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མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་དགུང་ལྫོ་༦༠ པའི་དུས་ཆེན་བརྩི་སྲུང་གི་དྫོན་ལུ་ 
ཆེད་བསྔོ་ཞུཝ་ཨིན། 

 
སྤར་དབང་། (c) ༢༠༡༥ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྫོགས། 
སྤར་དབང་ཧྲིལ་པྫོར་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྫོགས་ལུ་ཡྫོདཔ་ལས་ ཡིག་ཐྫོག་གི་གནང་བ་
མེད་པར་ དཔེ་དེབ་འདི་ བསྐྱར་སྐྲུན་དང་ཆ་ཤས་ཀྱི་དཔེ་བཤུས་ཚུ་ག་གིས་ཡང་འབད་མི་
ཆོག 
 
པར་ཐེངས།   པར་ཐེངས་དང་པ། སྤྱི་ལྫོ་༢༠༡༥ 
རྫོམ་སྒྲིག   བཀྲིས་ཚེ་དབང་། 
ཞུན་དག  དྲུང་འཚྫོ་ཀརྨ་ དགེ་ལེགས། གསྫོ་བའི་སླབ་སྫོན་པ་ འགྱུར་

མེད་འབྲུག་པ། བཀྲིས་ཚེ་དབང་། 
སྒྲིག་བཀོད་དང་བཀོད་རིས། བསན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ། 
དཔེ་སྐྲུན།   རྫོམ་རིག་སྡེ་ཚན། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྫོགས། 
པར་བཏབ་ས།   སྤུན་གཉིས་མཐུན་འབྲེལ་པར་སྐྲུན་དང་དཔེ་སྐྲུན་ཁང། 
རྒྱལ་སྤྱིའི་དེབ་ཨང་། ISBN ༩༧༨-༩༩༩༣༦-༡༥-༢༣-༡ 
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ཆེད་བརྗོད། 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ སས་ཡྫོན་ནན་པའི་མི་སྡེ་གགག་ལུ་བ ྫོོ་ི་གི་བརྫོན་ཤུགས་སྐྱེད་མི་འདི་ ང་
བཅས་ར་ལུ་ དགོ་པའི་སས་ཡྫོན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཐྫོབ་མི་ཐྫོབ་དང་ དེ་ཚུ་ གོ་བ་ལེན་ཚུགས་དང ་
མི་ཚུགས་ལུ་རག་ལསཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ རྒྱལ་ཡྫོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྫོམས་དང་ནན་པའི་
མི་སྡེ་གགག་ལུ་བ ྫོོ་ ་ིའདི་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ བརྗེ་སྫོར་འབད་བའི་ཐྫོག་ལས་ ང་བཅས་རའི་ 
དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་ཐྫོག་ལས་འགྲུབ་ཐབས་འབད་དགོ། དེ་བཞིན་ 
རྒྱལ་ཡྫོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྫོམས་དང་འབྲེལ་བའི་ མི་སྡེ་འདི་ནང་གནས་པའི་ མི་དྲག་
ཞན་ཆེ་ཆུང་ག་ར་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་སྒྲིང་སྒྲི་དང་ ཡར་སྐྱེད་གཏང་ི འི ་དྫོན་ལུ་ གགག་གིས་གགག་
ལུ་གོ་བ་བརྡ་སྫོད་ཀྱི་ཐྫོག་ལས་ བཅའ་མར་གཏྫོགས་དགོཔ་ཁག་ཆེ།  
 
ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་སེར་བརྒྱ་ཆ་༦༠ ལྷགཔ་གག་ གྲོང་གསེབ་ནང་ལས་ཕར་ འཚྫོ་བ་
སྫོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སྫོད་མི་ཨིན་པའི་ཁར་ སས་ཡྫོན་ནན་པའི་མི་སེར་བརྒྱ་ཆ་༤༠ཙམ་
ཡྫོད་མི་གྲལ་ལས་ཡང་ བརྒྱ་ཆ་༢ཙམ་རྐྱངམ་གགག་ ང་བཅས་རའི་རིག་གཞུང་དང་འབྲེལ་བའི་
སས་ཡྫོན་སྦྱང་མི་ཨིནམ་ལས་ གསྫོ་བའི་ལྷན་ཁག་གིས་ སྤེལ་བའི་གསྫོ་བ་འཕྫོད་བསྟེན་གྱི་ གོ་
བརྡའི་གནས་ཚུལ་ཚུ་ མང་ཆེ་ཤྫོས་གག་ ཨིང་ལིཤ་སྐད་ཡིག་གི་ཐྫོག་ལས་འབད་དགོཔ་འཐྫོན་
དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ དེ་གིས་ གོ་བརྡ་འཕྫོད་ཚུགསཔ་ དཔྱ་གགག་དང་ འཕྫོད་མ་ཚུགསཔ་དཔྱ་
གཉིས་དེ་རེ་འཐྫོན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།  
 
དེ་འབདཝ་ལས་ གསྫོ་བའི་ལྷན་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་ ཞབས་ཏྫོག་ཕུལ་དགོཔ་ཚུ་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་
ཐབས་དང་ རྒྱལ་ཡྫོངས་སྐད་ཡིག་འདི་ ཁྱད་རིག་ལཱ་གཡྫོག་དང་འབྲེལ་བའི་སྐད་ཡིག་གགག་
ལུ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་ གསྫོ་བ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཨིང་རྫོང་ཤན་སྦྱར་ཚིག་མཛྫོད་འདི་ 
ད་རེས་འགོ་ཐྫོག་གསར་བཏྫོན་འབདཝ་ཨིན།  
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ཚིག་མཛྫོད་འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གསྫོ་བའི་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་ མི་མང་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་པའི་སྐབས་
ལུ་ རང་སྐད་རྫོང་ཁའི་ཐྫོག་ལས་ གསྫོ་བ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དྫོན་ཚུ་ གོ་བརྡ་སྫོད་ ་ིལུ་ 
ཕན་ཐྫོགས་བྱུང་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཡྫོད། གཞན་ཡང་ ཚིག་མཛྫོད་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་མིའི་ 
མི་མང་ཚུ་གིས་ཡང་ གསྫོ་བའི་གོ་བརྡ་དང་ མིང་ཚིག་ཚུ་ཧ་གོ་ཚུགས་ིའི་ཕན་ཐྫོགས་འབྱུང་
ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཡྫོད།  
 
ད་རེས་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྫོགས་ རྫོམ་རིག་སྡེ་ཚན་ཁ་ཐུག་ལས་ དེ་བཟུམ་མའི་ ཚིག་
མཛྫོད་གག་ གསར་རྫོམ་འབད་ཡྫོད་མི་འདི་ལུ་  ང་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་ ངལ་རངས་དང་བཅས་
པའི་བཀྲིས་བདེ་ལེགས་ཡྫོད ་པའི་ཁར་ ཚིག་མཛྫོད་འདི་གིས་ གཞི་འགྱམ་འབད་ཐྫོག་ལས་ མ་
འྫོངས་པའི་ནང་ ཁྱད་རིག་གི་དྫོན་ཚན་གཞན་དང་གཞན་གྱི་ཚིག་མཛྫོད་ཡང་མང་རབས་གག་ ང་
བཅས་རའི་རྒྱལ་ཡྫོངས་སྐད་ཡིག་གི་ཐྫོག་ལས་བ ྫོོ་སྟེ་ རྫོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་འདི་ ཁྱད་རིག་ཆོས་
ཚན་གྱི་སྐད་ཡིག་གག་ལུ་འགྱུར་ཚུགས་པའི་རེ་སྫོན་དང་བཅས་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཡྫོངས་ལུ་ 
ལེགས་སྫོན་གྱི་བཀྲིས་བདེ་ལེགས་ཡྫོད།  
 
    
            སས་རབ་རྒྱལ་མཚན། 
                    དྲུང་ཆེན། 
ཞེས་ སྤྱི་ལྫོ་༢༠༡༥ ཟླ་༡ པའི་སྤྱི་ཚེས༢༦ ལུ། 
འབྲུག་གི་རྒྱལ་ས་ཐིམ་ཕུག
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རྫོམ་སྒྲིག་པའི་བསམ་འཆར། 
ཨིང་རྫོང་གསྫོ་བའི་ཤན་སྦྱར་ཚིག་མཛྫོད་འདི་ ལྫོ་ངོ་གསུམ་དེམ་གག་གི་རིང་ལུ་ གསྫོ་བའི་
དཔེ་དེབ་དང་ཚིག་མཛྫོད་ དེ་ལས་ གསྫོ་བའི་ལས་རིམ་སྣ་ཚྫོགས་ཚུ་གི་ཐྫོག་ལས་ ཞིབ་
འཚྫོལ་དང་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དེ ་རྫོམ་སྒྲིག་འབད་འབདཝ་ཨིན།  
 
ཚིག་མཛྫོད་འདི ་ནང་ཡྫོད་པའི་ རྫོང་ཁའི་དྫོ་མམམ་གྱི་ཚིག་ཚུ་ག་ར་ ཆ་བཞག་ཅན་གྱི་རྫོང་
ཨིང་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ཚིག་མཛྫོད་དང་ སྐད་གཉིས་ཞན་སྦྱར་གྱི་ཐྫོག་ལས་ དཔེ་སྐྲུན་འབད་དེ་
ཡྫོད་པའི་གསྫོ་བའི་ཡིག་ཆ་དང་དཔེ་དེབ། དེ་ལས་ ཨིང་སྐད་ཀྱི་ཐྫོག་ལུ་ཡྫོད་པའི་ གསྫོ་བའི ་
ཚིག་མཛྫོད་དང་ གསྫོ་བའི་ཡིག་ཆ་མང་རབས་གག་ལུ་ རྒྱབ་རྟེན་འབད་དེ་ རྫོམ་སྒྲིག་འབད་
འབདཝ་ཨིནམ་མ་ཚད་ ཕྱིའི་གསྫོ་བ་རིག་པའི ་མཁས་མཆོག་ཌོག་ཊར་དང་ ནང་པའི་གསྫོ་
བ་རིག་པའི་དྲུང་འཚྫོ། དེ་ལས་ གསྫོ་བའི་སླྫོབ་སྫོན་པ་དང་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་
འཐབ་སྟེ་ དྫོགས་བཅོས་ཚུ་འབད་དེ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ 
བདུན་རིམ་བཞིན་དུ་ མི་མང་གི་ཕན་ཐབས་ལུ་གཏང་སྫོལ་ཡྫོད་པའི་ རྒྱང་བསྒྲགས་དྲུང་
འཚྫོའི་ལས་རིམ་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་རྟེན་འབད་དེ་ རྫོམ་སྒྲིག་འབད་འབདཝ་ཨིན། 
 
ཨིན་རུང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཡྫོངས་སྐད་ཡིག་འདི་ ད་ལྫོའི་བར་ན་ཡང་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་
བའི་སྒང་གི་སྐད་ཡིག་གག་ཨིནམ་ལས་ དེ་བཟུམ་མའི་ ཕྱིའི་གསྫོ་བ་རིག་པ་དང་འབྲེལ་བའི་
མིང་ཚིག་ཚུ་གི་དྫོ་མམམ་མེདཔ་ལས་ དེ་ཚུ་ལྫོགས་སུ་སྐད་སྒྱུར་འབད་ཡྫོད་མི་ཚུ་འཚྫོལ་ཏེ་
བཙུགས་དགོཔ་དང་ སྐད་སྒྱུར་འབད་དགོ་པའི་ལཱ་རིགས་ཡང་ མང་རབས་གག་ཐྫོནམ་ལས་
དུས་ཡུན་ཡང་རིངམྫོ་འགོར་ཡྫོད།  
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ཚིག་མཛྫོད་འདི་ རྫོམ་སྒྲིག་འབད་ིའི་དྫོན་ལུ་ རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ་མང་རབས་གག་ ལག་
ལེན་འཐབ་ཡྫོདཔ་དང་ དེ་ཚུ་གི་ཐྫོ་ཡང་ དཔེ་དེབ་འདི་གི་རྒྱབ་ཁར་ རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ་ཀྱི་
ཐྫོ་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡྫོད། དཔེ་དེབ་འདི་གིས་ གཙྫོ་བྫོ་ ཕྱིའི་སྐད་ཡིག་གི་ཐྫོག་
ལས་ གསྫོ་བ་རིག་པའི་ནང་མཁས་མཆོག་སྦྱྫོང་སྟེ་ ང་བཅས་རའི ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ གསྫོ་
བའི་ཞབས་ཏྫོག་ཞུ་མི་གི་ དྲུང་འཚྫོ་ཚུ་དང་ གསྫོ་བའི་ལས་བྱེད་ཚུ་གིས་ ང་བཅས་རའི་སྤྱིར་
བཏང་འབྲུག་མི་ ཨིང་སྐད་མ་སས་མི་གི་ནདཔ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ གོ་
བརྡ་སྫོད་ ་ིལུ་ཕན་ཐྫོག་བྱུང་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ དཔེ་འདི་གིས་ གཞི་འགྱམ་
འབད་དེ་ མ་འྫོངས་པའི་ནང་ དྲུང་འཚྫོ་དང་གསྫོ་བ་རིག་པའི་མཁས་པ་ཚུ་གིས་ གསྫོ་བ་
དང་འབྲེལ་བའི་དཔེ་དེབ་དང་ ཚིག་མཛྫོད་མང་རབས་གག་ ང་བཅས་རའི་ རྒྱལ་ཡྫོངས་
སྐད་ཡིག་ནང་ལུ་བཏྫོན་ཏེ་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཡྫོངས་སྐད་ཡིག་གོང་འཕེལ་ལུ་ ཕན་ཐྫོག་
བྱུང་ཚུགས་པའི་རེ་བ་དང་སྫོན་ལམ་ཡྫོད། 
 
             
         བཀྲིས་ཚེ་དབང་།  
        རྫོམ་སྒྲིག་པ། 
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(Aa) 

abalienation འཆོལ་ལྫོ་སྫོ་ལྫོ། སེམས་ཏན་ཏན་མེད་འགྱོ་བ། 
abarticulation ཚིགས་དཀྲུག་པ། རྐངམ་དང་ལག་པའི་ཚིགས་དཀྲུག་ི། 
abdomen ཕྫོཝ། རྒྱུ་མ་ནང་ཁྲོལ་སྫོགས་གནས་སའི་གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག  
abnormal རྐྱེན་ཅན།  གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་དབང་པྫོ་གང་རུང་མ་ཚང་བ་ཡངན་

སྐྱོན་ཕྫོག་ཡྫོད་པ། 
abo system ཁྲག་སྡེ་དབྱེ་རིམ། ཁྲག་གི་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཐངས་ཀྱི་རིམ་ལུགས། དཔེར་ན། ཁྲག་སྡེ་ 

a ཡངན་ b ཡངན་o ཡངན་ab ཨིན་མས་སྫོགས།  
abort ཨ་ལུ་མངལ་ལས་བཏྫོན་

གཏང་ི །  
བུ་ཚང་ནང་ བུ་སྫོན་ཆགས་ཞིནམ་ལས་ ཨ་ལུའི་ཚད་གཞི་མ་
ཚང་བའི་ཧེ་མ་ལས་ སན་དང་གཤག་བཅོས་གང་རུང་གི་ཐྫོག་
ལས་ ཨ་ལུ་མངལ་ལས་བཏྫོན་གཏང་བའི་ལཱ།  

abortion མངལ་བཤལ།  སན་དང་གཤག་བཅོས་གང་རུང་གི་ཐྫོག་ལས་ ཨ་ལུ་ཕྫོཝ་ནང་
ཆགས་སྟེ་ བདུན་ཕག་༢༠ཡངན་ ཉིན་གྲངས་༡༣༩འི་ ནང་
འཁོད་ ཡངན་ མངལ་ནང་ལུ་ཆགས་ཡྫོད་པའི་ཨ་ལུ་འདི་ 
ལྗིད་ཚད་ གཱི་རམ་༥༠༠ མ་ལངམ་ལས་ མངལ་ལས་བཏྫོན་
གཏང་བའི་ལཱ།  

abortionist མངལ་བཤལ་མི།  ཁྲིམས་དང་མ་མཐུན་པར་ སན་དང་གཤག་བཅོས་ཀྱི་ཐྫོགས་
ལས་ ཨ་ལུ་མངལ་ལས་བཏྫོན་གཏང་མི། 

acapnia  དབུགས་རླངས་ཉུང་བ།  ཁྲག་ནང་ལུ་ ཕྱི་ཁར་བཏང་བའི་དབུགས་རླངས་ཀཱར་བྫོན་ཌའི་
ཨོག་སའིཌི་ཀྱི་ ཚད་ཉུང་བ། 

ache ཟུག ན་ཟུག  མགོ་ཏྫོག་གི་ན་ཟུག་བཟུམ། ཟུག་རྐྱབ་པའི་དྫོན། 
acne དང་བྱེམ།  

དང་བྱེམ་ཁ་གནགཔྫོ།  
གདྫོང་ཁར་ལུ་བོྫོ་བལ་ ཆུ་འབུར་བཟུམ་སྦེ་ ཐྫོན་པའི་པགས་
ནད་གག  
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aconite བཙན་དུག  བཙན་དུག་འདི་ སྫོད་མ་སས་པ་ཅན་ ཤི་ིའི་ཉེན་ཁ་ཡྫོདཔ་
ཨིན་རུང་ སན་གྱི་རྟ་འབད་ཡང་འགྱོཝ་ཨིན། 

aconites ཀི་ལི་སྫོ་ི་དང་ཚ་
ཤུགས་རྐྱབ་པའི་ན་ཚ། 

ལག་པའི་ཀི་ལི་ན་ཟུག་རྐྱབ་སྟེ་ སྫོ་ི་དང་ ཚ་ཤུགས་རྐྱབ་ི། 

aco's chamber སན་བཅོས་འགོ་དཔྫོན་
ལས་རྫོགས་བཞུགས་
ཁང་། 

སན་ཁང་ནང་ལུ་ སན་བཅོས་འགོ་དཔྫོན་ལས་རྫོགས་བཞུགས་
སའི་ཁང་མིག 

acronyx སེན་མྫོ་ཤ་འཛུལ། ལགཔ་དང་རྐང་མའི་སེན་མྫོ་ ཤ་ནང་འཛུལ་ཏེ་སྐྱེས་མི། 
acupuncture གསེར་ཁབ་སན་བཅོས། 

གཏར་སྲེག་སན་བཅོས།  
ཙག་མ་ཆགས་པའི་ལྕགས་རིགས་དང་ གསེར་ལ་སྫོགས་པ་
ལས་བོྫོ་བའི་ ཁབ་ཀྱི་ཐྫོག་ལས་ ནད་གཞི་མ་འདྲཝ་སྣ་
ཚྫོགས་ དྲག་ཐབས་ཀྱི་དྫོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སན་
བཅོས་ཀྱི་རིགས་གག སན་བཅོས་འདི་ གཙྫོ་བྫོ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ལས་ དར་དརཝ་ཨིན། 

acute ཚབ་ཆེན།  སྫོག་ལུ་ ཉེན་ཁ་ཡྫོད་པའི་ནད་གཞི་ ཡངན་ ན་ཚ། 
addict ལང་ཤྫོར་ཐལ་ི།  

ངན་གོམས་ཚུད་ི།  
ཁ་རྙོགས་ི།  

བཞག་མ་ཚུགས་པ་ཡངན་ སྫོད་ཡི་ར་སྫོད་དགོ་མནྫོ་ི། 
དཔེར་ན། སྫོས་རས་དང་གཏམ་ཁུ་ཚུ་ལུ་ ལང་ཤྫོར་ཐལ་ི། 
ཁ་རྙོགས་ི་དང་ ངན་གོམས་ཚུད་བཅུག་ི་མི་འྫོང་། 

addiction ལང་ཤྫོར། ངན་གོམས། 
ཁ་རྙོགས།  

སྫོ་རས་དང་ ཏམ་ཁུ་ཚུ་ལུ་ལང་ཤྫོར་ཐལ་བ           
                        ག                 
                                     
    ལུས་སེམས་གཉིས་ཆ་ར་                 
                                  

aids(acquired 

immune 

dficiency 

ཨེཌིསི། ཉེན་སྲུང་མེད་པར་ ལུས་འབྲེལ་འབད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཨེཆ་
ཨའི་བི་ཟེར་བའི་ ནད་འབུབ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ འཐྫོབ་པའི་ནད་
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syndrome) གཞི་གག  
ail ན་ི། ན་ཟུག་རྐྱབ་ི།  གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གང་རུང་ལུ་ ན་ཟུག་རྐྱབ་པའི་དྫོན། 
air sickness  མཁའ་ནད།  

གནམ་དུག  
གནམ་གྲུ་ནང་ལུ་ འགྲོ་འགྲུལ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ གཟུགས་
ཁམས་མ་བདེ་བར་ན་བ། 

alcohol ཆང་། ར་བཟི་བཅུག་ིའི་ནུས་པ་ཡྫོད་པའི་ འཐུང་རིགས་གག ཆང་
འདི་གིས་ གཟུགས་ལུ་གནྫོད་པ་སྫོམ་བསྐྱེལཝ་ཨིནམ་མ་ཚད་ 
ཤི་རྐྱེན་གྱི་རྒྱུ་གཙྫོ་བྫོ་གགག་ཡང་ ཆང་འདི་ཨིནམ་ལས་ ག་དེ་
དྲག་དྲག་ ཆང་འཐུང ་ི ་ལས་འམམས་དགོ། 

alcoholic ཆང་ཟེ། ཆང་དད་ཅན། ཆང་འཐུང་ི འི་དང་འདྫོད་ གནམ་མེད་ས་མེད་ཡྫོད་མི་ཡངན། 
ཆང་ལུ་ཤུགས་སྦེ་ར་ ལང་ཤྫོར་ཐལ་ཡྫོད་མིའི་མི། 

allergen གནྫོད་རས། གཟུགས་ཁར་མ་འཕྫོད་པའི་རས་རིགས། 
allergic  མ་འཕྫོདཔ། གནྫོདཔ། རས་སྦྱྫོར་ཡངན་ོས་ག་ག་ར་འབད་རུང་ོ ཝ་ད་དང་ཡངན་ 

གཟུགས་ཁར་རེག་པའི་སྐབས་ལུ་ གཟུགས་ལུ་མ་འཕྫོདཔ་
ཡངན་གནྫོད་པ་འབྱུང་བ། 

allergy མ་འཕྫོད་མི། གནྫོད་མི།  རས་སྦྱྫོར་ཡངན་ོས་ག་ག་ར་འབད་རུང་ ོ་བའི་སྐབས་ལུ་
གཟུགས་ལུ་མ་ཕན་པར་གནྫོད་པ་འབྱུང་མི། 

alzheimer's 

disease 
ཀླད་ནད།  
ཀླད་པའི་ནད། 

མི་རྒན་ཤྫོས་ཚུ་དྲན་པ་མམམ་བཅུག་པའི་ནད ་གཞི་གག  

ammonia དྲི་ཅན་རས་རླངས།  
དྲི་ཅན་རས་ཆུ། 

གས་རས་བོྫོ་ི་དང་ག་ག་གུ་ག་འཕྱག་ིའི་དྫོན་ལུ་ལག་ལེན་
འཐབ་པའི་དྲིམ་དུག་དྲག་ཡྫོད་པའི་རས་རིགས་གག 
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amnesia དྲན་མམས།  དྲན་པ་མམས་པའི་ནད་གཞི་གག ནད་གཞི་འདི་གཙྫོ་བྫོ་ ནད་
གང་རུང་གིས་ ཀླདཔ་ལུ་གནྫོད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཡངན་ 
ཀླདཔ་ལུ་གནྫོད་པ་གཞན་ཕྫོགས་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་དྲན་པ་མར་
མམས་འགྱོ་བའི་ནད་གཞི་གག  

anadipsia སྐོམ་ཚིག་ལངས་ི། ཁ་ཤུགས་སྦེ་སྐོམ་ི།  
anaemia ཁྲག་ཉུང་ནད།  

ཁྲག་མམས་ནད།  
གཟུགས་ཁར་ལུ་ཁྲག་ལངམ་སྦེ་མེདཔ་ཡངན་ དགོ་པའི་ཚད་
གཞི་ལས་ཉུངམ་འགྱོ་བའི་ནད་གཞི་གག 

anaesthesia དྲན་མམས་སན་བཅོས།                                   གིས་    
                 ནདཔ་འདི་                  
        

anaesthesiologist འགོག་སན་མཁས་
མཆོག  

གཤག་བཅོས་ལཱ་སྫོགས་པ་རྐྱབ་ིའི་དྫོན་ལུ་ ནད་པ་གིས་ཟུག་
མ་ཚྫོརཝ་སྦེ་བཞག་ཐབས་ལུ་ དྲན་པ་ཉ   བཅུག་    
                                       

anaesthesiology འགོག་སན་རིག་པ། འགོག་སན་གྱི་སྐོར་ལས་ སླྫོབ་སྦྱྫོང་འབད་ིའི་ཆོས་ཚན། 
anatomy གཟུགས་ཀྱི་རིག་པ། སྫོག་ནན་སྫོག་ཆགས་ཀྱི་གཟུགས་དང་། གཟུགས་ཀྱི་ཆས་ཤས་

ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ལྷབ་ི་ཡྫོད་པའི་ཆོས་ཚན་གག 
ancylostomiasis ཁྲག་ཉུང་གི་ན་ཚ་འཐྫོབ་

པ། 
ནད་འབུབ་ཀོ་ཀྲ་དང་ ཡངན་ ནད་འབུབ་ལེ་ཤ་གིས་གནྫོད་མི་
ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཁྲག་གི་ཁམས་ཕན་དམརཔྫོ་མེདཔ་གཏང་མི་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་ ཁྲག་ཉུང་གི་ན་ཚ་འདི་འཐྫོབ་ཨིན། 

anephric མཁལ་རྡྫོག་མེདཔ། གཟུགས་ཀྱི་ནང་ཁྲོལ་ མཁལ་རྡྫོག་མེདཔ། 
anepia ཁ་སླབ་མ་ཚུགསཔ། 

ཡི་གུ་ལྷག་མ་ཚུགསཔ། 
ནད་གཞི་འདི་ སྐད་ཡིག་དང་འབྲེལ་བའི་ཀླད་པའི་ཆ་ཤས་ལུ་ 
གནྫོདཔ་བྱུང་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཁ་སླབ་མ་སསཔ་དང་ ཡི་གུ་ལྷག་
མ་སསཔ་ འགྱོ་བའི་ནད་གཞི་གག་ཨིན། 
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anesthetic འགོག་སན།  
དྲན་མེད་ཀྱི་སན།  

གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གང་རུང་ལུ་                
        ཚྫོར་བ་མེདཔ་བོྫོ་   ནུས་པ་ཡྫོད་པའི་    

anesthetist འགོག་སན་མཁས་
མཆོག  

འགོག་སན་གྱི་སྐོར་ལས་མཁས་པ་སྦྱྫོང་ཡྫོད་པའི་དྲུང་འཚྫོ། 

aneuploidy ཚུལ་མིན་རིགས་རྒྱུན་
ཁམས་ཕན་ནན་པ། 

རིགས་རྒྱུན་ཁམས་ཕན་ཚུལ་དང་མ་མཐུན་སྦེ་ཡྫོད་པའི་གནས་
སངས། 

aneurysm ཁྲག་ར་དང་དྫོན་ཧིང་གི་
བར་བཅད་སྫོ་ནད། 

དྫོན་ཧིང་གི་བར་བཅད་དང་ ཁྲག་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མིའི་ར་
གང་རུང་ཕད་ཅུང་བཟུམ་སྦེ་སྫོ་པའི་ན་གཞི་གག 

angiectasis ཁྲག་ར་སྤྲིང་བ།  སྤྱིར༌བཏང༌ཁྲག་ར་ ཡངན་ ཁྲག་ཁམས་དཀར་པྫོ༌ 
རྒྱུ༌སའི༌ཁྲག༌ར༌སྤྲིང༌བ། 

angiitis, angitis ཁྲག༌ར༌སྫོ་ི་དང་ཚ་
ཤུགས་རྐྱབ་པ། 

ཁྲག༌ར༌སྫོ་ི་དང་ཚ་ཤུགས་རྐྱབ་ི། 

angina བསམ༌ཟུག༌ཤུགས༌ཅན། ག༌ག༌གགག༌གིས༌བསམས༌དྫོ༌བཟུམ༌མའི༌ཟུག༌རྐྱབ༌པ། 

angiogenesis ཁྲག་ར་ཆགས་པ། ཁྲག་ར་ཆགས་ཐངས། 
angiology ཁྲག་རའི་རིག་པ། གཟུགས་ནང་ལུ་ཁྲག་ཕར་ཚུར་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མིའི་རའི་

