ཀུ་ཏུ་ལི། ༼ཆུ་སྨད༽ ku tu li ཀུ་ཏྫོ། ku to 1. small bamboo basket 

2. muzzle 

ཀུ་པི། ku pi བྱ་ཨ་ཁུ། j°a ’a khu/bj°a ’a khu cuckoo 

ཀུ་ཧུང་། ༼ཆུ་སྨད༽ ku hung འུགཔ། Ûp owl 

ཀུང་མ། kung ma ཀོངམ། Kom butter lamp cup 

ཀུད། Kut ཨམ་ལ། ཨོམ་ལ།  ’am la, ’om la gooseberry 

ཀུཝི།  Kwi རྫེ་ཀོ། dze ko ring-shaped pot-mat 

ཀུའི་ལི་ཐག་པ། ༼ཨུ་
ར༽ 

kui li thak pa གསས་ཐག འཇམ་ཐག ’yü tha,  jam tha 

 

a rope made out of nettleplant’s 

skin 

ཀུའི།  Kuai ཟྫོ་ཆག z°o cha nettle 

ཀུར་ཀུར་མེན་ཏྫོག ༼ཨུ་
ར༽ 

kur kur men to བྱེམ་ལྷམྫོ་མེ་ཏྫོག ལྫོ་ཆད་མེ་
ཏྫོག 

j°im lham meto 
to chä me to 
 

drumstick primrose 

ཀེང་སྦའི། ༼ཨུ་ར༽ keng bai ཀེ་མ། ཀེན་ཙ་ལ། ke ma,  
ken tsa la 

tick 

ཀེང་མད། ༼ཆུ་སྨད༽ keng mat ཀེ་མ། ཀེན་ཙ་ལ། ke ma,  
ken tsa la 

tick 

ཀེབ་ཏང་། kep tang ཀེབ་ཏ། kep ta muffin, chapatti 
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བུམ་ཐང་པའི་ཁ། སྒྲ་ཕབ། རྫོང་ཁ། སྒྲ་ཕབ། ཨིང་ལིཤ། 

ཀེམ་རའི། ༼ཆུ་སྨད༽ kem dzai ཞིམ་ཙི་དམརཔྫོ། ཟིམ་ཚི་
དམརཔྫོ། 

zh°im tsi ’map, z°im tshi 
’map 

(amaranthus hybridus 

var.erythrostachys) 

ཀོ་ཀྲོག་པ། ko trok pa གཡྫོ་ཀྲ། གཡྫོ། ’yo tra, ’yo crooked 

ཀོ་ཏྫོ། ༼ཆུ་སྨད༽ ko to ཁྱུང་ཅུ། སྦ་ཟེ། chũ cu, ba z°e a big bamboo basket used to carry 

harvest, usually wheat 

ཀོ་ཏྫོང་མ། ko tong ma ཀྲང་ཀྲི། trã tri rattle 

ཀོ་ཐའེ། ༼ཨུ་ར༽ ko thae ཁྱུང་ཅུ། སྦ་ཟེ། chũ cu, ba z°e a big bamboo basket used to carry 

harvest, usually wheat 

ཀོ་པི། ko pi ཀོ་པི། ko pi cabbage 

ཀོ་མ། ko ma ཀོ་མ། ko ma brooch 

ཀོ་ཟྫོམ། ༼ཆུ་སྨད། ko zom ཟྫོམ། ང་དུམ། z°om, pa d°u barrel 

ཀོ་ཤ། ༼ཨུ་ར༽ ko sha ཀོ་ངགས། ཀོཝ། ko pa, kou the cut pieces of animal hide that 

is cooked and eaten 

ཀོག ༼ཨུ་ར༽ kok ཧྫོད། ཧྫོད་ཆ། hö,  hö cha container 

ཀོང་ཐང་། kong thang ཀོང་ཐག kõ tha a simple mouth harp usually made 

of bamboo that makes a buzzing 

sound when you play 

ཀོང་སྦྫོ། kong bo མྫོན་བྱཱ། mön j°a  millet 

ཀོང་ཙེ། ༼ཨུ་ར༽ kong tse རྒྱ་ནག་ཀོང་ཙེ། ཀོང་ཙེ། ja na kõ tse,  kõ tse pineapple 

ཀོོར་བྱ། ༼ཆུ་སྨད༽  kör ja ཟེརམྫོ། z°em blood pheasant, (ithaginis 

cruentus) 

ཀོོར་ཤའི། ༼ཨུ་ར༽ kör shai ཟེརམྫོ། z°em blood pheasant, (ithaginis 

cruentus) 

ཀྭ་ཕྲེ་མ། ༼ཨུ་ར༽ kwa phre ma ཀང་ཉ། ཀོ་ཀྲ། kã tra, ko tra rake 

ཀྭ་ཕླླེ་མ། ༼ཨུ་ར༽ kwa phle ma ཀང་ཉ། ཀོ་ཀྲ། kã tra, ko tra rake 

ཀྭ། kwa སྫོ། so teeth 

ཀྱུ་སུབ་སང་། ༼ཨུ་ར༽ cu sup sang ཁ་སུབ། kha sup cork  

ཀྱུ།  cu ཅིའུ། ༼ཨོ་ཟྫོམ་གྱི་སྐེད་པར་
ཡྫོད་པའི ་དྫོང༽ 

ciu a hole in the milk churn to hold 

the cork 

ཀྲ་མི། ༼ཆུ་སྨད༽ tra mi ཀྲི་མི། tri mi lime container 

ཀྲང་ཀྲིང་། ༼ཆུ་སྨད༽ trang tring ཀྲང་ཀྲི། trã tri rattle 

ཀྲང་ཀྲིང་དར་དཔྱངས། 
༼ཆུ་སྨད༽ 

trang tring dar 

cang 
ཀྲང་ཀྲི་དར་དཔྱངས། trã tri d°a ca a multi-colored rattle handle 

usually made from brocade 

ཀྲང་མའི། trang mai ངང་མ། cã ma willow 
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བུམ་ཐང་པའི་ཁ། སྒྲ་ཕབ། རྫོང་ཁ། སྒྲ་ཕབ། ཨིང་ལིཤ། 

ཀྲང་མྫོ། trang mo ངངམ། Cam sapling, seedling 

ཀྲའུ་ལ། ༼ཨུ་ར༽ krau la མ་ཚྫོཔ། ma tshop unripe 

ཀྲི༌མི། ༼ཨུ་ར༽ tri mi ཀྲི་མི། tri mi lime container 

ཀྲུ་ཅུ་མ། ༼ཨུ་ར༽ kru cu ma ཏ་ཐུག ta thu a noodle usually made adding 

kneaded flour, curd and other 

ingredients 

ཀྲུང ་། ༼ཨུ་ར༽ Krung སྲུང་། Sũ story, tale 

 

ཀྲུས། ༼ཨུ་ར༽ krus ཨོ་ཆག ཨོ་ཅ། ’o cha,  
’o ca 

an unripe wheat spike that is 

roasted and eaten 

ཀྲེ་བ། ༼ཨུ་ར༽ kre wa གཞར་གྲི། གཞར་ཀྲ། zha dr˚i, zha tra a pair of bamboo stick used to 

harvest wheat 

ཀྲེག་པིའི་ཤེ་བ། ༼ཨུ་
ར༽ 

krek pi she wa དམར་ཅནམ། ’ma cäm measles, german measles 

ཀྲོང་། ༼ཨུ་ར༽ krong གསས། ’yü village 

ཀྲོད ་པ། ༼ཨུ་ར༽ kroth pa གྱོདཔ། g°öp tripe 

ཀྲོད། krot དྲྫོད། dr°ö heat 

ཀྲོན་མན ་ཐུའི། ༼ཨུ་ར༽ kron man thui སྐུད་པའི་དྲུ་གོ། kü bi dr°u g°o thread ball, yarn ball 

ཐུའི། thui དྲུ་གོ། dr°u g°o thread ball, yarn ball 

ཀྲོན་མན་རྫོག་པ། ༼ཨུ་
ར༽ 

kron man dok 

pa 
སྐུད་པའི་རྫོག་ཆག kü bi do cha skein 

རྫོག་པ། dok pa རྫོག་ཆག do cha 
 

skein 

ཀླད ་པ། ༼ཆུ་སྨད༽ ’lat pa ཀླདཔ། ’läp brain 

ཀླད ་པ། ༼ཨུ་ར༽ klat pa ཀླདཔ། ’läp brain 

ཀླད ་པའི་རྩ། ༼ཆུ་སྨད༽ ’lat pai tsa ཀླད་རྩ། ’lä tsa brain nerve 

ཀླད ་པིའི ་རྩ། ༼ཨུ་ར༽ klat pi tsa ཀླད་རྩ། ’lä tsa brain nerve 

ཀླིང ་མའི། ༼ཨུ་ར༽ kling mai ཀོང་ཙེའི་ནང་རས། kong tse nã dzä pine nut, pine seed 

ཀླུ། ’lu ཀླུ། ’lu serpent, naga 

དཀར་རྐྱང་། kar cang དཀར་རྐྱང་། ka cã 1. plain cloth 

2. pure white cloth 

དཀར་ཕྫོང་མ་རིབ། ༼ཨུ་
ར༽ 

kar phong ma 

rip 
ངང་གི་ཚལ་ལུ་དཀརཔྫོ། pã g°i tshä lu kap white strawberry 



13 
 

བུམ་ཐང་པའི་ཁ། སྒྲ་ཕབ། རྫོང་ཁ། སྒྲ་ཕབ། ཨིང་ལིཤ། 

དཀར་མི་ཀུང་མ། kar mi kung ma དཀར་མེ་ཀོངམ། ka me kom butter lamp cup 

དཀྱི་ར། ༼ཆུ་སྨད༽ ki ra དཀྱི་ར། ki ra  the general name for an ankle-

length dress worn by Bhutanese 

women 

དཀྱི་རད། ༼ཆུ་སྨད༽ ki rat དཀྱི་ར། ki ra  the general name for an ankle-

length dress worn by Bhutanese 

women 

དཀྱི་རས། ༼ཨུ་ར༽ ki ras དཀྱི་ར། ki ra the general name for an ankle-

length dress worn by Bhutanese 

women 

དཀྱུས་ཐུང་། cu thung དཀྱུས་ཐུང་། cu thung, kü thung breadth 

དཀྱུས་རིང་། cu ring དཀྱུས་རིངམྫོ། cu rim, kü rim length 

ཀང་ཁྲ། kang thra ཀང་ཉ། kã tra fork 

རྐང་ཟམ། kang zam རྐང་ཟམ། kã z˚am foot-bridge 

རྐང་གསུམ། kang sum རྐང་གསུམ། kã sum a metal tripod 

རྐན། kan རྐན། kän palate 

རྐེང་། ༼ཨུ་ར༽ keng རྐང་། kã bone marrow 

རྐང་། ༼ཆུ་སྨད༽ kang རྐང་། kã bone marrow 

རྐོ་མ། ko ma རྐོ་ཏི། ko ti hoe 

རྐོག kok ཏྫོག་ཙི། to tsi spade 

རྐོག་ཁ་ཟྫོན ་མིད། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

kok kha zon mit ཀང༌ཉ། kã tra rake 

རྐོང། kong རྐོང། kõ scabies, mange 

རྐྱང་གཞུ། ༼ཆུ་སྨད༽ cang zhu རྐྱང་གཞུ། cã zhu longbow 

རྐྱང་ལྫོར། cang lor རྐྱང ་ལྫོར། cã lo one ngultrum note 

སྐད། kat སྐད། kä sound 

སྐམ་འཐག་མ། kam thak ma སྐམ་འཐགམ། kam tham cotton cloth 

སྐམ་མན། ka man སྐམ། kam dry 

སྐམ་སེར། ༼ཆུ་སྨད༽ kam ser ཁ་སེརམ། kha sem a type of small hailstone 

སྐམ། kam སྐམ། kam dry 

སྐལ་བཟང་མེན་ཏྫོག 
༼ཨུ་ར༽ 

kä zang men to ཀེ་བ་མེ་ཏྫོག ke wa me to dahlia 
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བུམ་ཐང་པའི་ཁ། སྒྲ་ཕབ། རྫོང་ཁ། སྒྲ་ཕབ། ཨིང་ལིཤ། 

སྐལ་བཟང་མིན་དུ། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

kä zang min du ཀེ་བ་མེ་ཏྫོག ke wa me to dahlia 

སྐུ་ཐང་། ku thang སྐུ་ཐང་། ku tha religious painted scroll 

སྐུ་ཐང་ཏྫོག ku thang tok སྐུ་ཐང་ཏྫོག ku thã  to a cap usually made of metal fixed  

at thetips of the stick which is 

attached at the bottom of the 

religious painted scroll 

སྐུ། ku སྐུ། Ku statue 

སྐུད་ཤུ་ཐགས་རད། 
༼ཆུ་སྨད༽ 

kü shu tha rat སྐུད་ཤུད་ཐགས་ར། ki shi tha ra a kira, usually with a white 

background, for women with 

intricate patterns and designs 

སྐུད ་ཤུ་ཐགས་རས། 
༼ཨུ་ར༽ 

küsh tha ras སྐུད་ཤུད་ཐགས་ར། ki shi tha ra akira, usually with a white 

background, for women with 

intricate patterns and designs 

སྐེད་ཐག ke tha སྐེད་ཐག ke tha back-strap; a strip of leather, cloth 

or a flexible material to support 

weaver’s lower back 

སྐེད་པ། ket pa སྐེདཔ། Kep waist 

སྐེམ་པ། kem pa འཛིནམ། Dzim tongs 

སྐོ། ko སྒོ། Go door 

སྐོར་ཐག ༼ཆུ་སྨད༽ kor thak དཔྱལ་ཐག cä tha/pcä tha a rope used to tie around the horn 

of an oxen while ploughing 

སྐོར་ལམ། kor lam སྐོར་ལམ། ko lam long way, detour 

སྐྱ་ཀའུ་ལེ། ༼ཨུ་ར༽ ca kau le ཨོ་ལ་ལྫོ་དཀར། ’o la bo ka magpie 

སྐྱ་ཁོག ༼ཆུ་སྨད༽ ca khok སྐྱ་དྲགས། ཁོང་ནག ca tra, khõ na evil minded 

སྐྱང་། cang ཤྫོབ། Shop lie 

ཤྫོབ། ༼ཆུ་སྨད༽ shop ཤྫོབ། Shop lie 

སྐྱིབ་སེར། ༼ཆུ་སྨད༽ kip ser སྐྱེརཔ། སྐྱེར་པའི ་རྩང ་། kerp, ker  bi tsã barberry plant 

སྐྱིའུ ་རར། ༼ཨུ་ར༽ kiu sir སྐྱེརཔ། སྐྱེར་པའི་རྩང་། kerp, ker  bi tsã barberry plant 

སྐྱུར་ཤུ་སྦ།  ༼ཨུ་ར༽ cur shu ba སྐྱུརཔྫོ། Cup sour 

སྐྱེར་པའི་སེང་། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

ker pai seng སྐྱེར་པའི་ཤིང་། སྐྱེརཔ། ke bi shĩ, kep barberry plant 

སྐྱོག cok ཨ་ཝ། ’a wa stool, excrement, faeces 

 

སྐྱོགས་ཅང་། ༼ཆུ་སྨད༽ cok cang སྐྱོགས། Co ladle 
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སྐྱོགས། cok སྐྱོགས། co ladle 

ཀྲ། ༼ཨུ་ར༽ kra སྐྱ། ca hair 

ཀྲན ་མཚམས། ༼ཨུ་
ར༽ 

kran tsham སྐྱ་མཚམས། ca tsham hairline 

ཀྲོན་མན། ༼ཨུ་ར༽ kron man སྐུདཔ། küp thread 

བསྐལ་སྦ ༼ཨུ་ར༽ kä ba བསྐལ་པ། kä pa era, aeon 

སྐོའི་མ། ༼ཨུ་ར༽ koi ma སྦངམ་གི་ཁུ་བ་ནང་གེ་ཟ་ཕྱེ་
དང་བྫོད་སནམ་བླུགས་ཏེ་བཟྫོ་
བའི་ཐུགཔ། 

 a type of porridge usually made 

by adding corn flour, soya bean 

and alcohol 

སྐོལ་མ། ༼ཆུ་སྨད༽ kö ma ཆང་སྐོལ། chã kö a porridge-like drink brewed from  

fermented grains usually served 

during baby shower in Bhutanese 

culture 

ཁ་དཀྲིས་བྫོ་དྫོ། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

kha tri bo do ཁ་དཀྲིས་བཀབ་ནེ། kha tri kap ne scarf worn by Bhutanese men 

usually made from silk 

ཁ་ཅུ། ༼ཨུ་ར༽ kha cu ྟོར་གོ། ta g°u walnut 

ཁ་ཅུའི་སེང་། ༼ཨུ་ར༽ kha cui seng ྟོར་ཤིང་། ྟོར་གོ ་ཤིང་། ta shi, ta g°u shĩ walnut tree 

ཁ་ཏའུ། ༼ཨུ་ར༽ kha tau ཏའུ། tau a round metal pot with two short 

handles placed on top of the 

ʼarzangto help the brewing 

process of the ’ara 

ཁ་ཐག kha thak ཁ་ཐག kha tha fastening string 

ཁ་དྲི་བྫོ་དྫོ། ༼ཨུ་ར༽ kha dri bo do ཁ་དཀྲིས་བཀབ་ནེ། kha tri kap ne scarf worn by Bhutanese men 

usually made from silk 

ཁ་བ། kha wa བྱམྫོ། j°am /bj˚am hen 

ཁ་བའི་ཤ། ༼ཆུ་སྨད༽ kha wai sha བྱ་ཤ། j°a sha/bj˚a sha chicken 

ཁ་བའི་ཤྲ། ༼ཨུ་ར༽ kha wi shra བྱ་ཤ། j°a sha/bj˚a sha chicken 

ཁ་མི་རབ་སང། ༼ཨུ་
ར༽ 

kha mi sip sang ཟན་སྐྱ། z°än ca stirring spoon, spatula 

ཁ་ངང་། ༼ཆུ་སྨད༽ kha mung འབྫོད་ལྫོ། bö lo bamboo hat 

ཁ་ངང་ཅོབ་ཏྫོང་། ༼ཨུ་
ར༽ 

kha mung  cop 

tong 
འབྫོད་ལྫོ། bö lo afour sided bamboo hat 

ཁ་ངང་ཨོབ་ཏྫོང་། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

kha mung  ’op 

tong 
འབྫོད་ལྫོ། bö lo a four sided bamboo hat 

ཁ་དམར་སྦྫོ་རྫོ། kha mar bo do ཁ་དམར་བཀབ་ནེ། kha ’ma kap ne red-scarf 

ཁ་ཚ་ཁ་ནད། kha tsha kha nat ཁ་ཚ་རྐང་ནད། kha tsha kã nä foot and mouth disease 
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ཁ་ཚ། kha tsha ཁ་ཚ། kha tsha hot, spicy 

ཁ་རང་། kha rang ཁ་རང་། kha rang/kha ra kharang, a grinded maize 

ཁ་རམ། kha ram ༡.  ཁ་རམ།  
༢. ཟུར་ཤིང་།  དབང་ཕྱུག་
ཆེནམྫོ། 
 

1. kha ram 
2. zũ shĩ,   ’wã 

chu chem 
 

1. 1. malicious talk 

2.model or image of a 

male organ drawn or 

made to avoid  malicious 

talks and misfortunes 

2. model of a male organ 

hung over four sides of roof 

to avoid malicious talks and 

misfortunes 

 

ཁ་རས། ༼ཨུ་ར༽ kha ras ཁ་རས། kha rä mask,  mouth cover 

ཁ་རད། ༼ཆུ་སྨད༽ kha rat ཁ་རས། kha rä mask,  mouth cover 

ཁ་རི། kha ri བྱ་པྫོད། j˚a pö/bj˚a pö rooster, cock 

ཁ་ཤ་ལི་མེན་ཏྫོག ༼ཨུ་
ར༽ 

kha sha li men 

to 
བ་ཤི་ཁ། b°a shi kha (justicia  adhatoda) 

ཁ་ཤ། ༼ཆུ་སྨད༽ kha sha ཀ་ཤ། ka sha barking deer 

ཁ་ཤིང་། kha shing ཨེན་ཅ། ’en ca any shaped wooden  object used 

to level while measuring grain to 

share equally 

ཁ་ཤྫོ་རའི། kha sho rai ཤྫོ་རལ། ཁ་ཤྫོ་རལ། sho rä,  kha sho rä cleft, cleft lip, harelip 

ཁ་ཤྲ། ༼ཨུ་ར༽ kha shra ཀ་ཤ། ka sha barking deer 

ཁ་སེར། ༼ཨུ་ར༽ kha ser སེརཝ།  Siu a type of small hailstone 

ཁ། kha ཁ། Kha mouth 

ཁག་ཆེག་ཆེག ༼ཆུ་
སྨད༽ 

khak chek chek ཁག་ཏེག་ཏེ། kha te te bitter 

ཁག་ཀྲག་ག khak trak ga ཁག་ཏེག་ཏེ། kha te te bitter 

ཁག་ཏེག་ག ༼ཨུ་ར༽ khak tek ga ཁག་ཏེག་ཏེ། kha te te bitter 

ཁག་ཏེང་མ། khak teng ma ཁག་ཏེམ། kha tem bitter gourd 

ཁག་པྲྫོ་ག khak pro ga ཁག་ཏེག་ཏེ། kha te te bitter 

ཁད ་པ། ༼ཆུ་སྨད༽ khat pa ཞྫོ། zh°o curd, yogurt 

ཁབ་ཏྫོང་། khap tong ཁབ་ཏྫོ། khap to lid 

ཁམ་སྒོར། ༼ཆུ་སྨད༽ kham gor མལ་རྫོ། mä do a stone slab kept over the covered 

grains to undergo fermentation 

ཁམ་གླེམ། ༼ཆུ་སྨད༽ kham ’lem ཟན་སྐྱ། z°än ca a large spatula used to stir while 

cooking grains for brewing 
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alcoholic liquor 

ཁམ་ཅུང་། ༼ཨུ་ར༽ kham cung མཆོ་ཏྫོ། cho to beak 

ཁམ་སྦུ། ༼ཆུ་སྨད༽ kham bu གླི། ’li pear 

ཁམ་སྦུ། ༼ཨུ་ར༽ kham bu ཨེ་པཱལ། ’e pal apple 

ཁམ་སྦི། kham bi རེད ་ཅུང་། ri cu a small bamboo carpet used for 

cooling cooked grains for brewing  

alcoholic liquor 

ཁམ་མིའི ་ཟངས། ༼ཨུ་
ར༽ 

kha mi zang ཆང་བཙྫོ་ནིའི་རྡིག་དང་ཟངས།  a large copper vessel used for 

cooking grains for brewing 

alcoholic liquor 

ཁམ་ལས་ཟངས། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

kham lä zang ཆང་བཙྫོ་ནིའི་རྡིག་དང་ཟངས།  a large copper vessel used for 

cooking grains for brewing 

alcoholic liquor 

ཁམ། kham གླུམ། ’lum fermented grain 

ཁཝ་ཏེ། khau  te སྒོང་རྫོག  gõ do egg 

ཁ་གའི་ཏེ། ༼ཆུ་སྨད༽ kha gai te སྒོང་རྫོག  gõ do egg 

ཁའི་ཀོ་ཏང་བླེ། khai ko tang ble བདུན་ཅུ་དྫོན་ལྔ། dün cu d˚ön ’nga seventy five 

ཁའི་ཀོ་ཏང་ཟྫོན། khai ko tang 

zon 
སུམ་ཅུ་སྫོ་ལྔ། sum cu so ’nga thirty five 

ཁའི་ཀོ་ཏང་ཡ་ང། khai ko tang ya 

nga 
དགུ་བཅུ་གོ་ལྔ། gup cu g°o ’nga ninty five 

ཁའི་ཀོ་ཏང་གསུམ། khai ko tang 

sum 
ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ། ’ngap cu nga ’nga fifty five 

ཁའི་གར། ༼ཨུ་ར༽ khai gar ཨེ་ཏྫོག་མེ་ཏྫོག་གི་རིགས་ཅིག  a species of rhodhodrendron 

ཁའི་ཆའི་ང། khai chai nga སུམ་བརྒྱ། sum ja three hundred 

ཁའི་ཆེ། khai che ཉིས་བརྒྱ། nyi ja two hundred 

ཁའི་ཆེན། khai chen ྟོྫོང་ངག་བརྒྱད། tõ thra gä eight thousand 

ཁའི་ཐེག khai thek ཉི་ཤུ། ཁལ་གཅིག nyi shu, khä ci twenty 

ཁའི་ཐེག་ནིང་ཆའི་ང། khai thek ning 

chai nga 
སུམ་ཅུ་སྫོ་ལྔ། ཁལ་ཀོ་ཏ་
གཉིས། 

sum cu so ’nga,  khä ko 
ta ’nyi 

thirty five 

ཁའི་ཐེག་ནིང ་ཆེ། khai thek ning 

che 
སུམ་ཅུ། sum cu thirty 

ཁའི་ཐེག་ནིང་ཡ་ང་། khai thek ning 

ya nga 
ཁལ་གཅིག་ལྔ། ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ། khä ci ’nga ,  nyi shu tsa 

’nga 

twenty five 

ཁའི་ཕེ་དང་བླེ། khai phe dang བདུན་ཅུ། dün cu seventy 
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ble 

ཁའི་ཕེ་དང་ཟྫོན། khai phe dang 

zon 
ཁལ་ཕྱེ་དང་གཉིས། khä che d°ã ’nyi/ khä 

pche d°ã ’nyi 

thirty 

ཁའི་ཕེ་དང་ཡ་ང། khai phe dang 

ya nga 
དགུ་བཅུ། gup cu ninety 

ཁའི་ཕེ་དང་གསུམ། khai phe dang 

sum 
ལྔ་བཅུ། ’ngap cu fifty 

ཁའི་བླེ་ནིང་ཆའི་ང། khai ble ning 

chai nga 
དགུ་བཅུ་གོ་ལྔ། gup cu g°o ’nga ninty five 

ཁའི་བླེ་ནིང ་ཆེ། khai ble ning 

che 
དགུ་བཅུ། gup cu ninety 

ཁའི་བླེ། khai ble བརྒྱད་ཅུ། ཁལ་བཞི། gäp cu, khä zhi eighty 

ཁའི་མ། ༼ཨུ་ར༽ khai ma ཨེ་ཅུ། ’e cu (rhododendron cinnabarinum) 

ཁའི་ཟྫོན ་ནིང ་ཆའི་ང། khai zo ning 

chai nga 
ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ། ’ngap cu nga ’nga fifty five 

ཁའི་ཟྫོན། khai zon བཞི་བཅུ། zhip cu forty 

ཁའི་ཡ་ང། khai ya nga གཅིག་བརྒྱ། བརྒྱ་གཅིག 
བརྒྱ་ཐམ་པ། 

cik ja,  
ja ci,  
ja tham ba 

one hundred 

ཁའི་རེ། ༼ཨུ་ར༽ khai re ཉི་ཤུ། ཁལ་གཅིག nyi shu,  khä ci twenty 

ཁའི་ལྫོར། khai lor ཁལ་ལྫོར། khä lo twenty note 

ཁའི་གསུམ་ནིང ་ཆའི་ང། khai sum ning 

chai nga 
བདུན་ཅུ་དྫོན་ལྔ། dün cu d˚ön ’nga seventy five 

ཁའི་གསུམ་ནིང ་ཆེ། khai sum ning 

che 
བདུན་ཅུ། dün cu seventy 

ཁའི་གསུམ། khai sum དྲུག་ཅུ། dr˚uk cu sixty 

ཁའི།  khai མཁལ་རྫོག khä do kidney 

ཁའུ་ཡ། ༼ཆུ་སྨད༽ khau ya ཕྱུ་གུ། chu g°u offspring 

ཁར་ཏི། khar ti དཀརཔྫོ། Kap white 

ཁལ༌དྲེལ། ༼ཆུ་སྨད༽ khä dr°e ཁལ་དྲེལ། khä dr˚e a team of load-bearing mules 

ཁཤ༌ཏ༌བ། ༼ཨུ་ར༽ khash ta wa འབང་གྱི། bang g˚i a machete used to whittle wood 

ཁུ་ཅི་སེང་། ༼ཆུ་སྨད༽ khu ci seng ྟོར་ཤིང་། ྟོར་གོ་ཤིང་། ta shi, ta g˚u shing walnut tree 

ཁུ་ཅི། ༼ཆུ་སྨད༽ khu ci ྟོར་གོ། ta g°u walnut 
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ཁུཝི་ཁའུ་ཡ། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

khwi khau ya རྫོ་ཁྱི་ཕྱུ་གུ། ཁྱི་ཕྲུག ro chi chu g°u, khi thru puppy 

ཁུཝི་སྦྫོ་ཟ། ༼ཨུ་ར༽ khwi bo za རྫོ་ཁྱི་ཕྱུ་གུ། ཁྱི་ཕྲུག ro chi chu g°u, khi thru puppy 

ཁུཝི། khwi རྫོ་ཁྱི། ro chi dog 

ཁུཝིན། ༼ཨུ་ར༽ khwin བྱི་ལི་རྣམ་ཅོ། j°i li ’nam co/bj°i li ’nam 
co 

wood-ear, (auricularia auricular) 

ཁུར་བ། ༼ཨུ་ར༽ khur wa ཁུར ་ལེབ། khu le a type of small flat round bread 

made out of buckwheat and/or 

sweet buckwheat 

ཁུར་སྦའི་རྫོབ་རྫོབ། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

khur bai dzop 

dzop 
ལྫོ་པ། to pa a type of noodle soup made from 

buckwheat and/or sweet 

buckwheat by adding skimmed 

milk 

ཁུར་སྦ། ༼ཆུ་སྨད༽ khur ba ཁུར་ལེབ། khu le a type of small flat round bread 

made out of buckwheat and/or 

sweet buckwheat 

ཁུས་པི་ཆར་གབ། ༼ཨུ་
ར༽ 

khus pi char 

gap 
བལ་གྱི་ཆར་བཀབ། b°ä g˚i cha ka a raincoat made from wool 

ཁེ་དབང་། ༼ཆུ་སྨད༽ khe ’wang ལྷ་ཁང་། lha kha temple 

ཁེག་སང་། khek sang བཅིང་ཐག བསམ་ཐག cing tha, dam tha fastening string 

ཁེན་འཇར ་ཕུ་དུང་ངང་ཀུ་
ལ། 

khen ja phu 

dung thing ku 

la 

ཁེན་འཇར་ལག་དུམ། khen ja la d°um t-shirt 

ཁེན་འཇར ་ཕུ་དུང་རེང་ཤ་
ལ། ༼ཆུ་སྨད༽ 

khen ja phu 

dung reng sha 

la 

ཁེན་འཇར ་ལགཔ་རིངམྫོ། khen ja lap rim long-sleeved shirt 

ཁེན་འཇར། ༼ཆུ་སྨད༽ khen ja ཁེན་འཇར། khen ja shirt 

ཁེན་ཇང་། ༼ཨུ་ར༽ khen jang ཁེན་འཇར། khen ja shirt 

ཁེན་ཇང་ཕུ་དུང་ཅན། khen jang phu 

dung can 
ཁེན་ཇ་ལགཔ་རིངམྫོ། khen j°a lap rim long-sleeved shirt 

ཁོཝེ་རྫོ་མ། ༼ཨུ་ར༽ khö ro ma སྐྱུ་རུ། cu ru seaweed 

ཁོ་ྟོྫོད། ༼ཆུ་སྨད༽ kho tot ཁོད་ྟོྫོད། khö tö upper torso 

ཁོ་མ། ༼ཨུ་ར༽ kho ma བལ་ཁུག b˚ä khu a small bamboo basket with lid 

used to store yarn 

ཁོག་པ། ༼ཆུ་སྨད༽ khok pa ༡. ཧྫོག་ཀ། 

༢. ཁོགཔ། 

1. ho ka 
2. khop 

1. hole 

2. heart, mind 

ཁོང་སྦ། khong ba ཁོགཔ། khop heart, mind 
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ཁོན་སྨད། ༼ཆུ་སྨད༽ khon ’mat ཁོད་སྨད། khö  ’mä lower part of body 