རིགས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ལྷབ་པའི་སས་བྱའི་ཡྫོན་ཏྫོན། 
angioplasty ཁྲག་རའི་གཤག་བཅོས། ཁྲག་ར་མེད་ཐལ་ཡྫོད་མིའམ་གནྫོད་པ་ཕྫོག་ཡྫོད་མི་ཚུ་གཤག་

བཅོས་ཐྫོག་ལས་སན་བཅོས་འབད་བ། 
angiostenosis ཁྲག་ར་བསམས་པ། ཁྲག་ར་གགག་ཡངན་མང་སུ་གགག་བསམས་པའི་དྫོན། 

angiotrophic ཁྲག་རའི་ོས་བཅུད། ཁྲག་ར་དང་འབྲེལ་བའི་ོས་བཅུད། 
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anisakiasis ཕྫོཝ་དང་རྒྱུ་མ་ནང་ 
ཁྲོལ་ཆུང་བའི་ནད་གཞི། 

རྒྱ་མཚྫོ་ནང་གི་མ་རིགས་ལུ་གནས་པའི་ནད་འབུབ་ ཨ་ི་ས་ཀི་
ཌ(anisakidae) ཟེར་མི་གིས་ ཕྫོཝ་དང་ རྒྱུ་མ་ནང་ཁྲོལ་
ཆུང་བ་ཚུ་གི་ནང་ན་ལུ་ཡྫོད་པའི་ནང་ཤབས་བཟུམ་མའི་ཤ་འདི་ 
ོ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཐྫོབ་པའི་ནད་གཞི། 

ankel རྨིག་ཅུང༌། 
 

ངར་གདྫོང་དང་རྐང་མའི་རྒྱ་ལེབ་གཉིས་གགག་ཁར་མཐུད་པའི་
མཐུད་མཚམས་རུ་ཏྫོ། 

anisomastia ཆེ་ཆུང་མ་མམམ་པའི་
ཨོམ། 

ཨོམ་གཉིས་སྫོམ་ཆུང་མ་འདྲཝ་སྦེ་ཡྫོད་མི། 

anmeophobia རླུང་དང་ཐན་པ་ལུ་
འདྲྫོག་ཟུག 

རང་བཞིན་གྱིས་རླུང་དང་། ཐེམ་པ་ཟེར་ཆར་ཆུ་མེད་པ་ས་ག་ར་
སྐམ་འགྱོ་མི་ལུ་སེམས་ཀྱི་གདིང་ལས་རང་འདྲག་ཟུག་ཡྫོད་མི། 

anopheles གོན་དྫོམ་རིགས་གག  ཚད་པའི་ནད་གཞི་སྐྱེལ་མི་གི་གོན་དྫོམ།  
anopsia མིག་ཡ་སྐྱོན་ཅན། མིག་ཏྫོ་གགག་ལུ་སྐྱོན་ཕྫོག་ཡྫོད་མི། 
anorexia ོ་ཁམས་མམས་པའི་

ནད་གཞི།  
ོ་ཁམས་མེདཔ་འགྱོ་བ། 

ནད་གཞི་འདི་གཙྫོ་བྫོར་ཨམ་སྲུ་ཚུ་ལུ་ཐྫོབ་ཨིནམ་དང་ དེ་ཡང་ 
གཟུགས་ཀྱི་མམས་ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་བཏག་འྫོང་མནྫོ་སྟེ་ 
བཞེས་སྒོ་མ་བོའ་བར་སྫོད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ོ་ཁམས་མེདཔ་
འགྱོ་བའི་ནད་གཞི་གག་ཨིན།  

anosmia དྲིའི་དབང་པྫོ་མམས་པ། དྲིའི་དབང་པྫོ་མམས་སྟེ་ དྲི་ཚྫོར་ི་མེདཔ་འགྱོ་མིའི་ནད་གཞི་
གག་ཨིན།  

anostosis རུ་ཏྫོ་སྐྱེན་ཅན་འབད་
འབྱུང་ི ། 

གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གང་རུང་གི་རུ་ཏྫོག་ཚུལ་དང་མ་མཐུནམ་
སྦེ་སྐྱེ་ི། 

anoxemia སྫོག་རླུང་མར་འབབ། ཁྲག་ནང་ལུ་སྫོག་རླུང་དགོ་པའི་ཚད་ལས་ཉུངམ་འགྱོ་བའི་ནད་
གཞི་གག 

anoxia སྫོག་རླུང་མེདཔ། གཟུགས་ཁར་སྫོག་རླུང་མེདཔ། 
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anthrax ཨེན་ཐེ་རེགས། ནད་འབུབ་ བ་སི་ལཱས་ ཨེན་ཐ་རསི་ (bacillus 
anthracis) ཟེར་མི་འདི་གིས་ གཙྫོ་བྫོ་སྒོ་ནྫོར་སེམས་ཅན་
ཚུ་ལུ་ བཀལ་བའི་འབུ་ནད་ཅན་གྱི་ནད་གཞི་གག་ཨིན། མི་ཚུ་
གིས་ ནད་གཞི་འདི་ཡྫོད་པའི་སྒོ་ནྫོར་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ལགཔ་
འདྫོགས་མི་དང་། ནད་གཞི་འདི་ཡྫོད་མིའི་སྒོ་ནྫོར་སེམས་ཅན་
གུ་ སྫོག་ཆ་ཆུང་བ་ཚུ་གིས་ སྫོ་བཏབ་པའི་བཤུལ་ལས་ སྫོག་
ཆགས་འདི་གིས་སྫོ་བཏབ་པའི་མི་ལུ་ ནད་གཞི་འདི་འབུཝ་
ཨིན། ནད་འབུབ་འདི་འཐྫོབ་ཡྫོད་པའི་སྒོ་ནྫོར་སེམས་ཅན་གྱི་ར་
བར་ ཉེན་སྲུང་ག་ི་ཡང་མེད་པར་ འབུངས་གཏྫོང་ལེན་
འབདཝ་ད་ ནད་འབུབ་འདི་ རླུང་མ་གིས་འབད་འབག་སྟེ་ 
མི་ལུ་བཀལཝ་ཨིན། དེ་གིས་མ་ཚད་ ནད་གཞི་འདི་ ནད་
གཞི་འདི་འཐྫོབ་ཡྫོད་པའི་ སྒོ་ནྫོར་སེམས་ཅན་གྱི་ ཀོཝ་དང་ 
ཀོཝ་ལས་བོྫོ་ཡྫོད་པའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ལས་ཡང་འབུཝ་ཨིན།  

antiarrhythmic ཚུལ་མིན་གི་དྫོན་ཧིང་
འཕར་ཚད། 

དྫོན་ཧིང་གི་འཕར་ཤུགས་ཨ་རྟག་དང་མ་འདྲཝ་སྦེ་ ཤུགས་སྦེ་
ར་སྤར་ི་ཡངན་ ལྷྫོད་སུ་གག་སྦེ་སྤར་ི། 

antibiotic སྲིན་སན། ནད་འབུབ་ཚུ་ལས་བཀག་ཐབས་ཀྱི་དྫོན་ལུ་ སྔོ་ཤིང་ ཧམ་སྤུ་ 
ཡངན་ བེག་ཊི་རི་ཡ་ (bactria) སྫོགས་ལས་བོྫོ་ཡྫོད་
པའི་སན་གྱི་རིགས་གག 

antibody ནུས་གཟུགས། མི་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་གཟུགས་ནང་ལུ་ ནད་གཞི་ལས་
བཀག་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་ཡྫོད་པའི་ཆ་ཤས་གག 

anticoagulant ཁྱེགས་འཇོམས། གཟུགས་ཀྱི་ཁྲག་ཚུ་ཁྱེགས་ི་ལས་འཇོམས་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་
ཡྫོད་པའི་རས་རིགས་གག 

antidote དུག་འཇོམས།  
ནད་འཇོམས། 

གཟུགས་ཁར་ལུ་ཚུད་པའི་དུག་དང་ནད་གཞི་ཚུ་གི་ནུས་པ་
འཇོམས་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་ཡྫོད་པའི་ རས་རིགས། 
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antiemetic ཁམས་དྭངས་སན།  ཁམས་ཕྫོགས་རྐྱབ་ི་ལས་བཀག་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་ཡྫོད་པའི་
སན། 

anti-enzyme བཞུ་ནུས་འཇོམས་རས།  གཟུགས་ནང་ལུ་བཞེས་སྒོ་བཞུ་ི་གི་ལཱ་འབད་མི་གག་ཨིན་པའི་ 
བཞུ་ཁུའི་ནུས་པ་མེདཔ་བོྫོ་མིའི་ རས་རིགས་གག 

antihistamine གམན་འཇོམས་སན།  རྨ་ རུལ་རུལཝ་ཚུ་འཇོམས་ི་གི་སན། 
antimalarial ཚད་ནད་འཇོམས་རས། ཚད་པའི་ནད་གཞི་ལས་བཀག་ཐབས་འབད་མིའམ་ ཚད་ནད་

དྲག་ཐབས་ལུ་ཕན་པའི་རས་རིགས་གག 
antiseptic གམན་སན། རྨ་ སན།  རྨ་ཚུ་རུལ་ི་ལས་བཀག་ི་གི་སན། 

anus ཨ་བུག གཟུགས་ཀྱི་རྒྱབ་ཀྱི་སད་ཁ་ལུ་ཡྫོད་པའི་ ཆབ་གསང་རྒྱས་པ་
ཐྫོན་སའི་ལམ། 

aorta ཁྲག་ར་གཙྫོ་བྫོ།  དྫོན་ཧིང་གི་གཡན་ཁ་ཐུགས་ ཁྲག་ཡར་མར་བཀལ་མི་གི་ཁྲག་
ར་ཚུ་ལས་ ཁྲག་ར་སྫོམ་ཤྫོས་དང་ ཁྲག་གི་འདྲེན་ལམ་
འདིགིས་ གཟུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ལས་ གློཝ་མ་བརྩིས་པའི་ 
གཞན་གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་ཕན་ག་རའི་ནང་ཁྲག་བཀྲམ་སྤེལ་
འབད་མི་གགག་ཨིན། 

aortitis ཁྲག་ར་ཚ་ཤུགས་དང་ན་
ཟུག 

ཁྲག་ར་གཙྫོ་གི་ ཕྱི་ལྤགས་ རིམ་པ་སྦེ་ཡྫོད་མི་ གགག་དང་
གཉིས་གང་རུང་ལུ་ ཚ་ཤུགས་དང་ན་ཟུག་རྐྱབ་སྟེ་དམརཔྫོ་
འགྱོ་བའི་ན་ཚ་གགག 

aortogram ཁྲག་ར་གློག་པར། ཁྲག་ར་གཙྫོ་བའི་གློག་པར། 

aortopathy ཁྲིག་ར་ནད་གཞི།  ཁྲག་ར་གཙྫོ་བྫོ་དང་འབྲེལ་བའི་ནད་གཞི། 

aortotomy ཁྲག་རའི་རྨ་ བཤུལ། ཁྲག་ར་གཙྫོ་བའི་ནང་ལུ་ རྨ་ འཐྫོན་པའི་བཤུལ་ལས་ ལུས་
པའི་རྨའི་བཤུལ། 
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aphagia ོ་ཁམས་མེད། བཞེས་སྒོ་སྫོགས་ོ་དགོ་མ་མནྫོ་བའི་དྫོན། 

aphalangia མཛུབ་མེད། ལགཔ་དང་རྐང་མའི་མཛུབ་མྫོ་མེད། 

aphtha ཁ་རྨ། ཁའི་ནང་ལུ་ ལྷབ་བཟུམ་སྦེ་ཡྫོད་པའི་སྐྱི་ལྤགས་གུ་ འཐྫོན་པའི་
རྨ། 

apnea མཚམས་འཇོག  
རྒྱུན་ཆད།  

དབུགས་འམ་བུང་གཏྫོང་ལེན་མཚམས་འཇོག་སྫོད་པའམ་ རྒྱུན་
ཆད་པ། 

appendectomy རྒྱུ་ལག་གཤག་བཅོས། གཤག་བཅོས་ཀྱི་ཐྫོག་ལས་ མེདཔ་འགྱོ་ཡྫོད་པའི་རྒྱུ་ལག་
བཏྫོན་གཏང་བ། 

appendicitis རྒྱུ་ལག་ཚ་ཤུགས་དང་
ན་ཟུག 

མེདཔ་འགྱོ་ཡྫོད་པའི་རྒྱུ་ལག་གུར་ཕྫོག་པའི་ཚ་ཤུགས་དང་ན་
ཟུག 

appendix རྒྱུ་ལག རྒྱུ་ལག་འདི་ ཕྫོ་བའི་གཡས་ཁ་ཐུགས་ལུ་ཡྫོདཔ་དང་ དེ་གིས་ 
གཟུགས་ལུ་ཕན་ཐྫོགས་སྫོམ་གག་མེད་རུང་ དེ་སྫོ་སྟེ་ན་བའི་
སྐབས་ལུ་ ཉེན་ཁ་སྫོམ་ཡྫོདཔ་ཨིན། 

appetite ོ་ཁམས། ལྫོའི་ོ་ཁམས། བཞེས་སྒོའི་ོ་ཁམས། 
appetizer ོ་ཁམས་དྭངས་ོས། བཞེས་སྒོ་ོ་ཁམས་གཏང་བཅུག་ི་གི་ོས། 
aquaporin ཆུ་ར། ཆུ་ལམ། མཁལ་རྡྫོག་དང་གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་ཕན་གཞན་ཚུ་ནང་ཆུའི་

རིགས་ཕར་ཚུ་འགྱོ་སའི་ ཆུ་རའམ་ ཆུ་ལམ།  
arachnophobia བབ་ཤནམ་འཇིགས་

སྣང་། 
བབ་ཤནམ་མཐྫོངམ་གག་ སེམས་ཁར་ལུ་འདྲྫོག་སྣང་འཆར་
བའི་དྫོན། 

arm ལག་ངར། ཕྱག་ལག་དང་ཀི་ལིའི་བར་ནའི་ལགཔ་གི་ཆ་ཤས་གགག 
arm pit ཨེ་ཙི་འྫོག ལགཔ་དང་ཕྱག་ལག་གི་མཐུད་མཚམས་འྫོག དེ་ལུ་ མཆན་

ལྫོགས་འྫོག་ཟེར་ཡང་སླབ་ཨིན།  
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aromatherapy ཧུམ་འཕུར་སན་བཅོས། སན་བཅོས་འདི་གཙྫོ་བྫོར་ སེམས་ཁམས་དང ་ཕྱི་གཟུགས་
གཉིས་ཆ་རང་ལུ་བདེ་སྐྱིད་བྱིན་ི་གི་ཐབས་ལུ་ སྔོ་ཤིང་གི་
རིགས་ལས་ཐྫོན་པའི་སྣུམ་རིགས་ཕན་ཐྫོགས་ཅན་ཚུ་ ཚུལ་
དང་མཐུན་པའི་སྒོ་ལས་ གཟུགས་ཁར་དབུར་ཏེ་    
གཟུགས་དང་ ནང་སེམས་གཉིས་ཆ་རང་ལུ་ བདེ་སྐྱེད་བྱིན་
ཚུགས་པའི་སན་བཅོས་གག་ཨིན། 

arrhythmia དྫོན་ཧིང་འཕར་ཚད་
གཏན་གཏན་མེདཔ། 

དྫོན་ཧིང་གི་འཕར་ཚད་གཏན་གཏན་མེད་པར         འཕལ་
འཕལ་མགྱོགས་སུ་དང་ འཕལ་འཕལ་ལྷྫོད་སུ་སྦེ་སྤར་བའི་
དྫོན། 

arteries ཁྲག་བཀྲམ་ར། དྫོན་ཧིང་ལས་གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གཞན་ཚུ་ནང་ལུ་ཁྲག་
བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མི་གི་ར། 

arteriectomy ཁྲག་ར་གཤག་བཅོས། ཁྲག་ར་མེདཔ་ཐལ་ཡྫོད་མི་འདི་ གཤག་བཅོས་ཀྱི་ཐྫོག་ལས་ 
བཅོས་ཁ་རྐྱབ་པའི་སན་བཅོས་གག 

artery ཁྲག་བཀྲམ་ར། དྫོན་ཧིང་ནང་ལས་ གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གཞན་ཚུ་ནང་ལུ་ 
ཁྲག་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མའི་ར། 

arthritis རུས་ཚིགས་ནད། རྐང་ཚིགས་དང་ལག་ཚིགས་ཚུ་གུ་ ཚ་ཤུགས་རྐྱབ་ི་དང་ 
དམརཔྫོ་འགྱོ་སྟེ་ སྫོ་སྟེ་ ན་ཟུག་རྐྱབ་སྟེ་ན་བའི་ནད་གཞི་
གགག 

arthropathy རུས་ཚིགས་ནད། རུས་ཚིགས་དང་འབྲེལ་བའི་ནད་གཞི། 

arthroplasty རུས་ཚིགས་གཤག་
བཅོས། 

ནད་ཕྫོག་ཡྫོད་མི་གི་ རུས་ཚིགས་ཚུ་ གཤག་བཅོས་ཀྱི་ཐྫོག་
ལས་ སན་བཅོས་འབད་ཐངས་གག 

artificial 

insemination  
ཕ་ཁབ།་ 
ཕ་སྫོན་བཙུགས་སྫོད།  

ཕྱི་གུ་སྫོགས་སྐྱེ་བཅུག་ི་གི་དྫོན་ལས་ ཕ་སྫོན་ཚུ་ཁབ་ཀྱི་ཐྫོག་
ལས་བཙུགས་ི། 
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artificial 

respiration 
དབུགས་སྒྲོན།  
བཅོས་མའི་དབུགས། 

དབུགས་ཆད་ི་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ དབུགས་ཚབ་བཙུགས་ི། 

asphyxia དབུགས་བསུབ།  
བུང་འགག བུང་བསུབ། 

བུང་གཏང་སའི་དབང་པྫོ་བསུབ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བུང་གཏང་མ་
ཚུགསཔ་འགྱོ་བ། དེ་ཡང་གཙྫོ་བྫོ་ ཆུ་ནང་ཐིམ་མི་དང་ གློག་
མེའི་གློག་ཤུགས་ཕྫོག་མི། དེ་ལས་དུག་རླུང་ལ་སྫོགས་པ་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་བྱུངམ་ཨིན། 

aspirin ཨེས་པི་རིན།  
མགུ་སན། 

ཨེ་སི་ཊིལ་ས་ལི་སའི་ལིག་ (acetylsalicylic) སྐྱུར་རས་
རིགས་ཀྱི་སྤྱི་མིང་།  

asthma དབུགས་བསག 
དབུགས་བསག་ནད། 

གནས་སྐབས་གགག་བུང་གཏྫོང་བཀག་སྟེ་ བུང་གཏྫོང་ལེན་
འཇམ་ཏྫོང་ཏྫོ་སྦེ་འབད་མ་ཚུགས་པར་ གློ་འཁོག་ི་དང་ བུང་
ཆད་དྫོ་བཟུམ་ཚྫོར་རུང་ ལྫོག་སྟེ་ཨ་རྟག་ག་ཨིན་པའི་ གནས་
སངས་ལུ་ལྫོག་ཚུགས་པའི་ནད་གཞི་གག 

astigmatism འྫོད་འགོག་མིག་རྐྱེན། མིག་ཏྫོ་པགས་ཀོ་ཚུལ་དང་མ་མཐུན་སྦེ་ སྤུབ་འྫོང་མི་ལུ་བརྟེན་
ཏེ་ འྫོད་ཚུ་མིག་གི་དབང་པྫོ་གུ་ ཐད་ཀར་མ་ཕྫོག་པར་ ཁ་
གཏྫོར་ཏེ་ཕྫོག་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མིག་ཏྫོ་ཐག་རིང་སར་ མ་མཐྫོང་
བའི་སྐྱོན། 

astringent རྨ་སན་རས་སྦྱྫོར། རྨའི་སན་བོྫོ་ི་གི་རས་སྦྱྫོར་གག 

atrophy མམས་ནད། གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གང་རུང་གི་ནུས་པ་མར་མམས་འགྱོ་སྟེ་ 
ལཱ་འབད་མ་བཏུབ་འགྱོ་བའི་ནད་གཞི། གཟུགས་མ་སྤར་བར་
སྫོད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གཟུགས་ནང་ཡྫོད་པའི་རའི་ར་རྒྱུད་ཚུ་གི་
ནུས་པ་མམས་འགྱོ་དྫོ་བཟུམ། 

audiology unit གོ་ཐྫོས་རིག་པའི་སྡེ་
ཚན། 

རྣའི་དབང་པྫོ་དང་འབྲེལ་བའི་ནད་གཞི་སན་བཅོས་ཀྱི་སྡེ་ཚན། 
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autism སེམས་ནད། སེམས་དང་འབྲེལ་བའི་ནད་གཞི། 

autopsy རྫོ་དཔྱད། ཤི་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་བལ་ིའི་དྫོན་ལུ་ རྫོ་བརྟག་དཔྱད་འབད་ི། 
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 (Bb) 

baby ཨ་ལུ་རྨས་སྐྱེས།                     
baby room ཨ་ལུ་རྨས་སྐྱེས ཁང་

མིག 
               རྨ                    
         

back རྒྱབ། ལག་ཀོ་ལས་སྐེདཔ་ཡན་ཆད་ཀྱི་གཟུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས། 
backache སྒལ་ཏྫོའི་ན་ཟུག སྒལ་ཚིགས་དང་ དེའི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཚུ་གུ་ཕྫོག་པའི་

ན་ཟུག 
backbone སྒལ་ཚིགས། ལག་ཀོ་ལས་ ཨ་བུག་གི་ལག་ལུ་ཚུན་ཚྫོད་ ཚིགས་ཚིགས་

འབད་ཡྫོད་པའི་རུ་ཏྫོ 
bacteria ཕ་འབུབ། སྤྱིར་བཏང་མིག་གི་དབང་པྫོ་གིས་མ་མཐྫོང་པར་ཕ་མཐྫོང་ཆེ་

སལ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་བལ་དགོ་པའི་སྲིན་འབུབ་ཆུང་ཀུ། 
bacteriologist ཕ་འབུབ་རིག་གནས་

མཁས་མཆོག  
མིག་གིས་མ་མཐྫོང་བའི་སྲིན་འབུབ་ཆུང་ཀུ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ 
མཁས་མཆོག་སྦྱྫོང་ཡྫོད་མི། 

bacteriology ཕ་འབུབ་རིག་གནས།  མིག་གིས་མ་མཐྫོང་བའི་སྲིན་འབུབ་ཆུང་ཀུ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་
ལྷབ་ི་གི་ཆོས་ཚན། 

baldness སྐྱ་འབྫོད་ནད་གཞི།  མགུ་ཏྫོ་ཁའི་སྐྱ་འབྫོད་དེ་ དཔྱལ་ཐེ་འགྱོ་བའི་ནད་གཞི་གག 
bandage རྨ་རས། གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གང་རུང་གུ་ རྨ་ རྐྱེན་འབྱུང་པའི་སྐབས་ 

ཁྲག་ཆད་བཅུག་ི་དང་། ཐལཝ་འཛུལ་མ་བཅུག་པར་བཞག་
ི་གི་དྫོན་ལུ་རྨའི་གུ་སྤུར་བའི་རས་གག 

barbiturate གཉིད་སན།  
ཚྫོར་འཇོམས་སན། 

གཉིད ་ལྫོག་བཅུག་སྟེ་ ཟུག་མ་ཚྫོརཝ་བོྫོ་མི་གི་སན། སན་
འདི་ ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་ོ་བ་གན་ ཤི་ི་གི་ཉེན་ཁ་ཡང་ཡྫོད། 
སན་འདི་གི་རིགས་མ་འདྲཝ་མང་རབས་གག་ཡྫོདཔ་ལས་ 
སན་འདི་ དྲུང་འཚྫོ་གི་ལམ་སྫོན་དང་ མ་འཁྲིལ་བར་ག་
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འཐྫོབ་སྦེ་ ོ་ི་མི་འྫོང་། 
bed  མལ་ཁྲི།       ཉ     
bed pan ཆབ་ཏྫོག ཡར ་ལྫོང་སྟེ་འགྱོ་མ་ཚུགས་པའི་ནདཔ་ཚུ་གི་ ཆབ་གསང་

བཟེད་ི་གི་ཧྫོད། 
bed sore མལ་རྨ། མལ་ཆ་ནང་ལས་ལྫོང་མ་ཚུགས་པར་ ཡུན་རངམྫོ་སྦེ་འགྱོ་བའི་ 

ནདཔ་ཚུ་གི་གཟུགས་ཁར་ལུ་ འཐྫོན་པའི་རྨ།  
behaviour སྫོད་ལམ། དེ་ལུ་འབད་བཞག་ཟེར་ཡང་སླབ་ཨིན།  
benigh འཇམ་སུ། ནད་གཞི་ཚབ་ཆེན་མེནམ། སྫོག་ལུ་ཉེན་ཁ་མེད་པའི་ནད་གཞི། 
bell's palsy གདྫོང་ར་གྲིབ་ནད། གདྫོང་གུ་ བཏྫོན་ཡྫོད་པའི་ ཡངན་ འཐྫོན་ཡྫོད་པའི་རྨ་ གཉེན་

རྒྱས་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གདྫོང་ར་ལཱ་འབདཝ་མ་བཏུབ་འགྱོ་བའི་ 
ནད་གཞི་གག  

benedict's test གུ་རམ་ཚད་ཕབ་
བརྟག་དཔྱད། 

གཟུགས་ཁར་གུ་རམ་གྱི་ཚད་ མར་ཕབ་ཀྱི་བརྟག་དཔྱད་
འབད ་ཐངས་གག 

benzocaine པགས་ཀོ་གི་ཟུག་
འཇོམས་སན། 

པགས་ཀོ་གི་ན་ཚ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཟུག་ཚུ་འཇོམས་ི་དྫོན་ལུ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་མི་གི་སན་གག 

benzoic acid མཁྲིསཔ།  མཆིན་པའི་ནང་ལས་འཐྫོན་པའི་ཆུ་སེརཔྫོ་གག  
beriberi  དུས་ཡུན་རིངམྫོ་སྦེ་ ོས་བཅུད་བའེ་ཊ་མིན་སྦི་མེད་པའི་ོས་

རིགས་ོ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གཟུགས་ནང་ོ ས་བཅུད་བའེ་ཊ་མིན་
སྦི་མེད་འགྱོ་སྟེ་ འཐྫོབ་པའི་ནད་གཞི། 

biceps ལག་པའི་ཉྭ། ཕྱག་ལ་དང་ཀི་ལིའི་བར་ན་ཡྫོད་པའི་ལག་པའི་རྩྭ། 
big toe རྐང་མའི་ཨམ་མཐེ་

བྫོམ། 
རྐང་མིའི་མཛུབ་མྫོ་གྲས་ལས་སྫོམ་ཤྫོས། 
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bile མཁྲིསཔ།  མཆིན་པའི་ནང་ལས་འཐྫོན་པའི་ཆུ་སེརཔྫོ་ དྲྫོཝྫོ་ཁག་དྲག་
འབད་ཡྫོད་མི། མཁྲིསཔ་འདི་ མཁྲིས་པའི་དུང་ཅུང་བརྒྱུད་དེ་ 
རྒྱུ་མ་ནང་ལུ་བཏངམ་ཨིན། མཁྲིསཔ་འདི་གིས་ བཞེས་སྒོ་
བཞུ་ི་ལུ་ཕན་ཐྫོགསཔ་ཨིནམ་ད་ གཙྫོ་བྫོ་བཞེས་སྒོ་ནང་ལུ་
ཡྫོད་པའི་ ཚྫོ་ཏྫོའི ་རིགས་ཚུ་ལེན་ཞིནམ་ལས་ ལྫོག་སྟེ་ར ་ 
མཆིན་པའི་ནང་ཡྫོད་པའི་ཁྲག་བརྒྱུད་དེ་ ལྫོག་བཏང་ི འི་ལཱ་
འབདཝ་ཨིན། མཁྲིས་པའི་ནད་གཞིའི་སྐབས་ལུ་ ལྒང་ཕུ་ནང་
ལས་ མཁྲིམསཔ་ཕྱི་ཁར་བཏང་ི འི་མཁྲིས་པའི་ལམ་འདི་
བཀག་སྟེ་ མཁྲིསཔ་འདི་ཁྲག་དང་ར་རྒྱུས་ཚུ་ནང་ལུ་བསག་
བཅུག་སྟེ་ གཟུགས་ཀྱི་པགས་ཀོའི་བཀྱག་སེརཔྫོ་འགྱོ་ི་དང་ 
ཆབ་གསང་རྒྱས་པའི་བཀྱག་ སྐྱ་ཐལ་ཡངན་ དཀརཔྫོ་སྦེ་ཐྫོན་
ི་དང་ ཆབ་གསང་བསྡུས་པ་ གནགཔྫོ་འཚམ་སུ་གགག་སྦེ་
ཐྫོནམ་ཨིན། ཁ་ལས་ མཁྲིསཔ་བསྐྱུར་མི་འདི་ རྒྱུ་མ་ནང་ལུ་ 
མཁྲིསཔ་བསུབ་སྟེ་ཡྫོད་པའི་རྟགས་མཚན་ཨིནམ་ལས་ 
བརྟག་དཔྱད་འབད་དགོ། 

biliousness ཁམས་ཕྫོག  བཞེས་སྒོ་གིས་ནད་གཞི་ལུ་ཕྫོག་སྟེ་ བཞེས་སྒོ་གདྫོང་ཁར་
ལྷྫོདཔ་ད་ ོ་དགོ་མ་མནྫོ་བར་ ཁ་ལས་བསྐྱུག་ི ་བཟུམ་
འབད་ི།  

biharzia སྦི་ཧར་ཛའི། མཆིན་པ་དང་གློཝ་ དེ་ལས་ མཁལ་རྡྫོ་སྫོགས་ལུ་ནད་འབུབ་
ཀྱིས་ གནྫོད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འཐྫོབ་པའི་ནད་གཞི་གག ནད་
གཞི་འདི་འཐྫོབ་པའི་མི་ཚུ་ལུ་ དྲྫོད་འབར་རྐྱབ་ི། གློ་ཁོག་ི། 
གཟུགས་ཀྱི་ར་ན་ཟུག་རྐྱབ་ི། གཟུགས་ཀྱི་པགས་ཀོ་གཡྫོ་ི་
སྫོགས་བྱུངམ་ཨིན། 

biology སྐྱེ་ནན་རིག་པ། སྐྱེ་ིའི་ནུས་པ་ཡྫོད་པའི་ སྫོག་ཆགས་རིགས་ཀྱི་སྐོར་ལས་
ལྷབ་པའི་ཆོས་ཚན། 
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bio-chemistry སྐྱེ་ནན་རིག་པ། སྐྱེ་ནན་རིགས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ལྷབ་ི་ཡྫོད་པའི་ཆོས་ཚན། 

biopsy ཤ་ཁམས་ནད་བརྟག  གཟུགས་ཁར་ལས་ཤ་ཁམས་བཏྫོག་སྟེ་ ནད་གཞི་བརྟག་
དཔྱད་འབད་ི། 

birth སྐྱེ་བ།  ལུས་རྟེན་ལེན་པ། ཨ་ལུ་སྫོགས་སྐྱེ་ི། 

birth certificate སྐྱེ་ཚེས་ལག་ཁྱེར། སྐྱེ་བའི་ཚེས་དང་ས་གནས་སྫོན་པའི་གསྫོ་བའི་ལག་ཁྱེར། 

birth control སྐྱེ་རྒྱུན་བཀག་འཛིན།  སན་དང་གསྫོ་བའི་ཐབས་སས་གང་རུང་གི་ཐྫོགས་ལས་ ཨ་ལུ་
སྐྱེ་ི་ལས་ བཀག་ཐབས་འབད་མི་འདི་ལུ་ སྐྱེ་རྒྱུན་བཀག་
འཛིན་ཟེར་སླབ་ཨིན། 

birth mark སྐྱེ་རྟགས། སྐྱེ་རྟགས་འདི་ ཚྫོས་གཞི་མ་འདྲཝ་སྣ་ཚྫོགས་ཀྱི་ཐྫོག་ལས་
འྫོངམ་ཨིན། 

birth place སྐྱེ་ཡུལ།  སྐྱེས་སའི་ས་གནས། སྐྱེས་སའི་ས་གནས། 

birth pool སྐྱེ་རྫིང་། སྐྱེ་ཝ། ཨམ་སྲུ་ཚུ་ ཨ་ལུ་སྐྱེས་ིའི་དྫོན་ལུ་ ཆུ་ཚ་ཏྫོམ་སྫོད་དེ་ཡྫོད་
པའི་ཆུའི་ཝ་ཡངན་ ཆུའི་རྫིང་། ཨ་ལུ་སྐྱེས་ིའི་ཐབས་སས་
འདི་སྤྱི་ལྫོ་༡༩༨༠འི་ནང་ འགོ་བཙུགས་ཡྫོདཔ་དང་ ཐབས་
སས་འདི་གི་ཐྫོག་ལས་ ཨ་ལུ་སྐྱེས་བའི་སྐབས་ལུ་ ཨམ་སྲུ་
ཚུ་ལུ་ སྐྱེ་ཟུག་ཉུང་སུ་རྐྱབ་ཨིནམ་སྦེ་ཐྫོན་ཏེ་ཡྫོད།  

birth rate སྐྱེ་ཚད། ལྫོ་གགག་ནང་ལུ་ཨ་ལུ་སྐྱེ་མིའི་ཚད། 
bisexual ཕྫོ་མེན་མྫོ་མེན། མཚན་མ་གཉིས་ཆ་རའི་རང་བཞིན་ཡྫོད་མི།  
bladder or   
urinary bladder 

ལྒང་འཕུ། ལྒང་འཕུ་འདི་ དཔྱིད་སད་དང་ ཕྫོ་ཅུམ་གྱི་བར་ན་ཡྫོདཔ་དང་ 
དེ་གིས་ ཆབ་གསང་བསྡུ་པ་ མཁལ་རྡྫོག་ནང་ལས་ལེན་
བཞིན་ལས་ དེ་ཁར་ བསག་བཞག་པ་ཨིན། དེ་ལས་ ལྒང་
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འཕུ་འདི་ གངམ་གག་ ཕྫོ་མཚན་དང་མྫོ་མཚན་བརྒྱུད་དེ་ ཕྱི་
ཁར་བཏྫོན་གཏངམ་ཨིན། 

bleed ཁྲག་འཐྫོན་ི།  
ཁྲག་འཛགས་ི། 

གཟུགས་ཁར་ལུ་བཏྫོན་པའི་རྨ་ དང་ ཡངན་ རང་བཞིན་གྱིས་
རྨ་ འཐྫོན་མི་དང་ གཟུགས་ཀྱི་ནང་ལུ་ཡྫོད་པའི་ ལྷ་པ་ལ་
སྫོགས་པའི་དྫོང་ནང་ལས་ཁྲག་ཐྫོན་ི། 

bleeding ཁྲག་འཛགས།  
ཁྲག་ཐྫོན།  

གཟུགས་ཁར་ལུ་བརྟེན་པའི་ རྨ ་ཆུང་ཀུ་གགག་ལས་འགོ་
བཟུང་སྟེ་ ཆབ་གསང་བསྡུད་པ་དང་ རྒྱས་པ་ གློ་ཚིལ་ལ་
སྫོགས་པ་གང་རུང་ལས་བྱུང་སྲིདཔ་མ་ཚད་ གཟུགས་ཀྱི་ཡན་
ལག་ག་རའི་ནང་ལས་ཁྲག་འཛགས་ི་ཡངན་ ཐྫོན་ི་ཚུ་བྱུང་
སྲིད་ི་ཨིནམ་དང་ དེ་ཚུ་གི་གྲངས་སུ་ ཕྫོཝ་ནང་གི་རྒྱུ་མ་ནང་
འཁྲོལ་དང་ ཁྲག་ར། མིག་ཏྫོ་དང་ཀླདཔ། དེ་ལས་ རྐང་
ཚིགས་ལག་ཚིགས་ཚུ་ལས་ཡང་ཁྲག་ཐྫོན་སྲིད།  

blind ཞརཝ།  མིག་གི་དབང་པྫོ་ལཱ་མ་འབད་བའི་དྫོན། མིག་གིས་མ་མཐྫོང་མི། 
blind spot ཚྫོར་མེད་མིག་ར། མིག་གིས་མཐྫོང་གི་ནུས་པ་མམས་ཡྫོད་པའི་མིག་ཏྫོ་གི་ར། 

blink མིག་ཁྱབ། མིག་ཏྫོ་ཁྱབ་པ། མི་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་གིས་མིག་ཏྫོ་ཁྱབ་མི་
འདི་ མིག་ཏྫོ་རླན་གསར་དང་ནནམ་སྦེ་བཞག་ི་དང་། ཕྱིའི་
འྫོད་དང་དུག་པ། ཐལཝ་ལ་སྫོགས་པ་ལས་ སྲུང་ཐབས་ལུ་ 
མིག་ཏྫོ་འདི་ཁྱབ་ཨིན།  

blister ཆུ་འབུར།                 །                      
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blood ཁྲག  ཁྲག་ར་བརྒྱུད་དེ་ གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཚུ་ནང་ལུ་སྫོག་རླུང་
དང་ ོས་བཅུད་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མི་དང་ ཕྱི་དབུགས་ 
ཀཱར་བྫོན་ཌའི་ཨོག་སའི་ཌི་དང་ གཞན་གཟུགས་ལུ་མ་དགོ་
པའི་ོས་བཅུད་ཚུ་ ཆབ་གསང་གི་ཐྫོག་ལས་ ཕྱི་ཁར་བཏྫོན་
གཏང་ི ་ལུ་ མཁོ་བའི་ཁུ་བ་དམརཔྫོ། 

blood bank ཁྲག་མཛྫོད། ཁྲག་ཚབ་བཙུགས་དགོ་པའི་ནདཔ་ཚུག་གི་དྫོན་ལུ་ ཁྲག་གི་
ཐྫོན་ཁུངས་བོྫོ་ི་དང་། མཛྫོད་ཁང་ནང་བཞག་ི། དེ་ལས་ 
ཁྲག་བརྟག་དཔྱད་འབད་སའི་ སན་ཁང་ནང་གི་ཁང་མིག 

blood cell ཁྲག་གི་ཁམས་ཕན། ཁྲག་ནང་ལུ་ཁམས་ཕན་གསུམ་ཡྫོདཔ་ད་ དེ་ཚུ་ཡང་ 
གཟུགས་ནང་ལུ་ སྫོག་རླུང་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མི་ཁྲག་གི་
ཁམས་ཕན་དམརཔྫོ་དང་། ཕྱིའི་ནད་འབུབ་ཚུ་ལས་ སྲུང་
སྐྱོབས་འབད་མི་གི་ཁྲག་གི་ཁམས་ཕན་དཀརཔྫོ། དེ་ལས་ 
ཁྲག་ར་བདའ་སྟེ་ ཁྲག་ར་བེད་དེ་ཁྲག་འཛགས་ས་ཡྫོད་མི་ཚུ་
བསུབ་མའི་ ཁྲག་གི་ཁམས་ཕན་ པེ་ལེཊ་ཟེར་གསུམ་ཡྫོད། 

blood clot ཁྲག་ཚིགས།  ཁྲག་ཚིགས་འདི་ ཁྲག་ར་ལུ་རྐྱེན་ཕྫོགས་པའི་སྐབས་དང་ 
ཡངན་ ཁམས་ཕན་མེདཔ་འགྱོ་འགྱོཝ་ནང་ལས་ ཁམས་ཕན་
ཐྫོན་པའི ་སྐབས་ལུ་བྱུངམ་ཨིན། 

blood donation ཁྲག་བྱིན། ཐུགས་རྐྱེན་ལ་སྫོགས་པ་བྱུང་བའི་ནདཔ་ཚུ་སྫོག་སྐྱབས་འབད་
ི་གི་དྫོན་ལུ་དང་། གཟུགས་ཁར་ལུ་ཁྲག་གི་ཚད་གཞི་མར་
མམས་འགྱོ་སྟེ་ ན་མི་གི་མི་ཚུ་ལུ་ ནད་གཞི་ལས་དྲག་ཐབས་
ལུ་ གཞན་མི་གག་གིས་ ཁྲག་གི་སྦྱིན་པ་གཏང་མི་ལུ་སླབ་
ཨིན། ཁྲག་གི་སྦྱིན་པ་འདི ་གཟུགས་སྫོབས་སྒྲིང་སྒྲི་ཡྫོད་མི་ 
སྐྱེས་ལྫོ་ཉུང་ཤྫོས་༡༨དང་ མཐྫོ་ཤྫོས་༦༠འབད་མི་ཚུ་གིས་ 
ཁྲག་གི་སྦྱིན་པ་བྱིན་བཏུབ། ཁྲག་གི་སྦྱིན་པ་འདི་ མི་ངོམ་
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གགག་གིས་ ཟླཝ་གསུམ་རེ་བར་ན་ ཚར་གསུམ་རེ་བྱིན་
བཏུབ། ཁྲག་གི་ཞལ་འདེབས་བྱིནམ་ད་ལུ་ ཉེན་ཁ་ག་ི་ཡང་
མེད། ཨིན་རུང་ ཁྲག་གི་སྦྱིན་པ་འདི་ གཟུགས་སྫོབས་སྒྲིང་
སྒྲི་ཡྫོད་མི་རྐྱངམ་གག་གིས་བྱིན་དགོ། ཁྲག་གི་སྦྱིན་པ་དགོཔ་
ག་ི་ལས་ཁག་ཆེཝ་ཨིནམ་དང་། དེ་ཡང་ གཙྫོ་བྫོ་ ཁྲག་ལུ་ 
ཚབ་གཞན་མེད་ི་འདི་གིས་ཨིན། ཁྲག་གི་སྦྱིན་པ་ཚར་རེ་
བྱིནམ་དང་ ཁྲག་མི་ལི་ལི་ཊར ༣༥༠-༤༥༠གི་བརྩིས་བཙགཔ་
ཨིན། ཁྲག་གི་སྦྱིན་པ་བྱིན ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ དུས་ཡིན་ཆུ་ཚྫོད་
༡གི་རིང་ལུ་ ཏམ་ཁུ་དང་ཆང་ འཐུང་ི ་མི་འྫོང་པའི་ཁར་། 
ཁྲག་བྱིན་པའི་ཉིན་མར་ ལཱ་ཤུགས་ཅན་དང་ ལུས་སྦྱྫོང་ཚུ་
འབད་ི་མི་འྫོང་། ཁྲག་གི་སྦྱིན་པ་འདི་ མི་ཡྫོད་རེ་ཡྫོད་ཚྫོད་
ཀྱིས་བྱིན་མ་བཏུབ་ཨིན། དེ་ཚུ་ཡང་ རང་གི་གཟུགས་ཁར་
ཁྲག་ལངམ་མེད་མི་ དཔེར་ན། རང་གི་གཟུགས་ནང་ལུ་ཁྲག་
གི་གནས་ཚད་ ཌི་ཨེལ་༡༢མན་ཆད་ལས་བརྒལ་མེད་མི་ཚུ་
དང་། མཆིན་པའི་ནད་གཞི་ སྡེ་ཚན་ཁ་པ་དང་ག་པ། དེ་ལས་ 
ནད་གཞི་ཨེཌིསི་དང་ ལུས་འབྲེལ་ལས་བརྟེན་པའི་ནད་གཞི་
གཞན་ཡྫོད་མི་ཚུ་གིས་ ཁྲག་གི་སྦྱིན་པ་བྱིན་ི་མི་འྫོང་མ་ཚད། 
སྫོས་རས་སྫོད་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ ཁྲག་གི་སྦྱིན་པ་བྱིན་ི་མི་འྫོང་། 
ཁྲག་གི་སྦྱིན་པ་བྱིན་མི་འདི་གིས་ གཞན་གྱི་སྫོག་སྐྱབས་འབད་
ཚུགས་པའི་ཕན་ཡྫོན་རྐྱངམ་གག་གིས་མ་དྫོ་བར་ ཕན་ཡྫོན་
གཞན་ཡང་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་ཚུ་ཡང་ ཁྱོད་ཀྱི་གཟུགས་ཀྱི་ལྗིད་
ཚད་དང་ཁྲག་ཤུགས་ དེ་ལས་ཁྲག་གི་འཕར་ཚད་ཚུ་ ཌོག་
ཊར་གིས་འབད་བརྟག་དཔྱད་འབད་ཚུགས་པའི་ཁར་ ཁྲག་
ནང་ལུ་ མཆིན་པའི་ནད་གཞི་ སྡེ་ཚན་ཁ་པ་དང་ག་པ་ དེ་
ལས་ ནད་གཞི་ཨིཌིསི་དང་ གཞན་ ལུས་འབྲེལ་ནད་གཞི་
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ཚུ་བརྟག་དཔྱད་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན།  

blood donor ཁྲག་བྱིན་མི།  
ཁྲིག་བྱིན་པ། 

ཁྲག་གི་སྦྱིན་པ་བྱིན་མི་གི་མི། 

blood group ཁྲག་སྡེ། ང་བཅས་ར ་མི་ཚུ་ག་ར་ལུ་ ཁྲག་གི་སྡེ་ཅོག་ཐདཔ་མིན་པར་མ་
འདྲཝ་ ཨེ་(a) བི་(b) ཨོ་(o) ཟེར་ཡྫོད། དེ་འབདཝ་
ལས་ རང་གཞན་གཉིས་ཆ་རང་ལུ་ཕན་ཐབསལུ་ རང་སྫོའི་ 
ཁྲག་སྡེ་སས་དགོཔ་འདི་ མི་ངོམ་རེ་རེ་བཞིན་ལུ་ཁག་ཆེ། 

blood-poisoning ཁྲག་དུག ཁྲག་ནང་ལུ་དུག་ཚུད་པ། 
blood pressure ཁྲག་ཤུགས། ཁྲག་ཤུགས་ལུ་དབྱེ་བ་གཉིས་ཡྫོད། དེ་ཚུ་ཡང་ ཁྲག ་ཤུགས་

མཐྫོ་དྲགས་དང་ཁྲག་ཤུགས་དམའ་དྲགས་གཉིས་ཨིན། 
blood sample ཁྲག་དཔེ། ཁྲག་གི་སྡེ་ཚན་བརྟག་དཔྱད་འབད་ི་ཡངན་ ཁྲག་གི་ཐྫོག་

ལས་ནད་གཞི་བརྟག་དཔྱད་འབད་ིའི་དྫོན་ལུ་བཙག་པའི་ཁྲག 
blood shot མིག་ཏྫོ་དམར་ཧུར་ཧུ། 

མིག་ཁྲག་ཅན། 
མིག་ཏྫོ་གི་ནང་ནའི་དཀརཔྫོ་མགུ་ལུ་ ཁྲག་དམརཔྫོ་སྦེ་ 
ཆགས་ཡྫོད་པ། 

blood test ཁྲག་དཔྱད། ཁྲག་གི་སྡེ་ག་ག་ཨིན་ན་དང་། ནད་གཞི་ག་ག་ཨིན་ན་བརྟག་
དཔྱད་འབད་ི་གི་དྫོན་ལུ་ གཟུགས་ཁར་ལས་ ཁྲག་བཙག་
སྟེ་ བརྟག་དཔྱད་འབད་བའི་དྫོན། 

blood 

transfusion 
ཁྲག་བཙུགས། རྐྱེན་ངན་གང་རུང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གཟུགས་ཁའི་ཁྲག་ཚད་མར་

མམས་འགྱོ་ཡྫོད་པའི་ནདཔ་ལུ་ གཞན་ཁྲག་གི་སྦྱིན་པ་གནང་
མི་ཡངན་ ཁྲག་མཛྫོད་ནང་ལུ་ གསྫོག་འཇོག་འབད་དེ་ཡྫོད་
པའི་ ཁྲག་བཙུགས་ི། 

blood vessel ཁྲག་ར། དྫོན་ཧིང་ནང་ལས་ གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་ གཟུགས་ཀྱི་
ཡན་ལག་ཚུ་ལས་ དྫོན་ཧིང་ནང་ལུ་ ཁྲག་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་
མིའི་ར། 
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bloodstream ཁྲག་རྒྱུག གཟུགས་ཀྱི་ནང་ནའི ་སྫོག་རླུང་གིས་ གློཝ་ནང་འཛུལ་ཞིནམ་
ལས་ གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གཞན་ཚུ་ནང་ཁྲག་སྤེལཝ་ཨིན། 

blushing གདྫོང་དམར། དགའ་བ་དང་ ངོ་ཚ་བའི་ཚྫོར་སྣང་སྐབས་ལུ་ གདྫོང་གུ་ཡྫོད་
པའི་ ཁྲག་ར་ཆུང་བ་ཚུ་འཕར་སྟེ་ ཁྲག་རྒྱུགས་སའི་ལམ་སྫོམ་
འགྱོ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གདྫོང་དང་ཨོལ་ལྐོགས་སྫོགས་ནང་ 
ཁྲག་ཐེབས་འཛུལ་སྟེ་ གདྫོང་དང་ཨོལ་ལྐོག་གི་བཀྱག་ 
དམརཔྫོ་འགྱོ་བ། 

blood 

temperature 
ཁྲག་གི་དྲྫོད་ཚད། ཁྲག་གི་ཚ་ཧིང་དང་བསིལ་ཧིང་། 

boil སྲིན་ཐྫོལ། 
 

གཟུགས་ཁའི་སྤུའི་ར་ཏྫོག་དང་ རྔུལ་ནག་ཐྫོན་སའི་དྫོང་ཆུང་ཚུ་
མགུར ་ནད་འབུབ་བེག་ཊི་རི་ཡ་གིས་ གནྫོད་པ་བཀལ་ཏེ་ 
གཟུགས་ཀྱི་པགས་ཀོ་དང་ཤའི་བར་ན་ རྣག་བསགས་སྟེ་ཐྫོན་
པའི་ནད་གག རྣག་འདི་ཉིནམ་གསུམ་དེམ་གག་ནང་ཚྫོསཔ་
ཨིནམ་ལས་ རྣག་པེག་སྟེ་བཏྫོན་གཏང་དགོ། 

bone རུ་ཏྫོ། གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཚུ་གགག་ཁར་བྱེལ་བཞག་ི་དང་ 
གཟུགས་ཡར་ལྫོངས་སྟེ་སྫོད་ི་དྫོན་ལུ་ ཕན་ཐྫོག་པའི་
གཟུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ས་ཀྲག་གག 

bone marrow རྐང་། རུ་ཏྫོ་གི་ནང་ན་ཡྫོད་པའི་ཆ་ཤས་ཧུམ་ཙིག་ཙིག་གགག རྐང་
འདི་གི་ལཱ་འགན་གཙྫོ་བྫོ་ར ་ ཁྲག་གི་རྒྱུ་ ཁྲག་གི་ཁམས་ཕན་
དམརཔྫོ་འདི་བོྫོ་སྟེ་ གཟུགས་ནང་ལུ་དགོ་པའི་ཁྲག་ཚུ་བོྫོ་
ི་ལུ་ཕན་གྲོགས་འབདཝ ་ཨིན། 

bone marrow 

transplant 
རྐང་ཚབ་བཙུགས། རྐང་མེདཔ་ཐལ་ཡྫོད་མི་ཚུ་གི་ཚབ་ལུ་ མེདཔ་མ་ཐལ་བར་ཡྫོད་

པའི་རྐང་བཙུགས་ི། འཕལ་འཕལ་ནདཔ་འདི་རའི་རྐང་འདི་
བཏྫོན་བཞིནམ་ལས་ ཁེགས་ཆགས་རུང་བའི་བསིལ་ན་
བཙུགས་བཞག་སྟེ་ ནད་འབུབ་ཚུ་གསད་ཞིནམ་ལས་ ལྫོག་
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སྟེ་ར་བཙུགསཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ རྐང་འདི་ 
རྐང་གི་བྱིན་པ་འཚྫོལ་ཞིནམ་ལས་ ནད་པའི་ར་རྒྱུས་དང་
མཐུན་མི་གག་འཚྫོལ་ཏེ་བཙུགསཔ་ཨིན། རྐང་ཚབ་མ་
བཙུགས་པའི་ཧེན་མ་ ནད་པའི་གཟུགས་ནང་ལུ་ཡྫོད་པའི ་རྐང་
མེདཔ་ཐལ་ཡྫོད་མི་ཚུ་ སའི་ཊོ་ཊོག་ལིག་གི་སན་རས་ཀྱི་ཐྫོག་
ལས་ མེདཔ་བཏངམ་ཨིན། སན་བཅོས་འདི་གི་སྐབས་ལུ་ 
ནད་གཞི་གཞན་གྱིས་ མི་གནྫོད་ི་གི་དྫོན་ལུ་ ནདཔ་འདི་ར་
རྐྱངམ་གགག་སྦེ་བཞག་སྟེ་ སན་བཅོས་ཚུ་འབདཝ་ཨིན། 

bowel ཕྫོཝ ཕྫོཝ་གི་མིང་གཞན། 
brain ཀླདཔ། མགུ་ཏྫོ་གི་ཀླདཔ་ དབང་ར་ག་ར་ཀླད་པའི་ནང་གགག་ཁར་

ཡྫོདཔ་ལས་ མཐྫོང་ི ། ཐྫོས་ི། མྫོང་ི ། ཚྫོར་ི་ ལཱ་
སྫོགས་པ་ཚུ་ག་ར་ ཀླད་པ་གིས་འབདཝ་ཨིན། འདི་འབད་ི་
འདི་གིས་ རིག་པ་ལུ་ཡང་ ཀླདཔ་ཟེར་སླབ་སྫོལ་ཡྫོད།  

breast ཨོམ།  བྱང་ཁོག་གུ་ལས་ཚུར་ འབུར་འབུར་སྦེ་ཐྫོན་སྟེ་ དེ་གུ་ནུ་ཙི་
གགག་ཡང་བཏག་སྦེ་ ཨོམ་ཐྫོན་ིའི་ནུས་པ་ཡྫོད་པའི་ ཨམ་
སྲུའི་གཟུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་གག 

breast feed ཨའི་གི་ཨོམ་བྱིན་ི། གྱིབ་དམ་སྫོགས་ནང་གི་ཨོམ་མེན་པར་ ཨའི་མྫོ་རའི་གཟུགས་
ལུ་བཏགས་ཏེ་ཡྫོད་པའི་ཨོམ་བྱིན་པ། 

breath  དབུགས། བུང་། ཁའི་ནང་གི་དབུགས་ཟེར་ སེམས་ནན་ཚུ་གི་གཟུགས་ནང་རྒྱུ་
བའི་རླུང་གི་ཁམས། དབུགས་ལེན་ དབུགས་ཆད་ དབུགས་
ཕར་གཏང་ཚུར་ལེན་ི་ཚུ། དེ་ལུ་ བུང་ཟེར་ཡང་སླབ་འྫོང༌།  

breating rate བུང་གཏྫོང་ལེན་གྱི་ཚད། གློཝ ་གི་ཕར་ཤུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བུང་ཕྱི་ཁར་གཏང་ི ་དང་ 
ནང་ན་ལེན་པའི་ཚད། 
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breathless བུང་བསུབ།  
དབུགས་བསུབ།  