ཁོམ་སྦ། ༼ཆུ་སྨད༽ khom ba བལ་ཁུག b°ä khu a small bamboo basket with lid 

used to store woollen yarn 

ཁོཝེ་ྟོངས། khwe tang ཆུ་རྫིང། ཆུའི་རྫིང་། ཨོམ། chu dzing,  chui dzing, 
’om 

pond, pool, reservoir 

ཁོཝེ་མཐའ་མ། khwe tha ma ཆུའི་མཐའ་མ། chui tha ma riverside, bank (river) 

ཁོཝེ་པྲད ་ཏྫོ། khwe pre to ཆུའི་མཐའ་མ། chui tha ma riverside, bank (river) 

ཁོཝེ། khwe ཆུ། Chu water 

ཁྲ་ཁྲུ། ༼ཆུ་སྨད༽ thra thru སྐྱ་སྒོགཔ། ca gop garlic 

ཁྲ་གྲུ། ༼ཨུ་ར༽ thra dru སྐྱ་སྒོགཔ། ca gop garlic 

ཁྲ་བ། thra wa ངང་ངེ་། thi nge sichuan pepper 

ཁྲ་སྦམྫོ། ༼ཆུ་སྨད༽ thra bam ཁྲ༌བམྫོ།  thra b°am a type of hybrid cattle 

ཁྲ་ལའུ་མེན་ཏྫོག khra lau men to ཨེ་ཏྫོག་མེ་ཏྫོག་གི་རིགས་ཅིག  a species of rhodrodrendron 

ཁྲ། ༼ཨུ་ར༽ khra ༡. ཨ་མ་ལིའུ་ཙི། 
༢. ཁྲ། ཁྲ་བཀོད། 

1. ’a ma ’li tsi   
2. thra, thra kö 

1. hawk, kite 2.pattern 

ཁྲག་རླུང་། thra ’lung ཁྲག་རླུང་། thra ’lũ blood pressure 

ཁྲག ་ཤུགས། thrak shu ཁྲག་ཤུགས། thra shu blood pressure 

ཁྲང་ལུ་བ། ༼ཨུ་ར༽ thrang lu wa སེའུ་ཤིང་། seu shi silky rose, (rosa sericea) 

ཁྲང་ལུ་སྦ། ༼ཆུ་སྨད༽ thrang lu ba སེའུ་ཤིང་། seu shi silky rose, (rosa sericea) 

ཁྲམ ་ཤ། ༼ཨུ་ར༽ khram sha གློ་ཚིལ། b°ä thra sputum, phlegm 

ཁྲར་ཀུ། ༼ཨུ་ར༽ thrar ku དར་ཆུ། d°a chu skimmed butter milk 

ཁྲས་མྫོ། ༼ཨུ་ར༽ khras mo ཁྲ༌བམྫོ། thra b°am a type of hybrid cattle 

ཁྲི་ཐགས་འཁོར་ལྫོ། thri thak khor lo ཁྲི་ཐགས་འཁོར་ལྫོ། thri tha kho lo loom wheel 

ཁྲི་ཐགས་བཏག་མ། thri tha ta ma ཁྲི་ཐགས་བཏགམ། thri tha tam weaving beater (thritha) 

ཁྲི་ཐགས་སྤུན ་དུང་། thri thak pun 

dung 
ཁྲི་ཐགས་སྤུན་དུང་། thri tha pün d°u shuttle 

ཁྲི་ཐགས། thri thak ཁྲི་ཐགས། thri tha a type of apparatus for making 

fabric by weaving yarn or thread 

ཁྲི་ཐེག thri thek ཁྲི་གཅིག thri ci ten thousand 

ཁྲི་སྡི། thri di ཁྲི་གཅིག thri ci ten thousand 
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ཁྲི ་ཤིང་། ༼ཨུ་ར༽ khri shing བཙིར་ཤིང་། ཐུགཔ་ཤིང་། tsir shi,  thup shi an equipment used for squeezing 

kneaded flour to prepareputa 

ཁྲི། thri ཁྲི། thri throne, seat 

ཁྲུ་སྐྱུག ༼ཨུ་ར༽ khru cuk བཤའ་སྐྱུག  sha cu cholera 

ཁྲུག thruk ཇ་ཁྲུག j°a thru tea whisk, twirling stick 

ཁྲུང་། thrung ཆུམ། chum rice 

ཁྲུང་ཁྲུང་། ༼ཨུ་ར༽ thrung thrung ཁྲུང་ཁྲུང་། thrung thru crane 

ཁྲུང་ཁྲུང་པྲེག་པྲེག ༼ཨུ་
ར༽ 

thrung thrung 

prek prek 
བྱ་པྫོད་ཚེ་རིང་། j°a pö tshi ri/ bj°a pö 

tshi ri 

(impatiens cristata) 

ཨའི་པྲིག་པྲིག ༼ཆུ་
སྨད༽ 

’ai prik prik བྱ་པྫོད་ཚེ་རིང་། j°a pö tshi ri/ bj°a pö 
tshi ri 

(impatiens cristata) 

ཁྲུན་པྲག་པྲག ༼ཨུ་ར༽ thrun prak prak གནམ་མེད་ས་མེད་སྐྱུརཔྫོ། ’na me sa me cup very sour 

ཁྲུན ་སྦ་ལ། ༼ཆུ་སྨད༽ thrun ba la སྐྱུརཔྫོ། cup sour 

ཁྲུན ་མ་ཁྲུན ་མ། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

thrun ma thrun 

ma 
སྐྱུརཔྫོ་སྐྱུརཔྫོ། cup cup very sour 

ཁྲུན ་མ་ལ། thrun ma la སྐྱུརཔྫོ། cup very sour 

ཁྲུན ་མ། thrun ma སྐྱུརཔྫོ། cup sour 

ཁྲུན་མིའི ་ཀའུ་སང་། 
༼ཨུ་ར༽ 

thrun mi kau 

dang 
སྐྱུརཔྫོ་སྐྱུརཔྫོ། གནམ་མེད་ས་
མེད་སྐྱུརཔྫོ། 

cup cup, ’na me sa me 
cup 

very sour 

ཁྲུན་མའི་ཀའུ་སང་། 
༼ཆུ་སྨད༽ 

thrun mai kau 

dang 
སྐྱུརཔྫོ་སྐྱུརཔྫོ། གནམ་མེད་ས་
མེད་སྐྱུརཔྫོ། 

cup cup, ’na me sa me 
cup 

very sour 

ཁྲུན། thrun སྲིན་ཐྫོལ། sin thö boil 

ཁྲུར། ༼ཆུ་སྨད༽ thrur ལུད་ཅུ། lü cu wattle, bamboo mat 

ཁྲོ་ཏན། ༼ཆུ་སྨད༽ thro tan དྲྫོན་གོང་། dräng g°o cooked dough  

ཁྲོ་ཏི། ༼ཆུ་སྨད༽ thro ti གརག་མ། si ma strainer, sifter, sieve 

ཁྲོ་གྲན། ༼ཨུ་ར༽ thro dran དྲྫོན་གོང་། dräng g°o cooked dough 

ཁྲོན། thron ཁུར་ལེབ་ནང་ལུ་ཨེ་མ་དང་ངང་
ངེ་བླུགས་ཏེ་བཟྫོ་བའི་བཞེས་
གོའི་རིགས་ཅིག 

 a folded khurba with chilli 

powder and sichuan pepper inside 

མཁུར་ཏྫོག་ཏྫོག་མ། khur tok tok ma སྫོས་ཙྫོ། ’nö tso cheek 
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༼ཨུ་ར༽ 
མཁུར་ཏྫོག་ཏྫོག་མེད། 
༼ཆུ་སྨད༽ 

khur tok to met སྫོས་ཙྫོ། ’nö tsö cheek 

མཁུར། ༼ཆུ་སྨད༽ khur སྫོས་ཙྫོ། ’nö tsö cheek 

འཁོར་ལྫོ། kho lo འཁོར་ལྫོ། kho lo wheel, tyre 

འཁྱག་པ། ༼ཆུ་སྨད༽ chak pa བ་མྫོ། b°a mo rime, hoar frost 

 

ག་གོན། ga gon གོན། g°ön cucumber 

ག་ཇི་ལི་ཝང་། ༼ཨུ་ར༽ ga ji li wang ཨེ་ཙི་འྫོག ཨེ་ཙི། ’e tsi o, ’e tsi armpit 

ག་ཇི་ལི་ཨོམ། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

ga ji li  ’om ཨེ་ཙི་འྫོག ཨེ་ཙི། ’e tsi o, ’e tsi armpit 

ག་མི། ga mi མེ། Me fire 

གག་ཅུ། gak cu ཨེ་རས། ’e dzä pickle 

གག་ཅུའི་ཕ་རམ། gak cui pha ram ཨེ་རས་ར་པ། རཔ་ཅུང་། ’e dzä si pa, sip cu a bamboo container used to store 

pickle 

གང་། gang ཀར་དང་ ནག་ རེད་ཚུ་གི་
མགུ་ཏྫོ། 

 awn 

གང་སྒོ་ལ། gang go la ཆུ་རིལ་རྫོ། ཆུ་རིལ། chu ri do, chu ri pebble, shingle 

གངས་གཟིག ༼ཆུ་
སྨད༽ 

gang zik གངས་གཟིག g°ã zi snow leopard 

གཇ་ལང་ཨོམ། ༼ཨུ་
ར༽ 

gaj lang ’om ཨེ་ཙི་འྫོགཨེ་ཙི། ’e tsi o, ’e tsi armpit 

གན ་ཛི་ཁེན་འཇར། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

gan dzi khen  ja ༡. ཁེན་འཇར ་ལག་དུམ། 
༢. གཱན་ཛི། 

1.  khen ja la d°um 
2.  g°an dzi 

1.  t-shirt 

2. vest  

གན ་ཛི། gan dzi ༡. ཁེན་འཇར་ལག་དུམ། 
༢. གཱན་ཛི། 

khen ja la d°um 1. t-shirt 

2. vest  

གནིས། ༼ཨུ་ར༽ ’nyis བདུན། Dün seven 

སྒབ་རྩི་ཝང་། ༼ཨུ་ར༽ gap tsi wang སྒྱིད་ཀོམ། gi kom popliteal 

སྒ་མའི་ཨོམ། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

ga mai ’om སྒྱིད་ཀོམ། gi kom popliteal 

གམ་འཕར། ༼ཨུ་ར༽ gam phar བར ་གཟེར། b°a ze wedge 

གམ་སྦར། ༼ཆུ་སྨད༽ gam bar བར ་གཟེར། b°a ze wedge 

གམ་ལང་། gam lang མ་མཁལ། mang khä chin 
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གམ། ༼ཨུ་ར༽ gam མ་མཁལ། mang khä chin 

གའུ་ལི། gau li དངུལ་ཁུག ’ngü khu purse, wallet 

གའུ། gau གའུ། gau amulet 

གར་ཏང་། gar tang ཆང་གི་གླུམ་འདེགས་བཞག་
སའི་དུམ། 

 wooden barrel 

གིར་ཅུང་མཚྫོས་མ། 
༼ཨུ་ར༽ 

gir cung tshö 

ma 
དྫོ་ཅུ། དྫོ་ཅུ་གསེར་ཏྫོག་
ཅནམ། 

d°o cu,   d°o cu se to cän (paris polyphylla) 

གུ་གུ་ཏིའུ་ལི། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

gu gu tui li ང་ལི་རྒྱལམྫོ། thi li gäm dove 

གུ་ཆ། ༼ཆུ་སྨད༽ gu cha གུན་ཆ། g°un cha sugar cane 

སྒུ་ལི། gu li བྫོལ། བྫོ་ལི། b°ol,   b°o li ball 

གུ་ལི། gu li གུ་ལི། g°u li avocado 

གུང ་། gung གུང་། g°ũ jaguar 

གུན ་གྲི་ཁ་མ། ༼ཨུ་ར༽ gun dri kha ma སྨུགཔྫོ།  ’mup purple 

གུན ་གྲི་ཁམ། ༼ཨུ་ར༽ gun dri kham སྨུགཔྫོ། ’mup purple 

གུམ་སྦའི། ༼ཨུ་ར༽ gum bai ཚར་གྱིས་བཟྫོ་བཟྫོ་བའི་ཆང་
གི་ཧྫོད། 

 a bamboo container used to store 

liquor 

གུཝི་ང་བ། ༼ཨུ་ར༽ gwi thi wa དཔྱི་སྨད། ci ’mi hip 

གུཝི། gwi བརླད་དྫོ། ’lä d°o thigh 

གུར་སྐྱག་པ། ༼ཆུ་སྨད༽ gur cak pa སྒོམ་ཆེན་པྱེ་ཏ་ཁོག་ཁོ།  gom chen ce ta kho kho a type of bird 

གུར་ངན ་སེང་། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

gur ngän seng ཧྫོན་ཤིང་།  hön shi a type of evergreen tree 

གུར་སྦུ། ༼ཆུ་སྨད༽ gur bu སྒོག་ཕྫོར། ga pho a wooden cup with lid 

གུར་བ། ༼ཨུ་ར༽ gur wa ཕྫོརཔ། phop cup 

གེན་དེ། ༼ཆུ་སྨད༽ gen de གེན་ཏི། g°en ti pickaxe 

གེན་དེན། ༼ཨུ་ར༽ gen den གེན་ཏི། g°en ti pickaxe 

གེམ། ༼ཆུ་སྨད༽ gem ཕྱ་རུ་བྱེམ་ཏ། cha ru j°em ta/ cha ru 
bj°em ta 

a quilt made of yak fur 

གོ་ཆེན། go chen གོས་ཆེན། g°ö che silk, brocade 

གོ་སླང་། ༼ཆུ་སྨད༽ go ’lang ངགས་གཡྫོ། ca ’yo griddle 
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གོ། go ཀར། Ka wheat 

གོང་། gong ༡. གོང་། 

༢. གོང་ཚད། གོང་། རིན། 

1. g°õ  
2.  g°õ tshä,  g°õ, 

rĩ 

1. collar 

2. price,  cost 

རྒོན ་མྫོ། gon mo རྒོདམ།  Göm mare  

གོཝན། gwan སེར་ཁ། se kha autumn 

སྒོར། gor རྫོ། Do stone 

གྱང་། ༼ཆུ་སྨད༽ jang གྱང་། g°ã wall 

གྱང་སྲི། ༼ཆུ་སྨད༽ jang si ཟད་ཁུ། z°ä khu the name for the forth essence of 

a brewed non-distilled liquor 

གྱིམ་ཙི། gim tsi གྱིམ་ཙི། g°im tsi scissors 

གྲང་བ་གྲང་གཞི། drang wa drang 

zhi 
གྲང་གཞི། dr°ã zhi  

hypothermia, gonorrhoea 

གྲམ་ཙི་ྟོན། dram tsi tan གྲམ་ཙེ་གདན། dr°am tshi dän carpet 

གྲམ ་ཤིང་། ༼ཨུ་ར༽ gram shing གདངམ། Dãm beam 

གྲིའུ། ༼ཨུ་ར༽ griu དྲེལ། dr°ĩ mule 

 

གྲུ་མང་ཏི།  ༼ཨུ་ར༽ gru mang ti ཀི་ལི། ki li elbow 

གྲུ་རྫི། ༼ཆུ་སྨད༽ dru dzi གྲུ་ཙི། dru tsi silk 

གྲོ་ངའི། ༼ཨུ་ར༽ gro ngai ཧྫོན་ཤིང་།  hö shi a type of evergreen tree 

གྲོག grok དྲུག dr°u six 

གླང་བྫོ་ཆེ། ’lang b°o che གླངམྫོ་ཆེ། ’lam che elephant 

གླི་སྦྫོ་ཙ། ༼ཆུ་སྨད༽ ’li bo tsa ལྕེ་ཅུངམ། ce cum tonsil, epiglottis 

གླི་ཅུངམ།  ༼ཆུ་སྨད༽ ’li cum ལྕེ་ཅུངམ། ce cum tonsil, epiglottis 

གླི་སྦྫོ་ཟ། ༼ཨུ་ར༽ ’li bo za ལྕེ་ཅུངམ། ce cum tonsil, epiglottis 

གླི། ’li ལྕེ། Ce tongue 

གླེ་མྫོ། ’ le mo གླེན་གོམྫོ།  ’leng g°om dumb (female) 

གླེབ། ’lep བག་ཐུག b°a thu a popular Bhutanese food in the 

form of a thick soup prepared 

commonly by cooking dough into 

it 

དགའ ་ཏྫོག་ཏྫོག ga tok tok དགའ་ཏྫོག་ཏྫོ། ga to to happy 

གུན། gun དགུན། Gün winter 
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མགུ་ནད། ༼ཨུ་ར༽ gu nat མགུ་ནད། gu nä head disease 

མགུ་སང་། gu yung མགུ་ཏྫོ། gu to head 

མགུ་སང་ངི་ནད། ༼ཨུ་
ར༽ 

gu yu ngi nat མགུ་ནད། gu nä head disease 

མགོ་རད། ༼ཆུ་སྨད༽ go rat མགུ་རས། gu rä head-cover 

མགོ་རས། ༼ཨུ་ར༽ go ras མགུ་རས། gu rä head-cover 

འགྱམ། jam འགྱམ། jam foundation 

འགྱིབ་ྟོན། gip tan འགྱིབ་གདན། gip dän foam mattress 

འགྱིབ་ཐག་པ། gip thak pa འགྱིབ་ཐག gü tha plastic rope 

རྒད ་པྫོ། gat po ༡. ཨ་རྒས།  
༢. རྒཔྫོ། 

1. ’a gä 
 2. gap 

1. old men 

2. block leader, head of the block 

རྒུན་འབྲུམ། ༼ཆུ་སྨད༽ gun drum རྒུན་འབྲུམ། gün drum a type of grape 

རྒུན་འབྲུ་མ། ༼ཨུ་ར༽ gun dru ma རྒུན་འབྲུམ། gün drum a type of grape 

རྒྱ་གླིང་། ja ’ling རྒྱ་གླིང་། ja ’lĩ a Buddhist clarinet 

རྒྱ་གླིང་ ཤུབས། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

ja ’ling shup རྒྱ་གླིང་ཤུབས། ja ’lĩ shup buddhistclarinet case, 

buddhistclarinet cover 

རྒྱ་གླིང་ཤྲུབས། ༼ཨུ་
ར༽ 

ja ’ling shrup རྒྱ་གླིང་ཤུབས། ja ’lĩ shup buddhistclarinet case, 

buddhistclarinet cover 

རྒྱ་ནག་པད་ཚྫོད། ja na pö tshö རྒྱ་ནག་པད་ཚྫོད། ja na pö tshö a type of spinach 

 

རྒྱ་བ། ༼ཨུ་ར༽ ja wa རྒྱབྫོ། jau moustache, whisker 

རྒྱབྫོ། ༼ཆུ་སྨད༽ jau རྒྱབྫོ། jau moustache, whisker 

རྒྱ་སྨུག ja mu རྒྱ་སྨུག ja ’mu brown 

རྒྱ༌ཚ་མྫོ། ༼ཆུ་སྨད༽ ja tsha mo རྒྱ༌ཚམྫོ། ja tsham hybrid cow 

རྒྱ་ཛ། ༼ཆུ་སྨད༽ ja dza རྒྱ་ཚ། ja tsha hybrid bull 

རྒྱ་ཚྫོད། ༼ཆུ་སྨད༽ ja tshot རྒྱ་ཚྫོས། ja tshö a material for red pigment 

རྒྱ་ཟ། ༼ཨུ་ར༽ ja za རྒྱ་ཚ། ja tsha hybrid bull 

རྒྱ་ལྫོ། ja lo རྒྱ་ལྫོ། ja lo a plaid weave having a 

predominantly plus shape pattern 

on white and orange colour with 

other colours present 

རྒྱགས་པ་ལ། jak pa la རྒྱགས་ཏྫོ་རིལ་རི། ja to ri ri fat 
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རྒྱང ་ཟྫོམ། jang zom ཆང་གི་གླུམ་འདེགས་བཞག་
སའི་དུམ་སྦྫོམ། 

 large wooden barrel 

རྒྱར་ཙ། ༼ཨུ་ར༽ jar tsa རྒྱ་ཛི། ja dzi a barrel made of mud 

རྒྱར་ཛ། ༼ཆུ་སྨད༽ jar dza རྒྱ་ཛི། ja dzi a barrel made of mud 

རྒྱུ་ནྫོར། ju nor རྒྱུ་ནྫོར། ནྫོར། ju no, no wealth 

རྒྱུག་པ། ༼ཆུ་སྨད༽ juk pa བཀུགཔ་སྦྱིག  kup ji wheat beater 

རྒྱེ་བྫོ། ༼ཨུ་ར༽ jeo རྒྱ་བྫོ། Jao moustache 

རྒྱོ་མ། jo ma ༡. རྒྱུ་མ།  
༢. ཕྫོཝ། 

1. ju ma  
2. phou 

1. intestine 

2.  stomach 

རྒྱོ་མིའི ་སྟེང་མ། ༼ཨུ་
ར༽ 

jo mi teng ma ཕྫོ་ཅུངམ། pho cum a lower part of stomach 

རྒྱོ་མའི ་སྟེང་མ། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

jo mai teng ma ཕྫོ་ཅུངམ། pho cum a lower part of stomach 

ལྒ།  ga རྩམ་ཁུག tsam khu a type of small sack used to store 

grains 

སྒབ་ཆ། gap cha སྒ། སྒབ་ཆ། ga, gap cha saddle 

སྒོ་སྒྲིག go dri སྒོ་སྒྲིག go dri window 

སྒོ ་ཤིང་། go shing སྒོ་ཤིང་། go shi jamb 

སྒོར་ཁའི་ཀོ། ༼ཆུ་སྨད༽ gor khai ko སྒོ་ར་སྒོ། go ra go entrance gate 

སྒྱེས་སྒྱེས། ༼ཆུ་སྨད༽ ge ge སྒྱེས་སྒྱེསཝ། gi giu a curry with more meat 

ingredients 

སྒྱོག་ཐག jok tha སྒྲོག་ཐག dro tha a lace for Bhutanese male dress 

སྒྱོའི། ༼ཆུ་སྨད༽ joi སང་སྦྫོམ། གྱོས། sã bôm, g°ö big Bhutanese scales 

སྒྲམ་ན། dram nyän སྒྲ་སྙན། dram ’nyän Bhutanese guitar 

སྒྲིག་ཁམ་སྫོག་ལེ། dri kham so le སྒྲིག་སྫོ། dri so handsaw 

སྒྲུབ་ཆུ། drup chu སྒྲུབ་ཆུ། drup chu blessed spring water 

སྒྲོ་གཟྫོགསམ། dro zom སྒྲོ་གཟུགསམ། dro zum dagger 

སྒྲོ། dro སྒྲོ། Dro feather 

 

སྒྲོམ་གཞི་ཅནམ། drom zhi cäm སྒྲོམ་ཅུང་ཅནམ། drom cu cäm a cloth (literally ‘with little 

boxes’) having intricate patterns 

and designs 
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སྒྲོམ། ༼ཨུ་ར༽ grom སྒྲོམ། drom wooden box 

རྫོམ། ༼ཆུ་སྨད༽ rom སྒྲོམ། drom wooden box 

བརྒྱ་ལྫོར། ja lor བརྒྱ་ལྫོར། ja lo hundred note 

བརྒྱད། jat བརྒྱད། gä eight 

བསྒང་། gang བསྒང་། gã at the time, during 

ང་། nga རྔ། ’nga drum 

ང་རྒྱུག་པ། nga juk pa རྔས་ཏྫོག ’ngä to drumstick 

ངང་སྦ། ngang ba ༡. ངང་པ།  
༢. ངང་སྐེ། 

1. ngã b°a  
2. ngã ke 

1. swan, goose  

2.  a swan neck shaped wooden 

object placed on the bog of the 

house 

ངའི་ས། ngai yu རྔའི ་གས་པ། ’ngai ’yu pa  drum handle 

ངའི་ཤུབས། ༼ཆུ་སྨད༽ ngai shup རྔ་ཤུབས། ’nga shup drum cover 

ངའི་ཤྲུབས། ༼ཨུ་ར༽ ngai shrup རྔ་ཤུབས། ’nga shup drum cover 

ངར་ཏྫོང་། ngar tong ངར་གདྫོང་། nga do shin 

ངོའི་ཏིང ་། ngoi ting དངུལ་ཏིང་། ’ngü ti silver offering bowl 

ངོའི། ngoi ༡. དངུལ།  
༢. ཏི་རུ། 

1. ’ngü  
2. ti ru 

1. silver  

2. money 

ངོར་བ་རེམ་སྦ་ལི། ༼ཨུ་
ར༽ 

ngor wa rem ba 

li 
ཚ་རིམས། ཚ་ཀྲེམ། tsha rim, tsha trem influenza, cold, flu 

ངོར་བ། ༼ཨུ་ར༽ ngor wa ཚ་རིམས། ཚ་ཀྲེམ། tsha rim, tsha trem influenza, cold, flu 

ངོར་སྦ་ལི། ༼ཆུ་སྨད༽ ngor ba li ཚ་རིམས། ཚ་ཀྲེམ། tsha rim, tsha trem influenza, cold, flu 

མངར་ཁམ། ༼ཆུ་སྨད༽ ’ngar kham མངར་རིས་ཁམ། ’nga ri kham apricot 

མངར་ཇ། ’nga ja མངར་ཇ། ’nga j°a tea 

མངར་ཚྫོད། ’ngar tshö མངར་ཚྫོད། ’nga tshö a curry of meat, vegetables etc. 

cooked with hot spices and often 

served with rice 

རྔ་གཟུང་། ’nga zung རྔ་འཛིན། ’ngan dzi drum stand, drum holder 

ལྔ་བརྒྱ་ལྫོར། ’ngap ja lor ལྔ་བརྒྱ་ལྫོར། ’ngap ja lo five hundred note 

ལྔ་བཅུ་ལྫོར། ’ngap cu lor ལྔ་བཅུ་ལྫོར། ’ngap cu lo fifty note 

ལྔ་ལྫོར། ’nga lor ལྔ་ལྫོར། ’nga lo five note 

སྔ་ཟི། ༼ཨུ་ར༽ ’nga zi དྲྫོ༌པ། dr°o ba morning 
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བུམ་ཐང་པའི་ཁ། སྒྲ་ཕབ། རྫོང་ཁ། སྒྲ་ཕབ། ཨིང་ལིཤ། 

སྔ་ཛི། ༼ཆུ་སྨད༽ ’nga dzi དྲྫོ༌པ། dr°o ba morning 

སྔར་བ། ’ngar wa ཧ་སག ha sa early 

སྔས་ཁེབས། ༼ཨུ་ར༽ ’ngas khep ཧང་ཁེབས། hã khep pillow cover 

སྔད ་ཁེབས། ༼ཆུ་སྨད༽ ’ngat khep ཧང་ཁེབས། hã khep pillow cover 

སྔད ་ཤུབས། ༼ཆུ་སྨད༽ ’ngat shup ཧང་ཤུབས། hã shup pillowcase 

སྔས་ཤྲུབས། ༼ཨུ་ར༽ ’ngas shrup ཧང་ཤུབས། hã shup pillowcase 

སྔས། ༼ཨུ་ར༽ ’ngas ཧང་། Hã pillow 

སྔད། ༼ཆུ་སྨད༽ ’ngat ཧང་། Hã pillow 

སྔུན་ཏི་ཁ་གར། ’ngun ti kha gar སྔོ་སྐྱ། ’ngo ca light blue 

སྔུན ་ཏི། ’ngun ti ཧྫོནམྫོ། Höm blue 

སྔུན ་རུག ༼ཨུ་ར༽ ’ngun ruk ཚྫོད་བསྲེ་ཧྫོནམྫོ་གིས་བཟྫོ་ཡྫོད་
པའི་ཚྫོདམ། 

 a curry of leafy vegetables such as 

spinach cooked with hot spices 

and often served with rice 

སྔུབ༌བྱི། ༼ཨུ་ར༽ ’ngup bji བྱིལ་ལི། j°i li/ bj°i li plane 

སྔུར། ’ngur གདྫོང་། Dõ face 

སྔོ་དཀར། ’ngo kar སྔོ་དཀར། ’ngo ka sky blue 

སྔོ་ནག ’ngo nak སྔོ་ནག ’ngo ’na dark-blue, navy 

སྔོ། ༼ཆུ་སྨད༽ ’ngo ལྕུག་ཀུ། cu ku bud 

སྔོན ་པྫོའི་ཆུ་སྦ། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

’ngon poi chu 

ba 
ཕྱ་རུ་གོ།  cha ru g°o/pcha ru g°o the name of a clothing outfit worn 

by Bhutanese men made from 

wool 

ཅ ་ག་མ་རེ། ༼ཨུ་ར༽ ca ga ma re ཨ་རྟག་ར། རྟག་བུ་ར། ’a ta ra, ta b°u ra always, at all times, forever 

ཅ་ག་རང་། ༼ཨུ་ར༽ ca ga rang ཨ་རྟག་ར། རྟག་བུ་ར། ’a ta ra, ta b°u ra always, at all times, forever 

ཀྲེབ་ཀྲེམ། trep trem ཀྲེབ་ཀྲེམ།  trep trem slipper 

ཅ་ཡའི། ༼ཆུ་སྨད༽ ca yai ངང་ལག ngã la banana 

ཅ་རའི་རྒྱུག་པ། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

ca rai juk pa འཕྱརཔ་སྦྱིག chap ji/pchap bji sweetbuckwheat beater 

ཅ་རའི་ཟིང་མན། ca rai zing man རྒྱ་རེད། རྒྱས་རེད། gä re sweat buckwheat 

ཅ་རའི། ca rai རྒྱ་རེད། རྒྱས་རེད། gä re sweetbuckwheat 

ཅག་མ་རེ། ༼ཨུ་ར༽ cak ma re ཨ་རྟག་ར། རྟག་བུ་ར། ’a ta ra, ta b°u ra always, forever, at all times 
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བུམ་ཐང་པའི་ཁ། སྒྲ་ཕབ། རྫོང་ཁ། སྒྲ་ཕབ། ཨིང་ལིཤ། 