དབུགས་གཏྫོང་ལེན་འབད་མ་ཚུགསཔ། 

bronchi གློཝ་གི་རླུང་ར། ལྐོད་མའི་རླུང་ར་ལས་ རླུང་ལེན་ཏེ་གློཝ་ནང་ལུ་ རླུང་མ་སྤེལ་
མི་གི་ར།  

bronchitis གློའི་ཚད་ནད། སྐྱོན་གང་རུང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གློཝ་ནང་ལུ་རླུང་མ་ཚུར་ལེན་མི་དང་
ཕར་གཏང་བའི་ར་ལུ་གནྫོད་པ་ཕྫོགཔ་དང་ ཚ་ཤུགས་རྐྱབ་པའི་
ན་ཚ།  

bruise 

 
སྤྱིག་རྨ།  
ཧྫོ་བག་བག 

ལྤགས་ཀོ་སྤྱིག་སྟེ་བཏྫོན་པའི་རྨ། ཡང་ན་ བརྡུང་ཤུགས་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་གཟུགས་ཀྱི་པགས་ཀོ་གི་བཀྱག་ཧྫོནམ་ཚར་ཚུ་གག་
ལུ་འགྱོ་བ། 

bulimia ོ་ནད། བཞེས་སྒོ་ཚད་སྦེ་ོ་མ་སས་པའི་ནད་གཞི།  

burn འཚིག་པ། འཚིག་རྨ། གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གང་རུང་ ཉིམ་དང་མེ། བསིལ་ལ་
སྫོགས་པ་གིས་ བཤུར་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་འབྱུང་བའི་རྨ།  

burning ཚ་ཤུར་ཤུར།  དྲྫོད་ལྫོངས་ཐངས་གག དཔེར་ན། མེ་གིས་ཚ་ཤུར་ ཤུར་བཏང་
ཡི། རྨ་ཚ་ཤུར་ཤུར་འབདཝ་མས།  

buttock ཨ་བུག ཆབ་གསང་རྒྱས་པ་འཐྫོན་སའི་གསང་སྒོ།  
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 (Cc) 
cabin ཟུར་ཤག སན་ཁང་ནང་ལུ་ཞག་སྦེ་སྫོད་དེ་ སན་བཅོས་འབད ་དགོ་པའི་

ནདཔ་ཚུ་ལས་ སྤྱིར་བཏང་ནདཔ་དང་གགག་ཁར་མེན་པར་ 
ནདཔ་རང་ར་སྫོ་སྫོ་གིས་ ཉིན་ལར་བཞིན་གྱི་ཁང་གླ་སྫོད་ཐྫོག་
ལས་སྫོད་སའི་ཁང་མིག 

cachet ཀེབ་སུལ། བྫོཝ་ཁག་དྲག་འབད་ཡྫོད་པའི་སན་ཕྱེ་བླུགས་སའི་ཧྫོད་སྒོང་
རྡྫོག་གི་དབྱིབས་བཟུམ་ཡྫོད་མི་ ཕྫོཝ་ནང་ལྷྫོདཔ་གགག་ ཕྫོཝ་
གི་དྲྫོད་ཀྱིས་སྦེ་ བཞུར་འགྱོ་བཏུབ་མི་གག 

cachexia ཚད་བརྒལ་མམས་
ཤྫོར། 

ནད་གཞི་ཀེན་སར་དང་བད་ཀན། གློ་སྐྱོང་སྡུག་དྲག་འཐྫོབ་མི་
ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཡངན། བཞེས་སྒོ་མ་ོ་བར། ཡངན་ བཞེས་
སྒོ་མེད་པར་ཡུན་རིངམ་སྦེ་སྫོད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མམས་ཚད་
ལས་བརྒལ་ཏེ་ཤྫོར་མི། 

cadaver རྫོ། ཕུངམ།  ཤི་ཤིཝ་གི་རྫོ།  

caesarean  མངལ་བཏྫོན་གཤག་
བཅོས།  
 
 

གཤག་བཅོས་ཀྱི་ཐྫོག་ལས་ ཨའི་གི་ཕྫོཝ་ནང་ལས་ཨ་ལུ་
བཏྫོན་པའི་དྫོན། སན་བཅོས་འདི་ གཙྫོ་བྫོ་ གཤག་བཅོས་ཀྱི་
ཐྫོག་ལས་ ཨ་ལུ་བཏྫོན་གཏངམ་ད་གི་ཉེན་ཁ་བ་ གཤག་
བཅོས་མ་འབད་བར་ རང་བཞིན་སྦེ་ ཨ་ལུ་སྐྱེས་བཅུག་པ་
གན་ ཨ་ལུ་དང་ཨའི་གཉིས་ལུ་ ཉེན་ཁ་སྫོམ་ཡྫོད་པའི་སྐབས་
ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།  

calamine ཟུག་འཇོམས་སན།  མེ་གིས་འཚིག་འཚིགཔ་དང་རྨའི་ཟུག་འཇོམས་ི་གི་དྫོན་ལུ་
བླུགས་ི་གི་སན་ཆུ་ ཤ་ཁ་གག 

calcaneus རྟིངམ་གི་རུ་ཏྫོ། རྐང་མའི་ཏིང་མའི་རུ་ཏྫོ། རྐང་མའི་ནང་ཡྫོད་པའི་རུ་ཏྫོ་ཚུ་་ལས་ 
རུ་ཏྫོ་སྫོམ་ཤྫོས་ཨིན། 
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calcicosis གློ་བའི་ནད ་གཞི། ནད་གཞི་འདི་ གཙྫོ་བྫོ་རྡྫོ་ཀ་མ་རུ་པ་བཏྫོག་ི་གི་ལཱ་་འབད་མི་
གི་མི་ཚུ་ལུ་ཐྫོབ་ཨིནམ་དང་ དེ་ཡང་ གཙྫོ་བྫོ་ རྡྫོ་ཀ་མ་རུ་པ་
བཏྫོག་མིའི་ནང་ལས་ཐྫོན་པའི་ཐལ་དབུགས་ནང་ན་ལེན་པའི་
སྐབས་ལུ་ དབུགས་རླུང་དང་སྦྲགས་ཏེ་ གློ་བའི་ནང་ལུ་འཛུལ་
ཏེ་ གློཝ་ལུ་བཀལ་བའི་ནད་གཞི་གགག་ཨིན། 

calcium རྡྫོ་ཤུན། རས་རིགས་འདི་ གཟུགས་ལུ་དགོ་པའི་རས་རིགས་གག་
ཨིནམ་ད་ རས་རིགས་འདི་གིས་གཟུགས་ཀྱི་རུ་ཏྫོག་སྒྲིང་སྒྲི་
བོྫོ་བའི་ཁར་ ར་བསྐུམ་ི་དང་ ཁྲག་ཆགས་བཅུག་ི་ལུ་
ཡང་ ཕན་རྫོགས་འབད་ཨིན། རས་རིགས་འདི་ཉུང་སུ་ལས་
བརྒལ་མེད་པ་གན་ རུ་ཏྫོ་དང་འབྲེལ་བའི་ ནད་གཞི་འཐྫོབ་
ིའི་ཉེན་ཁ་ཡྫོད། 

calorie བཅུད་ཚད། བཞེས་སྒོའི་རིགས་སྫོ་སྫོ་ནང་ལུ་ཡྫོད་པའི་ ོས་བཅུད་འཇལ་
ཐངས་ཀྱི་ ཚད་གཞི་གག 

calf བྱིམ་ཐག རྐང་པའི་ངར་གདྫོང་གི་རྒྱབ་ཁར་ ར་ཨང་སྒོང་འབད་ཡྫོད་མི། 

calliper སྒོར་འཇལ་འཛིནམ། དཔྱི་སད་མགུར་མམས་ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་བཏགས་ཡྫོད་མི་ཚུ་
གི་ དཔྱི་སད་ཀྱི་ཚད་འཇལ་ིའི་ འཇིནམ་སྒོར་སྒོརམ་གག 

canal རྒྱུ་ལམ། གཟུགས་ནང་ལུ་ བཞེས་སྒོ་དང་ཁུ་བ་གི་རིགས་ དེ་ལས་ 
རླུང་ཚུ་ཕར་ཚུར་འགྱོ་ས་དང་བཀྲམ་སིའི་ལམ། 

cancer ཀེན་སར། གཟུགས་ཁའི་ ཁམས་ཕན་ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་ སྐྱེས་བའམ་
བཏགས་སྟེ་ གཟུགས་ལུ་ཡྫོད་པའི་ ཁམས་ཕན་ལེགས་ཤྫོམ་
ཚུ་བསད་དེ་ ཤི་རྐྱེན་གྱི་རྒྱུ་ལུ་འགྱུར་བའི་ནད་གཞི་གག་ཨིན། 
ནད་གཞི་འདི་གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ག་སྟེ་ལུ་ཡང་ བྱུང་སྲིད་ི་
ཨིན་རུང་ ཀེན་སར་རིགས་མང་ཤྫོས་གག་ བཅོས་ཁ་རྐྱབ་
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ཚུགསཔ་དང་ བཀག་ཐབས་འབད་ཚུགས་པའི་ནད་གཞི་ཨིན། 
canine མཆེཝ། རྣྫོས་ཁིག་ཁི་སྦེ་ཡྫོད་པའི་ གདྫོང་སྫོ་བཞི། 
capillary ཁྲག་ར།  གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་དྫོན་ཧིང་གི་བར་ན་ ཁྲག་བཀྲམ་

སྤེལ་འབད་མི་གི་ར་ཆུང་ཀུ། ར་འདི་ཚུ་ ཕྱ་སི་སི་འབད་ི་འདི་
གིས་ ཐེངས་གགག་ལུ་ ཁྲག་གི་ཁམས་ཕན་རེ་རེ་ལས་བརྒལ་
ཏེ་འགྱོ་མི་ཚུགསཔ་ཨིན། ཁྲག་ར་འདི་གིས་ སྫོག་རླུང་ལེ་ཤ་
ཡྫོད་པའི་ཁྲག་ཚུ་ ཤ་རྒྱུས་ཚུ་ནང་ལུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབདཝ་ཨིན་
པའི་ཁར་ མ་དགོ་པའི་ཁྲག་རིགས་ཚུ་དེ་ཁར་ལས་ཕྱི་ཁར་
བཏྫོན་ཏེ་གཏངམ་ཨིན། 

capsule སན་ཐུམ།  སན་ཕྱེ་བླུགས་བཏུབ་པའི་ཧྫོད་ཆུང་ཀུ་ ཕྫོཝ་ནང་ཧྫོདཔ་གག་ 
བཞུ་འགྱོ་བཏུབ་མི་གག 

carbohydrate  མངར་རྩི། གཟུགས་ལུ་ནུས་ཤུགས་དང་ ཚ་དྲྫོད་བྱིན་ི་གི་ ནུས་པ་ཡྫོད་
པའི་ བཞེས་སྒོའི ་ནང་གི་མངར་རྩི་གག མངར་རྩི་འདི་ གཙྫོ་
བྫོ་ར་ བཞེས་སྒོའི་རིགས་ བམ་རྫོ་ཊི་དང་ཀེ་བ། ཆུམ་གི་ལྫོ་
ཚུ་ནང་ལས་འཐྫོབ་ཨིན། མངར་རྩི་འདི་ ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་
ོ་བ་གན་  མམས་ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་རྒྱགས་ི་དང་། དྫོན་
ཧིང་དང་འབྲེལ་བའི་ ན་ཚ་ཐྫོབ་ིའི་ཉེན་ཁ་ཡྫོད། 

carbolic སྲིན་རས།  རྨ་གཉེན་རྒྱས་སྟེ་ཡྫོད་མི་ཚུ་འཇོམས་ི་དང་ གཉེན་སྲིན་སེལ་
ི་དྫོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་གི་སན། 

carbon-dioxide དབུགས་རླངས།  བཞེས་སྒོ་བོའ་ཡྫོད་མི་ཚུ་ ཕྫོཝ་ནང་ལུ་ལྷྫོད་ཞིནམ་ལས་ 
བཅུད་བཏྫོན་པའི་སྐབས་ལུ་ རང་བཞིན་གྱིས་བོྫོ་བའི་རླུང་གི་
རིགས་ གློཝ་གིས་འབད་ཕྱི་ཁར་བཏྫོན་གནང་མི། རླུང་རིགས་
འདི་ སྫོག་རླུང་དང་གགག་ཁར་ རླུང་གི་རྒྱ་རྫི་ནང་སླ་བསྲེ་ཡྫོད་
མི་གི་ འགོག་སན་གྱི་སྐབས་ལུ་ དབུངས་བཟུང་བཞག་ིའི་
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དྫོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིནམ་མ་ཚད་ དུག་རླུང་ཀར་བྫོན་
མྫོ་ནྫོ་ཨོག་སའིཌ་གིས་ གནྫོད་ཡྫོད་པའི་ནདཔ་ སན་བཅོས་
འབད་ིའི་དྫོན་ལུ་ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།  

carbon-dioxide 

poisoning 
ཚད་བརྒལ་དབུགས་
རླངས། 

གཟུགས་ལུ་དབུགས་རླངས་དགོ་པའི་ཚད་ལས་བརྒྱ་ཆ་དྲུག་བ་
ལྷག་སྟེ་འགྱོ་མི། དབུགས་རླངས་ཚད་ལས་ལྷག་སྟེ་འྫོང་མི་འདི་
གིས་ བུང་གཏྫོང་ལེན་གྱི་ཚད་ཡར་ཕར་གཏང་ཨིནམ་ད་ དེ་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་ དྫོན་ཧིང་ལུ་ གནྫོད་པ་ཕྫོག་བཅུག་ི་དང་། རང་
བཞིན་གྱིས་ ནུས་པ་ཚུ་མར་མམས་གཏང་སྟེ་ དྲན་མེད་འགྱོ་
ི་དང ་ ཤི་རྐྱེན་ཡང་བྱུང་སྲིདཔ་ཨིན། 

carbuncle སྫོན་ཐྫོལ་སྫོམ། སྫོན་ཐྫོན་སྫོམ་སྦེ་འགྱོ་བའི་རིགས་གག 
carcinogen ཀེན་སར་གྱི་རྒྱུ། ཀེན་སར་བཀལ་ི ་གི་ནུས་པ་ཡྫོད་པའི་ རས་རིགས་ཚུ་ལུ་

སླབ་ཨིན།  
cardia ཕྫོཝ་གི་ཁ། ལྐོད་མིའི་དྫོང་དང་ ཕྫོཝ་གཉིས་ཀྱི་བར་མཐུད་མིའི་དྫོང་། ཕྫོཝ་

གི་ཁ་འདི་དྫོན་ཧིང་གི་འྫོག་ལས་ཡྫོད། 
cardiac དྫོན་ཧིང་དང་འབྲེལ་

བ། 
དྫོན་ཧིང་གི་ན་ཚ། དྫོན་ཧིང་འཕར་ཚད་ལ་སྫོགས་པ། 

cardiac arrest དྫོན་ཧིང་འཕར་ི་
ཆད་པ། 

དྫོན་ཧིང་འཕར་ཤུགས་ཆད་མི་ལུ་གོ། དེ་ཡང་ དྫོན་ཧིང་འཕར་
ི་མེདཔ་འགྱོ་ི་དང་ ཡངན་ དྫོན་ཧིང་གི་ར་ ཤུགས་སྦེ་
བཀུམ་སྟེ་ ཁྲག་བཀྲམ་ིའི་དྫོན་ལུ་ ཤུགས་སྦེ་འཕར་དགོཔ་
འཐྫོན་མི་ལུ་སླབ་ཨིན། དེ་ཡང་གཙྫོ་བྫོ་ ཁྲག་ར་ནང་ལུ་ ཁྲག་
ཚིལ་སྒོང་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་བྱུངམ་ཨིནམ་དང ་ ནད་གཞི་འདི་ དེ་
འཕྫོ་ལས་ སན་བཅོས་མ་འབད་བ་གན་ ཀླདཔ་ བཅོས་
ཐབས་མེད་འགྱོ་ི་དང་ ཡངན་ ཤི་རྐྱེན་ཡང་བྱུངམ་ཨིན། 
དྫོན་ཧིང་འཕར་ི་ཆད་མི་འདི་ དབུགས་གཏྫོང་ལེན་འབད་མ་
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ཚུགས་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཡང་བྱུངམ་ཨིན།  
cardiograph སྙིང་འཕར་འཇལ་

འཕྲུལ། 
དྫོན་ཧིང་འཕར་བའི་ཚད་འཇལ་ིའི་འཕྲུལ་ཆས། 

cardiologist སྙིང་ནད་མཁས་
མཆོག  

དྫོན་ཧིང་དང་འབྲེལ་བའི་ནད་གཞི་སྐོར་ལས་ མཁས་མཆོག་
སྦྱྫོང་ཡྫོད་པའི་དྲུང་འཚྫོ། 

cardiology སྙིང་བརྟག་རིག་པ།  དྫོན་ཧིང་གི་ནད་རིགས་དང་ སན་བཅོས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ལྷབ་ི་
ཡྫོད་པའི་ཆོས་ཚན། 

cardiomegaly དྫོན་ཧིང་སྫོམ་འགྱོ་
བ། 

དྫོན་ཧིང་གི་ཚད་སྫོམ་འགྱོ་བའི་དྫོན། 

cardiomyopathy སྙིང་རའི་ནད་གཞི། དྫོན་ཧིང་གི་ར་དང་འབྲེལ་བའི་ནད་གཞི་སྤྱིར་བཏང་གི་མིང་། 

cardioplegia སྙིང་ལཱ་བཀག་པ། ཚྭའི་བཅུད་ནན་ཁུ་བ་ཡྫོད་པའི་སན་ཁབ་རྐྱབ་ཐྫོག་ལས་ དྫོན་
ཧིང་གི་ཚ་དྲྫོད་མར་ཕབ་རྐྱབ་སྟེ་ དྫོན་ཧིང་ལཱ་འབད་མ་བཏུབ་
བོྫོ་བའི་དྫོན། སན་བཅོས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་འདི་ དྲུང་འཚྫོ་ཚུ་
གིས་ སྙིང་གི་གཤག་བཅོས་ ཉེན་ཁ་མེད་པར་རྐྱབ་ཚུགས་
ིའི་དྫོན་ལུ་ དྫོན་ཧིང་ལཱ་འབད་ི་ལས་ བཀག་ཆ་འབད་
བཞགཔ་ཨིན། 

cardiopulmonary 

bypass 
ཁྲག་བཀྲམ་ཟུར་
ལམ། 
 
 
 

དྫོན་ཧིང་གཤག་བཅོས་རྐྱབ་ིའི་དྫོན་ལུ་ དྫོན་ཧིང་ལཱ་འབད་ི་
ལས་ བཀག་ཆ་འབད་ཡྫོད་པའི་སྐབས་ གཟུགས་ཀྱི་ཡན་
ལག་གཞན་ཚུ་ནང ་ ཁྲག་འདི་ ཆད་ལུས་མེད་པར་ བཀྲམ་
སྤེལ་འབད་ཚུགས་ིའི་དྫོན་ལུ་ དྫོན་ཧིང་དང་ གློཝ་གི་ཚབ་
འབད་ ཁྲག་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མི་གི་འཕྲུལ་ཆས་གག། 

cardiovascular 

disease 
སྙིང་ཁྲག་ནད། དྫོན་ཧིང་ནང་གི་ཁྲག་ལུ་གནྫོད་པའི་ནད་གཞི། 
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cardiovascular 

system 
ཁྲག་བཀྲམ་ལམ་
ལུགས། 

དྫོན་ཧིང་ནང་ལས་ གཟུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ གཞན་ཚུ་ནང་ལུ་ 
ཁྲག་བཀྲམ་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་གག  

caries སྫོ་རུལ། ཁ་ནང་གི་སྫོ་རུལ་མིའི་གནས་སངས། 
carotid ཀླད་ར། ཀླད་པའི་ནང་ལུ་ ཁྲག་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མི་གི་ ཁྲག་ར་གཙྫོ་

བྫོ། 
carpal bones ལག་ཚིགས་རུ་ཏྫོ། ལག་པའི་ཚིགས་ཀྱི་རུ་ཏྫོ། 
carpus ལག་ཚིགས། ལག་པ་དང་ལག་ངར་གཉིས་མཐུད་སའི་ཚིགས་ཏྫོ། 
car sickness འཁོར་དུག སྣུམ་འཁོར་ནང་ལུ་ཕར་ཚུར་འགྱོཝ་ད་ ར་བཟི་སྟེ་ན་བའི་ནད་

གཞི། 
cartilage ཀྲུམ་ཀྲུ། གཟུགས་ཀྱི་རྐང་ཚིགས་ལག་ཚིགས་ཀྱི་ཚིགས་ཚུ་གི་བར་ནང་

ལུ་ཡྫོད་པའི་ རུ་ཏྫོ་འཇམ་ལྕུག་ལྕུག་གག དེ་ལུ་རུ་ཏྫོ་ཀྲུམ་ཀྲུ་
ཟེར་ཡང་སླབ་ཨིན། 

cascara བཤལ་སན། ཆབ་གསང་རྒྱས་པ་བཤལ་བཅུག་ི ་གི་ སན་གྱི་རིགས་གག 

casualty ཤི་རྐྱེན། རྨ་ སྐྱོན།  འགྲུལ་འཁོར་ཐུགས་རྐྱེན་ལ་སྫོགས་པ་ནང་ལུ་ཤི་རྐྱེན་བྱུང་མི་
དང་རྨ་ སྐྱོན་བྱུང་མི། 

casualty 

department 
གློ་བུར་སན་བཅོས་
ལས་ཁུངས། 

འགྲུལ་འཁོར་ཐུགས་རྐྱེན་དང་གློ་བུར་དུ་གཞན་ནད་གཞི་ཚབས་
ཆེན་ ན་མི་གི་ནདཔ་ཚུ་ སན་བཅོས་འབད་མི་གི་ སན་ཁང་
གི་ལས་ཁུངས། 

casualty ward གློ་བུར་སན་བཅོས་
ཁང་།  

འགྲུལ་འཁོར་ཐུགས་རྐྱེན་ལ་སྫོགས་པའི་ནང་ལུ་གནྫོད་སྐྱོན་
ཕྫོགས་མི་གི་ནདཔ་ཚུ་ སན་བཅོས་འབད་ི་གི་ དྫོན་ལུ་
བཞག་སའི་ཁང་མིག 

catalepsy ར་མམས། གཟུགས་ཁའི་ ར་ཚུ་གི་ནུས་པ་མམས་ཏེ་ སྤར་མ་ཚུགསཔ་
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འགྱོ་བ། 

cataract ལིང་ཏྫོག མིག་ཏྫོ་གི་ནང་ན་ཆགས་པའི་དཀར་ཐིག་ དེ་གིས་འགྲོས་ཀྱིས་
གཏང་ མིག་གི་དབང་པྫོ་གྲིབ་གཏངམ་ཨིན། ནད་གཞི་འདི་ 
གཤག་བཅོས་ཀྱི་ཐྫོག་ལས་བཅོས་ཁ་རྐྱབ་ཚུགས། 

catoptric test ལིང་ཏྫོག་བརྟག་
དཔྱད། 

མིག་ཏྫོ་གི་ནང་ནའི་ ལིང་ཏྫོག་ནད་གཞིའི་བརྟག་དཔྱད་འབད་
ཐངས་གག 

cavity སྫོ་དྫོང་། སྫོ་སྲིན་གྱིས་ོ་སྟེ་ སྫོའི་ནང་ལུ་ཐྫོན་པའི་དྫོང་། 
cell ཁམས་ཕན། རང་ར་སྫོར་སྫོ་སྦེ་གནས་ཚུགས་པའི་ སྫོག་ནན་ཁམས་ཕན། 

དཔེར་ན་ ཁྲག་གི་ཁམས་དཀརཔྫོ་དང་དམརཔྫོ་བཟུམ། 
centigrade སེན་ཊི་གེརེཊ།  དྲྫོད་ཚད་འཇལ་ཚད། 

centimeter སེན་ཊི་མི་ཊར།  རིང་ཚད་དང་གཏིང་ཚད་འཇལ་ཚད། 
central nervous 

system 
དབང་རའི་རིམ་
ལུགས་ལྟེ་བ། 

ཀླདཔ་དང་སྒལ་ཚིགས་ནང་ཡྫོད་པའི་ཀླད་པའི་ཆ་ཤས། 

cephalalgia མགུ་ནད། མགུ་ཏྫོ་གི་ན་ཚ་གག 
cerebellum ཀླད་པའི་ཆ་ཤས་གག  གཟུགས་ཀྱི་སྤར་ནུས་དང་ དབུགས་གཏྫོང་ལེན་གྱི་ལཱ་འབད་

མིའི་ ཀླད་པའི་ཆ་ཤས། 
cerebral ཀླད་པའི། ཀླདཔ་

དང་འབྲེལ་བའི།  
ཀླད་པའི་ནད་གཞི། ཀླད་པའི་ན་ཚ། ཀླདཔ་དང་འབྲེལ་ན་ཚ། 
ཀླདཔ་དང་འབྲེལ་བའི་ནད་གཞི་ཟེར་དྫོ་བཟུམ། 

cerebral 

membrane 
ཀླད་པའི་དར།  ཀླད་པའི་མཐའ་སྐོར་ཏེ་དར་བཟུམ་འབད་ཡྫོད་པའི་ཀླད་པའི་ཆ་

ཤས་གག  
cerebral palsy ར་སྐུམ་ནད།  ཀླདཔ་ལུ་རྐྱེན་ཕྫོག་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་གཟུགས་ཀྱི་ར་སྐུམ་ཏེ་ལཱ་

འབད་མ་བཏུབ་འགྱོ་བའི་ནད་གག 
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cerebrum ཀླད་གཞུང་།  སེམས་ཀྱི་ཚྫོར་བ་དང་མནྫོ་བསམ་གཏང ་ི ་གི་ཀླད་པའི་ཆ་ཤས་
གག 

cerumen རྣལ་པ། རྣམ་ཅོ་ནང་ལས་ཐྫོན་པའི་སྦྱར་རྩིས་ཅན་གྱི་ཁུ་བ། 
cervix མངལ་སྒོ། བུ་སྒོ།  ཨམ་སྲུ་གི་མངལ་གི་གདྫོང་ཁར་ མངལ་གྱི་སྒོ་བཟུམ་འབད་