ཅག་སང་། ༼ཆུ་སྨད༽ ca sang ཚར་གྱིས་བཟྫོ་བཟྫོ་བའི་ཆང་
གི་ཧྫོད། 

 a bamboo container used to store 

liquor 

ཅང་། cang ཀུ། ku gourd 

ཅའི། ༼ཨུ་ར༽ cai ངང་ལག ngã la banana 

ཅར་ཅ་ལ། ༼ཨུ་ར༽ car ca la སྤྱ་གི་གོས་ཐྫོལ། ca g°i gö thö/pca g°i gö 
thö 

mumps 

ཅིའུ་ཅིའུ། ciu ciu བྱི་ཅུང་། j°i cu/bj°i cu chick 

ཅུ་གླིག cu ’lik ཅུ་གླི། cu ’li plum 

ཅུ་ཇུ། cu ju མཇེ། ཕྫོ་མཚན། 
 

je, pho tshän penis 

ཅུང་ཁའི་ཇུ། ༼ཨུ་ར༽ cung khai ju ཨོམ་འདབ་ལེབ། ’om da le (euphorbia griffithii) 

ཅོ ་ཏམ། ༼ཆུ་སྨད༽ co tam ༡. ཕྱེ་བསད་བསདཝ་གི་
ངགས། 
༢. ྟོྫོང་ཕུའི་པད་ཅ། 

1. chi ’nä'näu g°i pa 
2. tõ phui pe ca 

1. kneaded flour  

2.  a top part of pine tree 

ཅོ་ཙ། ༼ཆུ་སྨད༽ co tsa ཐུགཔ། thup porridge 

ཅོ་ཟ། ༼ཨུ་ར༽ co za ཐུགཔ། thup porridge 

ཅོ ་ཡི་རབ་སང་། ༼ཨུ་
ར༽ 

co yi sip sang ཟན་སྐྱ། z°än ca a large spatula used to stir flour 

and water 

ཅོའི་ཚའི། ༼ཆུ་སྨད༽ coi tshai ཟན་སྐྱ། z°än ca a large spatula used to stir flour 

and water 

ཅོག་སྒྲོམ། co drom ཅོག་སྒྲོམ། co drom low table 

ཅོག་ཙ། ༼ཆུ་སྨད༽ cok tsa ཅན་སྟེགས། cän te small low table 

ཅོག་སའི། ༼ཨུ་ར༽ cok sai ཅན་སྟེགས། cän te small low table 

ཅོང༌། cong ཨ་སྦུ། ཨུབ། ’a b°u, ’up buttock 

ཅོའི་གླེམ།  ༼ཆུ་སྨད༽ coi ’lem ཟན་སྐྱ། z°än ca a large spatula used to stir flour 

and water 

ཅོའི་ཅུང་། ༼ཆུ་སྨད༽ coi cung སྒྱེའུ། geu leather sack 

ཅོའི། coi འཇམ་ད་བསད་ས། གཱལ། jam d°a ’nä sa, g°al a container used for stirring 

buckwheat flour and water 

ཅོས་འདམ། cö dam ངགས། 
 

pâ kneaded flour 

གཅུན ་གཟེར། cun zer སྒྱིར་རིམ། gi rim drill 
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བུམ་ཐང་པའི་ཁ། སྒྲ་ཕབ། རྫོང་ཁ། སྒྲ་ཕབ། ཨིང་ལིཤ། 

བཅིང་དུམ།  cing dum དྫོརམ། d°om pant 

བཅུ་ལྫོར། cu lor བཅུ་ལྫོར། cu lo ten note 

ངགས་སྒོང་། ca gong ལ་ཡ། la ya friying pan 

ངགས་ངར། ca ngar ངགས་ངར། ca nga crowbar 

ངགས་རྫོབ། ca dop ངགས་རྫོབ། ca dop iron bucket 

ངགས་འཕང་། ca phang ངགས་འཕང་། ca phã spinning wheel 

ངགས་ང། ca mu ངགས་རྫོག ca ’mo metal hat 

ངགས་ཟམ། ca zam ངགས་ཟམ། ca z°am iron bridge 

ངགས་རི།  ca ri ངགས་རི། câ ri wall, fencing 

ངང་རི། ༼ཆུ་སྨད༽ cang ri ངགས་རི། câ ri wall, fencing 

ངན༌གཟེར། can zer ངགས་གཟེར། cã ze nail 

ངམ། cam ངམ། Cam joist 

ལྕུང་ཁའི།  cung khai ལྕུང་ཀ། cũ ka red-billed cough 

ཆབ་གསང་། chap sang ཆབ་གསང་། chap sa excreta 

ཆབ་གསང་ཁེ་ནད། 
༼ཨུ་ར༽ 

chap sang khe 

nat 
ཆབ་གསང་བསམ་ནིའི་ནད།  constipation 

ཆའི་ང། chai nga བཅོ་ལྔ། cä nga fifteen 

ཆིར་གནིས། ༼ཨུ་ར༽ chir ’nis བཅུ་བདུན། cup dü seventeen 

ཆིར་ནིད། ༼ཆུ་སྨད༽ cher nit བཅུ་བདུན། cup dü seventeen 

ཆུ་དཀར་མིན་དུ། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

chu kar min du ཆུ་དཀར་མེ་ཏྫོག chu ka me to (noble rhubarb) 

ཆུ་ཁར་མེན་ཏྫོག ༼ཨུ་
ར༽ 

chu khar men to ཆུ་དཀར་མེ་ཏྫོག chu ka me to (noble rhubarb) 

ཆུ་འཁོར་མ་ཎི། chu khor ma ni ཆུ་འཁོར། chu kho prayer wheel 

ཆུ་དི ་སྒོར། chu di gor ཆུ་འཐག་རྫོ། chu tha do millstone 

ཆུ་དི ་ྣེང་། chu di  ’neng ཆུ་འཐག་ལྟེའུ། chu tha teu a square-shaped hardwood placed 

between millstones which 

function as a pivot for rotation 

ཆུ་དི ་གཤྫོམ་པ། ༼ཆུ་ chu di shom pa ཆུ་འཐག་གཤྫོགཔ། ཆུ་འཐག་ chu tha shop, chu tha 
kho lo 

watermillturbine 
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བུམ་ཐང་པའི་ཁ། སྒྲ་ཕབ། རྫོང་ཁ། སྒྲ་ཕབ། ཨིང་ལིཤ། 

སྨད༽ འཁོར་ལྫོ། 

ཆུ་དི། chu di ཆུ་འཐག chu tha watermill 

ཆུ་བ། ༼ཨུ་ར༽ chu wa རྩུམ་རྩ། (གསྫོ་བ་རིག་པ) tsum tsa (rheum acuminatum) 

ཆུ་སྦ་དཀར་རྐྱང། chu ba kar cang ༡. གོ་དཀར་རྐྱང་། 
༢. སྐམ་འཐགམ་གི་གོ།  

1. g°o ka cã  
2. kam tham g°i g°o 

1. plain chuba  

2. cotton chuba 

ཆུ་སྦ། chu ba གོ། g°o Bhutanese national dress for male 

ཆུ་ཟངས། ༼ཆུ་སྨད༽ khwe zang ཆུ་ཟངས། chu z°ã a large copper container used to 

store water 

ཆུ་ལམ།  chu lam ཆུ་ལྷམ། chu lham wellington, gumboot 

ཆུ་ཤུག་ཕ་ཟ། ༼ཨུ་ར༽ chu shuk pha za ཆུ་ཤྫོག་ཕད་ཙི། chu sho phä tsi plastic sack 

ཆུ་ཤྫོག་ཕ་ཙ། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

chu shoi pha tsa ཆུ་ཤྫོག་ཕད་ཙི། chu sho phä tsi plastic sack 

ཆུ་གསུམ། chu sum བཅུ་གསུམ། cu  su thirteen 

ཆུ་ལྷམ། ༼ཆུ་སྨད༽ chu lham ཆུ་ལྷམ། chu lham wellington, gumboot 

ཕྱུར ་ཁུ། ༼ཆུ་སྨད༽ chur khu དར་ཆུ། དརཝ། d°a chu,  d°au skimmed butter milk 

ཆུར་མ་ཞིང་མན། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

chur ma zhing 

man 
ཆང་མ་བསྐོལཝ། chã ma köu unheated ’ara 

ཆུར་མ། chur ma ཆང་། chã alcohol 

ཆུར་མའི་ཅང་། ༼ཆུ ་
སྨད༽ 

chur mai cang ཆང་ཀུ། chã ku alcohol gourd 

ཆེ་གྲོག ༼ཨུ་ར༽ che grok བཅུ་དྲུག cu dru sixteen 

ཆོས་རྫོག ༼ཆུ ་སྨད༽ che rok བཅུ་དྲུག cu dru sixteen 

ཆེ་དྫོ་གོ། che do go བཅུ་དགུ། cü gu nineteen 

ཆེ་བླེ། che ble བཅུ་བཞི། cü zhi fourteen 

ཆེ ་ལྫོང་། che long མཆན་ལྫོགས། chän lo a part of body under shoulder 

blade  

ཆེ། che བཅུ་ཐམ། cu tham ten 

ཆེར་བརྒྱད། cher jad བཅོ་བརྒྱད། cop gä eighteen 

ཆྭ་གནིས། ༼ཨུ་ར༽ chwa ’nis བཅུ་གཉིས། cu ’nyi twelve 

ཆྭ་ནིད། ༼ཆུ་སྨད༽ chwa nit བཅུ་གཉིས། cu ’nyi twelve 

ཆྭ་རེ།  chwa re བཅུ་གཅིག cu ci eleven 
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མཆི། chi མཆུ། ཁའི་པགས་ཀོ། chu, khai pa ko lip 

མཆིན་པ། chin pa མཆིན་པ། མཆིནམ། chin pa, chim liver 

མཆིན་པིའི་ནད། ༼ཨུ་
ར༽ 

chin pi nat མཆིན་ནད། མཆིན་པའི་ནད། chin nä, chin pai nä cirrhosis, liver disease 

མཆིན་པའི་ནད། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

chin pai nat མཆིན་ནད། མཆིན་པའི་ནད། chin nä, chin pai nä cirrhosis, liver disease 

མཆེ་བ། che wa མཆེཝ། Cheu canine, tusk, fang 

མཆོ་ཏྫོ། ༼ཆུ་སྨད༽ cho to མཆོ་ཏྫོ། cho to beak 

མཆོ་དྫོ། ༼ཆུ་སྨད༽ cho do མཆོ་ཏྫོ། cho to beak 

མཆོད་བཤམ། chö sham མཆོད་བཤམ། chö sha altar, shrine 

མཆོར་རྟེན། chor ten མཆོད་རྟེན། chö te stupa 

འཆམ། cham འཆམ། Cham mask dance 

 

འཆོའི་སྦའི་ནད། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

chöi bai nat འཆོལ་ནད། chö ’nä psychosis, rabidity 

 

འཆོའི་སྦིའི་ནད། ༼ཨུ་
ར༽ 

chöi bi nat འཆོལ་ནད། chö ’nä psychosis, rabidity 

 

འཆོའི་ནད། chöi nat འཆོལ་ནད། chö ’nä psychosis, rabidity 

 

ཇ་སྐམ། ༼ཆུ་སྨད༽ ja kam གསང་རྫོག་སྐམ། ’yũ do kam dried turnip 

ཇ་ཁུག ༼ཆུ་སྨད༽ ja khuk ཇ་ཁུག j°a khu a small bag for storing tea leaves 

རྒྱ་ཁེ། ༼ཆུ་སྨད༽ ja khe ལ་ཆུ། la chu a type of sealing wax 

ཇ་ཁྲུག ja thruk ཇ་ཁྲུག j°a thru tea whisk, twirling stick 

ཧྲུག ༼ཆུ་སྨད༽ hruk ཇ་ཁྲུག j°a thru tea whisk, twirling stick 

ཇ་ཧྲུག ༼ཆུ་སྨད༽ ja hruk ཇ་ཁྲུག j°a thru tea whisk, twirling stick 

ཇ་ཐང་། ja thang ཇ་ཐང་། j° a tha a black tea with salt 

ཇ་རྡུ་མང་། ja du mang ཨོལ་རྫོག  ’ö do adam’s apple 

ཇ་བ། ༼ཆུ་སྨད༽ ja wa གསང་རྫོག ’yũ do turnip 

ཇ་ཙག ja tsa ཇ་ཙག j°a tsa tea strainer 

བྱ་རི། ༼ཨུ་ར༽ ja ri བྱུ་རུ། j°u ru  
 

coral 
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ཇ་རིལ།  ja ri ཇ་རིལ། j°a ri  tea leaf 

ཇ་སུམ་ཁབ་ཏྫོང་། ja sum  khap 

tong 
ཇ་སྲུམ་ཁབ་ཏྫོ། j°a sum khap to a lid of butter tea churn 

ཇ་སྲུམ་དི ་བ། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

ja sum di wa སྲུབ་མདའ། sun da plunger,  piston 

ཇ་སྲུམ་དིའུ། ༼ཨུ་ར༽ ja sum diu སྲུབ་མདའ། sun da plunger,  piston 

ཇ་སྲུམ། ja sum ཇ་སྲུམ། j°a sum churn (tea) 

ཇ། ja ཇ། j°a tea 

ཇག jak ཞག z°ha night 

ཇག་གནིས་ར་ཀའི་ནིང་། 
༼ཨུ་ར༽ 

jak ’nis si kai 

ning 
བདུན་ངག ་ཤུལ་མ། dün thra shü ma next week 

ཇག་སེར། ༼ཆུ་སྨད༽ jak ser ཚེར་མ་ཚལ་ལུ། tshe ma tshä lu raspberry 

 

ཇན ་དུམ་ཁ་ ཤན་ཅན། jan dum kha 

shan can 
ཇན་དུམ་ཁ་ཤན་ཅནམ། j°an d°om kha shä cäm a liquor container with ferrule 

coated around its brim 

ཇན ་དུམ། jan dum ཇན་དུམ། j°an d°om wooden container for storing and 

serving alcohol 

ཇམ་དར། ༼ཆུ་སྨད༽ jam dar ཨ་ཐང་། ’a ta a thin inner layer of pine bark 

which can be eaten 

ཇམ་ཕིད། ༼ཆུ་སྨད༽ jam phid ཇམ་སྦྱིས། j°am ji teapot, kettle, canister 

ཇམ་ཕིས། ༼ཨུ་ར༽ jam phis ཇམ་སྦྱིས། j°am ji teapot, kettle, canister 

ཇའི་ནིང་ཀྭ། ༼ཨུ་ར༽ jai ning kwa ཡ་སྫོ། ya so upper teeth 

ཇའི་ནའི་ཀྭ། ༼ཆུ་སྨད༽ jai nai kwa ཡ་སྫོ། ya so upper teeth 

ཇའི་ནིང་རྐན། ༼ཨུ་ར༽ jai ning kan ཡ་རྐན། ya kän upper palate 

ཇའི་ནའི་རྐན། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

jai nai kan ཡ་རྐན། ya kän upper palate 

ཇའི་ནིང་མཆི། ༼ཨུ་ར༽ jai ning chi ཡ་མཆུ། ya chu upper lip 

 

ཇའི་ནའི་མཆི། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

jai nai  chi ཡ་མཆུ། ya chu upper lip 

 

ཇས་ཀི། ༼ཨུ་ར༽ jas ki ལ་ཆུ། la chu a type of sealing wax 

ཇས་ཀོ། ༼ཨུ་ར༽ jas ko སྒོ་ར་སྒོ། go ra go entrance gate 

ཇས་མ་རིབ། ༼ཨུ་ར༽ jas ma rip ཚེར་མ་ཚལ་ལུ། tshe ma tshä lu raspberry 
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ཇིག་པ་ལ། jik pa la སྦྫོམ། Bôm large, big, huge 

ཇ་ཚང་། ༼ཆུ་སྨད༽ ju tshang ཨོ་ཟྫོམ་འབག་ནིའི་ཙེའུ།  a cane basket used to carry milk 

barrel 

ཇུ་ཟྫོམ། ju zom ཨོ་ཟྫོམ། ’o z°om churn (milk) 

ཇུ། ju ཨོམ། ’om 1. breast 

2. milk 

ཇུའི་ཏྫོ། jui to ཨོ་མའི་མགུ་ཏྫོག  ’o mai gu to nipple 

ཇུའི་ཞའི། ༼ཆུ་སྨད༽ jui zhai བ་ཟྫོ། b°a z°o a container used for milking 

ཇུའི་ཞྲའི། ༼ཨུ་ར༽ jui zhrai བ་ཟྫོ། b°a z°o a container used for milking 

ཇུའི་ཤུབས། ༼ཆུ་སྨད༽ jui shup ཨོ་ཤུབས། ’o shup bra 

ཇུའི་ཤྲྫོབས། ༼ཨུ་ར༽ jui shrop ཨོ་ཤུབས། ’o shup bra 

ཇོ་བྫོར་ ཤན་ཅན། ༼ཨུ་
ར༽ 

jo bor shan can ཕྫོརཔ་དངུལ་ཤན་ཅནམ། phop  ’ngü shä cäm silver-coating cup 

ཇོ་ཕྫོར་ ཤན་ཅན། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

ja phor shan can ཕྫོརཔ་དངུལ་ཤན་ཅནམ། phop ’ngü shä cäm silver-coating cup 

ཇོ་བྫོར། ༼ཨུ་ར༽ jo bor ཕྫོརཔ། Phop cup 

ཇོ་ཕྫོར། ༼ཆུ་སྨད༽ ja phor ཕྫོརཔ། Phop cup 

མཇུག juk མཇུག Ju last, end 

འཇམ་ཇ། ༼ཆུ་སྨད༽ jam ja ལྷ་ར་ར། བྲྫོཝ་མེདཔ། lha si  si,dr°au mep light, dilute 

འཇམ་ཉི་ལ། ༼ཨུ་ར༽ jam nyi la ལྷ་ར་ར། བྲྫོཝ་མེདཔ། lha si si, dr°au mep light, dilute 

འཇམ་རར། ༼ཆུ་སྨད༽ jam dar རར་རྫོ། da do whetstone 

འཇའ་རས་ལ། ༼ཨུ་
ར༽ 

ja rä la ཕྫོ་རྒྱས་འཇའ་རིསམྫོ། pho gä  jâ rim handsome  

འཇའ་རིས་མྫོ། ༼ཨུ་
ར༽ 

ja ri mo འཇའ་རིསམྫོ། jâ rim beautiful 

འཇའ་རིསམྫོ། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

ja rim འཇའ་རིསམྫོ། jâ rim beautiful 

འཇའ་ཤུ། ja shu འཇའ། Jâ a stripe of cloth attached along the 

edge of a cloth 

ལྗང་ཁུ་ཁ་ཉོ་མྫོ། ༼ཨུ་
ར༽ 

jang khu kha 

nyo mo 
ལྗང་ནག jã ’na dark green 

ལྗང་ཁུ། jang khu ལྗང་ཁུ། ངང་ཁ།  jã khu, cã kha green 
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ལྗང་ནག ༼ཆུ་སྨད༽ jang nak ལྗང་ནག jã ’na dark green 

ལྗང་སེར། jang ser ལྗང་སེར། jã se light green 

་སྐམ། nya kam ་སྐམ། nya kam dried fish 

་ཁག་ཅུང་། nya khak cung ་ཁག་ཅུ། nya kha cu asparagus 

་ཤ། ༼ཆུ་སྨད༽ nya sha ་ཤ། nya sha fish 

། nya ༡. ། 
༢. མདའ། 

1. nya  
2.  da 

1. fish 

2. arrow 

ཉི་ཉི། ༼ཆུ་སྨད༽ nyi nyi ཨ་ནེ། ’a ne 1. paternal aunt 

2. wife of maternal uncle 

ཉི ་ཤུ་ཁའི་རེ། ༼ཨུ་ར༽ nyi shu khai re ྟོྫོང་ངག་བརྒྱད། tõ thra gä eight thousand 

ཉི་ཤུ་ཐེག nyi shu thek བཞི་བརྒྱ།  zhip ja  four hundred 

ཉི་ཤུ་ཟྫོན། nyi shu zon བརྒྱད༌བརྒྱ། gäp ja eight hundred 

ཉི། ༼ཆུ་སྨད༽ nyi ཉིམ། nyim sun 

ཉུང་། ༼ཨུ་ར༽ nyung ལྕུག་ཀུ། cu ku shoot, bud 

ཉུན ་དི། ༼ཆུ་སྨད༽ nyun di གནགཔྫོ། ’nap black 

ཉེ་བ། nye wa ཉེཝ། nyeu relative 

ཉེན་དེ ་རང་། nyen de rang ཉིནམ་གཅིག་ར། nyim ci ra whole day, day long 

ཉེན་ཕེ་དེ། ༼ཨུ་ར༽ nyen phe de ཉིནམ་ཕྱེད། nyim che/ nyim pche half day 

ཉེན་ཕྱེད་དེ། ༼ཆུ་སྨད༽ nyen pche de ཉིནམ་ཕྱེད། nyim che/ nyim pche half day 

ཉེན་མ་རེ། nyen ma re རྟག་བུ། ta b°u daily, everyday 

ཉེན་ལྫོགས་ཏི། ༼ཨུ་
ར༽ 

nyen  lok ti ཉིནམ་ཕྱེད། nyim che/ nyim pche half day 

ཉེན། nyen ཉིནམ། nyim day 

ཉོ་ཁམ། nyo kham གླུམ། ’lum a cooked grains which is 

fermented for two to three days 

ཉོ་མ་ལ། ༼ཆུ་སྨད༽ nyo ma la ལུག་ཕྱུག lu chu  lamb 

ཡྫོམ་པ་ལ། ༼ཆུ་སྨད༽ yom pa la ལུག་ཕྱུག lu chu  lamb 

ཉོ་མྫོ་ལེང་། ༼ཨུ་ར༽ nyo mo leng ལུག་ཕྱུག lu chu  lamb 

ཉོག་ཁྲུན། nyok thrun མངར་རྩི་སྐྱུར་རྩི། ’nga tsi cu tsi mixed taste of sweet and  sour  

ཉོག་ཏྫོམ་ཏྫོ། ༼ཆུ་སྨད༽ nyok tom to མངར་ཏྫོང་ཏྫོ། ’nga tõ to sweet 
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ཉོག་ཏྫོམ་ཏྫོམ། nyok tom tom མངར་ཏྫོང་ཏྫོ། ’nga tõ to sweet 

ཉོག་ཏྫོམ་མ། nyok to ma མངར་ཏྫོང་ཏྫོ། ’nga tõ to sweet 

ཉོག་པྫོ། ༼ཨུ་ར༽ nyok po མངརམྫོ། ’ngam sweet 

ཉོག་མྫོ། ༼ཆུ་སྨད༽ nyok mo མངརམྫོ། ’ngam sweet 

ཉོད་པ། nyot pa ཨོལ་ཀོ། ’ö ko throat 

ཉོན་དི། ༼ཨུ་ར༽ nyon di གནགཔྫོ། ’nap black 

གའ་རས། ’nya rä གའ་རས། ’nya rä cross belt 

གའ་ལ། ’nya la དཀར་ཤིང་། ka shi poplar 

གཉིས་ལྫོར། ‘nyi lor གཉིས་ལྫོར། ’nyi lo two note 

གཉེན་ནིང་གྲོགས། ’nyen ning drok གཉེན་དང་གྲོགས། ’nyen d°a dr˚o couple, spouse 

མཉེ་རྣམ། ༼ཨུ་ར༽ ’nyenam ཀེ་ཧང་། ke hã cannabis , marijuana 

རྙག་པ། ’nyak pa སྤྱི་ཏྫོག pchi to top, tip 

རྙི་ཕང་། ༼ཆུ་སྨད༽ ’nyi phang མཇུག་མ། ju ma tail 

རྙི་བ། ’nyi wa བྱི་ཙི། j˚i tsi/ b˚ji tsi rat, mouse 

རྙི་བའི་ན། ༼ཆུ་སྨད༽ ’nyi wai na བྱི་ལི་རྣམ་ཅོ། j˚i li ’nam co/b j˚i li ’nam 
co 

wood-ear 

སྙུང་། ༼ཆུ་སྨད༽ ’nyung ལྕུག་ཀུ། cu ku bud, shoot 

སྙོང༌། ’nyong ཧིའུ། Hiu awl, piercer 

ཏ་ཁྲང ་། ༼ཨུ་ར༽ ta khrang ཨེ་ཏྫོ་མེ་ཏྫོག་གི་རིགས་ཅིག  a species of rhodhodrendron 

ཏ་བ། ta wa རྐངམ། Kâm leg 

ཏ་བའི་ཕྫོབ། ta wai phop རྐངམ་གི་སྒལ་ཏྫོ། kâm g°i gä to instep 

ཏ་བའི་ཝ། ta wai wa རྐང་མའི་ཝ། ka mi wa  foot arch 

ཏ་ལ་ཁར་ཏི། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

ta la khar ti ཁལ་དཀར། khä kar a species of rhododendron 

ཏ་ལ་ཉོན་དི། ༼ཆུ་སྨད༽ ta la nyon di ཁལ་གནག khä ’na a species of rhododendron 

 

ཏ་ལ། ༼ཆུ་སྨད༽ ta la ཁལམ། Khäm a species of rhododendron 

ཏ་ལག་ཏྫོ་ལྫོག ༼ཆུ་
སྨད༽ 

ta lak to lok ཆང་ཀ་ཆུང་ཀུ། ཏག་ཀ་ཏྫོ་ཀ། chang ka chung ku, ta ka 
to ka 

small, mini, tiny 
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ཏག་ཤིང་མེན ་ཏྫོག ༼ཨུ་
ར༽ 

tak shing men 

to 
ཨེ་ཏྫོ་མེ་ཏྫོག་གི་རིགས་ཅིག  a species of rhododendron 

 

ཏག་སེར་མ། ༼ཨུ་ར༽ tak ser ma རྩང་ཙེ། ཅང་ཙེ། tsã tse, cã tse (cirsium falconeri ), (cirsium 

verutum) 

ཏང་ལུ། ༼ཆུ་སྨད༽ tang lu བང་ཅུང་། b°ã cu a container made of bamboo 

usually used foreating food 

ཏང་ལུབ། tang lup བང་ཅུང་། b°ã cu a container made of bamboo 

usually used for eating food 

ཏངམ་བྱའུ་ལི། ༼ཨུ་
ར༽ 

tam jau li ཅིའུ་དབ། ciu d°ap grasshopper 

ཏམ་ཕའི། tam phai དྫོམ་མའི་གེ་ཟ། d°o mi g°e z°a (verbascum thapsus) 

ཏའུ། ༼ཆུ་སྨད༽ tau ཏའུ། tau a round metal pot with two short 

handles placed on top of the 

ʼarzangto help the brewing 

process of the ’ara 

ཏར་ཏྫོ་ཚང་། ༼ཨུ་ར༽ tar to tshang ཨོ་ཟྫོམ་འབག་ནིའི་ཙེའུ།  a cane basket used to carry milk 

barrel 

ཏར་བ། ༼ཨུ་ར༽ tar wa དརཝ་དཀརཔྫོ།  d°au kap skimmed milk 

ཏར་སྦ། ༼ཆུ་སྨད༽ tar ba དརཝ་དཀརཔྫོ། d°au kap skimmed milk 

ཏར་ཤིང་། tar shing དར་ཤིང་། d°a shĩ flagpost 

ཏར་ཤིང་གླམ་པ། tar shing  ’lam 

pa 
དར་རས། དར་ས། དར་པར། d°a rä, d°a ´na, d˚a pa gauze 

ཏར་ཤིང་པར། tar shing par དར་པར། d°a pa an  engraved mantara on wood or 

metal piece used for religious 

purpose 

ཏི་བ། ti wa རྩྭ། tsa grass 

ཏི་རུ། ti ru ཏི་རུ། ti ru 1. currency  

2. money 

ཏི། ti གརག་མ། si ma strainer, sifter, sieve 

ཏིག་རྐྱང་། tik cang ཏིག་རྐྱང་། tik cã coin 

ཏིང་། ting ཏིང་། tĩ offering cup 

ཏིའུ་ལི། tiu li བྱ་རྡུགས། j˚a du/bj˚a du deaf 

ཏིར་མ། tir ma བྱེ་ཁ། j˚e kha a bitter green  leafy  vegetable 

ཏེ་གོ་ལེང་། ༼ཨུ་ར༽ te go leng རྐང་མའི་ཚིགས་ཏྫོ། ka mi tshi to ankle 

ཏེ་གོ་ལྫོང་། ༼ཆུ་སྨད༽ te go long རྐང་མའི་ཚིགས་ཏྫོ། ka mi tshi to ankle 

ཏེ་ཏེ་ལ། ༼ཆུ་སྨད༽ te te la ཚར་གྱི་རྒྱ་གླིང་། ཧིག་མ་རྒྱ་ tshâ g˚i ja li, hi ma ja li a clarinet made from bamboo 
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གླིང་། 

ཊེ་ལི་ཀོ་ཉན། trä li ko tran ཊེ་ལི་ཀོ་ཉ། tra li ko tra terry cotton 

ཏེ་ལེབ། te lep ཕྱུར་གོ་ཏད་སྒོར། chu g°o te go a Bhutanese flat dried cheese 

ཏེ། ༼ཨུ་ར༽ te སྒོང་རྫོག gõ do egg 

ཏེག་ཁྲུན། tek thrun སྲིན་ཐྫོལ་ཆུང་ཀུ། sin thö chun ku small boil 

ཏེག་ཏྫོང་། ༼ཨུ་ར༽ tek tong ཁ་སུབ།  kha sup a circular-shaped lid  for 

butgangof themilkchurn 

ཏེག་པྫོ། ༼ཨུ་ར༽ tek po མ་འཚྫོཔ། ཧྫོ་མདྫོག ma tshop, ho do unripe 

ཊེབ་ཊེབ། trep trep ཀྲེབ་ཀྲེམ། trep trem slipper, flip-plop 

ཏེབ། tep རྩིབ་སྒྲོ། རྩིབམ། tsip dro, tsim rib 

ཏེམ་ཕང་། tem phang ཨེན་ཙི། ’en tsi chopping board 

ཏེས་པ། ༼ཆུ་སྨད༽ tes pa ཕྱུར་གོ། chu g°o a Bhutanese flat dried cheese 

ཏེད ་པ། ༼ཆུ་སྨད༽ tet  pa ཕྱུར ་གོ། chu g°o a Bhutanese flat dried cheese 

ཏེས་པྫོ། ༼ཨུ་ར༽ tes po ཕྱུར་གོ། chu g°o a Bhutanese flat dried cheese 

ཏྫོ་ཀ། ༼ཆུ་སྨད༽ to ka གླང་། ´lã ox 

ཏྫོ་སྒོར་ཏྫོམ་གཞེང་། 
༼ཨུ་ར༽ 

to gor tom 

zheng 
རྫོ་ཏི། do ti pestle 

ཏྫོ་སྒོར་ནི་ཤིང་། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

to gor ni shing རྫོ་ཏི། do ti pestle 

ཏྫོ་སྒོར། to gor གཙིག་ཀུ། tsi ku mortar 

ཏྫོང་ཏྫོང་། tong tong དྲིལབུ། ༼རྟ་ནྫོར་སེམས་ཅན་
གྱི་ཨོལ་ཀོ་གུ་བཏགས་ནི༽  

dr°ip a bell that is put around domestic 

animal’s neck 

ཏྫོང་ཏྫོང་མ་རིབ། ༼ཨུ་
ར༽ 

tong tong ma 

rip 
འྫོལ་མྫོ་སེ། ཅོང་ཅོང་། ö mo se, cõ cõ (podophyllum hexandrum) 

ཏྫོང་ཏྫོང་མ། ༼ཨུ་ར༽ tong tong ma ཨོལ་དུང་། ལྐོད་མའི་དུང་
ཅུང་། 

’ö d°u, kö mi d°ũ cu throat 

ཏྫོམ་ཞེང་། ༼ཨུ་ར༽ tom zheng རྫོ་ཏི། do ti pestle 

ཏྫོར་ཏྫོར་ལ། tor tor la ཤིང་གེ་ཏ། shĩ g˚e ta squirrel 

བཏག་མ། ta ma བཏགམ། Tam weaving beater 

རྟ་བྫོ་ཟ། ༼ཨུ་ར༽ ta bo za རྟིའུ་ཅུང། རྟིའུ། tiu cu, tiu foal 
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རྟ་ལམ། ta lam རྟ་ལམ། ta lam bridleway, bridle path ,mule track 

རྟ༌གསེབ། ta sep གསེབ། sep stallion 

རྟ། ta རྟ། ta horse 

རྟག་བུ་རང་། ༼ཆུ་སྨད༽ ta bu rang རྟག་བུ་ར། གཏན་རྐྱང་ར། ta b°u ra, tän ca ra at all times, forever, everytime 

རྟའི་ཤ། ༼ཨུ་ར༽ tai sha རྟས་ངག tä ca lash, whip 

རྟའུ་ཡ། ༼ཆུ་སྨད༽ tau ya རྟིའུ་ཅུང། རྟིའུ། tiu cu, tiu foal 

རྟིང་མ། ting ma རྟིངམ། tim heel 

རྟིང ་རྩ། ting tsa རྟིང ་རྩ། tĩ tsa tibial nerve 

ལ་གཟིགས། ta zi ལ་གཟིགས། ta zi a Bhutanese  balcony railings  

ལག་ཀུར། ༼ཆུ་སྨད༽ tak kur གའ་པགས། ’nya pa a thick cloth or skin attached to 

the sides of the yoke to protect the 

nape of the oxen 

ལག་པ། tak pa ལག་ཀོ། ta ko nape 

ལག་སྤུར། ༼ཨུ་ར༽ tak pur གའ་ལྤགས། ’nya pa a thick cloth or skin attached to 

the sides of the yoke to protect the 

nape of the oxen 

ལག་སེང་། tak seng གའ་ཤིང་། ’nya shĩ yoke 

ྟོང་། tang རྫིང་། dzĩ pond, pool, reservoir 

ལབ་གཞུ། tap zhu ལབ་གཞུ། tap zhu folding bow 

ལྟི་མའི་སུན ་ལ། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

ti mai sun la ལ་མ་ཕྱི་རུ། ta ma chi ru/ ta ma pchi 
ru 

tonight 

ལ་མའི་སུན ་ལ། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

ta mai sun la ལ་མ་ཕྱི་རུ། ta ma chi ru/ ta ma pchi 
ru 

tonight 

ལྟི་མའི། ༼ཆུ་སྨད༽ ti mai ལ་མ། ta ma later, afterwards 

ལ་མའི། ༼ཆུ་སྨད༽ ta mai ལ་མ། ta ma later, afterwards 

ལྟི་ཝིད། ༼ཆུ ་སྨད༽ ti wit ལྟེཝ། teu navel 

ལྟི་ཝིས། ༼ཨུ་ར༽ ti wis ལྟེཝ། teu navel 

ལྫོ་པ། ༼ཨུ་ར༽ to pa ཁུར་ལེབ་བཏྫོགས་ཞིནམ་
ལས་ཨེ་ཚྭ་དང་གཅིག་ཁར་སླ་
བསྲེ་རྐྱབ་སྟེ་དརཝ་བླུགས་ཟ་
ནི་བཞེས་སྒོ་ཅིག 

 a type of noodle soup made from 

buckwheat and/or sweet 

buckwheat by adding skimmed 

milk 
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ལྫོ་རད། ༼ཆུ་སྨད༽ to rat ལྫོ་རས། to rä a  small square-shaped cloth used 

as plate 

ལྫོ་རས། ༼ཨུ་ར༽ to ras ལྫོ་རས། to rä a  small square-shaped cloth used 

as plate 

ལྫོང་། tong ལྫོང་། Tõ notch 

ྟོ་ཅུང་། ta cung ྟོ་ཅུང་། tâ cu chopper 

ྟོ༌རི། ta ri ྟོ་རི། ta ri axe 

ྟོག tak ྟོག Tâ tiger 

ྟོག་པའི་སེང། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

tak pai seng ྟོགཔ་ཤིང་། ྟོགཔ། tap shĩ, tap himalayan birch tree (betula 

utilisbhutan sienna) 

ྟོགམ་གཟེག ༼ཨུ་ར༽ tam zek ྟོགམ་གཟིག tâm zi a type of leopard 

ྟོན། tan གདན། Dän mattress 

སྟུག་པུ། tuk pu ༡. ཨ་རག་རས།  
༢. རྙིངམ། 
༣. རས་གྲ་དུམ། 

1. ´a ra rä 
2. ra du, ’nyim 
3. rä 

1. along strip of cloth fastened་

around the joint oftauand ’arzang་

to help the brewing process of the 

’ara 

2.  old 

3. a piece of cloth 

ྟོྫོང་པ། ༼ཆུ་སྨད༽ tong pa ྟོྫོངམ། Tôm empty 

ྟོྫོང་ངག་ཆེ། tong thra che ཁྲི་གཅིག thri ci ten thousand 

ྟོྫོང་ངག་ཐེག tong thra thek ྟོྫོང་ངག་གཅིག ྟོྫོང་གཅིག tõ thra ci, tõ ci one thousand 

ྟོྫོང་སྦ། ༼ཆུ་སྨད༽ tong ba ྟོྫོངམ། Tôm empty 

ྟོྫོང་སྦྫོ། ༼ཨུ་ར༽ tong bo ྟོྫོངམ། Tôm empty 

ྟོྫོང་ལྫོར། tong lor ྟོྫོང་ལྫོར། tõ lo one thousand note 

ྟོྫོང་ཧར་ཧར། tong har har ྟོྫོང་ཧང་ཧ། tõ hã ha empty, desolate 

ྟོྫོད་རྩེ། tö tse ྟོྫོད་རྩེ། tö tsi an upper garment worn by monks 

ྟོྫོས་ཀེ། ༼ཨུ་ར༽ tos ke ྟོྫོད་གོ། tö ko 1. a long-sleeved short jacket-like 

garment worn by Bhutanese 

women over a kira 

2. inner white shirt worn by men 

from inside the chuba and 

folded up the sleeves. 

ཐ་རི། tha ri བྱེ་མདའ ་ཕྫོ། j˚e dã pho/ bj˚e dã pho himalayan male pheasant 

ཐ་ལ། tha la ཐ་ལ། tha la 1. fifty chetrum coin 

2. coin 

ཐ་ལི། tha li ཐ་ལི། tha li plate 

ཐག་པ། thak pa ཐགཔ། Thap rope 
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ཐག་ལེབ། ༼ཆུ་སྨད༽ thak lep ཐག་ལེབ། tha lep belt, strap 

ཐགས་ཤིང་། thak shing ཐགས་ཤིང་། tha shi loom 

ཐགས་ཤྲ། ༼ཨུ་ར༽ thak shra བཏགམ། tâm weaving beater (pangtha) 

ཐང་། thang ཐང་། thã ground 

ཐང་ཀ། thang ka ཐང་ཀ། thã  ka religious painted scroll 

 

ཐང་ཇའི། thang jai ཐང་ཁུག thang khu a pouch made from animal skin 

used to knead flour 

ཐབ་ཅའི། ༼ཆུ་སྨད༽ thap cai གོ་ཐལ། g°o thä ash 

ཐབ་ཤིང་། thap shing ཐབ་ཤིང་། thap shi firewood 

ཐམ་སྦྱར་སྔོན ་པྫོ་ལ། 
༼ཨུ་ར༽ 

tham jar  ’ngon 

po la 
ཕྱ་གནག་དཀྱི་ར། cha ’na ki ra/pcha ’na ki 

ra 

pure black woollen kira 

ཐམ་སྦྱར་ཨན ་དར་མ། 
༼ཨུ་ར༽ 

tham jar  ’an dar 

ma 
ྟོག་རིས་དཀྱི་ར། དཀྱི་ར་
ྟོག་རིས་ཅནམ། 

ta ri kira, ki ra ta ri cäm multi-coloured woollen kira 

ཐམ་སྦྱར། tham jar ཕྱ་རུ ་དཀྱི་ར། cha ru ki ra/pcha ru ki 
ra 

woollen kira 

ཐའི་ཁྲ་མིད། ༼ཆུ་སྨད༽ thai thra mit ཨེ་ཕྱེ་དང་ཕྱེ་སླ་བསྲེས་ཏེ་ཐུག་
པ་བཟུམ་སྦེ་བཟྫོ་བའི་ཚྫོདམ། 

 a curry made by mixing chilli 

powder and flour 

ཐའི་མ། ༼ཆུ་སྨད༽ thai ma ༡. ལང ་གདང་། 

༢. འདྫོགས། 

1. lã da 

2. dô 
 

1. a circular or flat-shaped 

wood used in phajo 

2. a circular or flat-shaped 

wood used to lock door 

ཐའུ་ཇ། ༼ཨུ་ར༽ thau ja གོ་ཐལ། g°o thä ash 

ངག thik ངག thi 1. an inked-thread used to draw  

straight lines on wood by the 

carpenter 

2. line 

ངག་ཤྲུབས། ༼ཨུ་ར༽ thik shrup མཛུབ་ཤུབས། dzup shu thimble 

ངང་ཀུ་ལ། thing ku la ཐུང་ཀུ། thung ku short 

རྒྱབ་ཐག jap tha རྒྱབ་ཐག jap tha 1. a chain connecting two 

brooches 

2. support 

ངང་ཁབ། thing khap ངང་ཁབ། thing khap brooch 

ངང་གུ་ལ། ༼ཆུ་སྨད༽ thing gu la ཐུང་ཀུ། thung ku short 

ཐུད ་ཕ་རམ། ༼ཨུ་ར༽ thut pha ram ཟྫོས་ཏྫོས་ར་པ། z˚ö tö si pa a bamboo container used to store 

preserved cheese 

ཐུད། ༼ཨུ་ར༽ thut ཟྫོས་ཏྫོས། z˚ö tö preserved cheese 
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ཐུ་ྟོན། ༼ཆུ་སྨད༽ thu tan གདྫོང་ཁེབས། dõ khep a piece of cloth used to wrap 

around the front lower part ofkira 

ཐུའི་ཟན། ༼ཨུ་ར༽ thui zan གདྫོང་ཁེབས། dõ khep a piece of cloth used to wrap 

around the front lower part of kira 

ཐུར་མ། thur ma ཐུརམ། Thum spoon 

ཐུར་ང། ༼ཨུ་ར༽ thur mu རྒོད ་ཐམ།  gö tham a young mare 

ཐེ་ངེར་མ། ༼ཨུ་ར༽ the nger ma ཁ་ཉིནམ། kha nyim the day before yesterday 

ཐེག thek གཅིག Ci one 

ཐེང། theng གས། ’yu turquoise 

ཐེབ། thep ཚིལ་མ། tshi ma spit, saliva 

ཐེམ་པང་། ༼ཆུ་སྨད༽ them pang སྒོན་ཐེ། gön the doorsill 

ཐེམ་སྦང་། ༼ཨུ་ར༽ them bang སྒོན་ཐེ། gön the doorsill 

 

 

 

ཐེར་པྫོ། ༼ཆུ་སྨད༽ ther po ཁྲོ། Thro urn, vessel, cauldron 

ཐེར་སྦྫོ། ༼ཨུ་ར༽ ther bo ཁྲོ། Thro urn, vessel, cauldron 

ཐེར་མ། ther ma ཐེརམ། Them woolen thread 

འཐེར་མ། ༼ཆུ་སྨད༽ ther ma ཁ་ཉིནམ། kha nyim the day before yesterday 

ཐྫོ་བ། tho wa ཐྫོཝ། Thou hammer 

ཐྫོ་མྫོ་ལེང་། ༼ཨུ་ར༽ tho mo leng ལག་ཉེ། la nye biceps 

ཐྫོང་། ༼ཨུ་ར༽ thong ཕྫོ་ཕག pho pha hog 

ཐྫོད ་པ། thot pa ཐྫོདཔ། Thöp skull 

ཐྫོམ་སྦུ་ལི། ༼ཆུ་སྨད༽ thom bu li ལག་ཉེ། la nye biceps 

མཐའ་གླང་། tha ’lang ཕ༌གླང༌། pha lã  stud bull 

མཐའ་ཡས་རྒྱ་མཚྫོ། 
༼ཆུ་སྨད༽ 

tha yä jam tsho མཐའ་ཡས་རྒྱ་མཚྫོ། tha yä jam tsho ocean 

མང་མང་། thi mang མཐེ་བྫོང་། the b°õ thumb 

མཐུར། thur མཐུར།  Thiu bridle 

མཐྫོ། tho མཐྫོ། Tho a finger span between middle 

finger and thumb when stretched 

ད ་སྔ་ཟི། ༼ཨུ་ར༽ da ’nga zi ད་ས་དྲྫོ་པ། d°a sa dr˚o b°a this morning 
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ད ་སྔ་ཛི། ༼ཆུ་སྨད༽ da ’nga dzi ད་ས་དྲྫོ་པ། d°a sa dr˚o b°a this morning 

ད ་ནི་ཁག་སྫོ་རྫོ། ༼ཨུ་
ར༽ 

da ni khak so ro ད་ལས་ཕར། d°a lä pha hence, henceforth, hereafter 

ད ་ནི་ནིང་ཁག་སྫོ་རྫོ། 
༼ཨུ་ར༽ 
 

da ni khak so ro ད་ལས་ཕར། d°a lä pha hence, henceforth, hereafter 

ད ་ནིང་། da ning དུས་ཅི། dü ci this year, current year 

ད ་མ་རིབ། ༼ཨུ་ར༽ 
 

da ma rip སྦྱི། ji/bji a kind of wild berry 

ད ་ར་ཡང་། da ra yang ད་ལྫོ་ཡང་། d°a to ya still 

ད ་ར། da ra ད་ལྫོ། d°a to just now, now 

ད ་རི་བ། ༼ཨུ་ར༽ da ri wa མདང་ཞག dã zh°a some days ago, last  time 

ད ་རིས་དྫོར་ཏེ། ༼ཨུ་
ར༽ 
 

da ri dor te ད་རེས་ཁམས་ཅིག d°a rä kham ci lately, recently 

ར་ལ། da la ར་ལ། da la a flat bamboo basket for  

winnowing grains 

དང་ཇུར།  dung jur སྫོག་སྫོགམ། so som javelin 

དང་དུ་ལ། ༼ཨུ་ར༽ dang du  la ཚལ་མ་ནང་ཡྫོད་པའི་སྔོ་ཤིང་ 
རྫོག་མ་ཚྫོཔ་ད་ཟ་བཏུབ་མི་
ཅིག 

 (viburnum erubescens) 

དང་སྦྫོ་ཝ ་རང་། dang bo wa 

rang 
དང་ཕུ་ལས་ར།  d°ã phu lä ra from ancient time, from olden 

time 

དང་སྦྫོ་དིང་སྦྫོ། dang bo  ding 

bo 
དང་ཕུ་དིང་ཕུ། དང་ཕུ་དུང་ཕུ། d°ã phu d°ĩ phu, d°ã 

phu d°ũ phu 

ancient, olden days, once upon a 

time 

དང་སྦྫོ། dang bo དང་ཕུ། d°ã phu  ancient, olden days, once upon a 

time 

དམ་ཧྲི་མ་རིབ། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

dam hri ma rip སྦྱི། ji/bji a kind of wild berry 

དའུ་ལི།  dau li ༡. དྭཝ་བུ་ཚུ།དྭ་ཕྲུག 
༢. ཧིང ་ཆུ། 

1. d˚au b°u tshu, d˚a thru 
2. hĩ chu 

 

1. orphan  

2.  light ’ara 

དར་ཆོན་ཆོན། ༼ཨུ༌ར༽ dar chon chon ད་ལྫོ་ཚུན་ཚྫོད། ད་ཚུན། d°a to tshün tshö, d°a 
tshün 

yet, until now, till now 

དར་དྫོ་ག ༼ཆུ་སྨད༽ dar do ga ད་ལྫོ་ཚུན་ཚྫོད། d°a to tshün tshö yet, until now, till now 

དར་དྫོ་གོ། ༼ཨུ་ར༽ dar do go ད་ལྫོ་ཚུན་ཚྫོད། 
ད་ཚུན། 

d°a to tshün tshö, d°a 
tshün 

yet, until now, till now 

དར་ཚྫོན་ཚྫོན། ༼ཆུ་ dar tshon tshon ད་ལྫོ་ཚུན་ཚྫོད། d°a to tshün tshö until now, till now 
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སྨད༽ 
དར་ཝ་རང་། dar wa rang ད་ལྫོ་ར། d°a to ra by and by, immediately 

དི ་བ། di wa ད་ཅི།  d°a ci  a while ago 

དི ་བུ། di bu ཚབྫོ། དི་བུ། tshao, d°i b°u grandson 

དི ་མི། di mi ཚམྫོ། དི་བུམྫོ། tsham, d°i b°um granddaughter 

དི ་མིད། ༼ཆུ་སྨད༽ di mit ཚམྫོ། དི་བུམྫོ། tsham, d°i b°um granddaughter 

དི ་ཚན། ༼ཨུ་ར༽ di tshan ཚབྫོ། ཚམྫོ། tshao, tsham great grandchild 

དི ་ཝ་རང་། ༼ཨུ་ར༽ di wa rang ད་ཅི་ལས་ར། ད་ཅི་ལས། d°a ci lä ra,  d°a ci lä already, quite some time ago 

དིན་ངང་། ༼ཆུ་སྨད༽ din mung གཞེས་ཚེ། zhe tshe two days after tomorrow 

དིབ་ཤིང་། ༼ཨུ་ར༽ dib shing ཀར་དང་ནག་ཚུ་སྡུཝ་ད་
བླུགས་བཞག་ནིའི ་ཧྫོད་ཅིག 

 any type of container used to store 

wheat and barley while harvesting 

དིས་པུང་། ༼ཨུ་ར༽ dis pung གཞེས་ཚེ། zhe tshe two days after tomorrow 

དུ་དུ་ལ། ༼ཨུ་ར༽ du du la ང་ལི་རྒྱལམྫོ། thi li gäm dove 

དུ་མང་། du mang ལཝ། Bau 1. goiter 

2. gall 

དུ་སུམ། du sum ད་རིས། d°a ri today 

དུ་སུམ་ཡམ་སྦད། du sum yam bat ད་རིས་ནངས་པ། d°a ri nã b°a nowadays, these days 

དུ་སུམ་སུ་ལ། du sum su la ད་རིས་ཕྱི་རུ། d°a ri chi ru/ d°a ri pchi 
ru 

tonight 

དུ་སུམ། du sum ད་རིས། d°a ri today 

དུང་། dung ༡. དུང་། 
༢. པ་ལང་། 

1. d°ũ 
2. pa la 

1. a Buddhist trumpet, a 

Buddhist horn 

2.  wine container 

དུང་དགར། dung gar དུང་དཀར། d°ũ ka conch 

དུང་ཆེན་ཤུབས། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

dung chen shup དུང་ཆེན་ཤུབས། d°ung chen shup large buddhisttrumpet cover or 

case 

དུང་ཆེན། dung chen དུང་ཆེན། d°ung chen a large Buddhist trumpet 

དུང་ཇུར། ༼ཆུ་སྨད༽ dung jur སྫོག་སྫོགམ། so som javelin 

 

དུང་དུང་མ། ༼ཨུ་ར༽ dung dung ma བྱང་ཆུབ་ཤིང། དུག་ཤིང། j˚ang chup shĩ, d◦u si (piptanthus nepalensis) 

དུང་ ཤན་ཅན། dung shan can པ་ལང་ཤན་ཅནམ། pa la shän cäm a liquor container with ferrule 

coated around its brim 

དེ ་མ་ཐེ་ངེར་མ། ༼ཨུ་
ར༽ 

de ma the nger 

ma 
ཁ་ཙ་ཁ་ཉིནམ། kha tsa kha nyim recently 
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དེ ་མ། ༼ཨུ་ར༽ de ma ཁ་ཙ། kha tsa yesterday 

དེར་དེར་ལ། ༼ཆུ་སྨད༽ der der la ཀེན་ཙ་ལ། ཀེན་ཙལ། ken tsa la, ken tsal tick 

དེར་ཤེང་ལ། ༼ཨུ་ར༽ der sheng la ཀེན་ཙ་ལ། ཀེན་ཙལ། ken tsa la, ken tsal tick 

དྫོ་གོ། do go དགུ། gu nine 

རྫོ་ལྫོམ། do lom རྫོ་ལྫོམ། do lom eggplant 

དྫོག་སེང་། dok seng ྟོྫོང་ཕུ། ྟོྫོང་ཕུ་ཤིང། tõ phu, tõ phu shĩ pine, pine tree 

དྫོག་སེང་སྐྲ། ༼ཨུ་ར༽ dok seng kra ཐང་སེ། thã së needle 

དྫོག་སེང་སྦྫོ་ང། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

dok seng bo 

thra 
ྟོྫོང་ཕུ་ཆུང་ཀུ། tõ phu chung ku young pine 

དྫོར་དྫོར་ལའི་ཁྲ་མིད། 
༼ཆུ་སྨད༽ 

dor do lai thra 

mit 
ཨེ་ཕྱེ་དང་ཕྱེ་སླ་བསྲེས་ཏེ ་ཐུག་
པ་བཟུམ་བཟྫོ་བའི་ཚྫོདམ། 

 a curry made by mixing chilli 

powder and flour 

དྭིའུ་ལི། ༼ཆུ་སྨད༽ diu li ༡. དྭཝ་བུ་ཚུ། དྭ་ཕྲུག 
༢. ཧིང ་ཆུ། 

1. d˚au b°u tshu, d˚a thru 
2. hĩ chu 

 

1. orphan  

2.  light ’ara 

དྲྭ་མིག  dra mi དྲྭ་མིག dr°a mi grid 

དྲང་སྫོང་། drang song ༡. དྲང་སྫོང་། གཟའ།  
༢. གཟའ་ནད། 

1. dr°ã sõ, za 
2. za nä 

1.  deity  

2. paralysis 

དྲང་སྫོང་གཟེར་ཁམས། drang song zer 

kham 
གཟའ་ནད། za nä paralysis 

དྲིལ་སྦའི་ཤུབས། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

dri bai shup དྲིལ་ཤུབས། dr°i shup bell case 

དྲིལ་བུ། ༼ཨུ་ར༽ dri bu དྲིལབུ། dr°ip ritual bell, bell 

དྲིལ་བུའི་ཤྲུབས། ༼ཨུ་
ར༽ 

dri bui shrup དྲིལ་ཤུབས། dr°i shup bell case 

དྲིལ་སྦ། ༼ཆུ་སྨད༽ dri ba དྲིལབུ། dr°ip bell, ritual bell 

གདུགས། duk གདུགས། du parasol, canopy 

གདུང་ཤིང་རྫོ་ས། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

dung shing ro 

sa 
སྒལ་ཚིགས། gä tshi backbone 

གདུང་ཤིང་རྫོས་པ། ༼ཨུ་
ར༽ 

dung shing ros 

pa 
སྒལ་ཚིགས། gä tshi  backbone 

གདེང་ཁེབས། deng khep གདན་ཁེབས། dän khep bedsheet, sheet 
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གདྫོང་ཀྭ། dong kwa གདྫོང་སྫོ། dõ so incisor 

གདྫོབ། dop གདྫོབ་ཅུ། dop cu bangle 

བདུད། dut བདུད། Dü devil 

མདའ་ངགས། da ca མདའ་ངགས། da ca arrowhead 

མདའ་དར། da dar མདའ་དར། da d°a an arrow with multicoloured 

ribbons used as religious objects 

མདང་མ་ཐེར་མ། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

dang ma ther 

ma 
ཁ་ཙ་ཁ་ཉིནམ། kha tsa kha nyim recently, the other day 

མདང་མ་སུན་ལ། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

dang ma sun la མདངམ་ཕྱི་རུ། ཁ་ཙ་ཕྱི་རུ། dam chi ru/ dam pchi 
ru, kha tsa chi ru/ kha 
tsa pchi ru 

last night 

མདང་མ། ༼ཆུ་སྨད༽ dang ma ཁ་ཙ། kha tsa yesterday 

མདང་སུ་ལ། ༼ཨུ་ར༽ dang su la མདངམ་ཕྱི་རུ། ཁ་ཙ་ཕྱི་རུ། dam chi ru/ dam pchi 
ru, kha tsa chi ru/ kha 
tsa pchi ru 

last night 

འདམ་སྦ་རུག ༼ཨུ་ར༽ dam ba ruk འདམ་རུ། dam ru (elatostema lineolatum) 

 

འདམ་བུ་རུ། ༼ཆུ་སྨད༽ dam bu ru འདམ་རུ། dam ru (elatostema lineolatum) 

 

འདག་སྦྱར། dak jar འདག་སྦྱར། dak ja wattle plaster 

འདམ་མིའི་སྐུ། ༼ཨུ་
ར༽ 

dam mi ku སྨན་སྐུ། འཇིམ་སྐུ། ’män ku , jim ku clay  statue 

འདམ། dam འདམ། Dam mud  
 

  

འདའི། ༼ཆུ་སྨད༽ dai འདེལ་ཤིང་པགས་ཀོ། de shi pa ko daphne bark 

རར༌གོར། ༼ཨུ་ར༽ dar gor རར་རྫོ། da do  

whetstone 

རྫོ་ཀྲུ།  do tru རྫོ་རུག do ru gravel 

རྫོ་རྗེ། ༼ཆུ་སྨད༽ dor ji རྫོ་རྗེ། do je vajra 

རྫོ་ཐེམ། do them རྫོན་ཁྲི། dön thri step 

རྫོ་ལེབ། do lep རྫོ་ལེབ། do lep slab, flagstone, shale 

རྫོ་ཤའི། do shai རྫོ་ཆལ། do chä court, courtyard 

རྫོ་ཧྲུག ༼ཆུ་སྨད༽ do hruk རྫོ་རུག do ru gravel 

རྫོའི་སྦ། ༼ཆུ་སྨད༽ doi ba རྫོསཔྫོ། Döp a male calf of a breed of cow 

(yangkom) 

རྫོའི་སྦྫོ། ༼ཨུ་ར༽ doi bo རྫོསཔྫོ། Döp a male calf of a breed of cow 

(yangkom) 
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རྫོའི་མྫོ། ༼ཨུ་ར༽ doi mo རྫོས༌བམྫོ།  dö b°am a female calf of a breed of cow 

(yangkom) 

རྫོས༌སྦམྫོ། ༼ཆུ་སྨད༽ dö bam རྫོས༌བམྫོ། dö  b°am a female calf of a breed of cow 

(yangkom) 

རྫོར་ཤེ། ༼ཨུ་ར༽ dor she རྫོ་རྗེ། do je vajra 

ལྡིང་ང་། ༼ཆུ་སྨད༽ ding nga ལྕུག་ཀུ། cu ku bud, shoot 

ལྡིང་རིང་། ding ring ལྡིང་རི། dĩ ri truss, roofbeam 

ལྡིའུ། ༼ཆུ་སྨད༽ diu ལྕུག་ཀུ། cu ku bud, sprout 

བརར་ཁུ། ༼ཆུ་སྨད༽ da khu བརར་ཁུ། da khu sperm, semen 

ན་ནིང་། na ning ན་ཧིང་། na hĩ last year 

ནཱ་མ། nâ ma མནའམ། ’nam bride 

ན་མི། ༼ཨུ་ར༽ na mi བྫོད་སནམ། སནམ། b°ö säm, säm   pea 

ན་ངང་། na mung སང་ཕྫོད། sã phö next year 

ན་མེད། ༼ཆུ་སྨད༽ na met བྫོད་སནམ། སནམ། b°ö säm, säm   pea 

ན་ཝ། na wa གནའཝ། ’nau burrhel sheep 

ན་ཞུར་མ།  ༼ཆུ་
སྨད༽ 

na zhur ma གརག་མ། si ma strainer, sifter, sieve 

 

ན་ཞྲྲུར། ༼ཨུ་ར༽ na zhrur གརག་མ། si ma strainer, sifter, sieve 

 

ནཱ། nâ རྣམ་ཅོ། ’nam co ear 

ནག nak རྣག ’na pus 

ནགས་སེང་། nak seng སྦ་ཤིང་། ba shi spruce 

ནགས། nak སྦ་ཤིང་། ba shi spruce 

ནང་ཁྲོལ། ༼ཆུ་སྨད༽ nang thrö ནང་ཁྲོལ། nã thrö viscera 

ནང་ཤབ། nang shap ནང་ཤབ། nã shap the inner lining of a cloth 

ནང་ཤྲ། ༼ཨུ་ར༽ nang shra ནང་ཁྲོལ། nã thrö viscera 

ནང་ཤ། ༼ཆུ་སྨད༽ nang sha ནང་ཁྲོལ། nã thrö viscera 

ནད ་གཞི། ༼ཨུ་ར༽ nä zhi གྲང་བ། གྲང་ནད། dr°ã wa, dr°ã nä  

hypothermia, gonorrhoea 

ནད། nat ནད། nä disease 

ནན ་ངང་། ༼ཆུ་སྨད༽ nan mung གནངས་ཚེ། ’nã tshe day after tomorrow 
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ནཱབ། nâp བལ་ཤད། b°ä shä carding comb 