ཡྫོད་པའི་ དྫོང་ཆུང་ཀུ། 
cervical cancer མངལ་སྒོའི་ཀེན་

སར། 
ཨམ་སྲུའི་མངལ་སྒོ་ལུ་ཕྫོགས་པའི་ ནད་གཞི་ཉེན་ཁ་ཅན་གག 

cervical smear མངལ་སྒོའི་བརྟག་
དཔྱད། 

མངལ་སྒོའི་རྟགས་དཔྱད་འདི་གིས་ མངལ་སྒོའི་ནད་གཞི་ཐྫོབ་
ཡྫོད་པའི་ཨམ་སྲུ་ཚུ་ ནད་གཞི་རྙིངམ་མ་འགྱོཝ་ལས་ བཅོས་
ཁ་རྐྱབ་ཚུགས་པའིཕན་པ་ཡྫོད། ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ མངལ་སྒོའི་
ནད་གཞི་བརྟག་དཔྱད་ འགོ་དང་པ་འདི་ འགོ་ཐྫོག་ ལུས་
འབྲེལ་འབད་བའི་ཉིནམ་ལས་ ཟླཝ་༦གི་ནང་འཁོད་བརྟག་
དཔྱད་འབད་དགོཔ་དང་། དེ་ལས་ མི་ཚེས་གགག་ནང་ ཟླ་ངོ་
གསུམ་གྱི་བར་ན་ ནད་གཞི་འདི་ ཚར་རེ་བརྟག་དཔྱད་འབད་
དགོ། བརྟག་དཔྱད་འདི་ ལཱ་ཁ་ག་ི་ཡང་མེད། བརྟག་དཔྱད་
ཀྱི་དྫོན་ལུ་ མངལ་སྒོའི་ནང་ལས་ ཁམས་ཕན་ཨ་ཙི་གག་
འཕྱག་ཞིནམ་ལས་ ཁམས་ཕན་འདི་གི་ཐྫོག་ལུ་ བརྟག་དཔྱད་
འབདཝ་ཨིན། 

cesarean operation མངལ་བཏྫོན་གཤག་
བཅོས། 

མངལ་ནང་ལས་ཨ་ལུའི་བཏྫོན་ིའི་དྫོན་ལུ་འབད་བའི་གཤག་
བཅོས། 

chain smoker ཏམ་ཁུ་ཆད་མེད་
འཐུང་མི།  

གཏམ་ཁུ་འཐུང་ི ་ལུ་ ལང་ཤྫོར་ཐལ་ཏེ་ གཏམ་ཁུ་གགག་
ཤུལ་གཉིས་ཤུལ་གཏང་མ་ཆད་པ་ར་ འཐུང་མི་གི་མི། 

changing room གོས་སྫོར་ཁང ་མིག ནདཔ་དང་སྒྲིག་གཡྫོགཔ་ག་ར་འབད་རུང་ རང་སྫོའི་གཟུགས་
ཁར་གྱོན་ཡྫོད་པའི་ གྱོན་ཆས་ཚུ་གྱོན་ཏེ་ འཛུལ་མ་ཆོག་པའི་
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སན་ཁང་གི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ལུ་ མ་འཛུལ་བའི་ཧེ་མ་ གོ་ལ་
སྫོར་སའི་ཁང་མིག 

charge nurse སན་གཡྫོག་འགན་
འཛིན།  

སན་ཁང་ནང་ ནདཔ་བཞག་སའི་ཁང་མིག་གི་ འགན་ཁག་
འབག་མི་གི་སན་གཡྫོགཔ་ཕྫོ། 

check བརྟག་དཔྱད།  ནད་གཞི་ཡྫོད་མི་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ི། 
cheek ོ་ལབ། ལྷ་པ་དང་རྣམ་ཅོ་གི་བར་ནའི་གདྫོང་གི་ཆ་ཤས།  
chemical རས། རས་སྦྱྫོར། དངོས་པྫོ་གང་རུང་གྲུབ་པའི་རས། 
chemist སན་སྦྱྫོར་མཁས་

མཆོག རས་སྦྱྫོར་
མཁས་མཆོག     

 སན་བོྫོ་ི་ལུ་མཁས་མཆོག་དང་ནན་མི།  
 

སན་ཚྫོང་ཁང་།  སན་བཙྫོང་སའི་ཚྫོང་ཁང་། 
chemistry རས་ཁམས་རིག་པ། 

རས་སྦྱྫོར་རིག་པ། 
རས་རིགས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ལྷབ་ི་ཡྫོད་པའི་ཆོས་ཚན་གག 

chemotherapy རས་སྦྱྫོར་སན་
བཅོས།  

རས་སྦྱྫོར་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ ཀེན་སར་ནད་གཞི་གི་ སན་
བཅོས་གག  

chest  བྱང་ཁོག གཟུགས་ཀྱི་གདྫོང་ཕྱྫོགས་ལུ་ ལ་ལྐོག་དང་ཕྫོཝ་གི་བར་ན་ 
གློཝ་གཡས་གཡྫོན་གཉིས་གནས་སའི་ གཟུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས། 

chicken pox སྤྫོ་རྫོ་དཀར་ཅུང་། ནད་འབུབ་བའི་རཱས་གིས་བཀལ་བའི་ ཨ་ལུའི་ནད་གཞི་གག་
ཨིན། ན་ཚ་འདི་ ཚབས་ཆེན་ན་ཚ་གགག་མེན། ན་ཚ་འདི་ 
བཀལ་བའི་ནད་འབུབ་བའི་རཱས་འདི་ འཐྫོབ་འཇམ་ཏྫོང་ཏྫོ་
གག་ཨིན། དེ ་འབདཝ་ལས་ ནད་གཞི་འདི་ ཨ་ལུ་གགག་
ལས་གགག་ལུ་མགྱོགས་དྲག་སྦེ་འབྫོཝ་ཨིན། ནད་གཞི་འདི་
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འཐྫོབ་པའི་ རྟགས་མཚན་ཚུ་ཡང་ དྲྫོད་འབར་ཨ་ཙི་རེ་རྐྱབ་ི་
དང་ ལྷ་པ་ནང་ལས་ཆུ་ཐྫོན་ི། དེ་ལས་ ལྐོདམ་ན་ི་ལ་
སྫོགས་པ་ཚུ་བྱུངམ་ཨིན། དེ་གི་བཤུལ་ལས་གཟུགས་ཁར་
གཡའ་ཟུག་ཅན་གྱི་སྤྫོ་རྫོ་དམརཔྫོ་ཚུ་ ཐྫོནམ་ཨིནམ་དང་། སྤྫོ་
རྫོ་ཚུ་ ཆུ་འབུར་གུ་བསྒྱུར་འགྱོཝ་ཨིན། ཉིན་གྲངས་གཉིས་
གསུམ་གགག་གི་ནང་ལུ་ ཆུ་འབུར་ཚུ་སྐམ་སྟེ་ ཆུ་འབུར་ཚུ་ 
རྨ་ བཤུལ་ལུ་འགྱུར་འགྱོཝ་ཨིན། ནད་གཞི་འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
ཐྫོན་པའི་ཆུ་འབུར་འདི་ གཡའ་ི ་ཡྫོདཔ་ལས་ གཡའ་ི་འདི་ 
དབུར་སན་ཀེ་ལ་མའི་ཡན་གྱིས་འཇམ་སུ་ བོྫོ་ཚུགསཔ་ཨིན། 

chief pathologist ནད་བརྟག་མཁས་
མཆོག་གཙྫོ་འཛིན། 

                                       
                                           

chilblains བསིལ་བཤུར།  ལག་པའི་མཛུབ་མྫོ་དང་ རྐ་མའི་ཨམ་ཐེ་བྫོམ་ དེ་ལས་ རྣམ་ཅོ་
གང་རུང་ བསིལ་རེག་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སྫོ་སྟེ་ན་བའི་ན་ཚ་གག 

child care ཨ་ལུ་གཅེས་སྐྱོང་། ཨ་ལུ་དབག་འཛིན། 
children's 

physiotherapy 
           
    བྱིས་པའི་   
     

རྐང་ལག་དང་གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གང་རུང་ལུ་བརྡུང་ཤུགས་
ཕྫོགས་པའི་རྐྱེན་དང་ ར་ལུ་གནྫོད་པ་ཕྫོག་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ 
གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གང་རུང་གི་ སྤར་ནུས་མམས་འགྱོ་ཡྫོད་
མི་ཚུ་ ལྫོགས་ཏེ་གསྫོ་ཐབས་ལུ་ དངོས་ཁམས་རིག་པ་ 
དཔེར་ན་བསུལ་དང་དྲྫོད་ དེ་ལས་ ལུས་སྦྱྫོང་གང་རུང་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་བཅོས་ཐབས་འབད་བའི་སན་བཅོས་ཀྱི་ཡན་ལག་གག 

chill གྱང་ཤུགས། གཟུགས་གྱང་ཤུགས་རྐྱབ་ི་ཡང་ན་ གྱང་ཤུགས་དང་གགག་
ཁར་གཟུགས་བརྡར་ི། གྱང་ཤུགས་རྐྱབ་མི་དང་གཟུགས་
བརྡར་མི་འདི་ ན་ཚ་གང་རུང་གི་རྟགས་མཚན་ཨིན། 
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chin མང་མཁལ། ཁ་དང་ཨོལ་ལྐོག་གི་བར་ན་ཡྫོད་པའི་གདྫོང་གི་ཤ་ཆས་མཇུག་ 
དེ་ལུ་ མ་མགལ་ཟེར་ཡང་སླབ་ཨིན། 

chloremia ཁྲག་རས་མམས་པ། ཁྲག་ནང་གི་ ོས་བཅུད་པྫོར་ཊིན་དང་ ཁྲག་གི་ཁམས་ཕན་
དམརཔྫོ་ མར་མམས་འགྱོ་བ། 

chlorine ཆུ ་སན།  
ཆུའི་སན་རས། 

ཆུའི་ནང་ལུ་ཡྫོད་པའི་ནད་འབུབ་ཚུ་བསད་དེ་ ཆུ་ཉེན་ཁ་མེདཔ་
བོྫོ་བའི་ སན་རས་གག 

chloroform དྲན་མམས་སན།  ཧེ་མ་ གཤག་བཅོས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ཟུག་མི་ཚྫོར་ི་གི་ཐབས་ལུ་ 
དྲན་པ་མམས་བཅུག་ི་གི་དྫོན་ལུ་ སན་ན་བླུགས་པའི་བསྐྱག་
མེད་ གསར་ཁུ་གག 

choking ལྐོདམ་ཐྫོག་ི། 
ལྐོདམ་ལྡིབ་ི། 

ལྫོ་དང་ཚིལ་མ་ དེ་ལས་ ཆུ་ལ་སྫོགས་པ་གིས་ ལྐོད་མིའི་ནང་
བཏབ་པའམ་ཐྫོག་པ།  

cholera བཤལ་སྐྱུག་ནད།  བཤལ་སྐྱུག་ནད་འདི་ འབུ་ིའི་ཉེན་ཁ་ཡྫོད་པའི་ན་ཚ་གགག་
ཨིན། ནད་གཞི་འདི་ ནད་འབུབ་ བེག་ཊི་རི་ཡ་ཆགས་ཡྫོད་
པའི་ ཆུ་འཐུང་མི་ ཡངན་ བཞེས་སྒོའི་རིགས་ོ་མི་ལུ་བརྟེན་
ཏེ་འཐྫོབ་ཨིན། ནད་འབུབ་བེག་ཊི་རི་ཡ་གིས་ རྒྱུ་མ་ནག་རྒྱུ་
ལུ་ གནྫོད་པ་རྐྱབ་སྟེ་ ན་ཚ་ཤུགས་སྦེ་ཕྫོགས་བཅུག་པའི་ཁར་ 
ཆབ་གསང་རྒྱས་པ་ཡང་བཤལ་བཅུགཔ་ཨིན། ནད་གཞི་འདི་ 
དུས་ཚྫོད་ཁར་སན་བཅོས་འབད་བ་གན་ ནད་གཞི་འདི་ཐྫོབ་
ཡྫོད་པའི་ནདཔ་འདི་ བདུན་ཕག་གཉིས་དེ་གགག་གི་ནང་
འཁོད ་ ན་ཚ་འདི་ལས་དྲག་ཚུགས། ན་ཚ་འདི་ ཤུགས་སྦེ་
དར་ཁྱབ་འགྱོ་ཡྫོད་པའི་ས་ཁོངས་ནང་གི་མི་ཚུ་གིས་ རང་སྫོའི་
འཐུང་ཆུ་འདི་ བཀོལ་ཏེ་འཐུང་དགོ། 
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cholesterol ཚིལ་རས།  ཁྲག་དང་གཟུགས་ཀྱི་ར་ཕན་མང་རབས་གག་ནང་ལུ་ཡྫོད་པའི་ 
ཚིལ་ལུ་གི་རས་གག་ཨིནམ་དང་། ཚིལ་རས་འདི་ ཚད་ལས་
བརྒལ་བ་གན་ དྫོན་ཧིང་གི་ནད་གཞི་འཐྫོབ་ི་གི་ ཉེན་ཁ་
ཡྫོད། 

chlorosis ཁྲག་མམས། ཁྲག་གི་ཁམས་ཕན་དམརཔྫོ་འདི་ དགོ་པའི་ཚད་ལས་ མར་
མམས་འགྱོ་བའི་ན་ཚ།  

choke ལྐོདམ་ཐྫོགས་ི། ོས་དང་ ཆུ་རླུང་གང་རུང་ ལྐོད་མི་དུང་ཅུང་ནང་འཁྱིལ་ཏེ་ 
ལྐོདམ་བསུབ་ི་ ཡངན་ ཀློདམ་ཐྫོགས་ི། 

cholecystis ལྒང་འཕུ། ཆབ་གསང་བསྡུསཔ་སྫོད་སའི་ལྒང་འཕུ། 
cholecystectomy ལྒང་འཕུ་གཤག་

བཅོས། 
ནད་གང་རུང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཆབ་གསང་བསྡུས་པའི་ལྒང་འཕུལ་ 
ལ་འབད་མ་བཏུབ་འགྱོ་མི་ཚུ་ བཏྫོན་གཏང་ི  ་གི་དྫོན་ལུ་འབད་
བའི་གཤག་བཅོས། 

cholelith མཁྲིས་རྡྫོ། ཆབ་གསང་བསྡུས་པའི་ལྒང་འཕུ་ནང་ལུ་ ཚྫོས་ཏྫོ་ཡངན་ 
མཁྲིས་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཆགས་པའི་ནད་གཞི་གག 

cholera བཤལ་བཅུག་ནད། རྒྱུ་མ་ནག་རྒྱུ་ནང་ལུ་ ནད་འབུབ་ བེག་ཊི་རི་ཡམ་བཱིབ་རི་ཨོ་
ཀཱྫོ་ལེ་རི་ཡ་ཟེར་མི་གིས་ གནྫོད་པ་བཀལ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
ཆབ་གསང་རྒྱས་པ་བཤལ་ི་དང་ ཁ་ལས་སྐྱུག་ི་སྫོགས་བྱུང་
བའི་ནད་གཞི་གག 

cholesterol ཚིལ་ལུ། ཚྫོས་ཏྫོ་ཚུ་ནང ་ལུ་ མམས་བཏགས་ིའི་ནུས་པ་ཡྫོད་པའི་ 
རས་རིགས་གག 

cholestasis མཁྲིས་བཀག མཁྲིས་པའི་ཧྫོད་ན་ལས་ མཁྲིསཔ་ཕར་ཚུ་འགྱོ་མ་ཚུགས་པར་
བཀག་པ། 

chromatelopsia ཚྫོས་ཞར། མིག་གི་དབང་པྫོ་གིས་ ཚྫོས་གཞི་ངོ་ཕྱེ་མ་ཚུགསཔ་འགྱོ་བའི་
ནད་གཞི། 
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chronic diseases ཡུན་རིང་ནད་གཞི། ཡུན་རིངམྫོ་སྦེ་ན་བའི་ནད་གཞི། 
cicatrix རྨན་ཀྲི། རྨ་བཏྫོན་པའི་བཤུལ་ལས་གཟུགས་ཀྱི་པགས་ཀོ་གུ་ལུས་པའི་

རྨའི་བཤུལ། 
cillary muscle མིག་ར། མིག་གི་དབང་པྫོའི་སྫོམ་ཆུང་སྫོར་ིའི་ནུས་པ་ཡྫོད་པའི་མིག་ཏྫོ་

ནང་གི་ར། 
cirrhosis མཆིན་ནད།  གནྫོད་རྐྱེན་གང་རུང་ལུ་བཏྫོན་ཏེ་ མཆིན་པའི་གནས་སངས་་སྐྱོ་

སུ་འགྱོ་སྟེ་ ལཱ་ལེགས་ཤྫོམ་འབད་མ་བཏུབ་འགྱོ་བའི་ མཆིན་
པའི་ནད་གཞི་ཚབས་ཆེན་གག་ཨིན། 

citric acid སྐྱུར་རས། ཤིང་འབས་ཧུམ་ཅུང་དང་ རྒུན་འབྲུམ་ཚུ་ནང་ལུ་ཡྫོད་པའི་ 
དྲྫོབྫོ་སྐྱུར་སྦེ་ཡྫོད་པའི་ོས་བཅུད་གག 

calvicle གམའ་རུས། ལག་ཀོའི་རུ་ཏྫོ། 
clean གཙང་ཏྫོག་ཏྫོ། དྲེག་པ་མེད་པར ་ ཧིང་སངས་སང་ཡྫོད་མི། 
cleft lip ཁ་ཤྫོ་རལ། ཁའི་ཡ་མཆུ་དང་ མ་མཆུ་གང་རུང་རལ་ཏེ་ཡྫོད་པ། ནད་འདི་ 

གཤག་བཅོས་ཀྱི་ཐྫོག་ལས་ བཅོས་ཁ་རྐྱབ་ཚུགས་པའི་ནད་
གག་ཨིན། 

clinic སན་བཅོས་ཁང་། 
སན་ཁང། 

ནད་གཞི་གང་རུང་སན་བཅོས་འབད་སའི་སན་ཁང་ཆུང་བ། 

clinical pathology སན་དཔྱད་རིག་པ། སན་བཅོས་ཀྱི་དྫོན་ལུ་ ནད་རིག་བརྟག་དཔྱད་འབད་ཐངས་ཀྱི་
རིག་པ། 

clitoris བྱ་ལི། འདྫོད་ཆ་ལངས་ི ་གི་ནུས་པ་ཡྫོད་པའི་ མྫོ་མཚན་གྱི་ཆ་ཤས་
གག 

clofazimine ཀཱྫོ་ལྫོ་ཕ་ཛི་མཱ་ཡིན། མམས་ནད་བཅོས་ཁ་རྐྱབ་ི་གི་སན་བཅོས། 

clotrimazole ཀཱྫོ་ལྫོ་ཊི་མཱ་ཛྫོལ། པགས་ཀོ་དང་ མྫོ་མཚན་གུ་ཧམ་བཏག་སྟེ་ གནྫོད་པའི་ནད་
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གཞི་སྫོགས་བཅོས་ིའི་དྫོན་ལུ་དབུར་ི་གི་སན་གག 
clot ཁྲག་ཚིགས།  

ཁྲག་འཁྱེག་པ།  
ཁྲག་འདི་ ཨ་རྟག་དང་མ་འདྲཝ་སྦེ་ སྐ་པག་པ་ཐལ་སྟེ་ 
ཚིགས་མ་སྦེ་འགྱོ་བའི་དྫོན། 

clunis ཨ་བུག་སྒང་ཚིག ཨ་བུག་གི་གཡས་གཡན་གྱི་སྒང་ཚིག 
coagulation ཁྲག་འཁྱེག ཁྲག་འཁྱེག་སྟེ་སྒོང་བ། 
coaguloviscosimeter འཁྱེག་ཚད་འཇལ་

ཆས། 
ཁྲག་འཁྱེག་ིའི་དྫོན་ལུ་ དུས་ཡུན་ག་དེམ་གག་འགོརཝ་ཨིན་
ན་ འཇལ་ི ་གི་ཅ་ཆས་གག 

cocaine ཀོ་ཀེན། ཀོ་ཀའི་འདབ་མ་ལས་བོྫོ་བའི ་བཟི་སན་ སྫོད་པ་ཅན་ ལང་
ཤྫོར་ཐལ་ི ་གི་ནུས་པ་ཡྫོད་མི་གག 

codeine ཞི་སན།  གློ་བཀག་ཐབས་དང་ མགུ་ཏྫོ་གི་ན་ཟུག་སྫོགས་འཇོམས་ི་གི་
སན་གག  

cold ཚ་རིམས། བསིལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འཐྫོབ་པའི་རིམ་ཚད། 
cold sores ཁ་རྨ། ནད་འབུབ་ ཧར་པིས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཁའི་ནང་ན་དང་ཁ་མཆུ་གུ་

ཐྫོན་པའི་རྨ། 
colectomy དཀར་རྒྱུ་གཤག་

བཅོས། 
གཤག་བཅོས་ཀྱི་ཐྫོག་ལས་ གནྫོད་པ་བྱུང་ཡྫོད་པའི་རྒྱུ་མ་
དཀར་རྒྱུའི་ ཆ་ཤས་གང་རུང་བཏྫོག་སྟེ་བཅོས་ཁ་རྐྱབ་པའི་སན་
བཅོས། 

cold storage བསིལ་མཛྫོད།  ཁྲག་དང་སན་རིགས་ཚུ་ མེད་མ་འགྱོ་བར་བཞག་ི་གི་དྫོན་ལུ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ སྣྫོད་ཚ་དྲྫོད་དམའ་དྲག་ཡྫོད་མི་གག 

cold-weather itch བསིལ་གཡའ། གནམ་གྱང་བའི་སྐབས་ལུ་ གཟུགས་གཡའ་བའི་ན་ཚ། དེ་གི་
སྐབས་ལུ་གཟུགས་ཀྱི་པགས་ཀོ་ཨ་རྟག་དང་ཕྱེདཔ་ད་ སྐམ་ཀྲོ་
ཀྲོ་ཚ་སུ་གགག་འགྱོ་ཨིན། ན་ཚ་འདི་ གཙྫོ་བྫོ་ མི་ལྫོ་ན་ 
རྒས་མི་ཚུ་གི་རྐངམ་གུ་ཕྫོགཔ་ཨིན། པགས་ཀོ་སྐམ་ཀྲོ་ཀྲོཝ་
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འགྱོཝ་དང་གགག་ཁར་ ཚ་ཤུར་རེ་ཡང་ཕྫོགཔ་ཨིན། དེ་གི་
སན་བཅོས་འདི་ གཙྫོ་བྫོ་དབུར་སན་ ཨེ་ཀི་ཨོས་ ཡངན་ 
ཛིངཀ་གི་སྣུམ་རིགས་དབུར་དགོ།  

colectomy རྒྱུ་མ་གཤག་བཅོས། གཤག་བཅོས་ཀྱི་ཐྫོག་ལས་ནད་གཞི་ཕྫོག་ཡྫོད་པའི་རྒྱུ་མའི་སན་
བཅོས་འབད་བ། 

colic རྒྱུ་གཟེར།  གཙྫོ་བྫོ་ཕྫོཝ་ན་གི་རྒྱུ་མ་གི་ར་བསམས་ཏེ་ ན་བའི་ན་ཟུག 
collar-bone ཕྱག༌ལ༌རུས༌ཏྫོ། ཕྱག༌ལག༌རུ༌ཏྫོ། 
colon རྒྱུ་མ་དཀར་རྒྱུ། རྒྱ་མ་ནང་ཁྲོལ་ཚུ་ལས་ དང་པ་ཡྫོད་མིའི་ནང་ཁྲོལ། 

colonic irrigation ཕྫོཝ་ཆུ་འཁྱུ་བ། ཆུ་ནང་སན་རས་བླུགས་སྟེ་ བོྫོ་ཡྫོད་པའི་ ཆུའི་ཐྫོག་ལས་ 
ཕྫོཝ་བཤལ་བཏང་ི ་གི་སན་ཆུ་གག 

colostrum ཨོམ་དང་པ། ཨ་ལུ་སྐྱེས་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ཨའི་གི་ཨོམ་གྱི་ནང་ལས་དང་པ་
ཐྫོན་པའི་ཨོམ་བཀྱག་སེརཔྫོ་འཚམས་སུ་གགག་སྦེ་ཡྫོད་མི། 

colour bilndness ཚྫོན་ལྫོང་། མིག་ཏྫོ་གིས་ ཚྫོས་གཞིའི་དབྱེ་བ་ཕྱེ་མ་ཚུགསཔ། 
colpagia སྟུ་ཟུག མྫོ་མཚན་གུ་ཕྫོག་པའི་ཟུག 
colpatitis སྟུ་རྨ་ རྒྱས་པ། སྟུ་གུ་ཐྫོན་ཡྫོད་པའི་ རྨ ་གམན་རྒྱས་པ། 
coma དྲན་མེདཔ།  དྲན་པ་མེདཔ་འགྱོ་བའི་དྫོན། ནད་གཞི་ཡངན་ གནྫོད་པ་

གཞན་ལུ་བཏྫོན་ཏེ་ ཉིམ་གགག་ ཡངན་ བདུན་ཕག་ 
ཡངན་ ཟླཝ་ ཡངན་ ལྫོ་སྦེ་ དྲནམ་མ་ཚྫོར་བ་ལུས་པ། 
དྲན་པ་མེད་འགྱོ་ཡྫོད་པའི་ནདཔ་ཚུ་ དྲན་པ་མ་ལྫོགས་ཚུན་
ཚྫོད་ སན་ཁང་ནང་ལུ་སྦེ་བཅོས་ཐབས་འབད་དགོ། གུ་རམ་
གྱི་ནད་ཡྫོད་པའི་མི་འདི་ སན་བཅོས་མ་འབད་བ་གན་ དྲན་
མེདཔ་འགྱོ་ིའི་ཉེན་ཁ་ཡྫོད།  
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comatose དྲན་མེད་གནས་
སྐབས། 

དྲན་པ་མེད་པའམ་ཚྫོར་ི་མེད་པར་སྫོད་པའི་ཡུན། 

comedo དྭངས་བྱེམ་ཁ་གནག གཟུགས་ཀྱི་པགས་ཀོ་གུ་ཐྫོན་པའི་ དྭངས་བྱེམ་ ཁ་གནགཔྫོ་
སྦེ་ཡྫོད་མི་གག། 

comminute ཆག་དཀྲུམ། རུ ་ཏྫོ་ཕྱེ་མ་སྦེ་དཀྲུམ་པ། 
complication དཀའ་རྙོག དཀའ་ངལ་ཅན་གྱི་གནས་སངས། 
compounder སན་པ། སྤྱིར་བཏང་སན་པ་ཟེར་མི་ དྲུང་འཚྫོ་ཨིན་རུང་ད་རེས་ནངས་

པར་སན་བྱིན་མི་ལུ་སན་པ་ཟེར་བཏགས་ནུག 
compounding 

room 
བསྡུ་སྦྱྫོར་ཁང་མིག སན་རིགས་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་བོྫོ་སྦྱྫོར་འབད་སའི་ཁང་མིག 

community unit མི་སྡེའི་སྡེ་ཕན། ས་གནས་ནང་གི་སྡེ་ཕན། 
conceive ཨ་ལུ་ཆགས་ི། མངལ་ནང་ཨ་ལུ་ཆགས་པ་ ཡངན་ ཨ་ལུ་སྐྱེས་ི་ཆགས་པའི་

དྫོན། 
conception མངལ་ཆགས། 

སྦྲུམ་འབག 
མི་དང་སེམས་ཅན་མྫོའི་རིགས་ཚུ་གི་མངལ་ནང་ལུ་ ཕྫོ་སྫོན་
ཚུད་དེ་ ཨ་ལུ་ཆགས་པ། 

condition གནས་སངས། ནད་པའི་གནས་སངས། གནས་སངས་ཚུབས་སུ་ཡངན་ཉེན་ཁ་ཆེ་
སུ་ ཡངན་ཉེན་ཁ་ལས་ཐལ་ཡྫོད་པའི་གནས་སངས་ལ་སྫོགས་པ། 

condom མཚན་ཤུབས། ལུས་འབྲེལ་ལུ་བརྟེན་པའི་ནད་གཞི་ཚུ་བཀག་ཐབས་དང་ཨ་ལུ་
བཀག་ཐབས་ཀྱི་དྫོན་ལུ་ ལུས་འབྲེལ་འབད་བའི་སྐབས་ ཕྫོ་
མྫོའི་མཚན་མ་ མཇེ་དང་སྟུའི་གུ་བཙུགས་མི་གྱིབ་ཆས་གག  

condyloma མམརཔྫོ། ཨ་བུག་ཡངན་ཕྫོ་མཚན་དང་མྫོ་མཚན་གྱི་ མཐའམ་བདའ་སྟེ་
སྐྱེ་བའི་ མམར་པྫོའི་རིགས། 

congenital diseases ལྷན་སྐྱེས་ནད་གཞི།  ཨའི་གི་མངལ་ལས་སྐྱེས་བའི་བསྒང་ལས་ མམས་གགག་ཡྫོད་
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པའི་ནད་གཞི། 
conjoined twins མཚེ་མ་མམམ་

འབྱར་མ།  
ཨ་ལུ་མཚེ་མ་ གཟུགས་གགགཁར་སྦྱར་ཏེ་ཡྫོད་མི། 

conjunctivitis མིག་ནད་ཀྱི་རིགས་
གག  

བཅོས་ཐབས་ཡྫོད་པའི་མིག་ཏྫོ་གི་ནད་གཞི་གག 

consciousness དྲན་པ། སེམས་ཀྱི་དྲན་སས། 
constipation ཨ་བ་བསམས་པ། ཨ་བ་ས་ཀྲག་སྦེ་ཐྫོན་པའི་གནས་སངས་གགག་ལུ་སླབ་ཨིན། 