ནམ་དགུན། nam gun གནམ་དགུན། ’nam gün winter 

ནམ་ངན་བྱའུ་ཡ། ༼ཆུ ་
སྨད༽ 

nam ngan jau 

ya 
ཆར་བྱི། chap j°i /chap bj°i swallow  

ནམ་བྱར། nam jar གནམ་བྱཱར། ’nam j°a/’nam bj°a summer 

ནས་ཀམ། ༼ཨུ་ར༽ nas kam རྣལ་པ། ’nä pa earwax 

ནས་པ། ༼ཆུ་སྨད༽ nas pa རྣལ་པ། ’nä pa earwax 

ནས།  nas ནག Nâ barley 

ནུབ། nup ནུབ། Nup west 

ནུའི་ཏྫོག ༼ཨུ་ར༽ nui to ཨོམ་མའི ་མགུ་ཏྫོག om mai gu to nipple 

ནེ་ནེ། ༼ཨུ་ར༽ ne ne ཨ་ནེ། ’a ne 1. paternal aunt 

2. wife of maternal uncle 

ནེ། ༼ཨུ་ར༽ ne ཉིམ། Nyim sun 

ནྫོ་མེ། ༼ཨུ་ར༽ no me ནུམྫོ། སྲིངམྫོ། num, sim younger sister 

ནྫོ་མེད། ༼ཆུ་སྨད༽ no met ནུམྫོ། སྲིངམྫོ། num, sim younger sister 

ནྫོ། no ནུ་གཅུང་། nu cu younger brother 

ནྫོར་ཤ། ༼ཆུ་སྨད༽ nor sha ནྫོར་ཤ། no sha beaf 

ནྫོར་ཤྲ། ༼ཨུ་ར༽ no shra ནྫོར་ཤ། no sha beaf 

ནྫོར། nor ནྫོར། No cattle 

གནག་ཐག ’nak tha གནག་ཐག ’na tha a rope made of yak fur 

གནམ་པང་། ’nam pang གནམ་པང་། ’nam pa ceiling 

གནས་མྫོ། ’nä mo གནསམྫོ། ’näm wife 

གནས་ས། ’nä sa གནས་ཚང་། ’nä tsha wife 

རྣའི་ཅུང་། ༼ཆུ་སྨད༽ ’nai cung ཕུརཔ། Phup sty 

རྣའི་ངགས། ༼ཆུ་སྨད༽ ’nai ca རྣལ་ངགས། ’nä ca latch 

རྣའི་ཇ། ༼ཨུ་ར༽ ’nai ja རྣལ་ངགས། ’nä ca latch 

ྣེང་།  ’neng དྫོན་ཧིང་། d°ũ hĩ heart 

གནེང་།  ’neng ༡. ལྫོ།སྐྱེས་ལྫོ། 
༢. ལྫོ། 

1. lo, kä lo 
2. lo 
3. lo, lo ta 

1. age 

2. years 

3. birth sign 
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༣. ལྫོ། ལྫོ་རྟགས།  

ྣེང་ག ༼ཆུ་སྨད༽ ’neng ga དྫོན་ཧིང་། d°ũ hĩ heart 

ྣེང་གའི་ནད། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

’neng gai nat དྫོན་ཧིང་ནད། d°ũ  hĩ nä heart disease 

ས་ཕང་། ’na phang ལྷ་པ། lha pa/ha pa nose 

 

ས་རྫོ་ཝ་རང་། ’na ro wa rang ཧེ་མ་ལས་ར། he ma lä ra before, before hand, prior 

ས་རྫོ། ’na ro ཧེ་མ། he ma before, early, previous 

སག ’nak ལྷ་པ། ha pa flesh 

སག་པ་ལེང་། ༼ཨུ་ར༽ ’nak pa leng འཇིབ་རྩི་ཆེན་པྫོ། (གསྫོ་བ་
རིག་པ) 

jip tsi chen po (salvia castanea) 

འཇིབ་འཇིབ་ལ། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

jip jip la འཇིབ་རྩི་ཆེན་པྫོ། (གསྫོ་བ་
རིག་པ) 

jip tsi chen po (salvia castanea) 

སག་པ།  nak pa ཆང་སྐོལ། cã  kö  a porridge-like drink brewed 

from  fermented grains usually 

served during baby shower in 

Bhutanese culture 

སབས། ’nap  ལྷབས། lhap /hap mucus 

སམ་བུ། ༼ཆུ་སྨད༽ ’nam bu སམ་བུ། ཕྱ་རུ། ’nam b°u, cha ru/pcha 
ru 

wollen cloth 

སམ། ’nam ཞིམ་རྩི། zh°im tsi, z˚im tsi perilla  

སའི་མ། ’nai ma བལ་སྐུད། b°ä kü wollen thread 

རྣུམ་པང་། ༼ཨུ་ར༽ ’num pang དུམ་ཟེ། d°um z°e ( philadelphus tomentosus) 

སྣུམ་ཕང་། ༼ཆུ་སྨད༽ ’num phang ཧུམ་པ། hum pa a type of lemon 

ྣེང་ངི་ནད། ༼ཨུ་ར༽ ’neng ngi nat དྫོན་ཧིང་ནད། d°ũ hĩ nä heart disease 

ང་ཁང་། ༼ཆུ་སྨད༽ pa khang སྦ་སྒོར། ba go hut 

པ་ཏྲ། pa tra པ་ཏྲ། pa tra woodcarving 

པགས་སྒ། ༼ཆུ་སྨད༽ pak ga སྒྱེའུ། giu leather sack 

པགས་པ། pak pa པགས་ཀོ། ཀོཝ། pa ko, kau 1. skin 2. bark 3. leather, hide 

slice, hide cuts—the cut pieces of 

animal hide that is cooked and 

eaten 

པགས་པའི་སྒབ་ཆ།
  ༼ཆུ་
སྨད༽ 

pak pai gap cha ཀོ་སྒ། ko ga a saddle made up of animal hide 
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པགས་པིའི ་སྒ། ༼ཨུ་
ར༽ 

pak pi ga སྒྱེའུ། Giu leather sack 

པགས་པིའི་ྟོན། ༼ཨུ་
ར༽ 

pak pi tan ཀོ་ྟོན། kom tä skin mat 

པགས་པའི་ྟོན། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

pak pai tan ཀོ་ྟོན། kom tä skin mat 

པང་། pang ཨེན་ཏ། ’en ta plank 

པང་ཐགས་བཏག་མ། pang tha ta ma པང་ཐགས་བཏགམ། pã tha tam weaving beater (pangtha) 

པང་ཐགས་སྤུན ་དུང་། pang tha  pun 

dung 
པང་ཐགས་སྤུན་དུང་། pã tha pün d°u shuttle 

པང་པྫོ། ༼ཨུ་ར༽ pang po གླང་ ཤ་བཏྫོགས་བཏྫོགསཔ། 
གླང་ཧ་ཕབ་ཕབ། གླང་གའ་
ཕབ་ཕབ། 

 castrated ox 

པདྨ་ཆོས་རས།  päm chö dzä པདྨ་ཆོས་རྩིག pä ma chö tsi a carving on beams of Bhutanese 

houses depicting lotus and 

volumes of scripture 

 

པན་མན། pan man ཧང་པྫོས། ཧེང་པ། hã pö, hẽ pa  moss 

པམ་། pam nya བྱེ་མདའ། j˚e da/ bj˚e da himalayan pheasant 

པའི་སྡེར། pai der པད་སྡེར། pä de saucer, plate 

པི་ཝང་། pi wang པྱི་ཝང་། ci wã /pci wã a traditional stringed musical 

instrument similar to violin but 

smaller in size 

པི་རང་སེང་། ༼ཆུ་སྨད༽ pi sing seng ར་ར་ཤིང་། si si shĩ oak 

པིང་ཀར་མིད། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

ping kar mit སྒྲིལ་ཤིང་ཨེན་ཏ།  dri shi ’en ta rolling board 

པིང་ཁྲི་མ། ༼ཨུ་ར༽ ping khri ma སྒྲིལ་ཤིང་ཨེན་ཏ།   dri shi ’en ta rolling board 

པིན་དིར་མ། ༼ཨུ་ར༽ pin dir ma སྒྲིལ་ཤིང་ཨེན་ཏ།  dri shi ’en ta rolling board 

པིའུ་ལང་། ༼ཨུ་ར༽ piu lang ཀླད་ཚང།  ‘lä tshã temple 

པུ་ཏ་པར། ༼ཆུ་སྨད༽ pu ta par བཙིར་ཤིང་། ཐུགཔ་ཤིང་། tsir shi,  thup shi an equipment used for squeezing 

kneaded flour to prepare puta 

པུ་ཏ། ༼ཆུ་སྨད༽ pu ta པུ་ཏ། pu ta a type of noodle made from 

buckwheat flour and or 

sweetbuckwheat 

པུ་དི་ཁྲི ་ཤིང་། ༼ཨུ་ར༽ pu di khri shing བཙིར་ཤིང་། ཐུགཔ་ཤིང་། tsi shĩ, thup shĩ an equipment used for squeezing 

kneaded flour to prepare puta 

པུ་དུ། ༼ཨུ་ར༽ pu du པུ་ཏ། pu ta a type of noodle made from 

buckwheat flour and or 

sweetbuckwheat 
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པུང། pung བྱ་ལ། j°a la/bj°a la hump 

པུན ་མྫོང། ༼ཆུ་སྨད༽ pun mong པུས་མྫོ། pu mo knee 

པུས་པུང་ངི་གུར། ༼ཨུ་
ར༽ 

pus pung ngi 

gur 
པུས་མྫོ་འཁོར ་ལྫོ། pu mo kho lo patella 

པུས་པུང་། ༼ཨུ་ར༽ pus pung པུས་མྫོ། pu mo knee 

པེ་པེ། ༼ཆུ་སྨད༽ pe pe སྟུ། tu vagina 

པེ་སྦེ། ༼ཨུ་ར༽ pe be སྟུ། tu vagina 

པྫོའི་ཛེ། ༼ཆུ་སྨད༽ poi dze ཕྫོས་ཙི། phi tsi kousa dogwood fruit 

པྫོའི་སྫོ། ༼ཨུ་ར༽ poi so ཕྫོས་ཙི། phi tsi kousa dogwood fruit 

པྲི་མང་། pri mang མཛུབ་མྫོ། dzup mo finger 

པྲ་མང་། ༼ཆུ་སྨད༽ 
 

pra mang མཛུབ་མྫོ། dzup mo finger 

པྲི་མང་རྙག་པ། pri mang  ’nyak 

pa 
མཛུབ་མྫོ་སྤྱི་ཏྫོག dzup mo ci to/ dzup mo 

pci to 

fingertip 

པྲེང ་པ། preng pa ཤ་ཐག ཀོ་ཐག sha tha, ko tha leather rope, thong 

དཔའ་རྟང་བན། pa tang ban དཔའ་རྟགས་བེན། pa ta b°en sword 

དཔའ་རྟང་བེད ་ཏྫོམ། pa tang bä tom དཔའ་རྟགས་རྦད་དུམ། pa ta bä d°um sword 

དཔའ་རྟང་རལ་གྲི་ཅན། pa tang rä dri 

can 
དཔའ་རྟགས་རལ་གྲི་ཅནམ། pa ta rä dr°i cäm sword 

དཔལ་བེའུ། pal beu དཔལ་བེའུ། päl b°eu one of the eight auspicious 

symbols, glorious knot, endless 

knot 

དཔལ་ཡབ། pa yap དཔལ་ཡབ། pä yap an endless knot of virtue, one of 

the eight lucky signs 

དཔྫོན ་སྦྫོ། ༼ཆུ་སྨད༽ pon bo གུང་མཛུབ། g°ũ zup middle finger 

དཔྫོང་མ། pong ma ཕྱག་ལག chä ta /pchä ta shoulder 

ང་ཆག pa cha ང་ཚར། pa tsha cane 

ང་རིང་མྫོ། ༼ཆུ་སྨད༽ pa ring mo མྫོ་སྤུན། mo pün female sibling 

ངགས། pak ངགས། pâ cooked meat slice 

ངང་ཆུར་མ། ༼ཨུ་ར༽ pang chur ma ཟད་ཁུ། ze khu athird classdraught beer 

ངང་ཐང་། pang thang ངང་ཐང་། pã tha meadow, lawn 

ངང་ན། pang na ཕྱི་ཁ། chi kha/pchi kha open space 
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ངང་བྱའུ་ལི། ༼ཆུ་སྨད༽ pang jau li ཅིའུ་དབ། ciu d°ap grasshopper 

ངང་མ། pang ma སྦངམ། bâm a residue of fermented grain drink 

ངང་མའི་ཆུར་མ། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

pang mai chur 

ma 
ཟད་ཁུ། ze khu a third class draught beer 

ངང་རྩེ། pang tse ངང་རྩེ། pã tsi  a white cloth usually marked 

with a pattern of black and red 

stripes 

ངང་མཚམས་བུང་
མཚམས། 

pang tsham 

bung tsham 
ངང་མཚམས་ནགས་མཚམས། pã tsam na tsham treeline 

ངང་ལ། ༼ཨུ་ར༽ pang la ཐྫོངམ། ངགས་ཐྫོང་། thom, ca thõ ploughshare 

སྤི་རྒྱ་འཐག་མ། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

pi ja tha ma སྦ་ལེབ་རྒྱ་འཐགམ། ba le ja tham wattle, bamboo mat 

སྤི། pi ལུད་ཅུ། lü cu wattle, bamboo mat 

སྤིན། pin སྤྱིན། chin/pchin glue 

སྤུན ་དུང་། pun dung སྤུན་དུང་། pün d˚u shuttle 

སྤུན་ལ། pun la ཕྫོ་སྤུན། pho pün male sibling 

སྤུན། pun སྤུན། pün the weft 

ངྫོ་སང། po sang ངྫོ་སང་། po sã athick buddhistcymbal 

པྫོ། po སྦུལ། bü   snake   

ངྫོ། po སྤུ། pu fur 

ངྫོང་། pong ངྫོ་ཏྫོ། po to hill 

ངྫོའི་དུང་། poi dung ངྫོས་དུང་། pö d°ũ a container used to store incense 

stick 

སྤྱ་ལམ་སེང་། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

ca lam seng ར་ཤིང་། dza shĩ  burl tree 

སྤྱི་བ། ༼ཆུ་སྨད༽ pci wa ཀླད་ཚང།  ‘lä tshã temple 

སྤྲ། pra སྤྱ། ca/pca monkey 

སྤྲིང་ཟམ། tring zam སྤྲིང་ཟམ། trĩ z°am suspension bridge 

 

སྤྲིའུ ་མཆུད་མེན་ཏྫོག 
༼ཨུ་ར༽ 

priu chut men 

to 
རྫོབ་འབྱེལ་མེ་ཏྫོག rop je me to/rop bje me 

to 

(clematis tongluensis) 

སྤྲིའུ ་མཆུད། ༼ཨུ་ར༽ priu chut སྤྲེལ་ཟླ་ཚེས་བཅུ། trin da tshe cu traditional festival performed on 

10th lunar day of the  4th or 5th 
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lunar month 

སྤྲ་མཆུད། ༼ཆུ་སྨད༽ pra chut སྤྲེལ་ཟླ་ཚེས་བཅུ། trin da tshe cu  traditional festival performed on 

10th lunar day of the  4th or 5th 

lunar month 

སྤྲྫོའི། troi སྤྲྫོས། trö engraving 

ཕ་དེན་མ།  pha den ma ཕྫོཝ་མ་ཀེ། phou ma ke bat 

ཕ་དེར་མ། ༼ཆུ་སྨད༽ pha der ma ཕྫོཝ་མ་ཀེ། phou ma ke bat 

ཕ་མ། pha ma ཕམ། pham parent 

ཕ་རམ་གིར་ཏིང་། ༼ཨུ་
ར༽ 

pha ram gir ting ར་པ་ཐད་སྒོརམ། si pa thä gom bamboo container normally used 

for keeping butter 

ཕ་རམ་གཉོར་ཏྫོང་། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

pha ram ’nyor 

tong 
ར་པ་ཅོ་ཏྫོམ། si pa co tom bamboo container normally used 

for keeping butter 

ཕ་རམ་ཉོར་ཏྫོང་། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

pha ram nyor 

tong 
ར་པ་ཅོ་ཏྫོམ། si pa co tom bamboo container normally used 

for keeping butter 

ཕ་རམ་ཤྲྫོར་ཏྫོང་། ༼ཨུ་
ར༽ 

pha ram shror 

tong 
ར་པ་ཅོ་ཏྫོམ། si pa co tom bamboo container normally used 

for keeping butter 

ཕག phak ཕགཔ། phap pig 

ཕག་དྫོ་བ། ༼ཨུ་ར༽ pha do wa དྫོཝ། d°ô (arisaema consanguineum) 

ཕག་ནད། pha nat ཕག་ནད། pha nä epilepsy 

ཕག་སྦྫོ་ཟ། ༼ཨུ་ར༽ phak bo za ཕག་ཅུང་། pha cu piglet 

ཕག་ཤྲ་བརལ་སྐམ། 
༼ཨུ་ར༽ 

pha shra si kam ཕག་ཤ་བརལ་སྐམ། pha sha si kam dried pork slice 

ཕ་ཙ། ༼ཆུ་སྨད༽ pha tsa ཕད་ཙི། phä tsi sack 

ཕ་ཟ། ༼ཨུ་ར༽ pha za ཕད་ཙི། phä tsi sack 

ཕབས། phap ཕྫོབྫོ། ཆང་གི་སྨན། phô, chã gi ‘män  yeast 

ཕའི་ལང་། phai lang དཔྱལཝ། cäo/pcäo forehead 

ཕའི། phai དཔྱལཝ། cäo/pcäo forehead 

ཕའུ་ཡ། ༼ཆུ་སྨད༽ phau ya ཕག་ཅུང་། pha cu piglet 

ཕས་སྤུན། ༼ཨུ་ར༽ phas pun ཕ་སྤུན། pha pün paternal relatives 

ཕ་སྤུན། ༼ཆུ་སྨད༽ pha pun ཕ་སྤུན། pha pün paternal relatives 
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ཕི་ཁ། phi kha ཕི་ཀ། phi kha  a black tea with sugar 

ཕི་ཤབ། ༼ཨུ་ར༽ phi shap ཕྱི་ཤབ། chi shap/pchi shap  the outer lining of a cloth 

ཕིད། ༼ཆུ་སྨད༽ phit རམ། dzam 1. earthern pot 

2. pot 

ཕིས། ༼ཨུ་ར༽ phis རམ། dzam 1. earthern pot 

2. pot 

ཕུ་དུང་། phu dung ཕུ་དུང་། ལགཔ། phu d°u, lap sleeve 

ཕུག་ཀྭ། phu kwa ཕུག་སྫོ། phu so molar 

ཕུབ་ཆི་ལི། ༼ཆུ་སྨད༽ phup chi li འདྲེ་ཏྫོག་ཟེམ། dre to z°em hoopoe 

ཕུབ་ཕུབ། ༼ཨུ་ར༽ phup phup འདྲེ་ཏྫོག་ཟེམ། dre to z°em hoopee 

ཕུབ་ཞི་ལ། ༼ཆུ་སྨད༽ phup zhi la འདྲེ་ཏྫོག་ཟེམ། dre to z°em hoopoe 

ཕུའི། phui ཕུད་ཏ། phü ta a small roundmeasuring device 

usually made of wood used for 

measuring grains and the like 

ཕུར་སྦ། phur ba ཙྫོག་ཕུར། tso phu pole, peg, post 

ཕུར་ཙའི། phur tsai ཤལ་ཅུ། shä cu a stick used to fry maize and 

wheat 

ཕེ་ག་ལ། phe ga la སྐྱ་བྫོ། ཐལ་ཁ། cao, thä kha grey 

ཕེ་གྲང་མིའི་དུང་། ༼ཨུ་
ར༽ 

phä drang mi 

dung 
པ་ལང་ཕྱེད་ཀྲམ། pa lã che tram a medium sized liquor container 

made from bamboo 

ཕེ་གྲང་མའི་དུང་། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

phä drang mai 

dung 
པ་ལང་ཕྱེད་ཀྲམ། pa lã che tram a medium sized liquor container 

made from bamboo 

ཕེ་ཇ། phe ja སྫོ་ཁ། so kha spring 

ཕེ་མར། phe mar ཕྱེ་མར། che ma/pche ma a roasted wheat flour decorated 

with butter for offering 

ཕེག་པང། phek pang རྩང་དུམ། tsã d°um twig 

ཕྫོ་གོས། ༼ཨུ་ར༽ pho gos ཕྫོ་གོ། pho g°o clothpiece for Bhutanese national 

dress for male  

ཕྫོ་གོད། ༼ཆུ་སྨད༽ pho got ཕྫོ་གོ། pho g°o clothpiece for Bhutanese national 

dress for male 

ཕྫོ་རྒྱ། pho ja ཕྫོ་རྒྱ། ཕྫོ་རྒྱས། pho ja, pho gä man 

ཕྫོ་ཅུངམ། ༼ཆུ་སྨད༽ pho cum ཕྫོ་ཅུངམ། pho cum lower part of stomach 

ཕྫོ་ཆེན། pho chen ཕྫོ་ཆེན། pho che castrated male horse 

ཕྫོ་ཞིམ་ཇུང་། ༼ཨུ་ར༽ pho zhim jung ཨེ་ཏྫོ་མེ་ཏྫོག་གི་རིགས་ཅིག  a species of rhododendron 
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ཕྫོ་ཟིང་། ༼ཨུ་ར༽ pho zing ཐག་ལེབ། tha lep belt 

ཕྫོ་ཡྫོང་མ། ༼ཆུ་སྨད༽ pho yong ma ༡. མིག་རྫིམ། 
༢. ཅབ་ཕྱེ། 

1. ’mi dzim  

2.  cap chi/cap pchi 

1. eyelash 

2. sand fly 

ཕྫོ་ཤྲྫོག ༼ཨུ་ར༽ pho shrok ཤུགཔ། shup juniper(juniperus squamata) 

ཕྱར་བ། ༼ཨུ་ར༽ char wa ཕྱ་རུ། cha ru/pcha ru a cloth made of yak fur 

ཕྱི་ཤབ། ༼ཆུ་སྨད༽ chi shap ཕྱི་ཤབ། chi shap/pchi shap  the outer lining of a cloth 

ངག་པ། thrak pa མ་ཁུགཔ། ma khup unripe, immature 

ངང་ཏང་ཏང་། thrang tang 

tang 
ངང་ཏང་ཏ། thrã tã ta straight 

ངན ་བྲུམ་པང་ཆོ། ༼ཨུ་
ར༽ 

phran brum 

pang cho 
བ་ཐམ། b°a tham heifer 

ངན། ༼ཆུ་སྨད༽ phran  བ་ཐམ། b°a tham heifer 

ཐྫོད ་ཇོ།  ༼ཆུ་སྨད༽ thö jo གླང་ཅུང་། ’lã cu heifer 

ཕྲུམ་སྐམ། phrum kam དར་ཚི་སྐམ། d°a tshi kam dried cheese 

ཕྲུམ། phrum དར་ཚི། d° a tshi cheese 

ངྫོབ་པང་། ༼ཆུ་སྨད༽ throp pang ཁུག་ཁུགཔ། khu khup ripen, matured 

འངའི་ཕུགས། thrai phuk འངལ་ཕུགས། thrä phu now and later 

འངའི་རང་། thrai rang འངལ་ར། thrä ra soon 

འཕྲུའི་རམ། thrui sim འཕྲུལ་ཚེམ། thrü tshem sewing machine 

བ་ཁ་ངང་། ༼ཨུ་ར༽ ba kha mung འབྫོད་ལྫོ་ཟུར་བཞི་འབད་མི།  four-sided bamboo hat 

བ་མིན། ༼ཨུ་ར༽ ba min བ༌མེན། b°a me mithun 

བ་མེན། ༼ཆུ་སྨད༽ ba men བ་མེན། b°a me mithun 

བ་ཟམ། ba zam བ་ཟམ། b°a z°am cantilever bridge 

བ་ཟི་མ། ༼ཨུ་ར༽ ba zi ma ྟོག་ཚེར་རྩང། ta tshe tsã (rosa macrophylla) 

གུ་ཛུ་མ། ༼ཆུ་སྨད༽ gu dzu ma ྟོག་ཚེར་རྩང། ta tshe tsã (rosa macrophylla) 

བ་རི་ར་རྒོད། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

ba ri nyar göt གླང༌གའ༌རྒོད། ’lã ’nya gö strong bull 

བ་རི་བྫོ་ཟ། ༼ཨུ་ར༽ ba ri bo za གླང༌ཅུང༌། ’lã cu young ox 

བ་རི་མེན་ཏྫོག ༼ཨུ་ར༽ ba ri men to མེ་ཏྫོག་གི་རིགས་ཅིག  (viola biflora), ( viola bhutanica), 

( viola betonicifolia) 
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བ༌རི། ba ri གླང་། ’lã bull, ox 

བ་ལུ། ba lu བ་ལུ། 
b°a lu (rhododendron hirsutum) 

བ་ཤྲ། ༼ཨུ་ར༽ ba shra བྱག་ར། j°a ra/bj°a ra mountain goat 

བ་སྫོ། ba so བ་སྫོ། b°a so ivory, elephant tusk 

བ། ༼ཨུ་ར༽ ba རྒྱ་ཚམྫོ། ja tsham hybrid cow 

བག་བྲྫོ། ༼ཆུ་སྨད༽ ba dro བག་བྲྫོ། b°a tro parrot 

བང་ཁོབ། ༼ཆུ་སྨད༽ bang khop གཟེབམ། zem a type cane basket 

བང་ག་ལ་སྐམ། bang ga la kam ཨེ་མ་སྐམ། ’e ma kam dried chilli 

བང་ག་ལ་སྔོ་སྐམ། ༼ཨུ་
ར༽ 

bang ga la ’ngo 

kam 
ཨེ་མ་ཧྫོ་སྐམ། ’e ma ho kam sliced dried green chilli 

བང་ག་ལ། bang ga la ཨེ་མ། ’e ma chilli 

བང་གབ། bang gap རྩིབསམ། tsim rafter, batten 

བང་གལ་ཁྲ་མི། ༼ཨུ་
ར༽ 

bang gal thra mi ཨེ་མ༌དར་ཚི། ’e ma d°a tshi a popular Bhutanese curry made 

of chilli and cheese 

 

བང་ག་ལའི་ཁྲ་མིད། 
༼ཆུ་སྨད༽ 

bang ga lai  thra 

mit 
ཨེ་མ༌དར་ཚི། ’e ma d°a tshi a popular Bhutanese curry made 

of chilli and cheese 

 

ཁྲ་མི། ༼ཨུ་ར༽ thra mi ཨེ་མ༌དར་ཚི། ’e ma d°a tshi a popular Bhutanese curry made 

of chilli and cheese 

ཁྲ་མིད། ༼ཆུ་སྨད༽ thra mit ཨེ་མ༌དར་ཚི། ’e ma d°a tshi a popular Bhutanese curry made 

of chilli and cheese 

 

བང་གུ། bang gu བྫོང་ཀུ། b°õ ku donkey 

བེད་ཀེན། bä kän བད་ཀན། b°ä kä tuberculosis 

བན ་དྫོ། ༼ཆུ་སྨད༽ ban do རྫོ་ལྫོམ། do lom eggplant,bringal 

བའི་གྲང ་། bai drang བལ་ཀྲམ། b°ä tram a kind of coin 

བའི་ཆར་བཀབ། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

bai char kap བལ་གྱི་ཆར་བཀབ། b°ä g°i cha ka a raincoat made from wool 

འབའི་ནད། bai nat གློ་རྒྱས། ’lô gä whooping cough 

བའི་ལི་ཆུ་སྦ། ༼ཨུ་ར༽ bai li chu ba ཕྱ་རུ་གོ། cha ru g°o/pcha ru g°o woollen chuba 

བའི་ལི་སླྫོག་པ། ༼ཨུ་
ར༽ 

bai li ’lok pa བལ་གྱི་གོ་ལ། b°ä g°i g°o la woollen cloth 
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བའི། bai བལ། b°ä wool 

བའུ་ཡ། bau ya བྫོའུ་ཅུང་། b°o cu calf 

བའུ་ཤ། ༼ཨུ་ར༽ bau sha བྱ་སྦབ། j˚a bap/bj˚a bap satyr tragopan, crimson horned 

pheasant 

བར་ཕིད། ༼ཆུ་སྨད༽ bar phit བར་ར། b°a dza a small pot placed inside 

’arzangto collect ara during the 

brewing process 

བར་ཕིས། ༼ཨུ་ར༽ bar phis བར་ར། b°a dza  a small pot placed inside 

’arzangto collect ara during the 

brewing process 

བར་བར་ཏེ། bar bar te འངལ་འངལ། thrä thrä sometimes, often 

བར་བར་རང་། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

bar bar rang འངལ་འངལ། thrä thrä sometimes, often 

བལ་རྫོལ། bö rö བལ་རྫོལ། b°ö rö a thin Buddhist cymbal 

བལཔ་སེའུ། bäp seu 
 

བལཔ་སེའུ། b°äp seu guava 

བས་ཀུར། bas kur བལ་ཁུག b°ä khu a bamboo basket used to store 

wool 

བས་པའི། bas pai བ་སྤུ། b˚a pu fuzz 

བི་ཙི་བང་ག་ལ། bi tsi bang ga la བྱི་ཙི་ཨེ་མ། j°i tsi ’e ma/bj°i tsi ’e ma small green chilli 

བི་ལི། ༼ཨུ་ར༽ bi li བྱིལ་ལི། j°i li /bj°i li plane 

བིན་མ། bin ma བྱིནམ་ཐག j°im tha /bj°im tha calf 

བིན་མའི་རྩ། bin mi tsa བྱིནམ་ཐག་གི་རྩ། j°im thag°i tsa/bj°im tha 
g°i tsa 

nerves of calf 

བུ་གཞི། bu zhi བུ་གཞི། b°u zhi children, offspring 

བུང་། bung ནགས་ཚལ། na tshä forest 

བུང་མ། ༼ཆུ་སྨད༽ bung ma ལ་སྒོགཔ། la gop a type of wild garlic chives 

བུད ་གང་། ༼ཨུ་ར༽ but gang ཧྫོ་ཀ། དྫོང་། ༼ཨོ་ཟྫོམ༽ ho ka, d°õ a hole on the top part of milk -

churn 

བུམ་སྦའི་ཁ་རྒྱན། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

bum bai kha jan བུམ་པའི་ཁ་རྒྱན། b°um bi kha gä detachable vase-top 

བུམ་སྦིའི ་ཁ་རྒྱན། ༼ཨུ་
ར༽ 

bum bi kha jan བུམ་པའི་ཁ་རྒྱན། b°um bi kha gä detachable vase-top 

བུམ་སྦ། bum ba བུམ་པ། b°um pa vase, pitcher 

བེ་བ། ༼ཨུ་ར༽ be wa གསང་རྫོག ’yũ do turnip 

བེ་ལ་བ། ༼ཆུ་སྨད༽ be la ba ཇར་ར། j°ar si jersy cow 
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བེག་ཀའུ་ལི། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

bek kau li ཨོ་ལ་ལྫོ་དཀར། ’o la bo ka magpie 

ཝེང་ཀེར་ཅེ་མེ། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

weng ker ce me ཨོ་ལ་ལྫོ་དཀར། ’o la bo ka magpie 

བེར་བྫོའི་ཤུབས། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

ber boi shup བྱེམ་ཏ ་ཤུབས། j°em ta shup/bj°em ta 
shup 

quilt cover 

བེར་བི་ཤྲྫོབས། ༼ཨུ་
ར༽ 

ber bi shrop བྱེམ་ཏ ་ཤུབས། j°em ta shup/bj°em ta 
shup 

quilt cover 

བེར་བྫོ། ༼ཆུ་སྨད༽ ber po བྱེམ་ཏ། j°em ta/bj°em ta quilt 

བེར་སྦ། ༼ཨུ་ར༽ ber ba བྱེམ་ཏ། j°em ta/bj°em ta quilt 

སྔུན་ཏི། ’ngun ti ཧྫོནམྫོ། höm blue  

ཞིན་དི། zhin di དམརཔྫོ། ’map red  

ལི་ཝང་། li wang ལི་ཝང་། li wã orange  

ལུང་དམར། lung mar ལུང་དམར། lũ ma reddish-orange  

རར་ཏི། ༼ཨུ་ར༽ sir ti སེརཔྫོ། sêp yellow 

བྫོ་དྫོ། bo do ༡. བཀབ་ནེ། 
༢. རགས་ཅུ། 

1. kap ne  

2. ra cu 

1. 1. scarf worn by Bhutanese 

men on formal occasions 

2. baby wrap carrier 

3. kind of stole worn by 

Bhutanese women on formal 

occasions 

བྫོ་མེ། ༼ཨུ་ར༽ bo me བུམྫོ། b°um 1. daughter 

2. girl 

བྫོ་མེད། ༼ཆུ་སྨད༽ bo met བུམྫོ། b°um 1. daughter 

2. girl 

བྫོ་ཟ། ༼ཨུ་ར༽ bo za ༡. བུཚ། 
༢. བུ། 

1. b°utsh   
2. b°u 

1. son  

2. boy 

བྫོ་ཛ། ༼ཆུ་སྨད༽ bo dza ༡. བུཚ། 
༢. བུ། 

1. b°utsh   
2. b°u 

1. son  

2. boy 

བྫོ། ༼ཨུ་ར༽ bo བུ། b°u son 

བྫོན ་འབྲས། bon drä སྦྫོན་འབྲས། b°on drä a type of rice 

བྫོར ་རི་ནད། ༼ཨུ་ར༽ bo ri nat མངལ་ནད། བུ་ཚང་གི་ནད། ’ngä nä,b°u tshã g°i nä uterine disease 

བྱ་ཁྱུང་། ja chung བྱ་ཁྱུང་། ཁྱུང་།  j°a chũ /bj°a chũ, chũ garuda 

བྱ་བ་ཀྲོ། ༼ཨུ་ར༽ bja ba tro བྱ་བག་བྲྫོ། j°a b°a tro/bj°a b°a tro parrot 

བྱ་གཟིག ༼ཆུ་སྨད༽ bja zi བྱ་གཟིག j°a zi/bj°a zi wildcat 

བྱ་གཟེག ༼ཨུ་ར༽ bja zek བྱ་གཟིག j°a zi/bj°a zi wildcat 
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བྱང་། jang བྱང་། j°ã north 

བྱང་མ་ལི། jang ma li ༡. ཕྱེ་བསད་དེ་ཐུགཔ་བཟུམ་
སྦེ་བཟྫོ་བའི་བཞེས་སྒོ། 
༢. ཨ་ཐང། 

1.  
2. ’a ta 
 

1. a type of noodles made 

from flour 

2. thin inner layer of pine 

bark which can be eaten 

བྱང་སྫོར། ༼ཨུ་ར༽ jang sor སྫོག་ལེ་སྦྫོམ། so li bôm a big crosscut saw 

བྱའུ་ཡ། jau ya བྱ། j°a/bj°a bird 

བྱར་ཤིང། ༼ཆུ་སྨད༽ jar shing བྱཱར་ཤིང། ཐབ་ཤིང་། j°a shi/bj°a shi, thap shi firewood  

བྱར་སེང་། ༼ཨུ་ར༽ jar seng བྱཱར་ཤིང། ཐབ་ཤིང་། j°a shi/bj°a shi, thap shi firewood 

བྱར། jar བྱཱར། j°â/bj°â summer 

བྱིལ་ལི། ༼ཆུ་སྨད༽ ji li བྱིལ་ལི། j°i li/bj°i li plane 

བྱུ་རུ། ༼ཆུ་སྨད༽ ju ru བྱུ་རུ། j°u ru/bj°u ru coral 

རྒྱུག་པ། ༼ཨུ་ར༽ juk pa སྦྱིག་ཙ། འཁརཝ། ji tsa/bji tsa, khao stick 

བྲ། bra སྦི་འཁྱབ། bi cha a bamboo basket for  winnowing 

grains 

བྲང་འི། brang nyai མེན་སྒྱེས། མེན་སྒྱ། men ge, men ja a Bhutanese thick pancake made 

from rice and buckwheat flour 

བྲང་ཇའེ། ༼ཆུ་སྨད༽ brang jae མེན་སྒྱེས། མེན་སྒྱ། men ge, men ja a Bhutanese thick pancake made 

from rice and buckwheat flour 

བྲང་ཏ། ༼ཨུ་ར༽ brang ta བྱང་ཁོག j°ã kho/bj° ã  kho chest 

བྲང་དྫོ། ༼ཆུ་སྨད༽ brang do བྱང་ཁོག j°ã kho/bj° ã  kho chest 

བྲང་ཚང་། ༼ཆུ་སྨད༽ brang tshang ཙེའུ། tseu a type of bamboo basket 

བྲན་མ། ༼ཆུ་སྨད༽ bran ma བྱྫོཝ། j°ô /bj° ô buckwheat 

བྲན་མའི་རྒྱུག་པ། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

bran mai juk pa འཕྱར་སྦྱིག chap ji / pchap bji buckwheat beater 

བྲས་མ། ༼ཨུ་ར༽ bras ma བྱྫོཝ། j°ô /bj° ô buckwheat 

བྲུག་ཏྫོ་ལ། ༼ཆུ་སྨད༽ bruk to la གྱོག་མྫོ། j°o mo ant 

བྲེ་བ། ༼ཆུ་སྨད༽ bre wa ཤལ་ཅུང་། ཀོ༌ཀྲ། shä cu, ko tra rake 

ཡག་གི་ཤྲ། ༼ཨུ་ར༽ ya gi shra གཡག་ཤ། ’yak sha yak meat 

འབྲེ། bre འབྱི།  ji/ bji  yak 

བྲེ། bre བྱེ། བྲེ། j°e /bj°e, dr°e a medium measuring device 

round in shape and usually made 

of wood used for measuring out 
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grains and the like 

བླ་ཕྫོར། ’la phor བླ་ཕྫོར། ’la pho name of a particular small bowl 

which the lamas carry for 

drinking and taking a portion of 

food 

བླ་མཚྫོ། ’la tsho བླ་མཚྫོ། ’la tsho lake (literally soul-lake) 

བླམ་བན ་ད། ’lam ben da བླམ་བན་ད། ’lam b°än d°a tomato 

བླེ། ble བཞི། zhi four 

དབང་ཕྱུག་མ་རིབ། 
༼ཨུ་ར༽ 

’wang chu ma 

rip 
ས་ཁ་མཐྫོ་ས་སྐྱེ་བའི་སྔོ་སྨན་
གྱི་རིགས་ཅིག 

 (gaultheria trichophylla) 

དབུར་ཏི། ༼ཆུ་སྨད༽ ’ur ti དབུར་ཏི། 
’ur ti iron 

དབྲ། ༼ཆུ་སྨད༽ ’ra སྐྱ། ca hair 

དབྲག ༼ཆུ་སྨད༽ ’rak བཀྱག câ radiance 

དབྲན་མཚམས། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

 ran tsham སྐྱ་མཚམས། ca tsham hairline 

དས་ཧྲུང། ༼ཆུ་སྨད༽ ’ri hrung ཁྲུང་ཁྲུང་། thrũ thru crane 

དབྲུང་། ༼ཆུ་སྨད༽  rung སྲུང་། sũ story, tale 

 

དབྲུད། ༼ཆུ་སྨད༽  rut ཨོ་ཅ། ’o ca an unripe wheat spike that is 

roasted and eaten 

དབྲེ་བ། ༼ཆུ་སྨད༽  re wa གཞར ་གྲི། གཞར་ཀྲ། zhâ dr°i, zhâ tra a pair of bamboo stick used to 

harvest wheat 

དབྲྫོང་། ༼ཆུ་སྨད༽  rong གསས། ’yü village 

དབྲྫོད་པ། ༼ཆུ་སྨད༽  rot pa གྱོདཔ། g°öp tripe 

དབྲྫོན་མན ་ཐུའི། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

 ron man thui སྐུད་པའི་དྲུ་གོ། kü bi dr°u g°o thread ball, yarn ball 

དབྲྫོན་མན། ༼ཆུ་སྨད༽  ron man སྐུདཔ། küp thread 

འབང་གྱི། ༼ཆུ་སྨད༽ bang gi འབང་གྱི། bang ki a machete used to whittle wood 

འབགཔ། bap འབགཔ། bap mask 

འབུ་རད། ༼ཆུ་སྨད༽ bu rat འབུ་རས། bu rä silk 

འབུ་རས། ༼ཨུ་ར༽ bu ras འབུ་རས། bu rä silk 

འབུམ།  bum འབུམ། bum hundred thousand 
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འབྫོ་ྟོན། bo tan འབྫོལ་གདན། bö dän thick Bhutanese traditional 

mattress 

འབྫོར ་རི་ཁ། ༼ཨུ་ར༽ bo ri kha བུ་སྒོ། bu go cervix 

འབྫོར། ༼ཨུ་ར༽ bor བུ་ཚང། bu tsa womb 

འབྲས་སེ། drä se འབྲས་སེར། འབྲས་རལ། 
 

drä si cooked rice mixed with sugar, 

dried grapes, and saffron coloured 

with turmeric powder served to 

the guest during special occasions 

 

འབྲུ་ཕྫོར། dru phor སྨྫོན ་ཕྫོར། ‘mön pho a cup used for holding grains 

during the ritual 

འབྲུག druk འབྲུག dru 1. bhutan 

2. dragon 

 

འབྲུག་པིའི ་ཁམ་བུ། 
༼ཨུ་ར༽ 

druk pi kham 

bu 
གླི། ’li pear 

འབྲྫོང་གྱིམ་ཙི། drong gim tsi འབྲྫོང་གྱིམ་ཙི། drõ gim tsi takin 

སྦ་གོར། ༼ཨུ་ར༽ ba gor འཕྱརཔ་སྦྱིག châp ji/pchâp bji sweetbuckwheat beater 

སྦ་སྦའི། ༼ཨུ་ར༽ ba bai སྦལཔ། bäp frog 

སྦང་ཆང་། bang chang སྦང་ཆང་། bã chã a fermented grain drink taken by 

heating or adding hot water and 

strained through a sieve 

སྦབ་བྱ།  ༼ཆུ་སྨད༽ bap ja བྱ་སྦབ། j°a bap/bj°a bap satyr tragopan 

སྦའི ་ཕའི། ༼ཆུ་སྨད༽ bai fai སྦལཔ། bäp frog 

སྦལཔ་ཁ་ལེབ། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

bäp kha lap སྦལཔ་ཁ་ལེབ། bäp kha le big joist  

སྦི། ༼ཆུ་སྨད༽ bi རེ་ལྡེ། རི་ཛི། ri de, ri dzi a woven bamboo mat used for 

drying grains 

སྦིན་མ། bin ma སྦྱིནམ་ཐག jim tha/ bjim tha calf 

སྦིར་རྒྱུག ༼ཆུ་སྨད༽ bir juk སྦྱིར་རྔ། ji ’nga /bji ’nga a pair of drumstick 

སྦིར་ཅུ། bir cu སྦྱིར་རྔ། ji ’nga /bji ’nga a pair of drumstick 

སྦུད ་པ། but pa སྦུདཔ། büp bellows 

སྦྫོག་ཏྫོ། ༼ཆུ་སྨད༽ bok to སྦྫོག་ཏྫོ། bo to short and fat 

སྦྫོག་ཏྫོ་ལ། ༼ཨུ་ར༽ bok to la སྦྫོག་ཏྫོ། bo to short and fat 

སྦྱར་རྒྱུག ༼ཆུ་སྨད༽ jar juk བཀུགཔ་སྦྱིག kup ji/ kup bji wheat beater 

སྦྱར་ཅུ། ༼ཨུ་ར༽ jar cu བཀུགཔ་སྦྱིག kup ji/ kup bji wheat beater 
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སྦྱིག་དུམ། jik dum སྦྱིག་དུམ། ji d°um/bji d°um a kind of short wooden javelin 

pointed on both ends thrown in a 

sporting event 

སྦྱེར་ཁག་ཁག ༼ཨུ་ར༽ bjer khak khak གསས། ’yü peppery 

སྦྲུ་མ། ༼ཨུ་ར༽ bru ma སྦྲུམ། drum conception 

སྦྲུམ། brum སྦྲུམ། drum conception 

མ་སྐམ། ༼ཆུ་སྨད༽ ma kam རམ་སྐམ། ཀི་ཅུ་རམ་སྐམ། ram kam, ki cu ram kam a type of dried garlic chives 

མ་ཁ། ༼ཆུ་སྨད༽ ma kha ར། ’ma wound 

མ་ག ༼ཨུ་ར༽ ma ga ར། ’ma wound 

མ་གྲང་མི་དུང་། ༼ཨུ་
ར༽ 

ma drang mi 

dung 
པ་ལང་མ་ཀྲམ། pa la ma tram a big bamboo container used for 

storing liquid such as ara 

མ་གྲང་མའི་དུང་། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

ma drang mai 

dung 
པ་ལང་མ་ཀྲམ། pa la ma tram a big bamboo container used for 

storing liquid such as ara 

མ་ཆུ། ༼ཆུ་སྨད༽ ma chu གཙང་ཆུ། tsã chu river 

མ་ཉོས། ༼ཨུ་ར༽ ma nyos མྫོ་ཕག ཕགམྫོ། mo pha, phâm gilt 

མ་ཐེམ། ma them མ་ཐེམ། སྒོན་ཐེ། ma them, gön thä doorsill, doorstep 

མ་ཎི་གདང་རིང་མ། ma ni dang ring 

ma 
མ་ཎི་གདང་རིངམྫོ། ma ni dã rim  a type of stupa 

མཱ་མ། ༼ཨུ་ར༽ mâ ma བྱེ་མདའ་མྫོ། j°ä da mo/ bj°ä da mo himalayan female pheasant 

མཱ་ང། ༼ཆུ་སྨད༽ mâ mu བྱེ་མདའ་མྫོ། j°ä da mo/ bj°ä da mo himalayan female pheasant 

མམ། ༼ཆུ་སྨད༽ mam བྱེ་མདའ་མྫོ། j°ä da mo/ bj°ä da mo himalayan female pheasant 

མ་རིབ། ma rip ངང་གི་ཚལ་ལུ། pã g˚i tshä lu strawberry 

མ། ma རམ། ཀི་ཅུ་རམ། ram, ki cu ram garlic chives 

མག་པ། mak pa རགཔ། ’map husband,  hubby 

མང་གོར། ༼ཨུ་ར༽ mang gor འགྱམ་རྫོ། རང ་རྫོ། jam do, ’mã do foundation stone 

མདིའུ། diu མདེའུ། deu bullet 

 

སྡིའུ། diu སྡིའུ། diu blockhead, stupid 

མབ་ཏྫོང་། map tong མབ་ཏྫོ། map to a lower part of any kind of 

container 

མབ་བྱིལ། ༼ཆུ་སྨད༽ map jil མབ་བྱིལ། གཉིསཔ་བྱི། map j˚i/ map bj˚i planer 
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བུམ་ཐང་པའི་ཁ། སྒྲ་ཕབ། རྫོང་ཁ། སྒྲ་ཕབ། ཨིང་ལིཤ། 

མའི ་ཐ། ༼ཨུ་ར༽ mai tha རང་འཐག rã tha millstone, manual grinder 

མའི་ཐེ། ༼ཆུ་སྨད༽ mai the རང་འཐག rã tha millstone, manual grinder 

མའི། mai ཁྱིམ། chim house 

མར་མངར་མ། mar  ’ngar ma མར་མངརམ།  mâ ’ngam fresh butter 

མར་མངར་སང་སང་། mar ’nga sang 

sang 
མར་མངར་སང་ས། mâ ’nga sã  sa fresh butter 

མར་ཕ་རམ། mar pha ram མར་གྱི་ར་པ། mâ g˚i si pa butter container 

མར་རབ་སང་། mar sip sang མར་གཟར། mâ za butter scoop 

མར ་གླེམ། ༼ཆུ་སྨད༽ mar ’lem མར་གཟར། mâ za butter scoop 

མར་ཧིག་པ། mar hik pa མར་ཧིགཔ། mâ hip musty butter 

མར། mar མར། mâ butter 

མལ་ཆ། ༼ཆུ་སྨད༽ mä cha མལ་ཆ། mä cha blanket 

མལ ་ཤ། ༼ཨུ་ར༽ mä sha མལ་ཆ། mä cha blanket 

མས་སྐམ། ༼ཨུ་ར༽ mas kam རམ་སྐམ། ཀི་ཅུ་རམ་སྐམ། ram kam, ki cu ram kam dried garlic chives 

མས་སྤུན། ༼ཨུ་ར༽ mas pun མ་སྤུན། ma pün maternal relatives 

མ་སྤུན། ༼ཆུ་སྨད༽ ma pun མ་སྤུན། ma pün maternal relatives 

མི་བཏིག ༼ཆུ་སྨད༽ mi tik མེ་སྟེགས།  me te fire-stand 

མི་ཕང་། ༼ཆུ་སྨད༽ mi phang མཇུག་མ། ju ma tail 

མི་ཕང་སྒྲོ། ༼ཆུ་སྨད༽ mi phang dro མཇུག་སྒྲོ། ju dro tail feather 

མིམ་ཕ་མ། ༼ཆུ་སྨད༽ mim pha ma ྟོག tâ tiger 

མི་མི། ༼ཆུ་སྨད༽ mi mi ཨ་རྒས། ’a gä grandfather, grandpa 

མི་རིབ། ༼ཨུ་ར༽ mi rip ངང་གི་ཚལ་ལུ། pã g˚i tshä lu strawberry 

མི་ལམ། mi lam མི་ལམ། ’mi lam footpath 

མིག་པ། ༼ཨུ་ར༽ mik pa རྨིགཔ། ’mip hoof 

མིག་པད། ༼ཆུ་སྨད༽ mik pat རྨིགཔ། ’mip hoof 

མིག་ཕང་། ༼ཨུ་ར༽ mik phang མཇུག་མ། ju ma tail 

མིག་ཕང་སྒྲོ། ༼ཨུ་ར༽ mik phang dro མཇུག་སྒྲོ། ju dro tail feather 
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བུམ་ཐང་པའི་ཁ། སྒྲ་ཕབ། རྫོང་ཁ། སྒྲ་ཕབ། ཨིང་ལིཤ། 

མིག་རིམས། ༼ཆུ་སྨད༽ ’mi rim མིག་ནད། ’mi nä eyesore 

མིན་དུ་པའུ་ལ། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

min du pau la མེ་ཏྫོག་སྦུབ་ཅུ། མེ་ཏྫོག་སྦྫོབ་
ཅུ། 

me to bop cu bud 

 

མིན་དུ་ཕིད། ༼ཆུ་སྨད༽ min du phit མེ་ཏྫོག་རམ། me to dzam flowerpot, plant pot 

ང་གུ་ལི། ༼ཆུ་སྨད༽ mu gu li ཞྭམྫོ། zh˚am hat 

ང་རིང་མིའི་ཤེ་པའེ། 
༼ཨུ་ར༽ 

mu ring mi she 

pae 
ཁོ་ཐ་སནམ་ཅུམ།  kho tha säm cum a type of pinto bean 

ང། mu ཤ་ང། sha mu mushroom 

ཤ་ང། ༼ཆུ་སྨད༽ sha mu ཤ་ང། sha mu mushroom 

ངའི་སྐམ། mui kam ཤ་ང་སྐམ། sha mu kam dried mushroom 

མེ་ཏྫོག་ཀོ་པི། me to ko pi མེ་ཏྫོག་ཀོ་པི། me to ko pi cauliflower 

མེ་མེ། ༼ཨུ་ར༽ me me ཨ་རྒས། ’a gä grandfather 

མེག mek མིག་ཏྫོ། ’mi to eye 

མེག་སྐྱོག mek chok བྱེ་ཀེ། j°e ke/ bj°e ke rheum 

མེག་ངྫོ། mek po མིག་སྤུ། མིག་ཕྫོར་གྱི་སྤུ། ’mi pu, ’mi pho g˚i pu eyebrow 

མེག་གི་བྫོ། ༼ཨུ་ར༽ me gi bo ཨའུ་ལྷ་ཅུ། ’au lha cu pupil, eyeball 

མེག་གི་སྨིང་མ། me gi  ’ming ma མིག་རྫིམ། ’mi dzim eyelash 

མེག་གི་ཧྲང་མེད། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

mek gi hrang 

met 
ཨའུ་ལྷ་ཅུ། ’au lha cu pupil, eyeball 

མེག་ཏྫོང་། ༼ཨུ་ར༽ mek tong མཛེར་ཏྫོ། མཛེརཔ། dze to, dzep nodule 

མེག་ལྫོང་མ། mek long ma ཞརཝ། zh˚au blind 

མེག་སར་ཏི་ནད། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

mek sar ti nat མཁྲིས་ནད། མཁྲིས་པའི་ནད། thri nä, thri bi nä jaundice 

མེན༌ཆ། ༼ཨུ་ར༽ men cha མེན༌ཆ། men cha a calf of hybrid cow and male 

mithun 

མེན་ཏྫོག་པའུ་ལ། ༼ཨུ་
ར༽ 

men to pau la མེ་ཏྫོག་སྦུབ་ཅུ། མེ་ཏྫོག་སྦྫོབ་
ཅུ། 

me to bop cu bud 

 

མེར། mer ཤན། shän a ring used to tighten the sheath, 

cover, container etc. 

མྫོ་གོ་ལེང་། ༼ཨུ་ར༽ mo go leng ཞྭམྫོ། zh°am hat 
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བུམ་ཐང་པའི་ཁ། སྒྲ་ཕབ། རྫོང་ཁ། སྒྲ་ཕབ། ཨིང་ལིཤ། 

ཏར། ༼ཆུ་སྨད༽  tar མགུ་གནགམྫོ། gu  ’nam (sambucus adnata) 

མྫོ་ཏར། ༼ཨུ་ར༽ mo tar མགུ་གནགམྫོ། gu ’nam (sambucus adnata) 

མྫོ་སྤུན། mo pun མྫོ་སྤུན། mo pün female sibling 

མྫོ་ཕང་། ༼ཆུ་སྨད༽ mo phang ཤིང་ལེབ། shĩ lep shingle, plank 

མྫོ་ཕྫོར། mo phor མྫོ་ཕྫོར། mo pho a wooden cup for woman 

མྫོ་མྫོ། mo mo མྫོ་མྫོ། mo mo dumpling 

མྫོ་ཤྲྫོག ༼ཨུ་ར༽ mo  shrok ཤུགཔ།  shup juniper, (juniperus indica) 

མྫོག་ཀྲུ། mok tru མྫོག་ཊོ། mok tru steaming vessel 

མྫོག་ཚང་། ༼ཨུ་ར༽ mok tshang མྫོག་ཊོ། mok tru steaming vessel 

མྫོང་། mong ཤིང་ལེབ། shĩ lep shingle 

མྫོང་གནམ། ༼ཆུ་སྨད༽ mong ’nam མནེམ་ཤིང་། nem shi shingles used to support roof from 

the wind 

མྫོན ་ཐགས། ༼ཨུ་ར༽ mon tha མྫོན་ཐགས། mön tha  cloth with narrow white warp 

bands on black ground, worn 

solely by women 

མྫོན་ཐགས། ༼ཆུ་སྨད༽ mön tha མྫོན་ཐགས། mön tha  cloth with narrow white warp 

bands on black ground, worn 

solely by women 

མྲས། ༼ཨུ་ར༽ mras རེད། re paddy 

དམར་ཁྲ། ’ma thra དམར་ཁྲ། ’ma thra a plaid weave having a 

predominantly red or maroon 

colour with other colours present 

གཞའ་འགྲིགས་མ། zha dri ma འཇའ་འགྲིགསམ། ja drim a striped cloth with rainbow-

coloured patterns 

གཞུ་ཐག zhu tha གཞུ་ཐག zhu tha bowstring 

གཞུ་ཤིང་ཅང་། zhu shing cang ངག་ཤིང་ཀུ། zhu shi kû a scoop made from bamboo 

གཞུང་ཡམ། zhung yam གཞུང་ལམ། zhũ lam highway 

གཞྫོང་སྦ། ༼ཆུ་སྨད༽ zhong ba གཞྫོངམ། zhôm bowl 

ར་ བྱ། ’ma ja ར་ བྱ། ’ma j°a/’ma bj°a peacock 

ར་ བྱ་མདྫོངས་སྒྲོ། ’ma ja dong dro ར་ བྱ་མདྫོངས་སྒྲོ། dõ dro peacock feather 

རྨིག་ངགས། mik ca རྨིག་ངགས། ’mi ca horseshoe 

རྨིག་པད། ༼ཆུ་སྨད༽ ’mik pat རྨིགཔ། ’mip hoof 

རྨེག་ཏྫོང་། ༼ཆུ་སྨད༽ ’mek tong མཛེར་ཏྫོ། མཛེརཔྫོ། dze to, dzep nodule 
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རྫོས། ’mos ཧུང། hũ pubic hair 

སྨ་གཡྫོགས། ’mayo སྨད་གཡྫོགས། ’mä yo long petticoat 

སྨ་སེ། ༼ཨུ་ར༽ ’ma se མ་སྨད། ma ’mä mother and children 

སྨག་དཀྱི། ༼ཆུ་སྨད༽ ’mak ki རྒྱབ་ྟོན། jap tä wrapper 

སྨད ་དཀྱི། ༼ཨུ་ར༽ ’mat ki རྒྱབ་ྟོན། jap tä wrapper 

སྨན ་ཆུ། ’man chu སྨན་ཆུ། ’män chu potion 

སྨན་ཙི་དམར་ཁྲ། ’män tsi ma thra སྨན་ཙི་དམར་ཁྲ། ’män tsi ’ma thra a cloth with alternate yellow warp 

bands, having sophisticated 

designs, on plain weave red 

ground 

 

སྨས་ཟྫོན། ༼ཨུ་ར༽ ’mas zon མ་སྨད་གཉིས། མ་ཕད་
གཉིས། 

ma ’mä ’nyi, ma phä ’nyi mother and a child 

སྨི་ཇུང་། ’mi jung ཕུབ། phup sty 

སྨིང་མ། ’ming ma མིག་སྤུ། མིག་ཕྫོར་གྱི་སྤུ། ’mik pu, ’mik pho g˚i pu eyebrow 

 

རྨིང་མ། ’ming ma ཧིག་མ།  hi ma a type of bamboo 

སྨིང་མའི་མཚམས། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

’ming mai 

tsham 
སྨིན་མཚམས། ’min tsham the spot between two eyebrows 

སྨུ་དའི།  ༼ཆུ་སྨད༽  mu dai ཟིམ་ཚི་དམརཔྫོ། ཞིམ་ཙི་
དམརཔྫོ།  

z˚im tshi ’map, zh˚im tsi 
’map 

(amaranthus hybridus 

var.erythrostachys) 

སྨེ་རུའི། ༼ཆུ་སྨད༽ ’me rui སྦ། ba a type of bamboo 

 

སྨེག ༼ཨུ་ར༽ ’mek ཧིག་ཅུང།  hi cu a type of  bamboo 

སྨེག་གི་རྒྱ་གླིང་། ༼ཨུ་
ར༽ 

’me gi ja ’ling ཚར་གྱི་རྒྱ་གླིང་། ཧིག་མ་རྒྱ་
གླིང་། 

tshâ g˚i ja li, hi ma  ja li a clarinet made from bamboo 

སྨེག་ཙའི། ༼ཆུ་སྨད༽ ’mek tsai ཧིག་ཅུང། hi cu bamboo 

སྨེག་རུའི། ༼ཨུ་ར༽ ’me rui སྦ། bâ bamboo 

 

སྨྫོན ་ལམ། ’mä lam སྨྫོན་ལམ། ’mö lam supplication 

ཙན་ཟན ་སེང་། ༼ཨུ་
ར༽ 

tsan zan seng ཙན་དན་ཤིང་། tsän dä shĩ sandalwood 

ཙམ་ཙམ། ༼ཆུ་སྨད༽ tsam tsam འངལ་འངལ། thrä thrä sometimes, frequently 

ཙི་མིན་སུ་ལ། ༼ཨུ་ར༽ tsi min su la ལ་མ་ཕྱི་རུ། ta ma chi ru/ ta ma pchi 
ru 

tonight 
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ཙི་མིན། ༼ཨུ་ར༽ tsi min ལ་མ། ta ma later, afterwards 

ཙིར་བའི། ༼ཨུ་ར༽ tsir wai མཛེརཔ། dzep wart 

ཙིར་བུམ། ༼ཨུ་ར༽ tsir bum དྭངསམ་བྱིམ། d˚am j°im /d˚am bj°im pimple 

ཙིར་སྦ། ༼ཆུ་སྨད༽ tsir ba མཛེརཔ། dzep wart 

གཙང་རྒྱ། tsang ja རམས། ram indigo 

གཙང་ལྷམ། tsang lham གཙང་ལྷམ། tsã lham a traditional bhutnese shoe 

usually worn by woman 

བཙག་ངག tsak thik བཙག་ངག  tsa thi a red inked-thread used as scaling 

equipment by the carpenter 

བཙུགས་ཁྲུག tsuk thru བཙུགས་ཕྲུག tsu thru a thick woollen blanket woven 

with  fringes like thread inside it 

བཙྫོང་། tsong དུང་སྒོགཔ། བྱཱར་སྒོགཔ། 
དགུན་སྒོགཔ། 

d˚ung gop, jâ gop, gün 
gop 

spring onion 

རྩ་སྐུམ་ནད། tsa kum nat རྩ་སྐམ་ནད། རྩ་སྐུམ་ནད། tsa kam nä,  tsa kum nä polio 

རྩ། tsa རྩ། tsa vein 

རྩང་ཁུ། ༼ཆུ་སྨད༽ tsang khu རྩམ་ཁུག tsã khu a type of small sack used to store 

grains 

རྩང་གུ། ༼ཨུ་ར༽ tsang gu རྩམ་ཁུག tsã khu a type of small sack used to store 

grains 

རྩང་དུམ། ༼ཆུ་སྨད༽ tsang dum རྩང་དུམ། tsã d˚um twig 

རྩམ་གུ། ༼ཨུ་ར༽ tsam gu རྩམ་ཁུག tsã khu a type of small sack used to store 

grains 

རྩམ་སྡེར། tsam der རྩམ་སྡེར། tsam de a wooden container with lid 

usually used to store roasted 

wheat  flour in olden days 

རྩིད་པ། tsit pa རྩིདཔ། tsip yak fur 

རྩིད་པིའི་ཆར་བཀབ། 
༼ཨུ་ར༽ 

tsit pi char kap ཕྱ་རུའི་ཆར་བཀབ། cha rui cha ka/ pcha rui 
cha ka 

a raincoat made of yak fur 

རྩིད་པའི་ཆར་བཀབ། 
༼ཆུ་སྨད༽ 

tsit pai char kap ཕྱ་རུ་ཆར་བཀབ། cha ru cha ka/ pcha ru 
cha ka 

a raincoat made of yak fur 

རྩིད་པིའི་བེར་སྦ། tsit pi ber ba ཕྱ་རུ ་བྱེམ་ཏ། cha ru j°em ta/ pcha ru 
bj°em ta 

a quilt made of yak fur 

རྩྭ་ཀུ་ཤ། tsa ku sha རྩྭ་ཀུ་ཤ། tsa ku sha dub grass, (thysanolaena latifolia) 