ཨ་བ་བསམས་པའི་ནད་གཞི་འཐྫོབ་མིའི་ནདཔ་འདི་ལུ་ ཨ་བ་
ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་འཐྫོན་འགྱོ་མ་བཏུབ་དང་ ཕྫོཝ་མ་བདེཝ་ཚུ་
བྱུངམ་ཨིན། ཨ་བ་གཏང་ི འི་ཚད་འདི་ རང་གི་གཟུགས་
ཁམས་སྒྲིང་ཧིང་དང་འཁྲིལཝ་ཨིནམ་ད་ གཟུགས་ཁམས་སྒྲིང་
སྒྲི་དང་བདེ་ཏྫོག་ཏྫོ་འབད་ཡྫོད་མི་གི་ མི་མང་ཤྫོས་གགག་གིས་ 
ཉིམ་གགག་ལུ་ ཨ་ཝ་ཚར་རེ་གཏངམ་ཨིན་རུང་ ལ་ལུ་གགག་
གིས་ ཉིནམ་གཉིས་ ཡངན་ ཉིནམ་གསུམ་རེ་བར་ན་ཨ་བ་
ཚར་རེ་ཡང་གཏངམ་ཨིན། ཨ་བ་བསམས་ཏེ་ ན་བའི་ན་ཚ་
ཟེར་མི་འདི་ བདུན་ཕག་གགག་ནང་ལུ་ ཨ་བ་ཚར་གསུམ་བ་
ཉུངམ་གག་ལས་བརྒལ་ཏེ་ འཐྫོན་མ་བཏུབ་མི་ལུ་སླབ་ཨིན། 
ཨ་བསམས་ི་འདི་ བཞེས་སྒོ་སྫོར་བོའ་མི་དང་ ཡངན་ 
སན་བཅོས་ཀྱི་དྫོན་ལུ་བོའ་བའི་སན་རིགས་ ཀཱྫོ་ཌིན་ ལ་
སྫོགས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་སྲིད། 

consultation གྲོས་བསྟུན། བསྟུན་གྲོས་འབད་བ། 
contact lens གསལ་མཐྫོང་སལ།  གསལ་མཐྫོང་སལ་ཟེར་བའི་མིག་སལ་འདི་ མིག་ཏྫོ་གི་ནང་ན་

བཙུགས་ཏེ་ གྱོན་བའི་མིག་སལ།  
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contagion ནད་འབུ། འབུ་ནད།  ནད་གཞི་ཐྫོབ་ཡྫོད་པའི་མིའི་གཟུགས་གུར་ ཐད་ཀར་རེག་མི་ 
ཡངན་ ལགཔ་སྫོགས་ནྫོག་པའི་སྐབས་ལུ་ འབུ་བའི་ནད་
གཞི། 

contagious་ འབུ་བའི།  
འབུ་ཉེན་ཅན།  

ནད་གཞི་ཡྫོད་པའི་མི་གི་གཟུགས་གུ་ནྫོག་པའི་སྐབས་དང་ 
ནད་གཞི་ཡྫོད་པའི་མི་དང་གགག་ཁར་གདྫོང་སྒོར་འབད་ བྫོ་
སླབ་པའི་སྐབས་ དེ་ལས་ ཚིལ་མ་དང་ ཨ་ཚིག་རྐྱབ་པའི་
སྐབས་ལུ་ གཞན་ལུ་སྤེལ་ིའི་ཉེན་ཁ་ཡྫོད་པའི་ནད་གཞི།  

contaminate བཙྫོག་པ་ཞུགས་ི། 
གྲིབ་ཕྫོག་ི། 

བཙྫོག་གྲིབ་ཕྫོག་ཡྫོད་པ། 

contraception སྐྱེ་འགོག  ཨ་ལུ་ཆགས་ི་ལས་བཀག་ཐབས། 
contusion བརྡུངས་འགྲམ། 

འགྲམ།  
གཟུགས་ཀྱི་ལྤགས་ཀོ་མ་བཏྫོག་པར་ཡངན་མ་བཅད་པར་སྐྱོན་
ཕྫོག་མི། རྡྫོ་རྗེའི་ལགཔ་རྡྫོའི་འྫོག་ཚུད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
བརྡུངས་འགྲམ་སྫོམ་སྦེ་ཕྫོག་ནུག 

convalesce གཟུགས་ཁམས་
གསྫོ་ི།  

ན་གཞི་གང་རུང་ན་བའི་བཤུལ་ལས་དང་ ནད་གཞི་ལུ་བརྟེན་ཏེ ་ 
གཤག་བཅོས་འབད་བའི་བཤུལ་ལས་གཟུགས་ཁམས་ཨ་རྟག་
ཧ་ལུ་གསྫོ་ི། 

convex lens འབུར་སལ།  ཕྱི་ལ་ འབུར་འབུར་སྦེ་ ཐྫོན་ཡྫོད་པའི་སལ། 
convulsion  དྲན་གཏྫོར། གནྫོད་པ་གང་རུང་གིས་ གཟུགས་ཀྱི་ནང་ན་གི་ ར་ཚུ་བསྐུམ་

གཏང་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གནས་སྐབས༌གག༌ 
དྲན༌པ༌མེདཔ༌འགྱོ༌བའམ་མེདཔ་འགྱོ་བ། 

cooler བསིལ་འཕྲུལ། བསིལ་ཏྫོང་ཏྫོ་སྦེ་བཞག་ི་ ཡངན་ བསིལ་ཏྫོང་ཏྫོ་བོྫོ་མིའི་ 
ཧྫོད་ཆས་ཡངན་འཕྲུལ། སན་ཁང་ནང་ལུ་ཁྲག་གི་སྦྱིན་པ་བྱིན་
མི་ཚུ་ གཟུགས་ཁར་ལུ་དགོ་པའི་ ཁྲག་ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་ 
མར་མམས་འགྱོ་བའི་ནདཔ་ཚུ་དང་ རྐྱེན་ངན་གང་རུང་ལུ་
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བརྟེན་ཏེ་ གཟུགས་ཁར་ལས་ ཁྲག་ལེ་ཤ་ཤྫོར་བའི་ནདཔ་ཚུ་
ལུ་ ཁྲག་ཚབ་བཙུགས་ི་གི་དྫོན་ལུ་ ཁྲག་མཛྫོད་ནང་ལུ་ 
ཁྲག་ཚུ་མེདཔ་མ་འགྱོ་བར་ སྲུང་བཞག་ི་དྫོན་ལུ་ ལག་ལེན་
འཐབ་པའི་ བསིལ་གྱི་རང་བཞིན་ནན་པའི་འཕྲུལ་ཆས་གག 

corn ཤ་འབུར། རྐང་མའི་མཛུབ་མྫོ་གུ་ ཐྫོན་པའི་ཤ་འབུར་ས་ཀྲ། 

cornea མིག་ལྤགས།  མིག་ཏྫོ་གི་ལྤགས་ཀོ། མིག་ཏྫོ་གི་ལྤགས་ཀོ་འདི་གིས་ མིག་གི་
དབང་པྫོའི་ མམས་ཆས་རྐྱངམ་གགག་སྫོནམ་མེན་པར་ མིག་
གི་དབང་པྫོ་ལུ་ ཕྱིའི་སྐྱོན་ ཐལཝ་དང་འྫོད་ལ་སྫོགས་པ་ཚུ་
ལས་ སྲུང་ཐབས་ཡང་འབདཝ་ཨིན།  

coronary སྙིང་དང་འབྲེལ་བའི། 
སྙིང་གི 

དྫོན་ཧིང་དང་འབྲེལ་བའི་ནད་གཞི། དྫོན་ཧིང་གི་ར་ ཟེར་དྫོ་
བཟུམ། དྫོན་ཧིང་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྱད་ཚིག་བཏྫོན་པའི་ཚིག 

coronary arteries ཉིང་ར། དྫོན་ཧིང་ནང་ལུ་ཁྲག་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མི་གི་ཁྲག་ར། 
coronary care unit 

(ccu) 
སྙིང་ནད་ཚབས་ཆེན་
སྡེ་ཕན། 

དྫོན་ཧིང་གི་ནད་གཞི་ཚབས་ཆེན་ཕྫོག་མི་དང་ དྫོན་ཧིང་གི་ 
གཤག་བཅོས་འབད་ཡྫོད་པའི་ ནདཔ་ཚུབས་ཆེན་ཚུ་ སན་
བཅོས་འབད་མི་གི་ སན་ཁང་གི་སྡེ་ཕན་གགག 

coronary 

thrombosis 
སྙིང་ར་བསུབ་པ། དྫོན་ཧིང་ནང་ལུ་ ཁྲག་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མི་གི་ཁྲ་ར་ནང་ལུ་ 

ཁྲག་ཁྱེགས་སྟེ་བསུབ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཁྲག་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་
མ་ཚུགས་འགྱོ་བ། 

cor pulmonale སྙིང་ནད། གློཝ་ ཡངན་ གློཝ་ནང་གི་ཁྲག་བཀྲམ་མི་གི་ རའི་གུ་ཕྫོག་
པའི་ནད་གཞི་གང་རུང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དྫོན་ཧིང་ལུ་ཕྫོག་པའི་ན་ཚ། 

corpse རྫོ། ཕུངམ།  ཤི་ཤིཝ་གི་རྫོ།  
corpulence རྒྱགས་ཏྫོ་རི་རི།  མམས་ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་ཡྫོད་མི། 
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corpuscle ཁམས་ཕན།  ཁྲག་གི་ཁམས་ཕན་དཀར་དམར་གང་རུང་གག 
cortex ཀླད་པའི་དར།  ཀླད་པའི་མཐའ་སྐོར་ཏེ་ དར་བཟུམ་འབད་ཡྫོད་པའི་ ཀླད་པའི་

ཆ་ཤས་གག 
costae རྩིབས་སྒྲོ། རྩིབས་སྒྲོ་རུ་ཏྫོ་ཁལ་གགག་བཞིའི་མིང་། 
costalgia རྩིབས་སྒྲོ་ན་ཟུག རྩིབས་སྒྲོ་ལུ་ཕྫོག་པའི་ན་ཟུག 
cot death གཉིད་ཤི།  གཉིད་ལྫོག་ས་ལས་འཕྫོ་རྐྱང་སྟེ་ཤི་བ། 
cottage hospital གྲོང་གསེབ་སན་

ཁང་། 
གྲོང་གསེབ་ནང་ལས་ཕར་ཡྫོད་པའི་སན་ཁང་ཆུང་བ། 

cotton ཀ་བལ། སྤྲིན་བལ། སན་ཁང་ནང་ལུ་རྨ་སྫོགས་སྤུ་རས་རྐྱབ་ི་དང་ གཟུགས་ཀྱི་
ལྤགས་ཀོ་སྫོགས་འཕྱག་ིའི་དྫོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་མི། 

cotton wool ཀ་བལ། སྤྲིན་བལ། སན་ཁང་ནང་ལུ་རྨ་སྫོགས་ སྤུ་རས་རྐྱབ་ི་དང་ གཤག་
བཅོས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་བཏྫོན་ཡྫོད་པའི་རྨ་ རིགས་ཚུ་ནང་ལས་ 
ཁྲག་དང་ནག་ དེ་ལས་ ཆུ་སྫོགས་འཕྱག་ིའི་དྫོན་ལུ་ རྒྱུ་ཀ་
བལ་ལས་བོྫོ་བའི་ ཡྫོ་ཆས་ སྤྲིན་བལ། 

couching མིག་བཅོས་ཐབས་
རིག 

མིག་ཏྫོ་གི་ལིང་ཏྫོག་ལུ་ གནྫོད་པ་ཕྫོག་པའི་སྐབས་ལུ་ སན་
བཅོས་འབད་ིའི་ཐབས་སས་གག 

coumarin འཁྱེག་བཀག ཁྲག་ཚུ་མགྱོགས་པར་ འཁྱེག་མ་བཅུག་པར་བཞག་ིའི་ 
རས་རིགས་གག 

cough གློ་འབར།  གློ་ཁོག་དང་དྫོན་གགག 
counter འབྲེལ་སྟེགས། སན་དང་སན་ཡིག ཁྲག་སྫོགས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ལེན་ིའི་དྫོན་ལུ་ 

འབྲེལ་བ་འཐབ་སའི་སྟེགས། 
counter measure བཟླྫོག་ཐབས། ནད་གཞི་ལས་དྲག་ིའི་ཐབས་ལུ་ སན་བཅོས་ལ་སྫོགས་པའི་ 



ཨིང་རྫོང་གསྫོ་བའི་ཤན་སྦྱར་ཚིག་མཛྫོད།   English-Dzongkha Medical Dictionary 
 

44 
 

བཟླྫོག་ཐབས་འབད་ི། 
cramp ར་སྒྲིལ། མ ་འགྱུར།  རྐང་དང་ཕྫོཝ་ལ་སྫོགས་པ་ཚུ་གི་ ར་སྒྲིལ་བའི་དྫོན། དེ་གི་

སྐབས་ལུ་ཟུག་སྫོམ་ཡྫོད།  
cranial nerves ཀླད་མཐུད་ར། ཀླདཔ་དང་ཐད་ཀར་དུ་མཐུད་དེ་ཡྫོད་པའི་ར་རྒྱུས་༢༤། 
cranium ཐྫོདཔ། ཀ་པ་ལི།  མགུ་ཏྫོ་ནང་གི་ ཀླདཔ་དང་ དེའི་ཆ་ཆས་ཚུ་ ཕྱིའི་གནྫོད་པ་

ལས་ སྲུང་མི་གི་མགུ་ཏྫོ་གི་ཕྱི་ཁའི་རུ་ཏྫོ་ ཕྫོརཔྫོ་བཟུམ་སྦེ་ཡྫོད་
མི་གགག 

critical ཚབས་ཆེན། ཉེས་
ཚབས་ཆེ་བའི། 

སྫོག་ལུ་ཉེན་ཁ་ཡྫོད་པའི་ན་ཚའི་གནས་སངས།  

crotch དཔྱི་སད།  གཟུགས་གཡས་གཡྫོན་གྱི་ རྐེད་པའི་འྫོག་གི་ གཟུགས་ཀྱི་ཆ་
ཤས།  

croup ཨ་ལུའི་གློ་ནད། ནད་གཞི་འདི་གཙྫོ་བྫོ་ བུང་གཏྫོང་ལེན་ ཚུལ་དང་མཐུནམ་སྦེ་
འབད་མ་ཚུགས་པའི་ ནད་གཞི་གག་ཨིན། ནད་གཞི་འདི་ 
སྤྱིར་བཏང་ལུ་ ཨ་ལུ་སྐྱེས་ལྫོ་༡ལས་༥ཚུན་གྱི་ནད་གཞི་གགག་
ཨིན། ནད་གཞི་འདི་ནད་འབུབ་ བཡི་རཱསི་གིས་བཀལཝ་
ཨིན། ནད་འབུབ་འདི་གིས་ གློཝ་དང་ལྐོདམ། དེ་ལས་ སྐད་
གནས་སྫོགས་སྫོ་བཅུགཔ་ཨིན། ནད་གཞི་འདི་འཐྫོབ་ཡྫོད་པའི་
ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་ སྐད་རྫོ་ཁྱི་ཧབ་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་རྐྱབ་ཨིནམ་མ་ཚད་ 
ཁོང་ཚུ་ དྲྫོད་འབར་རྐྱབ་ི་དང་ བུང་གཏྫོང་ལེན་འཇམ་ཏྫོང་ཏྫོ་
སྦེ་འབད་མ་ཚུགས་པའི་དཀའ་ངལ་བྱུངམ་ཨིན། ནད་གཞི་འདི་ 
ཤུགས་སྦེ་མེད་པ་གན་ ཨ་ལུ་འདི་ ཁྱིམ་ནང་ལུ་རང་ སན་
བཅོས་ཚུ་འབད་ཚུགས། རླན་གསར་ནན་པའི་ གནས་སངས་
གྱིས་ བུང་གཏྫོང་ལེན ་ལུ་ཕན་ཐྫོག་ཚུགསཔ་ཨིན། 

crown སྫོའི་ཆ་ཤས་གག མིག་གིས་མཐྫོང་ཚུགས་པའི་སྫོའི་ཆ་ཤས།  
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crown & bridge སྫོ་ཤན་དང་སྫོ་ཤབ། སྫོ་རག་རྫོག་གཏང་སྐྱེས་མི་དང་ སྫོའི་བར་ན་ས་སྫོང་ཐྫོན་སྟེ་སྫོ་
རག་རྫོག་འགྱོ་མི་ཚུ་ཕང་ི འི་དྫོན་ལུ་ སྫོའི་གུ་ཤན་རྐྱབ་སྟེ་ཕང་
བའི་གསྫོ་བའི་ཐབས་རིག་གག 

crown & bridge 

room 
སྫོ་ཤན་དང་སྫོ་ཤབ་
ཁང་མིག 

སྫོ་ཤན་དང་སྫོ་ཤབ་རྐྱབ་སའི་ཁང་མིག 

cssd གམན་བཀག་ཅ་
ཆས་བཀྲམ་སྤེལ་
ལས་ཁུངས། 

གམན་རྐྱབ་ི་ལས་བཀག་ཚུགས་པའི་ཅ་ཆས་བཀྲམ་སྤེལ་
འབད་མི་གི་སན་ཁང་གི་ལས་ཁུངས་གག 

cut ༡ རྨ། ༢ བཏྫོག་
པ། གཅད་པ། 

ཅ་ལ་སྣྫོད་སག་ས་གགག་གིས་ གཟུགས་ཀྱི་ལྤགས་ཀོ་གུ་
བཏྫོག་པ་ཡངན་གཅད ་ཡྫོད་པ། གཟུགས་ཀྱི་ལྤགས་ཀོ་བཏྫོག་
པ་ཡངན་ གཅད་ད་པའི་སྐབས་ཁྲག་ཐྫོནམ་ཨིན། ཨིན་རུང་
བཏྫོག་ཡངན་གཅད་ཡྫོད་པའི་རྨ་ འདི་གུ་ སྒྲིང་སྒྲིང་འབད་ཨེབ་
བཞག་པ་གན་ཁྲག་ཐྫོན་ི་ལས་བཀག་ཚུགས།  

cunt སྟུ། མྫོ་མཚན།  ཨམ་སྲུ་གི་མཚན་མ། 
curable བཅོ་ཐབས་ཡྫོད་པའི། 

དྲག་བཏུབ་པའི། 
སངས་བཏུབ་པའི། 

བཅོས་ཐབས་ཡྫོད་པའི་ནད་གཞི། བཅོས་ཚུགས་པའི་ནད་གཞི། 

cure དྲག་ི། བཅོ་ི། 
བཅོ་ཁ་རྐྱབ་ི།  

ནད་གཞི་ལས་དྲག་ི་དང་ནད་གཞི་བཅོས་ཁ་རྐྱབ་པའི་དྫོན། 

cyesis བུ་མཆེདམ། ཕྫོཝ་ནང་ལུ་ཨ་ལུ་ཆགས་ཏེ་ཡྫོད་པའི་གནས་སྐབས། 

cylinder རྒྱ་རྫི།  སྫོག་རླུང་གི་རྒྱ་རྫི་བཟུམ། 

cylinder room སྫོག་རླུག་རྒྱ་ཛིའི་
ཁང་མིག 

སྫོག་རླུག་རྒྱ་ཛིའི་བཞག་སའི་ཁང་མིག 
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cyst ཆུ་བསགས། གཟུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་གང་རུང་གི་ ནང་ན་ཆུ་བསགས་ཏེ་ རྡྫོག་
རྡྫོག་རིལ་རིལ་འབད་ཆགས་ི་ཡངན་སྫོ་ི། ཆུ་བསགས་མི་
འདི་གཙྫོ་བྫོ་ གཟུགས་ཀྱི་ལྤགས་ཀོ་དང་ཨོམ་ དེ་ལས་ 
མངལ་ནང་གི་སྒོང་སྣྫོད་གུ་ཆགས་པའི་ནད་གཞི་གག་ཨིན། ཆུ་
བསགས་འདི་ནད་གཞི་འཇམ་སུ་གག་ཨིནམ་ལས་ ནད་གཞི་
ཚུབས་ཅན་ལུ་མི་འགྱུར། ཆུ་བསགས་ལ་ལུ་གགག་དྲུང་འཚྫོ་
གིས་ ཆུ་བསགས་ཡྫོད་མི་འདི་ཁབ་སྫོབ་སྟེ་ཆུ་བཏྫོན་གཏང་
ཞིནམ་ལས་ སྫོ་སྫོཔ་གཞྫོབ་འགྱོ་ཨིན། གལ་སྲིད་ཆུ་བསགས་
འདི་སྫོམ་ཡངན་ ན་ཟུག་ཡྫོད་པ་གན་ ན་ཚ་འདི་གཤགས་
བཅོས་ཀྱི་ཐྫོག་ལས་བཏྫོན་གཏང་བཏུབ་ཨིན། 

cystoscopy ལྒང་འཕུལ་བརྟག་
འཕྲུལ། 

ཆབ་གསང་བསྡུ་པའི་ལྒང་འཕུ་བརྟག་དཔྱད་འབད་ིའི་དྫོན་ལུ་
ལག་ལེན་འཐབ་པའི་འཕྲུལ་ཆས་དུང་ཅུང་ཕྱ་སི་སི་མགུ་ཏྫོ་ཁར་
མེ་ཡྫོད་མི་གག 
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 (Dd) 
dactylitis རྨ་གམན་རྐྱབ་པ། རྐང་ལག་གི་མཛུབ་མྫོ་གུ་ལུ་ཡྫོད་པའི་རྨ་ ཧེང་བཀལ་སྐྱོ་སུ་འགྱོ་

བ། 
dactylus ངང་ལག་ཅན། རྐངམ་དང་ལག་པའི་མཛུབ་མྫོའི་བར་ན་ བྱ་འདམ་བྱའི་རྐང་

མའི་མཛུབ་མྫོ་གགག་ཁར་འབྱེལ་བའི་ཤ་ལྷེབ་བཟུམ་བཏག་
ཡྫོད་པ། 

daft ར་རྒས། གླེང་གོ། ཁ་སླབ་མ་སས་མི། སེམས་ཀྱི་མནྫོ་མ་སས་མི། 
daltonism ཚྫོས་ཞར། མིག་ཏྫོ་གི་ནང་ལུ་ཡྫོད་པའི་ ཚྫོས་གཞི་དབྱེ་བ་ཕྱེ་མི་གི་ དབང་

པྫོ་ལུ་ཐྫོག་ཕྫོགས་ཏེ་ ཚྫོས་གཞིའི་དབྱེ་བ་ཕྱེ་མ་ཚུགསཔ་འགྱོ་
བའི་མིག་ཏྫོ་གི་ནད་གཞི། 

dandruff གློབ། མགུ་ཏྫོ་ཁའི་གློབ། གློབ་འདི་ མགུ་ཏྫོ་གི་པགས་ཀོ་ཚད་ལས་
བརྒལ་ཏེ་བཏགས་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་བྱུངམ་ཨིན། དེ་ལས་སངས་
ཐབས་འདི་ཡང་ གློབ་བཏག་ི་ལས་བཀག་ཚུགས་པའི་ནུས་
པ་ཡྫོད་པའི་ སྐྱ་ཆུ་ིའི་གླང་ལེབ་ སན་འིའི་རིགས་ཚུ་ལག་ལེན་
འཐབ་དགོ། 

dapsone ཌེབ་སྫོ་ི།  མམ་ནད་བཅོས་ཁ་རྐྱབ་ི་ལུ་ཕན་པའི་སན། 
dark room  མུན་ཁང་། གློག་པར་

འཁྱུ་སའི་ཁང་མིག 
གློག་པར་གྱི་བརྙན་ཤྫོག་ཆུ་འཁྱུ་སའི་ཁང་མིག་ནག་དུང་དུང་། 

date rape སན་ཐྫོག་དབང་བཙྫོང་
ལུས་འབྲེལ། 

ཆང་ལ་སྫོགས་པའི་ནང་ འདྫོད་ཆ ་ལྫོང་ི འི་སན་བླུག་བྱིན་
ཞིནམ་ལས་འབད་བའི་ལུས་འབྲེལ། 

day ཉིན་ཞག ཉིནམ། 
ཞག རེ་གོའ། 

དུས་ཡུན་ཆུ་ཚྫོད་༢༤། 
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day surgery དུས་ཐུང་གཤག་
བཅོས། 

གཤག་བཅོས་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་དང་འབད་ཚར་བའི་བཤུལ་
ལུ་ སན་ཁང་ནང་ལུ་ ཞག་སྫོད་མ་དགོ་པའི་གཤག་བཅོས། 

dead ཚེ་འདས།  གྱོང་མི། ཤི་མི། 
deaf བྱ་རྡུགས། རྣམ་ཅོ་གོ་ི་མེདཔ།  
deafen བྱ་རྡུགས་བོྫོ་ི། རྣམ་ཅོག་གོ་ི་མེདཔ་བོྫོ་བ། 

deafness མ་གོ་བའི་རང་བཞིན། རྣ་བའི་དབང་པྫོ་ལུ་ རྐྱེན་ཡྫོད་མི་ཡངན་ ཕྫོགས་མི་ལུ་བརྟེན་
ཏེ་ མ་གོཝ་འགྱོ་བ། 

deafness རྣ་བའི་དབང་པྫོ་མ་གོ་
བའི་རང་བཞིན། 

རྣམ་ཅོ་ལུ་ཚག་ཆགས་ི་ཡངན་ མ་པ་ལས་མ་གོ་བའི་རྐྱེན། 

death bed ཤི་ས། ཚེ་ལས་འདས་སའི་ས་གནས། 

death certificate ཚེ་འདས་ལག་ཁྱེར། རྒྱུ་མཚན་ག་ག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཤི་ཡྫོདཔ་ཨིན་ན་གི་ ངོ་སྦྱྫོར་གྱི་
དྫོན་ལུ་ དྲུང་འཚྫོ་ཀྱིས་ མཚན་རྟགས་བཀོད་དེ་བྱིན་པའི་ལག་
ཁྱེར། 

death rate ཤི་ཚད།  ལྫོ་གགག་ནང་ལུ་ ས་གནས་གགག་ནང་ལུ་ མི་སྫོང་ཕག་
གགག་ལས་ ག་དེམ་གགག་ཤི་ཡྫོདཔ་ཨིན་ན་གི་ ཚད་བཏྫོན་
ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་གགག 

decay རུལ་བ།  རྙིངམ་ཐལ་ཏེ་ མེདཔ་ཐལ་བའི་དྫོན། 
decompensation མ་འཕྫོདཔ། གནས་སངས་འགྱུར་བཅོས་འགྱོ་མི་ལུ་གཟུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཚུ་

གིས་འཁྲིལ་མ་ཚུགས་པའི་གནས་སངས། 
defective སྐྱོན་ཅན། རང་བཞིན་མེན་པར་སྐྱོན་ཡྫོད་མི། དཔེར་ན་རྐང་ལག་ལུ་སྐྱོན་

ཕྫོག་ཡྫོད་པ། མིག་ཏྫོ་ལུ་སྐྱོན་ཕྫོག་ཡྫོད་པ། 
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defibrillation གློག་ཟིར་ལག་ལེན། དྫོན་ཧིང་ལཱ་མ་འབད་མིའི་གི་ནདཔ་ཚུ་གི་ དྫོན་ཧིང་ལཱ་འབད་
བཅུག་ི་གི་ཐབས་ལུ་ ནད་པའི་བྱང་ཁོག་གུ་ གློག་མེ་ལུ་
བརྟེན་པའི་ ཟིར་ཤུགས་བཀལ་བ། 

deficiency 

disease 
ོས་བཅུད་མམས་པའི་
ནད་གཞི། 

གཟུགས་ཁར་ལུ་དགོ་པའི་ོས་བཅུད་ཚང་སྦེ་ མ་འཐྫོབ་མི་ལུ་
བརྟེན་པའི་ན་ཚ། 

defloration ཁ་གསར་སྤེག་པ། ཨམ་སྲུ་གསར་སྤེད་རྐྱབ་ཚར་བ། 
defluvium སྐྱ་འབུད། མགུ་ཏྫོ་གི་སྐྱ་བུད་འགྱོ་བ། 
deformity སྐྱོན་ཞུགས། གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གང་རུང ་ལུ་ སྐྱོན་ཞུགས་ཏེ་ ཚུལ་དང་