ཁའི་ཏྫོ་མ། ༼ཨུ་ར༽ khai to ma ཁ་ཚ། kha tsha spicy 

ཚ་ཆུ། tsha chu ཚ་ཆུ། tsha chu hot-spring 

ཚ་བྫོ། tshao ཚ་བྫོ། tshao nephew 
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ཚ་མེ། ༼ཨུ་ར༽ tsha me ཚམྫོ། tsham niece 

ཚ་མེད། ༼ཆུ་སྨད༽ tsha met ཚམྫོ། tsham niece 

ཚ་ལ། tsha la རྩི། ༼ངགས་མཐུད་ནི༽ tsha la weld, solder 

ཚ་ལུ། ༼ཨུ་ར༽ tsha lu ཚལ་ལུ། tshä lu orange, mandarine 

ཚ་ལུམ། ༼ཆུ་སྨད༽ tsha lu ཚལ་ལུ། tshä lu orange, mandarine 

ཚག་སེང་། tshak seng ཐད་ྟོྫོང་། thä tõ bluepine 

ཚང་། tshang ཙེའུ། tseu a big basket made of bamboo 

ཚང་སྡེར། tshang der ཁུར ་སྡེར། ཁུར་ལེབ་སྡེརམ། khu de, khu le dêm a container to put khule 

ཚད་པ། tshat pa རྔུལ་ནག ’nyü na sweat 

ཚད ་པིའི་ནད། ༼ཨུ་ར༽ tshat pi nat ཚད་ནད། tshä nä malaria 

ཚད ་པའི་ནད། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

tshat pai nat ཚད་ནད། tshä nä malaria 

ཚད། tshat ཚད། tshä measurement, mark, limit 

ཚམ་ཚུ། ༼ཆུ་སྨད༽ tsham tshu ཐྫོངམ། ངགས་ཐྫོང་། thom, ca tho ploughshare 

ཚཝ་མགུ་ནན ་མ། ༼ཨུ་
ར༽ 

tshau gu nan 

ma 
ཚཝ ་མགུ་ནད། tshau gu nä typhoid, meningitis 

ཚའི། ༼ཨུ་ར༽ tshai ཆུ་འཐག་ལྟེའུ། chu tha teu a square-shaped hardwood placed 

between millstones which 

function as a pivot for rotation 

ཚར་ཟམ། tshar zam ཚར་ཟམ། tsha z°am cane bridge 

 

ཚར། ༼ཆུ་སྨད༽ tshar ཚགསམ། tshâm sieve, sifter 

ཚི་མི་དུ་སུད ་ན། ༼ཨུ་
ར༽ 

tshi mi du sut 

na 
དེ་བསྒང་། དེ་ཚེ། d°e gã, d°e tshe during that time , at that time 

ཚིགས། tshik ཚིགས་ཏྫོ། ཚིགས། tshi to, tshi joint 

ཚུ། tshu ཁ་མིག kha ’mi plough 

ཚུད། tshut བཙྫོད། tsö madder 

ཚུས་དྲུས་ནིང་། ༼ཨུ་
ར༽ 

tshü drü ning འདི་འངྫོ་ལས། di thrö lä immediately 

ཚེག་ཚེག་མ། ༼ཨུ་ར༽ tshek tshe ma སེག་སེགམ། se sem a thin pieces of bamboo wrapped 

and used to fry soaked rice 
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ཚེམ་ཁབ། tshem khap ཚེམ་ཁབ། tshem khap sewing needle 

ཚྫོ། tsho ཚྫོས། tsho dye 

ཚྫོགས་དུང་། tsho dung ཚྫོགས་དུང་། tsho d˚ũ a large Buddhist  trumpet 

ཚྫོགས། ༼ཨུ་ར༽ tshok ཀེབ་ཏ། kep ta a flat fried kneaded flour 

ཚྫོམ་ནི་ཤིང་། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

tshom ni shing ལག་ལྷི། la hi  pestle 

ཚྫོམ། tshom མ་ལྷི། ma hi mortar 

ཚྭ་ཁུག  tsha khu ཚྭ་ཁུག tsha khu salt cellar 

ཚྭ་ཁུ། tsha khu ཚྭ་ཁུག tsha khu very salty 

ཚྭའི་ཀོག ༼ཨུ་ར༽ tshai kok ཚྭ་ཁུག tsha khu salt celler  

མཚར་ཏི། ༼ཆུ་སྨད༽ tshar ti སྤྱི་གཙུག ci tsu crown 

མཚས་པི་ཏི། ༼ཨུ་ར༽ tshas pi ti སྤྱི་གཙུག ci tsu crown 

མཚེར་པ། ༼ཆུ་སྨད༽ tsher pa མཆིན་ཅུངམ།  chin cum spleen 

མཚྫོ། tsho མཚྫོ། tsho lake 

མཛུབ་ ཤུབས། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

dzu shup མཛུབ་ཤུབས། dzup shup thimble 

མཛེ་དཀར། dze kar མཛེ་ནད། ས་ནད། dze  nä, sa nä white leprosy 

མཛེ་ནད། dze nat མཛེ་ནད། ས་ནད། dze  nä, sa nä leprosy 

འཛྫོམས་འདྫོ། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

dzom do འཛྫོམས་འདུ། dzom du meeting 

རྫོགས་ཀྭ། dzok kwa མཐའ་སྫོ། tha so wisdomteeth, third molar 

ཝ་གམ། wa kam ཟ་ལབ། མམ་ཅུ། z˚a tap, mam cu jaw 

ཝ་ཅང་། ༼ཆུ་སྨད༽ wa cang ཀུ། kû gourd 

ཝ་ཝིའི ་བྲེ། ༼ཨུ་ར༽ wa wi bre ངག་བྲེ། pa dr°e a measuring bowl made of་
bamboo 

ཝ་གཟུང་། ༼ཆུ་སྨད༽ wa zung ཝ་གཟྫོང། wa zõ gouge 

ཝ་ལི། wa li རྡིག་ཅུང་། di cu a small pot with  a handle usually 

to cook meals for baby 
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ཝ། wa ཝ། wa 1. tub  

2. trough 

ཝང་། wang གདུང་ཤིང་། dũ shi fir 

ཝང་སེང་། wang seng གདུང་ཤིང་། dũ shi fir 

ཝན་ཇོ། ༼ཨུ་ར༽ wan jo འྫོན་ཇུ། on j°u a long-sleeved blouse worn on the 

upper part of the body, under the 

kira by Bhutanese women 

ཝམ། wam དྫོམ། d°om bear 

ཝའེ། ༼ཆུ་སྨད༽ wai ལུག lu sheep 

ཝར། war སྦ། bâ bamboo 

ཝིས། wis ཡྫོས། ö roasted wheat 

ཝེང ་ངའི་རྒོད ་པ། ༼ཨུ་
ར༽ 

weng ngai got 

pa 
བྱ་རྒོད། j˚a gö /bj˚a gö vulture 

ཞ་ལག ༼ཨུ་ར༽ zha la ཞལ་ལག zh˚ä la branch 

ཞང་སྦ། ༼ཆུ་སྨད༽ zhang ba གླེན་གོ།  ’len g°o dumb 

ཞང་མའི་སེང་། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

zhang mai seng གླང་མ་ཤིང་། ’lã ma shĩ arroyo willow 

ཞི་དང་ལ། ༼ཨུ་ར༽ zhi dang la ཨ་ཅུ ་ཉེ་ཉེ། ’a cu nye nye yellow throated martin 

ཞི་བའི་ནད། ༼ཆུ་སྨད༽ zhi wai nat གློ་ནད། ’lo nä lung disease 

ཞི་མ། zhi ma ནགས་སྐྱེས། nâ ke eatable fiddlehead 

ཞི་བ། ༼ཆུ་སྨད༽ zhi wa གློཝ། ’lau lung 

ཞིན་དི་ཁ་གར། zhin di kha gar ཤ་ཁ། sha kha pink 

ཞིན་དི་ཁ་ཉོ་མྫོ། zhin di kha nyo 

mo 
སྨུག་གནག ’mu ‘na dark red 

ཞིན་དི། zhin di དམརཔྫོ། ’map red 

ཞིན་ཛའི་མིན་དུ། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

zhin dzai min 

du 
ཨེ་ཏྫོ་མེ་ཏྫོག ’e to me to a species of rhodhodrendron 

ཞིམ་ཇུང་། ༼ཨུ་ར༽ zhim jung ཨེ་ཏྫོ། ’e to a species of rhododendron 

ཞིམ་ཇུང་མེན་ཏྫོག ༼ཨུ་
ར༽ 

zhim jung men 

to 
ཨེ་ཏྫོ་མེ་ཏྫོག ’e to me to a species of rhodhodrendron 

ཞིམ་བ་ལི། ༼ཨུ་ར༽ zhim ba li བྱི་ལི། j°i li/ bj°i li cat 
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ཞིམ་བ་ལིའི་བྫོ་ཟ། ༼ཨུ་
ར༽ 

zhim ba li bo za བྱི་ལི་ཕྱུ་གུ། j°i li chu g°u/ bj°i li chu 
g°u 

kitten 

ཞིམ་བྱ་ཧྲའྫོ་ལ། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

zhim ja hrao la བྱི་ལི་ཁྲ་བྫོ། j°i li thrao/ bj°i li thrao tabby cat 

ཞིམ་བྱ། ༼ཆུ་སྨད༽ zhim ja བྱི་ལི། j°i li/ bj°i li cat 

ཞིམ་། ༼ཆུ་སྨད༽ zhim nya བྱི་ལི། j°i li/ bj°i li cat 

ཞིར་ངན། ༼ཆུ་སྨད༽ zhir ngan ཨ་ཅུ ་ཉེ་ཉེ། ’a  cu nye nye yellow-throated marten 

ཞུར་ཏི། ༼ཆུ་སྨད༽ zhur ti ཆང་ ཤྫོ། chã sho wine strainer  

ཞེང་། zheng གླིངམ། ’lim flute 

ཞྫོ་ལྫོང། ༼ཆུ་སྨད༽ zho long རླུང་མ། ’lu ma wind 

ཞྫོང་། ༼ཆུ་སྨད༽ zhong འབུཔ། bup insect 

ཞྲང་མ། ༼ཨུ་ར༽ zhrang ma གླེན་གོ། ’len g°o dumb 

ཞྲང་མའི། ༼ཨུ་ར༽ zhrang mai གླང་མ། ’lã ma arroyo willow 

ཞྲྲུ་ནང་ཤྲ། ༼ཨུ་ར༽ zhru nang shra ནང་ཁྲོལ། nã thrö viscera 

ཞྲྲུ་བ། ༼ཨུ་ར༽ zhru wa གློཝ། ’lau lung 

ཞྲྲུ་ཝིའི་ནད། ༼ཨུ་ར༽ zhru wi nat གློ་ནད། ’lo nä lung disease, legionnaires’ disease 

ཞྲྲུར་ཙི། ༼ཨུ་ར༽ zhrur tsi ཆང་ ཤྫོ། chã sho wine strainer 

ཞྲྫོང་། ༼ཨུ་ར༽ zhrong འབུཔ། bup insect 

བཞུགས་ཁྲི། zhuk thri བཞུགས་ཁྲི། zhu thri a raised seat 

བཞེས་སྒོ། zhe go བཞེས་སྒོ། zhe go food 

བཞྫོན་རྟ། zhön ta བཞྫོན་རྟ། zhön ta steed 

ཚ་ནི་ཐུར་རུ། ༼ཆུ་སྨད༽ tsha ni thu ru ད་ལས་ཕར། d° a lä pha hence, henceforth 

ཟ་མ་ཞིན་དི། za ma zhin di ལྫོ་དམརཔྫོ། to ’map red rice 

ཟ་མ། za ma ལྫོ། to cooked rice 

ཟ་མའི་ཕིད། ༼ཆུ་སྨད༽ za mai phit ལྫོ་ར། to dza pot 

ཟག་པ། ༼ཨུ་ར༽ zak pa ཤག་འདམ། shâ dam a wall made of bamboo and mud 

ཟངས་ཀྲམ། zang tram ཟངས་ཀྲམ། z°ã tram copper coin 
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ཟངས་ངག ༼ཆུ་སྨད༽ zang thik བཙག་ངག tsa thi a red inked-thread used as scaling 

equipment by the carpenter 

ཟངས་རྡིག zang dik ཟངས་རྡིག z°ã di copper pot 

ཟངས་རྫོབ། zang dop ཟངས་རྫོབ། z°ã dop copper bucket 

ཟངས་གཞྫོང་། zang zhong ཟངས་གཞྫོང་། z°ã zhõ basin, vessel, copper bowl 

ཟངས། zang ཟངས། z°ã copper 

ཟད་ཅན། ༼ཆུ་སྨད༽ zat can རྫོ་མ་ལེ་ ཤ་ཡྫོད་མི། རྫོ་མ་ངྫོ་
ཀྲོ་ཁོག་ཁོ།  

do ma le sha ö mi,  
do ma po tro kho kho 

many fruit-bearing  

ཟད། ༼ཆུ་སྨད༽ zat རྫོག་མ། do ma fruit 

ཟན ་ཐག ༼ཨུ་ར༽ zan tha ལྐོད་མའི་དུང་ཅུང། kö mi d˚ũ cu oesophagus 

ཟམ། zam ཟམ། z˚am bridge 

ཟར་མིན་ཐག་པ། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

zar min thak pa ལྐོད་མའི་དུང་ཅུང། kö mi d°ũ cu oesophagus 

ཟས། ༼ཨུ་ར༽ zas རྫོག་མ། do ma fruit 

ཟིམ། zim ཚྫོས་གཞི་སེརཔྫོ་བཟྫོ་ནིའི་ཤིང་
གི་རིགས་ཅིག 

 a type of plant’s leaf used  for 

dyeing yarns into yellow 

ཟུད ་འདྲའི་ནིང་། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

zut drai ning འདི་འངྫོ་ལས། di thro lä immediately 

ཟུར་གོར། ༼ཆུ་སྨད༽ zur gor ཟུར་རྫོ། z˚u do cornerstone 

ཟུར་སྒྲོ། ༼ཆུ་སྨད༽ zur dro དཔྱི་སྒྲོ། chi dro/p chi dro anterior vane 

ཟུར་བྱིལ། ༼ཆུ་སྨད༽ zur jil ཟུར་བྱིལ། z°up j°i/ z°upb j°i a type of a plane used by 

carpenter 

ཟུར་རྩི། ༼ཨུ་ར༽ zur tsi ཟུར་ཚིགས། z°u tsi the parts of the garment stitched 

to the main part in chuba 

ཟུར་ཚིགས། ༼ཆུ་སྨད༽ zur tshi ཟུར་ཚིགས། z°u tsi the parts of the garment stitched 

to the main part in chuba 

ཟུར་གཟུང་མ། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

zur zung ma གཟྫོང་གི་རིགས་ཅིག  a type of chisel 

ཟུར་ཤིང་། zur shing ཟུར་ཆེན། z°u che a model of a male organ hung 

over four sides of roof to avoid 

malicious talks and misfortunes 

 

ཟུར། zur ཟུར། z°û side, corner 
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ཟེང་མ། zeng ma ཆུ། ༼ཆབ་གསང༽ chu urine 

ཟྫོན། zon གཉིས། ’nyi two 

ཟྫོམ་མིའི་ཁ་ཐག ༼ཨུ་
ར༽ 

zo mi kha thak དུམ་གྱི་ཁ་ཐག dum g°i kha tha a type of bamboo rope used for 

tying the upper part of churn 

(milk) 

ཟྫོམ། ༼ཨུ་ར༽ zom ཨོ་ཟྫོམ། ’o z°om churn (milk) 

ཟྫོར་བ། ༼ཨུ་ར༽ zor wa ཟྫོརཝ། z°ou sickle 

ཟྫོར་སྦ། ༼ཆུ་སྨད༽ zor ba ཟྫོརཝ། z°ou sickle 

ཟྫོས་དེམ། ༼ཆུ་སྨད༽ zö dem ཟྫོས་ཏྫོས། z°ö tö preserved cheese 

ད་ཇན། ༼ཨུ་ར༽ da jan ཕྫོརཔ། phop cup 

རླ་མདངས། ’la dang ཟླ་འྫོད། ཟླ་བའི་འྫོད། da ö, da wai ö moonlight 

ད ་པ། da pa ད ་པ། d°a pa wooden plate 

རླ། ’la ཟླཝ། dau 1. moon  

2. lunar month 

དྫོ་ལྫོམ། do lom དྫོ་ལྫོམ། d°o lom a wooden cup with lid 

གཟི། zi གཟི། zi cat’s eye, onyx 

གཟིག ༼ཆུ་སྨད༽ zik གཟིག zî leopard 

གཟིབ། zip གཟེབམ། zem punnet 

གཟུང་མ་ཀང་ཇུང་། 
༼ཨུ་ར༽ 

zung ma kang 

jung 
གཟྫོང་གི་རིགས་ཅིག  chisel 

གཟུང༌མ༌ཁ༌གུར༌ཅན། 
༼ཨུ་ར༽ 

zung ma kha 

gur can 
གཟྫོང་་གི་རིགས་ཅིག  chisel 

གཟུང་མ། zung ma གཟྫོང། zõ chisel 

གཟེག ༼ཨུ་ར༽ zek གཟིག zî leopard 

བཟའ་ཚང། za tshang བཟའ་ཚང། za tshã family 

འ་ཝའི་བྲེ། ༼ཆུ་སྨད༽ a wai bre ངག་བྲེ། pâ dr°e bushel 

འའུ ་ཡ། ༼ཨུ་ར༽ au ya འམྫོ། འ་དྫོམ། am, a d°om fox 

འུ་དུང་། u dung ༡. སྤུན་དུང་། 
༢. རྭ་དུང་། 

1.pün d°u  
2. rau d°ũ 

1. filling-yarn carrier 

2. horn 
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འུ་ལི། ༼ཆུ་སྨད༽ u li རྡིག་ཅུང་། di cu a small pot with  a handle usually 

to cook meals for baby 

འུག༌ར། uk dza འུག༌ར། u dza a type of burl  

འྫོག་མཆི། ༼ཨུ་ར༽ ok chi མ་མཆུ། mam chu lower lip 

འྫོག་ཐྫོག ok thok འྫོག་ཐྫོག o tho ground floor, downstairs 

འྫོག་ཟངས། ༼ཆུ་སྨད༽ ok zang ཨར་ཟངས། ’a z°ã a large cylindrical pot made of  

copper used for brewing ’ara 

འྫོད་སེ། ༼ཆུ་སྨད༽ ö se འྫོད་ར། ö si coriander 

འྫོད ་སྫོ། ༼ཨུ་ར༽ ö so འྫོད་ར། ö si coriander 

འྫོན་ཇོ། ༼ཆུ་སྨད༽ on jo འྫོན་ཇུ། on j°u a long-sleeved blouse worn on the 

upper part of the body, under the 

kira by Bhutanese women 

 

འྫོམ་དང་སེང་། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

om dang seng ར་ཤིང་རིགས་ཅིག  burl tree 

འྫོམ། ༼ཆུ་སྨད༽ om དྫོམ། d°om bear 

ཡ་ཁྲ། ya thra ཡ་ཁྲ། ya thra a coarse woolen cloth with 

different colours and designs 

 

ཡ་ང། ya nga ལྔ། ’nga five 

ཡ་ཐེམ། ༼ཨུ་ར༽ ya them ཡ་ཐེམ། ya them a top part of the door 

ཡ་མ་ཡ་ཁྲག ya ma ya thra ཡམས་ནད། ཡམས། yam nä, yam sinusitis 

ཡ་མ། ya ma ཡམས། yam sinusitis 

ཡ་ཝ་ཞིན་དི། ya wa zhin di ལ་ཕུག་དམརཔྫོ། la phu ’map carrot 

ཡ་ཝ། ya wa ལ་ཕུག la phu radish 

ཡ། ya ལ། la hill, pass 

ཡག yak ༡. ལགཔ། 
༢. གཡག 

1. lap  
2. ’yâ 

1.  hand 

2.  yak 

ཡག་གི་ཤ། ༼ཆུ་སྨད༽ ya gi sha གཡག་ཤ། ’ya sha  yak meat 

ཡག་ཐང་། ༼ཆུ་སྨད༽ yak thang ཞལ་ལག zh°ä la branch 

ཡག་ྣེང་། ༼ཆུ་སྨད༽ ya ’neng ལག་མངལ། la thi palm 

ཡག་ྣེང་མ། ༼ཨུ་ར༽ ya ’neng ma ལག་མངལ། la thi palm 

ཡག་ཤིང་། ༼ཨུ་ར༽ yak shing ལག་ལྷི། la hi pestle 
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ཡང་ཁང་། ༼ཨུ་ར༽ yang khang ཕར་འཇོ། phâ jo an entrance of the fencing 

ཡང་ཁུ། ༼ཆུ་སྨད༽ yang khu ཡང་ཀུ།  yã ku a male calf of hybrid cow 

ཡང་ཁུམ། ༼ཆུ་སྨད༽ yang khum ཡང་ཀུམ།  yã kum a female calf of hybrid cow 

ཡང་གུ་མ། ༼ཨུ་ར༽ yang gu ma ཡང་ཀུམ། yã kum  a female calf of hybrid cow 

ཡང་གུ། ༼ཨུ་ར༽ yang gu ཡང་ཁུ། yã khu  male calf of hybrid cow 

ཡམ་པད། ༼ཆུ་སྨད༽ yam pat ནངས་པ། ’nã pa tomorrow 

ཡམ་བད ་སྔ་ཟི། ༼ཨུ་
ར༽ 

yam bat  ’nga zi ནངས་པ་དྲྫོ་པ། nã ba dr°o ba tomorrow morning 

ཡམ་བད་ནས་པུང་། 
༼ཨུ་ར༽ 

yam bat nas 

pung 
ནངས་པ་གནངས་ཚེ། nã ba ’nã tshe later, later on 

ཡམ་བད། ༼ཨུ་ར༽ yam bat ནངས་པ། nã ba tomorrow 

ཡས་ཀམ། ༼ཨུ་ར༽ yas kam མཛུབ་དཀྱི། dzu ki ring 

ཡས་ཀུར་མ། ༼ཨུ་ར༽ yas kur ma ཤིང་སེརམ། shing sem (colebrookea oppositifolia) 

ཡི་ཝ། ༼ཆུ་སྨད༽ yi wa ལུདཔ། lüp a big cylindrical grain container 

made of bamboo 

ས་གུ་ལི། yu gu li ཇོ་གོ་ར་ཐེ། j°o g°o si the (potentilla peduncularis) 

ས་རི། yu ri ལུག ༼ཕྫོ༽ lû ram 

སངས་གར། yung gar པད་ཀ། pä ga mustard 

སར་བ། ༼ཨུ་ར༽ yur wa གྱི། གྱི་ཅུ། g°I , g°I cu knife 

སར་སྦ། ༼ཆུ་སྨད༽ yur ba གྱི། གྱི་ཅུ། g°I , g°I cu knife 

ཡྫོ་གེ། ༼ཨུ་ར༽ yo ge ལུག lû sheep 

ཡྫོག  yok ལུག ༼མྫོ༽ lû ewe 

ཡྫོག་པ། yok pa ཡྫོགཔ། བརླད་ཞུ།  yop, ’lä zh°u,  
 

drop spindle 

ཡྫོང་ཀོ། ༼ཨུ་ར༽ yong ko ཡྫོང་ལྒ། ཡྫོང་ང་། yõ ga, yõ nga turmeric 

ཡྫོང་ལྒ། ༼ཆུ་སྨད༽ yong ga ཡྫོང་ལྒ། ཡྫོང་ང་། yõ ga, yõ nga turmeric 

ཡྫོད ་ཚང་། yot tshang ལུད་ཙེ། ཙེའུ། lü tse, tseu a big bamboo basket used for 

carrying manure 

ཡྫོད། yot ལུད། lü manure 

ཡྫོན་ཆབ། yön chap མཆོདཔ། chöp water offering 

ཡྫོའི། ༼ཆུ་སྨད༽ yoi ཆརཔ། châp rain 
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གཡག་དྫོམ། ’yak dom ལ་དྫོམ། la d°om bear (big) 

གཡག་སླའི་མེན་ཏྫོག 
༼ཨུ་ར༽ 

’ya ’lai men to ཁ་མཐྫོ་སར་སྐྱེ་བའི་མེ་ཏྫོག་
སེརཔྫོ་ཅིག 

 (senecio laetus) 

གཡང་ཁྲོ། ’yang thro གཡང་ཁྲོ། ’yã thro a small bowl used during 

prosperity rituals to fill grains, 

money and precious metal or 

alcoholic beverages 

གཡང་བུམ། ’yang bum གཡང་བུམ། ’yã b°um a vase containing sacred objects 

dedicated to achieving prosperity 

གཡབ། ’yap རྟིང་གུ།  tĩ g°u balcony 

གཡེར་ཀ། ’aer ka གཡེར་ཁ། ’yer kha small bell usually hung over 

animal’s  neck 

ར་ཐྫོ། ra tho ར་ཐྫོ། ra tho claw hammer 

ར་ཐྫོཝ། ra thou ར་ཐྫོ། ra tho claw hammer 

ར་དྫོ། ༼ཆུ་སྨད༽  ra do ར་ཏྫོ། ra to root 

རག་ཤ། rak sha སྤྱ་དཀར། cha ka/ pcha ka langur 

རང་ག rang ga ལྫོ་གཟར། རང ་ང་། to za, ra nga ricespoon, tablespoon 

རབ་སའི། rap sai རབ་གསལ། rap sä window 

རམ་ཤིང་། ༼ཆུ་སྨད༽ ram shing གདངམ། dâm beam 

རའི་སྦ། ༼ཆུ་སྨད༽ rai ba རལཔ། räp fringe 

རི་བུང་། ༼ཆུ་སྨད༽ ri bung རི་བྫོང་། ri b°õ rabbit 

རི་ངང་། ༼ཨུ་ར༽ ri mung རྫོལ་མྫོ། röm, rim cymbal 

རི་ཤིང་། ༼ཨུ་ར༽ ri shing སྒྲིལ་ཤིང་། dri shi rolling pin 

རིང་ཤིང་། ༼ཨུ་ར༽ ring shing རིངམྫོ། rîm long 

རིན་མན། rin man རཝ། rô fence 

རིའུ། ༼ཆུ་སྨད༽ riu དྲེལ། dr°ĩ mule 

རིས། ༼ཆུ་སྨད༽ ris རཝ། rô fence 

 

རུ་དུང། ༼ཨུ་ར༽ ru dung རྭ ་དུང།  ro d°ũ a cone-shaped horn placed inside 

the funnel like bamboo basket on 

the upper millstone for the 

passage of grains 

རུ་ཕི། ༼ཨུ་ར༽ ru phi རྫོབ་འབྱེལ། rop je/ rop bje climber, creeper 

རུ་མང་ཏི། ༼ཆུ་སྨད༽ ru mang ti ཀི་ལི། ki li elbow 
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བུམ་ཐང་པའི་ཁ། སྒྲ་ཕབ། རྫོང་ཁ། སྒྲ་ཕབ། ཨིང་ལིཤ། 

རུ་ཤིང་། ru shing རུ་ཤིང་། ru shi a type of climber that can be eaten 

with betel and lime 

རུག ruk ཚྫོདམ། tshöm curry 

རུང་། rung ཁྱུང་ཅུང་། chung cu small cane basket 

རུབ་འབྱི། ༼ཆུ་སྨད༽ rup ji རྫོབ་འབྱེལ། rop je/ rop b je climber, creeper 

རེ་གོང་། ༼ཨུ་ར༽ re gong རི་བྫོང་། ri b°ô rabbit 

རེ་ཐག ༼ཆུ་སྨད༽ re thak ཚར་ཐག tsha tha a rope made of  cane 

རེ་ཐག་པ། ༼ཨུ་ར༽ re thak pa ཚར་ཐག tsha tha a rope made of  cane 

རེ་ངག ༼ཨུ་ར༽ re thrak ང་ཚར། pa tsha cane 

རེ་བྫོང་། ༼ཨུ་ར༽ re bong རི་བྫོང་། ri b°ô rabbit 

རེང་ཤ་ལ། ༼ཆུ་སྨད༽ reng sha la རིངམྫོ། rîm tall, long 

རྫོ་ྟོྫོད། ༼ཨུ་ར༽ ro tot ཁོད་ྟོྫོད། khö tö upper part of body 

 

 

 

རྫོ་དྫོང། ༼ཆུ་སྨད༽ ro dong ༡. རྭ་དུང་།  

༢. རྭ་ཅུང་། 

1. ro d˚ũ 

2. ro cu 

1. a container made out of 

horn to store alcohol  

2. a cone-shaped horn 

placed inside the funnel 

like bamboo basket on 

the upper millstone for 

the passage of grains 

རྫོ་མ། ༼ཨུ་ར༽ ro ma རལཔ། räp fringe 

རྫོ་རྫོ། ro ro ཧྫོ༌སྒྱེས། ho gä salad 

རྫོ་ས། ༼ཆུ་སྨད༽ ro sa རུ་ཏྫོ། ru to bone 

རྫོག ༼ཆུ་སྨད༽ rok དྲུག dr°u six 

རྫོང་ཆུ། rong chu རྫོང་ཆུ། rõ chu stream 

རྫོད ་པ། rot pa ས་རུད། sa rü landslide 

རྫོའེ་མ། ༼ཆུ་སྨད༽ roi ma རྫོལམྫོ། röm, rim cymbal 

རྫོས་སྨད། ༼ཨུ་ར༽ ros ’mat ཁོད་སྨད། khö ’mä lower part of body 

རྫོམ། ༼ཆུ་སྨད༽ rom སྒྲོམ། drom box 

རླག་འཕང་། ༼ཆུ་སྨད༽  lak phang སྦྱིག་ཙ། འཁརཝ། j°i tsa/ bj°i tsha, khau stick 

རླིག་པ། ༼ཨུ་ར༽ ’lik pa བྱ་ལེ། j°a li clitoris 
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བུམ་ཐང་པའི་ཁ། སྒྲ་ཕབ། རྫོང་ཁ། སྒྲ་ཕབ། ཨིང་ལིཤ། 

རླིད་པ། ༼ཆུ་སྨད༽ ’lit pa བྱ་ལེ། j°a li clitoris 

རླིད། ༼ཆུ་སྨད༽  lit ཨེ་ཁུག བད་སྐས། ’e khu, b°ä kä staircase 

རླུང་། ’lung རླུང་ནད། རླུང་། ’lũ nä a disease causing giddiness  

རླུང་ཆར། ’lung char རླུང་ཆར། ’lũ châ windstorm 

 

རླུང་ནད།  lung nat རླུང་ནད། ’lũ nä mania 

རླུང་འཚུབ།  lung tshup རླུང་འཚུབ། ’lũ tshup windstorm 

རླེའུ། ༼ཆུ་སྨད༽  leau གཡྫོ་གཡྫོཝ། གཡྫོ། ’yo  ’you, ’yo uneven 

རླྫོང་། ༼ཨུ་ར༽ ’long རླུང་མ། ’lu ma wind 

ལ་ཝང་། la wang ལ་ཝང་། la wa oil lamp 

ལག་ག ༼ཨུ་ར༽ la ga རྟ་སྒྲོ།  ta dro pannier 

ལག་རྒྱན། la jan ལག་རྒྱན། la gä a white cloth attached to the end 

of the sleeves of a Bhutanese 

male dress 

ལག་རྒྱུག ༼ཆུ་སྨད༽ lak juk འཕྱརཔ་སྦྱིག chap ji/ pchap bji buckwheat beater 

ལག་སྒྱེ། ༼ཆུ་སྨད༽ lak ge རྟ་སྒྲོ། ta dro pannier 

ལག་ཆ། lak cha ལག་ཆ། lâ cha tool 

ལག༌ཐྫོ། lak tho ལག་ཐྫོ། la tho mini wooden hammer 

ལག་བི། ༼ཨུ་ར༽ la bi ལགཔ་བྱིལ། lâp j°i/ lâp bj°i small plane 

ལག་ཤུབས། ༼ཆུ་སྨད༽ lak shup ལག་ཤུབས། la shup glove 

ལག་ཤྲུབས། ༼ཨུ་ར༽ lak shrup ལག་ཤུབས། la shup glove 

ལབ་རྩ། lap tsa ལབ་རྩ། lap tsa cairn 

 

ལབ་ལེབ་སྦ། ༼ཨུ་ར༽ lap le ba སབ་ལེམ། sap lem flat 

ལབ་ལེབ། ༼ཆུ་སྨད༽ lap lep སབ་ལེམ། sap lem flat 

ལི་གང་། ༼ཆུ་སྨད༽ li gang རྐོ་ཏི། ko ti hoe 

ལི་མའི། ༼ཆུ་སྨད༽ li mai གཞུ། zhu bow 

ལི་ཝང་། li wang ལི་ཝང་། li wã orange 

ལི། ༼ཨུ་ར༽ li གཞུ། zhu bow 
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བུམ་ཐང་པའི་ཁ། སྒྲ་ཕབ། རྫོང་ཁ། སྒྲ་ཕབ། ཨིང་ལིཤ། 

ལིག་སང་། lik sang རྩིད་པའི་སྐུདཔ། tsi bi küp a thread made from yak fur 

ལུ་གུ་མྫོ་མྫོ། ༼ཨུ་ར༽ lu gu mo mo ཊི་མྫོ་མྫོ། tri mo mo tea momo 

ལུ་ཟ། ༼ཆུ་སྨད༽ lu za གཟུགས། zû body 

ལུ་ས། ༼ཆུ་སྨད༽ lu sa གཟུགས། zû body 

ལུང་སེར་མ། lung ser ma ལུང་སེརམ། lung sem a cloth with alternate green red, 

having sophisticated designs, on 

yellow groud 

ལུས་པ། ༼ཨུ་ར༽ lus pa གཟུགས། zû body 

ལེབ་སྒྲོ། lep dro ཞག་སྒྲོ། ཞར ་སྒྲོ། ལེབ་སྒྲོ། zh°a dro,  lep dro posterior vane 

 

ལྫོ་མ། lo ma ལྫོམ། lom a dried leaves of turnip, spinach 

and radish eaten as vegetable 

ལྫོང་མ། long ma ཞརཝ། zh°au blind 

ཤ་སྐམ། sha kam ཤ་སྐམ། sha kam dried meat 

ཤ་ཁ། sha kha ཤ་ཁ། sha kha pink 

ཤ་ྟོན། ༼ཆུ་སྨད༽ sha tan ཤ་ྟོན། sha te a mat placed under the saddle of 

horse 

ཤ་བ།  sha wa ཤཝ། sha wa reindeer 

ཤ་ལི། ༼ཨུ་ར༽ sha li ཤ་མ་བཏྫོག་མི། sha ma to mi uncastrated  

ཤ། ༼ཆུ་སྨད༽ sha ཤ། sha meat 

ཤན ་འདབ། ༼ཨུ་ར༽ shan dap ཤམ་ཐབས། sham tha a lower robe of monk 

ཤན། shan ཤན། shän a round-shaped usually made 

from metal used to protect from 

breakage 

ཤབ་ ཤྫོབ་སྦ། ༼ཨུ་ར༽ shap sho ba སབ་ལེམ། sap lem flat 

ཤབ་ཤྫོབ། ༼ཆུ་སྨད༽ shap shop སབ་ལེམ། sap lem flat 

ཤམ་པ་ལ།  sham pa la ཁྱིམ་ཤྫོམ།  chim shom (rumex nepalensis) 

ཤམ་པ་ལི། ༼ཆུ་སྨད༽ sham pa li ཁྱིམ་ཤྫོམ།  chim shom (rumex nepalensis) 

ཤམ་པ་ལིང། ༼ཨུ་ར༽ sham pa leng ཁྱིམ་ཤྫོམ། chim shom (rumex nepalensis) 

ཤམ་ཕད། ༼ཆུ་སྨད༽ sham phat ལྷམ་བཅིང་། lham cing  lace fastened below the knee 

around Bhutanese traditional boot 

ཤམ་ངད། ༼ཆུ་སྨད༽ sham thrat ལྷམ་བཅིང་། lham cing lace fastened below the knee 

around Bhutanese traditional boot 

ཤམ། ༼ཆུ་སྨད༽ sham ལྷམ། lham shoe 



80 
 

བུམ་ཐང་པའི་ཁ། སྒྲ་ཕབ། རྫོང་ཁ། སྒྲ་ཕབ། ཨིང་ལིཤ། 

ཤའི་མ། ༼ཆུ་སྨད༽ shai ma ཤལཝ། shäu harrow 

ཤའི་མའི་ཐག་པ། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

shai mai thak pa ཤལ་ཐག shä tha a rope tied on harrow 

ཤར། shar  ཤར། shâ east 

ཤི་ཀི། shi ki ཤི་ཀི། shi ki 25-chhetrum 

ཤིང་བུ་རམ། ༼ཨུ་ར༽ shing bu ram གུན་ཆ། gun cha sugar cane 

ཤིའི ་ཐག་པ། ༼ཨུ་ར༽ shi thak pa ཚར་ཐག tshâ tha a rope made of bamboo 

ཤིར་ཕན། ༼ཆུ་སྨད༽ shir phan རླྫོནམ། ’löm wet 

ཤུ་དུ་ལི། ༼ཆུ་སྨད༽ shu du li ཆུ་ར་ལ། ཤུ་དག chu da la, shu d°a  (acorus calamus) 

ཤེ་པའེ། ༼ཨུ་ར༽ she pae སནམ་ཅུམ། säm cum bean 

ཤེ་བ། she wa ར། ’ma wound 

ཤེ་མེད། ༼ཆུ་སྨད༽ she met སནམ་ཅུམ། säm cum bean 

ཤེག་པ། shek pa ལྷིགཔ། ལྷིགཔ་རྫོག lhip, lhip do testicle 

ཤེལ་དམ། she dam དམ་སྦྱིས། d°am ji/ d°am bji bottle 

ཤྫོ་ཏི་ལི། ༼ཆུ་སྨད༽ sho ti li ཇ་ཙག ༼ཚར་གྱིས་འཐག་
པའི་ཇ་ཙག་པུ་ཏ་དང་འབྲུ་ཚུ་
ཆུ་ནང་ལས་བཙག་ནིའི་ཅ་ལ་
ཅིག༽ 

j° a tsa a sieve scoop made of bamboo 

usually used to sieve boiled puta 

noodle 

ཤྫོ། sho སྫོག ཡབ། sô, yap a fallen dried leaves used in cattle 

hut and field as manure 

ཤྫོག་ཤྫོག་མེད། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

shok shok met སུན་ད། sun d°a plunger (milk) 

ཤྫོག་ཤྫོའི་སེང་། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

shok shoi seng འདེལ་ཤིང་། de shĩ daphne 

ཤྲ་ྟོན། ༼ཆུ་སྨད༽ shra tan ཤ་ྟོན། sha te a mat placed under the saddle of 

horse 

ཤྲ། ༼ཨུ་ར༽ shra ཤ། sha meat 

ཤྲབ། ༼ཨུ་ར༽ shrap རྟིང་གུ། ting gu balcony 

ཤྲམ་འཁོར། ༼ཨུ་ར༽ shram khor ལྷམ་བཅིང་། lham cing lace fastened below the knee 

around Bhutanese traditional boot 

ཤྲམ། ༼ཨུ་ར༽ shram ལྷམ། lham shoe 
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བུམ་ཐང་པའི་ཁ། སྒྲ་ཕབ། རྫོང་ཁ། སྒྲ་ཕབ། ཨིང་ལིཤ། 

ཤྲའི་མ། ༼ཨུ་ར༽ shrai ma ཤལཝ། shäu harrow 

ཤྲྫོག ༼ཨུ་ར༽ shrok ཤུགཔ། shup juniper 

ཤྲྫོག་ཤྲྫོའི་སེང་། ༼ཨུ་
ར༽ 

shrok shroi seng འདེལ་ཤིང་། de shĩ daphne 

ཤྲྫོར་ཏྫོ་ལ། ༼ཨུ་ར༽ shror to la ཇ་ཙ། ༼ཚར་གྱིས་འཐག་
པའི་ཇ་ཙག་པུ་ཏ་དང་འབྲུ་ཚུ་
ཆུ་ནང་ལས་བཙག་ནིའི་ཅ་ལ་
ཅིག༽ 

j°a tsa a sieve scoop made of bamboo 

usually used to sieve boiled puta 

noodle 

གཤམ་འབྲས། sham drä ཤམ་འབྲས། sham drä cooked rice mixed with minced 

meat, sliced pepper, coriander 

leaves, ginger etc.served to the 

guest during special occasions 

གཤྫོག་པ། shok pa གཤྫོགཔ་ཐེ། གཤྫོགཔ། shop the, shop wing 

བཤིག་གདང་། shik dang བཤུབ་གདང་། བཤིག་གདང་། shup dang, shik dang yarn swift 

བཤུར་སྐམ། shur kam བཤུར་སྐམ། shu kam steamed dried chilli 

ས་ཝར། sa war འཕརཝ། phau wolf 

ས་ལུ། sa lu སུ་ལུ། su lu a species of rhododendron 

ས་བསླང་རྟེན་འབྲེལ། sa   lang ten drel ས་བསླང་རྟེན་འབྲེལ། sa ’lã ten dre ground-breaking ceremony 

ས། sa ས། sa soil 

སན་ཇི་ནད། ༼ཨུ་ར༽ san ji nat འབྲུམ་ནད། drum nä pox, smallpox 

སན ་ཉེན། san nyen ཉིན་ནུབ། nyi nup day and night 

སན ་ཕེ་དེ། ༼ཨུ་ར༽ san phe de ནུབ་ཕྱེད། num che/ num pche midnight 

སན ་ཕྱེད། ༼ཆ་སྨད༽ san pche ནུབ་ཕྱེད། num che/ num pche midnight 

སན། san ནུབ་མྫོ། nu mo night 

སམ་ཅི་ལིང་། ༼ཨུ་ར༽ sam ci ling ནལ་གཟནམ། na zäm sparrow 

སར ་ཏི། ༼ཆུ་སྨད༽ sar ti སེརཔྫོ། sep yellow 

ར་ཅུང་། ༼ཆུ་སྨད༽ si cung རན་ཅུ། sin cu earring 

ར་ཇུང་། ༼ཨུ་ར༽ si jung རན་ཅུ། sin cu earring 

ར་མ། si ma སེན་མྫོ། se mo nail 

རང་གི། ༼ཨུ་ར༽ sing gi སེང་གེ། sẽ g°e lion 
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རང་གེ། ༼ཆུ་སྨད༽ sing ge སེང་གེ། sẽ g°e lion 

རང་ཆང་། sing chang རང་ཆང་། sing chang a kind of draught beer 

རང་ཆང་འངྫོ། sing chang thro རང་ཆང་དང་པ། sing chang d°ã ba a kind of first class draught beer 

རང་ན། ༼ཨུ་ར༽ sing nyan རལ་སྙན། si ’nyän a Buddhist flat cymbal 

རང་མ། sing ma ཆུ་རབ་འདམ་རབ། ཆུ་རྩྭ་
འདམ་རྩྭ། 

chu dzap dam dzap, chu 
tsa dam tsa 

swamp 

རན་ཀྲུ། ༼ཆུ་སྨད༽ sin tru རན་འབྲུ། sin dru pomegranate 

རན་འབྲུ། ༼ཨུ་ར༽ sin dru རན་འབྲུ། sin dru pomegranate 

རབ་སང་། sip sang ཟན་སྐྱ། z°än ca spatula 

རར་ཏི་སྐྱ་བ། ༼ཨུ་ར༽ sir ti ca wa སེར་སྐྱ། ser ca light yellow, yellowish 

རར་ཏི་ལི་ཝང་། ༼ཨུ་
ར༽ 

sir ti li wang ལུང་དམར། lũ ma reddish-orange 

རར་ཏི། ༼ཨུ་ར༽ sir ti སེརཔྫོ། sep yellow 

སུ་རའི། su rai སྫོ་རལ། so rä quiver 

 

སུད ་དི་ཀྭ། ༼ཨུ་ར༽ su di kwa མ་སྫོ། ma so mandibular,  lower teeth 

སུད ་ནིང་རྐན། ༼ཨུ་ར༽ sut ning kan མ་རྐན། ma kän lower palate 

སུན ་ལ། ༼ཆུ་སྨད༽ sun la ཕྱི་རུ། chi ru/ pchi ru evening 

སེ་སྐོརམ། ༼ཨུ་ར༽ se kom སེ་སྐོརམ། se kom sash, cross belt 

སེ་སྐོར། ༼ཆུ་སྨད༽ se kor སེ་སྐོརམ། se kom sash, cross belt 

སེ་ག་ལ། ༼ཨུ་ར༽ se ga la ཐལ་ཁ། thä kha ash 

སེ་རྟར། ༼ཨུ་ར༽ se tar སེག་རར། se dâ rasp 

སེ་རར། ༼ཆུ་སྨད༽ se dar སེག་རར། se dâ rasp 

སེག sek ཤིག shi louse 

སེག་ནབ། se nap མགུ་ཤད། gu shä comb 

སེག་སེག་མ། sek se ma སེག་སེགམ། se sem a bunch of bamboo pieces  used 

to fry soaked rice 

སེང་དུམ། ༼ཆུ་སྨད༽ seng dum ཤིང་དུམ། shĩ d°um log 

སེང་རྫོབ། seng dop ཤིང་རྫོབ། shĩ dop wooden bucket 
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སེང་སྤིན། ༼ཆུ་སྨད༽ seng pin ཤིང་སྤྱིན། shĩ cin/ shĩ pcin wood glue, fevicol glue 

སེང་རྫོམ། ༼ཆུ་སྨད༽ seng rom ཤིང་སྒྲོམ། shing drom wooden box 

སེར་ཁྲ། se thra སེར་ཁྲ། se thra a plaid weave having a 

predominantly yellow, orange, or 

red colour with other colours 

present 

 

སེར་ངོའི། ༼ཨུ་ར༽ ser ngoi རྒྱ་རེད ་དང་བྱྫོཝ ་སླ་བསྲེ་བཏབ་
སྟེ་སྐྱེས་པའི་ལྫོ་ཐྫོག 

  a yield from mixed cropping of 

buckwheat and sweetbuckwheat 

སེར་བ། ༼ཨུ་ར༽ ser wa སེརཝ། seu hailstone 

སེར་སྦ། ༼ཆུ་སྨད༽ ser ba སེརཝ། seu hailstone 

 

སེར་ཤྫོག་མིན་དུ། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

ser sho min du སེར་ཤྫོག་མེ་ཏྫོག se sho me to marigold 

སྫོ་སྨན། ༼ཨུ་ར༽ so ’man དུག་ཤིང་ྟོར་གོ། བྱི་ཙི་ྟོར་
གོ།  

d˚u shi t a g˚o,  

j°i tsi ta go/ bj°i tsi ta go 

(datura stramonium) 

སྫོག་ལེ། so le སྫོག་ལེ། so li saw, hacksaw 

སྫོག་སྫོ་མ། ༼ཨུ་ར༽ sok so ma སྫོག་སྫོགམ། so som sandpaper 

སྫོག་སྫོགམ། ༼ཆུ་སྨད༽ sok som ༡. ཁུ་རུ། 
༢. སྫོག་སྫོགམ། 

1. khu ru  
2. so som 

1. dart 

2. sandpaper 

སྫོན། son སྫོན། sön seedcorn, seed, germ 

 

སང་། sang སང་། sã balance 

སྲུ་ཇ། su ja སྲུ་ཇ། su j°a a churned butter tea 

སྲུ་མང་། ༼ཆུ་སྨད༽ su mang ཇ་སྲུམ། j°a sum churn (tea) 

སྲུམ། ༼ཨུ་ར༽ sum ཇ་སྲུམ། j°a sum churn (tea) 

སླ་ང་། ༼ཨུ་ར༽ ’la nga ལྷ་ང ་། lha nga frying pan 

སླ་ངའི། ༼ཆུ་སྨད༽ ’la ngai ལྷ་ང་། lha nga frying pan 

སླག་ར་མ། ༼ཨུ་ར༽ ’ lak si ma ལ་སྒོགཔ། la gop wild garlic chives 

སླང་མ། ༼ཆུ་སྨད༽ ’lang ma ཨུབ། ཨ་སྦུ། ’up, ’a bu buttock 

སླམ་སྦ། ༼ཆུ་སྨད༽ ’lam ba འདབ་མ། da ma leaf 

སླི་བ། ’li wa ཀི་ཤིག ki shi flea 
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སླིག ’lik ཁམ།  kham peach 

སླིང་། ༼ཆུ་སྨད༽ ’ling ཀོང་ཙེའི་ནང་རས། kõ tse nã dzä pine nut, pine seed 

སླིང་མན། ༼ཆུ་སྨད༽ ’ling man ཀོང་ཙེའི་ནང་རས། kõ tse nã dzä pine nut, pine seed 

སླིད། ༼ཆུ་སྨད༽ ’lit ཨེ་ཁུག ’e khu stair, staircase, step, ladder 

སླེ་སླེ། ’le ’le ར། ra goat 

སླྫོག་ཐག ’lok thak གློ་ཐག ’lo tha girth 

སླྫོབ༌ཕྫོན། ༼ཨུ་ར༽ ’lo phon སླྫོབ་དཔྫོན། ’lo b°ö 1. teacher  

2. trisquare 

གརར་སྐུ། ༼ཨུ་ར༽ sir ku གསེར་སྐུ། se ku a statue made of gold 

གསུམ། sum གསུམ། sum three 

གསེབ་ལམ། sep lam གསེབ་ལམ། sep lam trail, byway, narrow path 

གསེབ། sep གསེབ། sep stallion 

གསེར་ཀུངམ། ser kum གསེར་ཀོང། se kom golden butterlamp cup 

གསེར་སྐུ། ༼ཆུ་སྨད༽ ser ku གསེར་སྐུ། se ku a statue made of gold 

གསེར་སྐྱེམས་ཕུད་ཀོང་། 
༼ཆུ་སྨད༽ 

ser kem phü 

kong 
གསེར་སྐྱེམས་ཕུད་སྐྱོགས། se kim phü co libation offering bowl 

གསེར་སྐྱེམས་ཕུད ་ཅུང་། 
༼ཨུ་ར༽ 

ser gem phu 

cung 
གསེར་སྐྱེམས་ཕུད་སྐྱོགས། se kim phü co libation offering bowl 

གསེར་ཁྲི། ser thri གསེར་ཁྲི། se thri 1. golden throne  

2.  royal throne 

གསེར་། ser nya གསེར་། se nya 1. goldfish 

2. goldenfish, one of the 

eight auspicious 

symbols 

གསྫོད་ནབ། ༼ཆུ་སྨད༽ sö nap མགུ་ཤད། gu shä comb 

གསྫོབ་ཤེན། ༼ཨུ་ར༽ sop shen ལག་ཆུ། la chu a type of bamboo basket used to 

store wool and grains 

བསང་རས། ༼ཆུ་སྨད༽ sang dzä བསང་རས། sã dzä articles used in purification rituals 

བསང་ཟའི། ༼ཨུ་ར༽ sang zai བསང་རས། sã dzä articles used in purification rituals 

བསང། sang བསང། sã incense 

བར་རང་། ༼ཨུ་ར༽ si sing བསེ་ཤིང་། se shi lacquer tree 

བརལ་སྐམ། si kam བརལ་སྐམ།  si kam dried pork slice 
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བསེ། se  བསེ། se lacquer 

ཧ་ཟེ་མ། ༼ཨུ་ར༽ ha ze ma ཟིམ་ཚི་དམརཔྫོ། ཞིམ་ཙི་
དམརཔྫོ། 

z°im tshi ’map, zh°im tsi 
’map 

(amaranthus hybridus 

var.erythrostachys) 

ཧ་ཡང་། ༼ཆུ་སྨད༽ ha yang ཀ་ལ་རམ། ka la dzam pot 

ཧ་ལི། ༼ཨུ་ར༽ ha li རྒུན་འབྲུམ་མའི་རིགས་ཅིག  a type of grape 

ཧེམ། ༼ཆུ་སྨད༽ hem ཧེམ། hem shovel 

ཧྫོ་སྐམ། ho kam ཧྫོ་སྐམ། ho kam sliced dried green chilli 

ཧྫོག་པ། hok pa ཧྫོག་ཀ། ho ka hole 

ཧྫོར ་ཁྲ། ho thra ཧྫོར་ཁྲ། ho thra a plain weave cloth usually with 

pink, blue and red colours 

ཧྱ་དབང་། ༼ཨུ་ར༽ hya  ’wang ལྷ་ཁང་། lha kha temple 

ཧྲ་ས་ཟིང་དག hra sa zing dak ཁྲ༌བམྫོ།  thra b°am hybrid cattle 

ཧྲ་གསར། ༼ཆུ་སྨད༽ hra sar ཁྲ་གསར།  ཁྲ་གསརཔ། thra sar,  thra sap new pattern 

ཧྲ། ༼ཆུ་སྨད༽ hra ༡. བྱ་ཁྲ། 
༢. ཁྲ། ཁྲ་བཀོད། 

1. j°a thra / bj°a 
thra  

2. thra, thra kö 

1. hawk, kite  

2. pattern 

ཧྲི་དི་ཤིང་། ༼ཆུ་སྨད༽ hri di shing སྒྲིལ་ཤིང་། dri shi rolling pin 

ལྷ་དར། lha dar ལྷ་དར། lha d°a a large prayer flag 

ལྷུང་བཟེད། lhung ze ལྷུང་བཟེད། hũ ze begging bowl 

ལྷེམ། ༼ཨུ་ར༽ lhem ཧེམ། hem shovel 

ལྷྫོ། lho ལྷྫོ། lho south 

ཨུ་གུ། ༼ཆུ་སྨད༽ ’u gu ཨ་ཁུ། ཨ་ཀུ། ’a khu, ’a ku 1. paternal uncle 

2. step father 

3. husband of maternal 

aunt 

ཨ་གུ། ’a gu ཨ་ཁུ། ཨ་ཀུ། ’a khu, ’a ku 4. paternal uncle 

5. step father 

6. husband of maternal 

aunt 

ཨ་ཇོ།  ’a jo ཕྫོ་རྒནམ། pho gäm 1. elder male sibling 

2. older men 

ཨ་ཐང་དམར་ཁྲ།  a dang   mar 

thra 

ཨ་ཐང་དམར་ཁྲ། ’a da ’ma thra a striped cloth with regular 

patterns having predominantly red 

or yellow colour with other 

colours present 

 

ཨ་སྦ། ’a ba ཨ་པ། ’a pa father 

ཨ་མ། ༼ཨུ་ར༽ ’a ma ཨའི། ’ai mother 
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ཨི་མིང་། ༼ཆུ་སྨད༽ ’ i ming ཨམ་ཅུངམ། ’am cum 1. step mother 

2. maternal aunt 

3. wife of paternal uncle 

ཨ་མིང་། ༼ཨུ་ར༽ ’a ming ཨམ་ཅུངམ། ’am cum 1. step mother 

2. maternal aunt 

3. wife of paternal uncle 

ཨ་ཙ་ར།  a tsa ra ཨ་ཙ་ར། ’a tsa ra clown, jester 

ཨ་ཞང་། ༼ཆུ་སྨད༽ ’a zhang ཨ་ཞང་། ’a zh°a 1. maternal uncle 

2. husband of paternal 

aunt 

ཨ་ཞི། ༼ཆུ་སྨད༽  a zhi ཨ་ཞིམྫོ། ’a zhim 1. elder female sibling 

2. older women 

3. queen 

ཨ་ཞེ་ཀོར ་ཞེ་མེད། ༼ཆུ་
སྨད༽ 

’a zhe kör zhe 

met 
ཐང་ཀེ་རལཔ། ’thã kä räp nut cracker, (nucifraga 

columbiana)  

ཨ་ཞེ། ༼ཨུ་ར༽ ’a zhe ༡. ཨ་ཞིམྫོ།  
༢. ཨ་ཞེ།  

1. ’a zhim  
2. ’a zhe 

1. elder female sibling 

2. 1. older women 

2. queen 

ཨ་ཟ། ’a za མགུ་བཙུགསམ། gu tsum women’s gown 

ཨ་ཟིང་། ’a zing སྐེད་རགས། ke ra a kind of hand-woven sash 

fastened around the waist 

 

ཨ་རག ’a ra ཨ་རག ’a ra a brewed alcoholic beverage 

 

 

ཨ་ཤང་། ༼ཨུ་ར༽ ’a shang ཨ་ཞང་། ’a zh°a 1. maternal uncle 

2. husband of paternal 

aunt 

ཨ་ཤམ།  a sham གེ་ཟ། g°e z°a maize 

ཨན་འབྲས། ’an drä ཨན་འབྲས། ’an drä persimmon 

ཨམ་ཅུ་ཀུ་ལི།  am cu ku li ཨམ་ཅུ་ཀུ་ལི། ཨམ། ’am cu ku li, ’am mango 

ཨའི་ཀ་སྤུར། ’ai ka bur ཨའི་ཀ་སྤུར། ’ai ka pur a cloth with alternate white and 

yellow  having sophisticated 

designs, on red ground 

ཨའི་ཡ། ༼ཆུ་སྨད༽  ai ya ཨང་རྒས། ’ã gä grandmother 
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བུམ་ཐང་པའི་ཁ། སྒྲ་ཕབ། རྫོང་ཁ། སྒྲ་ཕབ། ཨིང་ལིཤ། 

ཨའི་ལ། ༼ཨུ་ར༽ ’ai la ཨང་རྒས། ’ã gä grandmother 

ཨར་ཝ་བུ་ཞང་། ༼ཨུ་
ར༽ 

’ar wa bu zhang ནམ་ར་འབད་རུང་། nam ra bä rũ anytime, always 

ཨར་ཟངས། ༼ཨུ་ར༽ ’ar zang ཨར་ཟངས། ’ar z°ã a large cylindrical pot made of  

copper used for brewing ’ara 

ཨི་སྦ། ༼ཆུ་སྨད༽ ’i ba རེད། re paddy 

ཨིབ་རྒྱུག་པ། ༼ཨུ་ར༽ ’ip  juk pa འཕྱརཔ་སྦྱིག chap ji/ pchap ji buckwheat beater 

ཨིས་ཀུས། ༼ཨུ་ར༽ ’is kus སྦལ་ཁ། ཀེ་བ་སྦལ་ཁ། bä kha, ke wa bä kha chayote squash, (chayote) 

ཨུ་ཤི་ལ། ༼ཆུ་སྨད༽  u shi la ཨུ་ཤི་ལ། ’u shi la peppermint, mint 

ཨུ་ཤུ་ལ། ༼ཨུ་ར༽ ’u shu la ཨུ་ཤི་ལ། ’u shi la peppermint, mint 

ཨུ་ཧུང་། ༼ཨུ་ར༽ ’u hung འུགཔ། ûp owl 

ཨུམ་ཆུ། ’um chu ཨོམ་ཆུ། ’om chu pond, pool 

ཨུར། ’ur མདེའུ། deu a bamboo used for making arrow 

ཨེ་ཆག ༼ཨུ་ར༽ ’e cha ཨེ་ངང་། ’e ca chilli seedling 

 

ཨོ་ང་། ༼ཨུ་ར༽ ’o nga ཨ་ལུ། ’a lu 1. baby, infant 

2. child, children 

ཨོ་ང་བྱང་མ། ༼ཆུ་སྨད༽ ’o nga jang ma ཨ་ལུ་རས་སྐྱེས། ’a lu ’mä ke infant, baby 

ཨོ་ངའི་ྟོངས། ’o ngai tang བུ་ཚང། b°u tshã womb 

ཨོ་ལྫོ་མཆོ་ཏྫོ། ༼ཨུ་ར༽ ’o lo cho to ཨོ་ལ་ཚལ། ’o la tshä orchid ,(cymbidium erythraeum) 

ཨོང་ངག་པ། ༼ཨུ་ར༽ ’ong thrak pa ཨ་ལུ་རས་སྐྱེས། ’a lu ’mä ke infant, baby 

ཨོམ་ཤིང་། ༼ཆུ་སྨད༽ ’om shing ཀོ་ཀྲ། ko tra rake 

ཨོམ་སྫོ། ’om so ཨོམ་སྫོ། ’om so sock 

ཨོའི་རྫོ། ’oi ro ཆུ་འཐག་ཀུ་ཏྫོ། chu tha ku to a hole of upper millstone from 

where the grains passes to grind 

into flour 
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རྫོང་ཁ་འདི་ཉིད་ཀུན་ཏུ་དར་བ་དང་། ། 

བུམ་ཐང་ཁ་ཉིད་མི་མས་སྲུང་སྐྱོབ་དང་། ། 

ཕྱི་མི་གང་གིས་བུམ་ཐང་ཁ་སྐད་འདི། ། 

ལེཉ་པར་གཟིགས་ཞིབ་མཛད་ཕྱིར་འདི་ཉིད་སྤེལ། ། 
 