མ་མཐུནམ་འགྱོ་བའི་དྫོན། དཔེར་ན་ རྐངམ་གཡས་གཡྫོན་
ལུ་ སྫོམ་ཆུང་ཞུགས་པ།  

degeneration མམས་པ། གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་ དབང་པྫོ་གང ་རུང་ ལཱ་འབད་ིའི་ 
ནུས་པ་མེདཔ་འགྱོ་བ། 

degree ཌིགི་རི། ཚད།  དྲྫོད་ཚན་འཇལ་ི་གི་ཚད་གཞི་གག 
dehydrate ཆུ་སྐམ་ི།  བཤལ་ནད་ལ་སྫོགས་པའི་ ནད་གཞི་གང་རུང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 

གཟུགས་ཁའི་ཆུ་སྐམ་ི། 
dehydrated ཆུ་སྐམ་སྐམ།  བཤལ་ནད་ལ་སྫོགས་པའི་ ནད་གཞི་གང་རུང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 

གཟུགས་ཁའི་ཆུ་སྐམ་སྫོང་སྫོངམ། 
dehydration ཆུ་སྐམ་པ། གཟུགས་ནང་གི་ཆུ་སྐམ་པ། གཟུགས་ཁར་ལས་རྔུལ་ནག་ཐྫོན་

མི་དང་ བཤལ་ནད་ཐྫོབ་མི་ དེ ་ལས་ཆུ་ མ་འཐུང་མི་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་ གཟུགས་ནང་ལུ་ཡྫོད་པའི་ཆུ་ཚུ་སྐམ་པའི་ནད་གཞི་
གག 

dejecta ཨ་བ། ཆབ་གསང་རྒྱས་པ། 
dejection སེམས་ནད། སེམས་ལུ་སྐྱོ་བ་འབྱུང་སྟེ་ན་བའི་ན་ཚ། 
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delirium སེམས་འཚབ་འཚུབ། སེམས་ཁར་ལུ་ ཚ་འགྱངས་ཕྫོགས་མི་ ཡངན་ དུག་རིགས་
ཚུད་མི་ ཡངན་ སེམས་རྣམ་རྟྫོག་ལང་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
སེམས་འཚབ་འཚུབ་གཏང་བའི་ན་ཚ་གགག 

delirium tremens ཆང་བཞག་ལུ་བརྟེན་
པའི་སེམས་ནད་གགག 

ཆང་ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་ འཐུང་བའི་བཤུལ་ལུ་ ཆང་ཚད་བོྫོ་
སྟེ་འཐུང་མི་དང་ ཡངན་ ཐེངས་ཕྫོག་གགག་གུ་ ཆང་བཅད་
མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སེམས་ལུ་ཕྫོག་པའི་ནད་གཞི་གགག ནད་
གཞི་འདི་གི་རྟགས་མཚན་ཚུ་ཡང་ མི་སྫོ་སྫོ་ལུ་མ་འདྲཝ་སྦེ་
བྱུངམ་ཨིནམ་དང་། དེ་ཚུ་ཡང་ མི་ལ་ལུ་གགག་ལུ་ གཉིད་
ལྫོག་མ་བཏུབ་འགྱོ་ི། ཙིག་མུག་ལངས་ི། མགུ་ཐྫོབ་ཐྫོབ་
འགྱོ་ི། དྲྫོད ་འབར་རྐྱབ་ི་དང་ འཕལ་འཕལ་སྦེ་བཟི་སྣང་
སྫོགས་བྱུངམ་ཨིན། ནད་གཞི་འདི་གི་བཅོས་ཐབས་ཚུ་ཡང་ 
འགྲོས་ཀྱིས་སྦེ་ཆང་འཐུང་ི ་གི་ཚད་ མར་ཕབ་རྐྱབ་ི་དང་། 
སན་བེན་ཛྫོ་ཌའི་ཛི་པི་ནེལ་ཚུ་བྱིན་ཐྫོག་ལས་ སན་བཅོས་
འབདཝ་ཨིན།  

delivery སྐྱེ་བ།  ཨའི་གི་མངལ་ལས་ དུས་ཚྫོད་ཚང་ཏེ་ཕྱེ་ཁར་ཐྫོན་པའི་གནས་
སྐབས། 

delivery kit/birth 

kit 
སྐྱེ་ཆས་སྒྲོམ།  ཨ་ལུ་སྐྱེས་བའི་སྐབས་ལུ་ དྲུང་འཚྫོ་དང་སན་གཡྫོགཔ་ཚུ་

གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་ིའི་དྫོན་ལུ་དགོ་པའི་ ཅ་ཆས་ཚུ་
བཙུགས་བཞག་སའི་སྒྲོམ། 

delivious སེམས་གནས་པ་
མེདཔ། འཆལ་ལ་
འཆོལ་ལྫོ། 

རང་གི་སེམས་རང་གིས་ བདག་འཛིན་འབད་མ་ཚུགས་པའི་
དྫོན། 

demented གནས་པ་མེདཔ། སེམས་གཏན་གཏན་མེདཔ། 
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dementia དྲན་མམས་ཀླད་ནད། དྲན་པ་མམས་འགྱོ་བའི་ཀླད་པའི་ནད་གཞི་གག  

dengue (fever) ཌེང་གི། ཚད༌ནད། ོན༌དྫོམ༌གྱིས་སྫོ་བཏབ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་འཐྫོབ་པའི་ ཚད་པའི་
ནད་གཞི་དུག་དྲག་གག 

dens སྫོ། ཁའི་ནང་གི་སྫོ། 
dentagra ༡༽ སྫོ་ཟུག  

༢༽ འཛིནམ། 
༡༽ སྫོའི་ན་ཟུག ༢༽ སྫོ་འབལ་ིའི་འཛིནམ། 

dental སྫོའི། སྫོ་བཅོས་ཀྱི། 
སྫོ་དང་འབྲེལ་བའི། 

སྫོ་དང་འབྲེལ་བའི་སན་བཅོས་དང་ན་ཚ། 

dental caries སྫོ་རུལ་བ། སྲིན་གྱིས་ོ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སྫོ་རུལ་བ། 
dental 

department 
སྫོ་བཅོས་ལས་ཁུངས། སན་ཁང་ནང་ལུ་ སྫོ་དང་འབྲེལ་བའི་ ནད་རིགས་དང་ན་ཚ་

བཅོས་ཁ་རྐྱབ་མིའི་ལས་ཁུངས། 
dental hygienist སྫོའི་གཙང་སྦྲགས་

མཁས་མཆོག 
སྫོ་གུ་ཆགས་ཡྫོད་པའི་ དྲེགས་པ་ཚུ་འཕྱག་ི་དང་ སྫོ་དང་
སྫོའི་ཉིའུ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་བདག་འཛིན་འབད་དགོཔ་ཨིན་ན་ཚུ་གི་ 
སླབ་སྫོན་འབད་ི་ལུ་ མཁས་མཆོག་སྦྱྫོང་ཡྫོད་པའི་ སྫོའི་དྲུང་
འཚྫོ། 

dental surgeon སྫོ་བཅོས་མཁས་
མཆོག  

སྫོ་དང་སྫོའི་ཉིའུ་དང་ འབྲེལ་བའི་ནད་གཞིའམ་ ན་ཚ་བཅོས་
ཁ་རྐྱབ་མི་དང་ སྫོ་དང་སྫོའི་ཉིའུ་ ག་དེ་སྦེ་བདག་འཛིན་
འཐབ་དགོཔ་ཨིན་ན་གི་སྐོར་ལས་ བཀག་ཐབས་ཀྱི་ སླབ་བྱ་
བྱིན་མི་གི་དྲུང་འཚྫོ། 

dentalgia སྫོ་ཟུག སྫོའི་ན་ཟུག 
dentin སྫོའི་རྩི། སྫོའི་དྫོན་ལུ་ཁག་ཆེ་བའི་རྩི་གག 
dentist སྫོ་བཅོས་མཁས་

མཆོག སྫོའི་དྲུང་འཚྫོ། 
སྫོ་དང་འབྲེལ་བའི་ན་ཚ་བཅོས་ི་ལུ་ མཁས་མཆོག་སྦྱྫོང་ཡྫོད་
པའི་དྲུང་འཚྫོ། 
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dentistry སྫོ་དཔྱད་རིག་པ། སྫོ་དང་འབྲེལ་བའི་ ན་ཚ་དང་སན་བཅོས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ལྷབ་
ི་ཡྫོད་པའི་ཆོས་ཚན། 

dentures སྫོ་ཚབ། སྫོ་འབུབ་ཀྱིས་བོའ་སྟེ་ འབལ་བའི་ཤུལ་ལུ་ གསྫོ་དཔྱད་
རིག་པའི་ཐབས་སས་ཐྫོག་ལས་ སྫོ་ཚབ་བཙུགས་པའི་དྫོན། 

deodrant  དྲི་སངས། གཟུགས་ཀྱི་དྲིམ་ཚུ་བཀག་ིའི་སན། 
deontology གསྫོ་བའི་ཀུན་སྫོད། གསྫོ་བའི་ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཆོག་མ་ཆོག་གི་རྣམ་གཞག 
depersonalization རང་ངོ་མ་སསཔ། ཀླདཔ་གུ་གནྫོད་པ་ཕྫོག་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རང་ག་ཨིན་ན་ངོ་མ་

སསཔ་འགྱོ་བ། 
depilatory འབལ་སན། སྤུ་འབལ་ི་གི་སན། 
depression སེམས་ནད། སེམས་ལུ་མ་བདེཝ་བའི ་ཚྫོར་སྣང་བྱུང་བའི་ སེམས་ཀྱི་ན་ཚ་

གགག་ཨིན། སེམས་ནད་ཐྫོབ་ཡྫོད་པའི་མི་འདི་ལུ་ སེམས་སྐྱོ་
ི་དང་ག་ི་ཡང་སྦེ་མ་ཚུགསཔ་ ཡངན་ ཐབས་ོད་པའི་ཚྫོར་
སྣང་ཚུ་བྱུངམ་ཨིན། སེམས་ནད་ཐྫོབ་ཡྫོད་མི་ མང་ཤྫོས་
གགག་ག་ི་ཡང་འབད་ིའི་ སྫོ་བ་མེདཔ་འགྱོཝ་ཨིན། 
སེམས་ནད་འདི་ སེམས་ཁམས་བསླབ་སྫོན་འབད་ཐྫོག་ལས་
དང་ ཡངན་ སན་བྱིན་ཐྫོག་ལས་སན་བཅོས་འབད་དགོ།  

dermatitis པགས་ནད། གཟུགས་ཀྱི་པགས་ཀོ་དང་འབྲེལ་བའི་ནད། པགས་ཀོ་གི་ནད་
གཞི་འདི་ རིགས་རྒྱུད་ལས་བརྟེན་ཏེ་འཐྫོབ་སྲིད་ི་ཨིན་རུང་ 
ལ་ལུ་གགག་གི་ཐད་ཁར་  གཟུགས་ཁར་མ་འཕྫོས་པའི་རས་
རིགས་ རང་སྫོའི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ཡྫོད་པའི་སྐབས་ལུ་ ཡང་
ནད་གཞི་འདི་ཐྫོབ་སྲིད། པགས་ཀོའི་ན་ཚའི་རྟགས་མཚན་ཚུ་
ཡང་ གཟུགས་ཀྱི་པགས་ཀོ་གཡའ་ི་དང་ སྐམ་ཀྲོ་ཀྲོ་འགྱོ་ི་
ཡངན་ འགག་ི་ དེལས་ འཕལ་འཕལ་སྦེ་ར་རྨ་ འཐྫོན་ི་
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ལ་སྫོགས་པ་ཚུ་བྱུངམ་ཨིན།  
dermatologist པགས་ནད་མཁས་

མཆོག 
པགས་ཀོ་གི་ནད་གཞི་གྱི་སྐོར་ལས་ མཁས་པ་སྦྱྫོང་ཡྫོད ་པའི་
དྲུང་འཚྫོ། 

dermatology པགས་ནད་རིག་པ། པགས་ཀོ་ནད་གཞི་གི་སྐོར་ལས་ ལྷབ་ི་གི་ཆོས་ཚན། 
dermatosis པགས་ནད་སྤྱིར་བཏང། པགས་ནད་སྤྱིར་བཏང་གི་མིང་། 
dermis བར་པགས། གཟུགས་ཀྱི་པགས་ཀོ་ རིམ་པ་གསུམ་སྦེ་ཡྫོད་མི་ལས་ བར་

ནའི་རིམ་པ་འདི་ལུ་སླབ་ཨིན། བར་པགས་འདི་ནང་ ཁྲག་ར་
དང་རའི་མཇུག་ དེ་ལས་ གཟུགས་ཀྱི་ས་སྤུའི་ར་ཚུ་ཡྫོད། 

desmalgia སྦྱེལ་ར་ན་ཟུག རུ་ཏྫོ་གགག་ཁར་སྦྱེལ་མི་གི་རའི་གུ་གནྫོད་པ་གང་རུང་ཕྫོགས་མི་
ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བྱུང་བའི་ན་ཟུག 

desquamation པགས་ཤུབས། གཟུགས་ཀྱི་པགས་ཀོ་ཤུབས་འགྱོ་བ། 
detergent འདག་རས། དྲེག་པ་དང ་བཙྫོག་པ་གང་རུང་འདག་ི་དང་ ནད་འབུབ་

སྫོགས་པ་གསད་ིའི་དྫོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་གླང་ལེབ་
སྫོགས། 

detoxification  སྫོས་རས་བཀག་
ཐབས་སན་བཅོས། 
དུག་བཏྫོན་ཐབས་རིག 

ཆང་དང་ཏམ་ཁུ་ལ་སྫོགས་པའི་ མྫོས་རས་སྫོད་ི་བཞག་
ཐབས་ཀྱི་སན་བཅོས།  

detoxify དུག་བཏྫོན་ི། གཟུགས་ནང་ལུ་ཆང་དང་ཏམ་ཁུ་ སྫོས་རས་ལ་སྫོགས་པ་ཚུ་ 
སྫོད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཚུད་ཡྫོད་པའི་ལངས་ཤྫོར་ཐལ་བའི་རས་
རིགས་བཏྫོན་གཏང་ི ། 
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diabetes གུ་རམ་ནད། གུ་རམ་གྱི་ནད་གཞི་འདི་གཙྫོ་བྫོར་ གཟུགས་ན་ལུ་ཡྫོད་པའི་ 
གུ་རམ་དང་ སྦྱར་རྩི། དེ་ལས་ གཞན་བཞེས་སྒོའི་རིགས་ཚུ་ 
གཟུགས་ལུ་ཉིན་ལར་དགོ་པའི་ནུས་ཤུགས་ལུ་བསྒྱུར་མ་ཚུགས་
པའི་སྐབས་ལུ་བྱུངམ་ཨིན། གུ་རམ་གྱི་ནད་གཞི་འདི་ རིགས་
ཀྱི་ནད་གཞི་གག་ཨིན་པའི་ཁར་ གཟུགས་ལུ་མམས་ཚད་ལས་
བརྒལ་བཏགས་མི་དང་ ལུས་སྦྱྫོང་མ་འབད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་
ཡང་འཐྫོབ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ ནད་གཞི་འདི་མི་འཐྫོབ་ི་
གི་དྫོན་ལུ་ལུས་སྦྱྫོང་འབད་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ། 

diabetic གུ་རམ་ནད་དང་འབྲེལ་
བའི།  

གུ་རམ་གྱི་ནད་ཡྫོད་མི་གི་མི་འམ་རྐྱེན་ཟེར་དྫོ་བཟུམ། 

diagnose ནད་ངོས་བཟུང་ི ། 
ནད་བདའ་ཟུན་ི། 

སན་བཅོས་ངོ་མ་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ ནད་གཞི་ག་ག་ཨིན་ན་ 
ངོས་བཟུང་འབད་བའི་དྫོན། 

diagnosis ནད་ངོས་བཟུང་།  
ནད་མཐྫོང་།  

ནད་གཞི་ངོས་བཟུང་བའི་དྫོན། 

diagnostic ནད་ངོས་བཟུང་གི།  ནད་ངོས་བཟུང་གི་ཐབས་རིག་ཟེར་དྫོ་བཟུམ། 
dialysis ཁྲག་སེལ། འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ཐྫོག་ལས་ཁྲག་སེལ་རྐྱབ་པའི་སན་བཅོས། 

གཞན་དལ་གཞི་ ལཱ་འདི་ང་བཅས་རའི་གཟུགས་ནང་ལུ་ཡྫོད་
པའི་ མཁལ་རྡྫོག་གིས་འབདཝ་ཨིན། ཨིན་རུང་ མཁལ་
རྡྫོག་མེདཔ་ཐལ་སྟེ་ ལཱ་འབད་མ་ཚུགསཔ་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ 
མཁལ་རྡྫོག་ཚབ་ མ་འཐྫོབ་ཚུན་ཚྫོད་ ཁྲག་སེལ་གྱི་ལཱ་འདི་ 
འཕྲུལ་ཆས་ཀྱིས་འབདཝ་ཨིན། འཕྲུལ་ཆས་འདི་གིས་ ཁྲག་
རའི་ནང་ལས་ ཁྲག་ལེན་ཞིནམ་ལས་ མ་དགོ་པའི་རས་
རིགས་ཚུ་ ཕྱི་སེལ་རྐྱབ་སྟེ་ ཧིང་སངས་ས་བོྫོ་ཡྫོད་པའི་ཁྲག་
འདི་ ལྫོགས་ཏེ་ ཁྲག་ར་ནང་ལུ་གཏངམ་ཨིན། ཁྲག་སེལ་
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འདི་ བདུན་ཕག་གགག་ལུ་ ཚར་གསུམ་རེ ་རྐྱབ་དགོ། 
dialysis ཁྲག་སེལ།  མཁལ་རྡྫོག་ ལཱ་མ་འབད་མི་ཚུ་གི་ཁྲག་ནང་ལས་ ཆུ་བཏྫོན་

གཏང་ི འི་སན་བཅོས། 
dialysis unit མཁལ་རྡྫོག་ལས་ཚབ་

སྡེ་ཕན། 
མཁལ་རྡྫོག་ལཱ་མ་འབད་མི་ཚུ་གི་ ཁྲག་ནང་ལས་ཆུ ་བཏྫོན་
གཏང་ི ་གི་ སན་བཅོས་འབད་སའི་སྡེ་ཕན། 

diaper ཨ་གདན། ཡུན་རིངམྫོ་སྦེ་བཞག་བཏུབ་པའི་ ཨ་ལུ་སས་སྐྱེ་ཚུ་གི་ཨ་
གདན། 

diaphragm ཤ་རིམ། གློཝ་དང་རྒྱུ་མ་གི་བར་ན་ལུ་ དབུགས་འཛིན་གྱི་དྫོན་ལུ་ཡྫོད་
པའི་ཤའི་རིམ་པ། 

diarrhoea བཤལ་ནད། ཨ་བ་ཆུ་བཟུམ་འབད་བཤལ་ཏེ་ ན་བའི་ན་ཚ་གག བཤལ་
ནད་འདི་ ོས་དུག་ཚུད་མི་དང་ རྒྱུ་མ་ལུ་གནྫོད་པ་ཕྫོགས་མི། 
ཡངན་ ཕྫོཝ་ནང་མ་བདེ་བའི་གནད་རེ་བྱུང་བའི་སྐབས་ལུ་
བྱུངམ་ཨིན། ཨ་བ་ཤུགས་སྦེ་བཤལ་མི་འདི་གིས་ གཟུགས་
ནང་ལུ་དགོ་པའི་ཆུ་དང་ ཚྭའི་རིགས་ཚུ་ཐྫོན་འགྱོ་སྟེ་ དགོ་
པའི་ཚད་ལས་མར་མམས་འགྱོཝ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ དེ་
ཚུ་གི་ཚབ་བཙུགས་ིའི་ཐབས་ལུ་ འཐུང་ི ་གི་རིགས་ག་དེ་
མང་མང་འཐུང་དགོཔ་དང་ ཆབ་གསང་ཆད་མ་བཏུབ་པའི་
སྐབས་ལུ་ ཆབ་གསང་ཆད་བཅུག་ི་གི་ སན་ཁབ་བཙུགས་
ི་ཡངན་ སན་ོ་དགོ།  

diarrhoeal 

training unit 
བཤལ་ནད་སན་བཅོས་
སྦྱྫོང་བརྡར་སྡེ་ཕན། 

བཤལ་ནད་འཐྫོབ་པའི་སྐབས་ལུ་ག་ག་ར་འབད་དགོཔ་ཨིན་ན་
གི་སྐོར་ལས་གསྫོ་བའི་སླབ་སྫོན་འབད་མིའི་སྡེ་ཕན། 

diathermy དྲྫོད་བཅོས། དྲྫོད་ལག་ལེན་འཐབ་ཐྫོག་ལས་ ནད་གཞི་དང་གནྫོད་རྐྱེན་ཕྫོག་
ཡྫོད་མི་ཚུ་ བཅོས་ཁ་རྐྱབ་པའི་ སན་བཅོས། 

dick test དམར་ཚད་བརྟག་ དམར་ཚད་ཡྫོད་མེད་བརྟག་དཔྱད་འབད་ཐངས་གག 
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དཔྱད། 
didymalgia ལྷིག་པའི་ན་ཟུག ལྷིགཔ་རྡྫོག་ལུ་ཕྫོག་པའི་ན་ཟུག 

die ཤི་ི། ཚེ་ལས་འདས་ི།  
diet ོས། བཞེས་སྒོ། ོ་བའི་ལྫོ་དང་ོ ས། 
dieter ལྫོ་ཕབ་མི། མམས་བཏགས་ི་ལས་བཟླྫོག་ཐབས་ལུ་ བཞེས་སྒོ་ཚད་བོྫོ་

སྟེ་ བོའ་མི། 
dietetics ོས་བཅུད་རིག་པ། ོས་རིགས་དང་ དེ་ཚུ་ལས་ཐྫོབ་པའི་བཅུད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ 

ལྷབ་ི་ཡྫོད་པའི་ཆོས་ཚན། 
dietician ོས་བཅུད་མཁས་པ།  ོས་བཅུད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ མཁས་པ་སྦྱང་ཡྫོད་མི། 
digest ོས་བཞུ་ི།  བཞེས་སྒོ་བཞུ་ི། 
digestible བཞུ་འཇམ་པའི། བཞུ་འཇམ་པའི་ བཞེས་སྒོ་ཟེར་དྫོ་བཟུམ། 
digestion ོས་བཞུ། ོས་རིགས་བཞུ་བའི་དྫོན། 
digestive ོས་བཞུ་གི། ོས་

བཞུ་དང་འབྲེལ་བའི། 
གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཕྫོཝ་ནང་ལུ་བཞེས་སྒོ་འམ་ ོས་
རིགས་ཞུ་ིའི་དྫོན་ལུ་ཡྫོད་པའི་རས་རིགས། 

diphtheria ལྐོད་ནད། དབུགས་གཏྫོང་ལེན་འབད་མ་ཚུགསཔ་འབད་འགྱོ་བའི་ལྐོད་
མའི་ནད་གག ནད་གཞི་འདི་ ནད་འབུབ་བེག་ཊི་རི་ཡའི་
རིགས་ ཀོར་ི་བེག་ཊི་རི་ཡམ་ཌིབ་ཐེ་རི་ཡ་ཟེར་མི་འདི་གིས་ 
བཀལཝ་ཨིནམ་དང་། ནད་གཞི་འདི་ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ ཨ་ལུ་
ཚུ་ལུ་ཐྫོབ་ཨིན། ནད་འབུབ་འདི་གིས་ ལྐོད་མིའི་ནང་ལུ་ཡྫོད་
པའི་ སྐྱིད་ལྤགས་ལུ་གནྫོད་ཞིནམ་ལས་ དེ་གིས་བུང་གཏྫོང་
ལེན་འབད་ི་དང་ བཞེས་སྒོ་ོ་བའི་སྐབས་ལུ་ མ་བདེ་ཁག་
ཁ་ཚྫོར་བཅུགཔ་ཨིན། ནད་འབུབ་འདི་ནང་ལས་ ཐྫོན་པའི་
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དུག་འདི་གིས་ དྫོན་ཧིང་གི་ར་རྒྱུས་དང་། ཀླད་པའི་གཞུང་གུ་
གནྫོདཔྫོ་ཨིནམ་ལས་ནད་གཞི་འདི་ སན་བཅོས་མ་རྐྱབ་པ་
གན་ ཉེན་ཁ་སྫོམ་ཡྫོད།  

diplopia གཉིས་མཐྫོང་། ཅ་ལ་གགག་ལས་བརྒལ་མེད་རུང་ གཉིས་སྦེ་མཐྫོང་བའི་མིག་
ཏྫོ་གི་རྐྱེན།  

disability ༡༽ དབང་པྫོ་སྐྱོན་
ཤུགས།  
༢༽ ཡན་ལག་སྐྱོན་
ཤུགས། 

༡༽ གཟུགས་ཀྱི་དབང་པྫོ་ལྔ་གང་རུང་ལུ་སྐྱོན་ཕྫོགས་པ། 
མིག་ཏྫོ་ཞརཝ། རྣམ་ཅོ་བྱ་རྡུག ལ་སྫོགས་པ།  
༢༽ གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གང་རུང་ལུ་སྐྱོན་ཕྫོགས་པ། རྐང་
ལག་ཞཝ་འགྱོ་བ་སྫོགས། 

disabled ༡༽ དབང་པྫོ་སྐྱོན་
ཅན།  
༢༽ ཡན་ལག་སྐྱོན་
ཅན། 

༡༽ གཟུགས་ཀྱི་དབང་པྫོ་ལྔ་གང་རུང་ལུ་ སྐྱོན་རྐྱབ་ི། མིག་
ཏྫོ་ཞརཝ། རྣམ་ཅོ་བྱ་རྡུག ལ་སྫོགས་པ།  
༢༽ གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གང་རུང་ལུ་སྐྱོན་རྐྱབ་ི། རྐང་
ལག་ཞཝ་འགྱོ་བ་སྫོགས། 

disease ནད། ན་ཚ། ནད་
གཞི། 

ནད་གཞི་ཟེར་ ནད་སྤྱིར་བཏང་གི་མིང་ཨིན། དཔེར་ན། ཁྱོད་
མགུ་ཡུ་འཁོར་ཏེ་ན་མི་འདི་ ནད་གཞི་རླུང་ཨིན། ས་ག་ར་ 
སེརཔྫོ་སྦེ་མཐྫོང་མི་འདི་ ནད་གཞི་མཁྲིསཔ་ཨིན་ཟེར་དྫོ་
བཟུམ།  

disinfectant གཉེན་སྲིན་སེལ་བྱེད། ནད་གཞི་ཐྫོབ་ི་ལས་བཀག་ཐབས་ལུ་ ནད་འབུབ་སྫོགས་
བསད་ིའི་དྫོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སན་གག ཁྱིམ་ནང་
གི་ཐིང་གཞི་དང་ ཧྫོད་ཆ་སྫོགས་བཞག་ས་ལས་ཕར་ འབུབ་
བསད་ི་གི་སན་བླུགས་ཏེ་ ཆུ་འཁྱུ་ཞིནམ་ལས་ ནད་འབུབ་
བཀག་ཐབས་འབད་དགོ། 

disk བར་ཤབས། ཚིགས་ཀྱི་བར་ན་ཡྫོད་པའི་ཀྲུམ་ཀྲུ་གི་ཤབས། 
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dislocation ཚིག་དཀྲུག གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ རྐང་ལག་སྫོགས་ཀྱི་ཚིག་དཀྲུག་པ། 
ཚིག་དཀྲུག་ཡྫོད་མི་འདི་ ལྫོགས་ཏེ་བཙུགས་ིའི་དྫོན་ལུ་ 
དྲུང་འཚྫོ་བཏྫོན་དགོ། 

dismemberment ཡན་ལག་གཅད་
བཏུབ། རྐང་ལག་
བཅད་བཏྫོག 

གཙྫོ་བྫོ་རས་བམ་སྫོགས་ཕྫོགས་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རྐང་ལག་
བཏྫོག་གཏང་བ། 

dispensary ༡ སན་སྫོད་ཁང༌།  
༢ སན་སྦྱྫོར་ཁང༌།  
༣ སན་ཁང་ཆུང་ཀུ། 

༡) སན་ཁང་ནང ་ལུ་སན་ལེན་སའི་ས་ཁོངས།  
༢) སན་བོྫོ་ས།  
༣) ཚ་རིམས་ལ་སྫོགས་ཀྱི་ནད་གཞི་ཆུང་ཀུའི་རིགས་བཅོས་
སའི་སན་ཁང་། 

displacement ཚིགས་འབལ། གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གི་ཚིགས་ཚུ་འབལ་ི། 
dissect བཏྫོག་ི། གཅད་ི།  བརྟག་དཔྱད་དང་སླྫོབ་སྦྱྫོང་གི་དྫོན་ལུ་ བཏྫོག་ི་དང་ཡང་ན་

གཅད་ི། 
distillation རླངས་བཙག ཁུ་བ་གི་རིགས་ ཧིང་སང་ས་བོྫོ་ིའི་དྫོན་ལས་བཀོལ་ཏེ་ 

རླངམ་ལུ་འགྱོ་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ རླངམ་འདི་ བསིལ་ཕྫོག་
བཅུག་སྟེ་ ཁུ་བ་འབད་བཙག་པ། 

diuresis ཆུ་ནད།  ཆབ་གསང་བསྡུས་པའི་ནད་གཞི། འཕལ་འཕལ་སྦེ་ར་ཆབ་
གསང་བསྡུསཔ་གཏང་དགོཔ་འབྱུང་བའི་ནད་གཞི། 

dizziness མགུ་གཡུག་འཁོར ་བ། མགུ་གཡུག་འཁོར་ི་འདི་གཙྫོ་བྫོ་ མི་གི་ཚད་སྙོམས་ཀྱི་ཚྫོར་
བ་ལུ་ སྐྱོན་ཕྫོགས་པའི་སྐབས་ལུ་བྱུངམ་ཨིནམ་དང་། ཡངན་ 
ཀླད་པའི་ནང་ལུ་དགོ་པའི་ ཁྲག་གི་ཚད་ལངམ་སྦེ་ མ་འཐྫོབ་
པའི་སྐབས་ལུ་བྱུངམ་ཨིན། ཨིན་རུང་ འཕལ་འཕལ་སྦེ་མགུ་
གཡུག་འཁོར་ི་འདི་ ནད་གཞི་གི་རྟགས་མཚན་ཡང་ཨིན་
སྲིད། 
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dna ར་རྒྱུས་རེ་རེ་གི་སྦུག་
ནང་ལུ་ཡྫོད་པའི་རས་
གག 

རས་རིགས་འདི་གིས་ རང་གི་བརྒྱུད་པ་སྫོནམ་ཨིན  

doctor དྲུང་འཚྫོ། ན་ཚ་ཕྫོགས་པའི་མི་ཚུ་ལུ་ སན་བཅོས་འབད་མི་གི་མི། 

doctor's 

chamber 
དྲུང་འཚྫོའི་བཞུགས་
ཁང་། ནད་བརྟག་
དཔྱད་ཁང་། 

ནདཔ་ཞིབ་དཔྱད་རྐྱབ་ིའི་དྫོན་ལུ་ དྲུང་འཚྫོ་བཞུགས་སའི་
ཁང་མིག 

documentation 

unit 
ཡིག་ཆས་སྡེ་ཕན། སན་ཁང་དང་འབྲེལ་བའི་ ཡིག་ཆས་ཀྱི་རིགས་བཞག་སའི་

ཁང་མིག 
domatophobia ནང་འདྲྫོག ནང་སྫོད་

འདྲྫོག་ཟུག 
ཁྱིམ་གྱི་ནང་ན་སྫོད་ི་ལུ་ འདྲྫོག་ཟུག་ཡྫོད་པ། 

donor ཞལ་འདེབས་པ། ཁྲག་དང་ གཞན་གཟུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ ཞལ་འདེབས་སྦེ་བྱིན་
མི་གི་མི། 

donor room ཞལ་འདེབས་གནང་
སའི་ཁང་མིག 

ཁྲག་སྫོགས་ཞལ་འདེབས་བྱིན་སའི་ཁང་མིག 

doraphobia སྤུ་འདྲྫོག སྤུ་ལུ་འདྲྫོག་པའི་ནད་གཞི། 
dose ཐུན་ཚད། སན་ོ་ཐེངས་རེ་གྱི་ཚད་གཞི། 
down's 

syndrome 
གླེང་ར་ཅན། གླེང་ར་ཅན་གྱི་མི་ཚུ་གི་ར་རྒྱུས་ནང་ལུ་ རིགས་རྒྱུན་གྱི་ཁམས་

ཕན་ཐེབས་ཡྫོད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མི་འདི་ཚུ་ ཕྱི་གཟུགས་དང་ 
ནང་སེམས་གཉིས་ཆ་རའི་ཐད་ཁར་ སྤྱིར་བཏང་མི་ཚུ་དང་ མ་
འདྲཝ་སྦེ་འྫོངམ་ཨིན། གླེང་ར་ཅན་གྱི་མི་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་
དྫོན་ལུ་དགོ་པའི་ལཱ་ཚུ་ སྦྱང་ི ་དང་སས་ི་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་གི་
མི་དང་ཕྱེདཔ་ད་ དུས་ཚྫོད་ཐེབས་འགོརཝ་ཨིན། དེ་བཟུམ་
མིའི་སྐྱོན་ཕྫོགས་ཏེ་ཡྫོད་པའི་མི་ཚུ་ ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་སྦྱྫོང་
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བརྡར་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བཅོས་ཁ་རྐྱབ་ཚུགས། 
dressing room རྨ་བཅོས་ཁང་། རྨ་ སན་བཅོས་འབད་སའི་ ཁང་མིག 
drug སན་རས། སན་བོྫོ་ིའི་རས་སྦྱྫོར། 
duct རྒྱུས་དུང་། གཟུགས་ནང་ན་ ཆུ་ཕར་ཚུར་འགྱོ་སའི་དུང་ཅུང་། 
dumb གླེང་གོ། གླེན་པ། ཁ་སླབ་མ་སས་མི། 
duodenum རྒྱུ་སྣེ། རྒྱུ་མ་ནག་རྒྱུའི་

མགོ། 
རྒྱུ་མ་ནག་རྒྱུའི་མགོ། 

duty room སྒྲིག་གཡྫོག་ཁང་མིག ནད་པའི་སན་བཅོས་དྫོན་ལུ་ སྐོར་རྐྱབ་སྟེ་ འྫོང་བའི་སན་པ་
ཚུ་གི་སྫོད་ས། 

dy. 

superintendent 
སྡེ་འཛིན་འྫོག་མ། སན་ཁང་ཆེ་བ་ཚུ་ནང ་སན་བཅོས་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་དང་སྡེ་

ཚན་ཚུ་ནང་ལ་རྟྫོག་འབད་མི་འགོ་དཔྫོན་འྫོགམ། 
dysentery ཁྲག་བཤལ། ཁྲག་བཤལ་འདི་རྒྱུ་མ་དཀར་རྒྱུ་ན་ལུ་གནྫོད་པ་ཕྫོགས་མི་ལུ་

བརྟེན་ཏེ་བྱུངམ་ཨིནམ་དང་ དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་བཤལ་ནད་ཚབས་
ཆེན་ཐྫོབ་ི་ཨིན་པའི་ཁར་ ཆབ་གསང་དང་གགག་ཁར་ཁྲག་
དང་ལྷབ་བཟུང་ཐྫོནམ་ཨིན། ནད་གཞི་འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཕྫོཝ་
ནང་ན་ཟུག་རྐྱབ་ི་དང་ གཟུགས་ཁམས་མ་བདེཝ་འགྱོ་སྟེ་ 
དྲྫོད་འབར་ཡང་རྐྱབ་ཨིན། ཁྲག་བཤལ་འདི་ནད་འབུབ་བེག་ཊི་
རི་ཡ་དང་ གཞན་ནད་གཟུགས་བརྟེན་སྫོག་ཆགས་གང་རུ་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་ཐྫོབ་ཨིནམ་ལས་ ཆུ་བཙྫོག་པ་འཐུང་མི་དང་ཡངན་ 
བཞེས་སྒོ་མེདཔ་ཐལ་ཐལཝ་ོ་མི་ལུ་བརྟེན ་ཏེ་ཐྫོབ་ཨིན། 
གཙང་སྦྲ་འཕྫོད་བསྟེན་ལེགས་ཤྫོམ་ཡྫོད་པ་གན་ནད་གཞི་འདི་
བཀག་ཚུགས། 

dysfunction གཡྫོག་འབད་མ་ གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གང་རུང་ལཱ་འབད་མ་བཏུབ་འགྱོ་བ། 
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བཏུབ། 
dysmenorrhea ན་ཟུག་ཅན་གྱི་ཟླ་ཁྲག ཟླ་ཁྲག་ཐྫོན་པའི་སྐབས་ལུ་གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ན་ཟུག་ཕྫོག་

མི། 
dyspepsia བཞུ་མ་ཚུགས་པའི་ན་

ཚ། 
བཞེས་སྒོ་བཞུ་མ་ཚུགས་པའི་ནད་གཞི། 

dysuria ཆུ་གཏང་ན་ཟུག ཆབ་གསང་བསྡུས་པ་གཏངམ་ད་བྱུང་བའི་ན་ཟུག 
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(Ee) 

ear རྣམ་ཅོག མན་ི་གི་དབང་པྫོ། གོ་ིའི་ནུས་པ་ཡྫོད་པའི་གཟུགས་ཀྱི་ཡན་
ལག་གག 

earache རྣམ་ཅོག་ན ་ཟུག རྣམ་ཅོག་ནང་ན་ རྨ་ རུལ་བ་ཡངན ་ རྣམ་ཅོག་གི་ཕྱི་ཁར་ རྨ་
གཉེན་རྒྱས་མི་དང་། ཡངན་ ཐེངས་ཕྫོགས་གགག་གུ་ རླུང་གི་
ཤུགས་སྫོར་འགྱོ་མི། ཡངན་ རྣམ་ཅོག་ནང་ན་གི་རྣལ་པགས་
ཀྱིས་རྣམ་ཅོག་སུབ་མི་གང་རུང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རྣམ་ཅོག་གི་ནང་
ན་ལུ་ ན་ཟུག་ཕྫོག་པ། 

eardrum རྣ་རྔ། རྣ་ཅོག་གི་ནང་ན་ལུ་ སྒྲ་གོ་ི་གི་ནུས་པ་ཡྫོད་པའི་ རྣའི་དབང་
པྫོ། རྣ་རྔ་འདི་ལུ་ རྐྱེན་ཕྫོག་པ་གན་བྱ་རྡུགས་འགྱོཝ་ཨིན། 

ear plug རྣ་བསུབ།  མམས་ཚེར་ཁག་ཁ་གི་ སྒྲ་སྐད་གོ་ི་ལས་བཀག་ཐབས་དང་ 
ཆུ་མི་འཛུལ་ི་གི་ཐབས་ལུ་ རྣམ་ཅོག་ནང་ལུ་ བཙུགས་པའི་
ཅ་ཆས། 

ear wax རྣལ་སྤབས། རྣམ་ཅོག་གི་ཨ་བ།  
eat ོ ཁ་ནང་ལས་བཞེས་སྒོ་ོ་བ། 

ecg 
(electrocardiogram) 

ཨི་སི་ཇི།  དྫོན་ཧིང་བརྟག་དཔྱད་འབད་ི་གི་འཕྲུལ་ཆས་གག 
eclempsia room སྐྱེ་མ་ཉེན་ཅན་ཁང་

མིག 
ཨ་ལུ་སྐྱེས་མ་ཚུགས་པར་ཚུབ་དྲག་སྦེ་ཡྫོད་པའི་ནདཔ་ཚུ་ 
བཞག་སའི་ཁང་མིག 

eczema ཨེག་སི་མ། 
པགས་ཀོ་གི་ནད་
གག 

པགས་ཀོ་གི་ནད་གཞི་འདི་ མ་འཕྫོས་པའི་དངོས་པྫོ་གང་རུང་ 
གཟུགས་ཁར་རེག་མི་ལུ་བརྟེན ་ཏེ་འཐྫོབ་ཨིན། ནད་གཞི་འདི་
གཙྫོ་བྫོ་ གླང་ལེབ། གནམ་གཤིས། མཐའ་འཁོར། རྒྱན་ཆས། 
དབུར་སན་གྱི་རིགས། བཞེས་སྒོའི་རིགས། བགོ་ལ། རྔུལ་
ནག ལག་ཤུབས། གཟུགས་ག་སྟེ་གུ་སྟེ་དབུར་མི། སེམས་ལུ་
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ཚ་གྱང་སྫོམ་ཕྫོག་མི། དེ་ལས་ ནད་འབུབ་བེག་ཊི་རི་ཡ་ཚུ་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་འཐྫོབ་ཨིན། པགས་ནད་འདི་གི་གནྫོད ་རྐྱེན་ཚུ་ཡང་། 
པགས་ནད་ཤུགས་འབད་ཡྫོད་མི་ཚུ་ལུ་ གཡའ་ནད་དང་། 
དབུགས་བསག་ཀྱི་ནད་ཚུ་འཐྫོབ་ི་གི་ཉེན་ཁ་ཡྫོད། པགས་ནད་
འདི་ རིགས་རྒྱུད་ལུ་བརྟེན་པའི་ ནད་གཞི་གག་ཡང་ཨིན། 
པགས་ནད་འདི་ འབུ་ི་གི་ཉེན་ཁ་མེད། པགས་ནད་འཐྫོབ་
པའི་ རྟགས་མཚན་ཚུ་ཡང་། གཟུགས་ཀྱི་པགས་ཀོ་ གནམ་
མེད་ས་མེད་གཡའ་ི་དང་ པགས་ཀོ་ཚ་ཤུགས་རྐྱབ་སྟེ་ 
དམརཔྫོ་འགྱོ་བའི་ཤུལ་ལས་ པགས་ཀོ་ཤུབས་འགྱོཝ་ཨིན། 
ནད་གཞི་འདི་ གཙྫོ་བྫོ་རྐངམ་དང་ལགཔ། དེ་ལས་ གདྫོང་
ཁར་འཐྫོནམ་ཨིན། ནད་གཞི་འདི་འཐྫོབ་པའི་སྐབས་ལུ་ 
གཡའ་ཟུག་གིས་སྦེ་ ཞག་མལ་མ་ཚུགསཔ་ཡང་འགྱོཝ་ཨིན། 
ནད་གཞི་འདི་གི་ སན་བཅོས་ཚུ་ཡང་ དང་པ་ གཡའ་ི་ལས་
གསང་ཐབས་ཀྱི་སན་བཅོས་འབད་དགོཔ་དང་། གཡའ་ི་ལས་
སངས་ཐབས་ལུ་ བཞེས་སྒོ་ཁ་སྲུང་འབད་དགོ་པའི་རིགས་ཚུ་
ཚུལ་བཞིན་དུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། འགས་འགསཔ་གསང་
ཐབས་ལུ་ དབུར་སན་བྱིན་མི་འདི་དབུར་དགོ། 

edema ཆུ་བསག གཙང་སྦྲ་མེད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ར་རྒྱུས་དང་ཁམས་ཕན་གང་རུང་ 
ནང་ལུ་ཆུ་བསག་ི། 

edentate སྫོ་མེད། ཁ་ནང་སྫོ་མེདཔ། 
edeology མཚན་རྟགས་རིག་

པ། 
ཕྫོ་མཚན་དང་མྫོ་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ ལྷབ་ི་ཡྫོད་པའི་ཆོས་
ཚན། 

edible ོ་བཏུབ།  ོ་བ་ལུ་ཉེན་ཁ་མེད་པའི་ོས། 
egg སྒོང་སྫོན། མི་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་ ཁུ་བ་ནང་ཡྫོད་པའི་ ཨ་ལུ་དང་ཕྱི་
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གུའི་སྫོན། 
ejaculation  བདར་བཏྫོན། བདར༌ཁུ༌བཏྫོན་པ། 
elbow ཀི་ལི། ལགཔ་རྐྱང་བཀུམ་འབད་སའི་ཚིགས། 
electrocardiograph དྫོན་ཧིང་བརྟག་

འཕྲུལ། 
དྫོན་ཧིང་དང་འབྲེལ་བའི་ནད་གཞི་བརྟག་དཔྱད་འབད་ིའི་དྫོན་
ལས་ དྲུང་འཚྫོ་ཚུ་གིས་ དྫོན་ཧིང་གི་འཕར་ཤུགས་ ཐིག་རིམ་
གི་ཐྫོག་ལས་ བརྟག་དཔྱད་འབད་ཚུགས་པའི་ འཕྲུལ་ཆས་
གག 

electroencephalog

raph 
ཀླདཔ་བརྟག་
འཕྲུལ། 

ཀླདཔ་བརྟག་དཔྱད་འབད་ིའི་དྫོན་ལས་ དྲུང་འཚྫོ་ཚུ་གིས་ 
ལག་ལེན་འཐབ་པའི་འཕྲུལ་ཆས་གགག འཕྲུལ་ཆས་འདི་གིས༌ 
དྫོན་ཧིང་གི་འཕར་ཤུགས་ ཐིག་རིམ་གི་ཐྫོག་ལས་ བརྟག་
དཔྱད་འབདཝ༌ཨིན། 

electrocute གློག་བརྟེན་ཤི་རྐྱེན། གློག་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་བའི་ཤི་རྐྱེན། 

elephantiasis སྫོ་ནད། ནད་གཞི་འདི་ ནད་འབུབ་ཡྫོད་པའི་གོན་དྫོམ་གྱིས་སྫོ་བཏབ་
པའི་སྐབས་ལུ་ གཟུགས་སྫོ་སྟེ་ ན་བའི་ནད་གཞི་གགག ནད་
གཞི་འདི་ གཙྫོ་བྫོ་རྐང་མི་གུ་ཕྫོགཔ་ཨིན། 

eliminate ར་མེད་གཏང་ི ། ནད་གཞི་གང་རུང་ ར་བ་ལས་མེདཔ་བོྫོ་སྟེ་ར་མེད་གཏང་ི ། 

elimination ར་བརླགས། ནད་གཞི་གང་རུང་ ར་བ་ལས་མེདཔ་བོྫོ་བའི་དྫོན། 
embalm རུལ་སྲུང་སན། རྨ་ལ་སྫོགས་པ་ རུལ་ི་ལས་ སྲུང་ཚུགས་པའི་སན་གྱི་རིགས་

གག 
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embolism ཁྲག་ར་བསུབ་པ། རླུང་གིས་ལྒང་ཕུ་ཆུང་ཀུ་གགག་དང་ ཡངན་ གཟུགས་ཀྱི་ར་
རྒྱུས་གགག་གིས་ ཁྲག་ར་བསུབ་མི་དང་ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ 
ཁྲག་ཚིགས་ཆགས་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཁྲ་ར་བསུབ་མིའི་ནད་གཞི་
གག་ཨིན། གལ་སྲིད་མགུ་ཏྫོ་གི་ཁྲག་རའི་ནང་ལུ་ དེ་བཟུམ་
མིའི་རྐྱེན་ངན་བྱུང་པ་གན་ རྐྱེན་ངན་བྱུང་མིའི་མི་འདི་ལུ་ ཐེངས་
ཕྫོགས་གགག་ལུ་ ག་ག་ཨིན་ན་མ་སསཔ་འགྱོ་འྫོང་། ནད་གཞི་
འདི་ སན་དང་ཁབ་ཀྱི་ཐྫོག་ལས་ སན་བཅོས་འབད་ཚུགས། 

embryo མངལ་ཕྲུག 
མངལ་སྦྲུམ། 

མངལ་ནང་ལུ་ ཕྫོ་མྫོའི་ས་བྫོན་ འདྲེས་ཚར་ཞིནམ་ལས་ 
གཟུགས་ཀྱི་མཚན་མ་ལུ་ མ་བསྒྱུར་བའི་གནས་སྐབས་གྱི་ཕྱུ་གུ།  

embryology མངལ་གནས་ཨ་
ལུའི་རིག་པ། 

མངལ་ནང་ལུ་ཨ་ལུ་ཆགས་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ལྷབ་ི་ཡྫོད་
པའི་ ཆོས་ཚན་གགག 

emergency གློ་བུར། གློ་བུར་དུ་མྫོང་བའི་ན་ཚ་ལ་སྫོགས་པ། 
emergency door གློ་བུར་ཐྫོན་སྒོ། གློ་བུར་དུ་འཐྫོན་འགྱོ་དགོཔ་ ཐྫོན་པའི་སྐབས་ལུ་ ཕྱི་ཁར་ཐྫོན་

འགྱོ་སའི་སྒོ། དེ་ཡང་ གཙྫོ་བྫོ་ མེ་རྐྱེན་དང་ ས་ཡྫོམ་རྐྱབ་
པའི་སྐབས་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། 

emergency 

services 
གློ་བུར་ཞབས་ཏྫོག དུས་ཚྫོད་ཁར་ལུ་མིན་པར་ གློ་བུར་དུ་ བྱུང་བའི་ནད་གཞི་ལ་

སྫོགས་པ་ ན་བའི་ནདཔ་ཚུ་ལུ་བྱིན་པའི་གསྫོ་བའི་ཞབས་ཏྫོག 
emesis སྐྱུག་པ། གསྫོ་བ་རིག་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཁ་ལས་སྐྱུག་པའི་མིང་། 

emetic སྐྱུག་སན།  
སྐྱུག་རས། 

ཁ་ལས་སྐྱུག་བཅུག་ིའི་དྫོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སན་
དང་རས་རིགས། 

emphysema གློཝ་དང་འབྲེལ་
བའི་བུང་གཏྫོང་ལེན་
གྱི་ན་ཚ་གགག 

བུང་གཏང་བའི་སྐབས་ལུ་གློཝ་གིས་ དེ་ནང་ལུ་ཡྫོད་པའི་རླུང་ག་
ར་ཕྱི་ཁར་མ་གཏང་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གློཝ་ནང་ཡྫོད་པའི་རླུང་ཚུ་
གིས་ གློཝ་འཕར་བཅུག་སྟེ་ ནད་གཞི་འདི་ཐྫོབ་ཨིན། ནད་
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གཞི་འདི་ཡྫོད་པའི་མི་འདི་ བུང་གཏྫོང་ལེན་ནང་ལུ་ ལ་ཁག་
གཏང་བཅུག་ཨིནམ་མ་ཚད་ གློཝ་སྤྲིང་ཐག་རྐྱབ་དྫོ་བཟུམ་མིའི་
ཚྫོར་སྣང་ཡང་བྱུང་བཅུགཔ་ཨིན། གཏམ་ཁུ་འཐུང་མི་ལུ་བརྟེན་
ཏེ་ ནད་གཞི་ཐྫོབ་ཨིན། 

enamel སྫོ་རྩི། སྫོའི་ཕྱི་ཁར་ལས་ དཀརཔྫོ་སྦེ་མཐྫོང་ི ་ཡྫོད་པའི་རྩི་གག  
encephalitis ཀླད་ཚད། ནད་གཞི་འདི་ ནད་འབུབ་བ་རཱས་དང་ བེག་ཊི་རི་ཡ་ཚུ་ལུ་

བརྟེན་ཏེ་འཐྫོབ་ཨིན། ནད་གཞི་འདི་ འཐྫོབ་པའི་རྟགས་མཚན་
ཚུ་ཡང་ དྲྫོད་འབར་རྐྱབ་ི་དང་ མགུ་ཏྫོ་ན་ི། པར་ལུ་བལ་མ་
ཚུགསཔ་འགྱོ་ི། མམས་ཐག་ི། གློ་བུར་དུ་ནད་ཕྫོག་ི། དེ་
ལས་མི་ལ་ལུ་གགག་ལུ་ ལ་ལྐོག་སྤར་མ་ཚུགསཔ་འགྱོ་ི་ 
དང་གཞན་ཡང་ ཀླད་པའི་ས་སྒོ་ག་སྟེ་ལུ་གནྫོད་ཡྫོདཔ་ཨིན་ན་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྐང་ལག་སྤར་མ་ཚུགསཔ་འགྱོ་ི། ལམ་
མགྱོགས་པར་མགྱོགས་པར་འགྱོ་མ་ཚུགསཔ་འགྱོ་ི་ཚུ་ཨིན། 
ནད་གཞི་གི་སན་བཅོས་ཚུ་ཡང་ ནད་གཞི་འདི་ ན་བའི་རྟགས་
མཚན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་དགོཔ་ཨིནམ་ལས་ གོང་གི་རྟགས་
མཚན་ཚུ་བཏྫོན་པ་གན་ དེ་འཕྫོ་ལས་སན་ཁང་ནང་ལུ་འགྱོ་སྟེ་
དྲུང་འཚྫོ་དང་ཕྱེད་དགོ། 

endemic གནས་ངེས་དར་
ཁྱབ། 

དམིགས་བསལ་ས་ཁོངས་དང་ ཡངན་ མི་སྡེ་གང་རུང་གག་
ནང་ལུ་ དར་ཁྱབ་འབྱུང་བའི་ནད་གཞི། 

encephalomyelitis ཀླད་ཚད་དང་སྒལ་
ཚིགས་ཚ་ཤུགས། 

ནད་གཞི་འདི་ མགུ་ཏྫོ་ན་ི། དྲྫོད་འབར་རྐྱབ་ི། ལ་ལྐོག་སྤར་
མ་ཚུགསཔ་འགྱོ་ི། རྒལ་ཏྫོག་ན་ི། དེ་ལས་ ཁ་སྐྱུག་སྟེ་
ནཝ་ཨིན། ནད་གཞི་འདི་ཚབས་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ཕྫོགས་ཏེ་ཡྫོད་པ་
གན་ གཟུགས་ཀྱི་ར་གྲིབ་ི། དྲན་པ་མེདཔ་འགྱོ་ི་ལ་སྫོགས་
པ་ཚུ་བྱུང་ི ་གིས་མ་དྫོ་བར་ ཤི་རྐྱེན་ཡང་བྱུངམ་ཨིན། 
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encephalopathy ཀླད་ནད། ཀླདཔ་ལུ་ གནྫོད་པའི་ནད་གཞི་སྤྱིར་བཏང་ལུ་སླབ་ཨིན།  

endoscopy ཁོང་བརྟག་སན་
ཆས། 
ཁོང་ནད་བརྟག་
ཆས། 

ཁོག་པའི་ནང་ན་ ནད་གཞི་བརྟག་དཔྱད་འབད་ིའི་དྫོན་ལུ་ 
དགོ་པའི་གསྫོ་བའི་ལག་ཆས་ བཀུག་བཏུབ་པའི་གྱིབ་དུང་ལས་
བོྫོ་ཡྫོད་མིའི་སྤྱི་ཏྫོག་གུ་ མེ་ཡྫོད་མི་གག 

endoscopy room ཁོང་ནད་བརྟག་
ཞིབ་ཁང་མིག 

གཟུགས་ཀྱི་ནང་ན་ ནད་གཞི་བརྟག་དཔྱད་འབད་ིའི་དྫོན་ལུ་ 
ཁོང་བརྟག་འཕྲུལ་ཆས་བཙུགས་ཡྫོད་པའི་ཁང་མིག 

ent & eye  རྣ་ཅོག་ ལྷ་པ་ 
ལྐོདམ་དང་ མིག་
ཏྫོ། 

རྣ་ཅོག་ ལྷ་པ་ ལྐོདམ་དང་ མིག་ཏྫོ་དང་འབྲེལ་བའི་ནད་གཞི་
བརྟག་དཔྱད་འབད་ས། 

ent & eye ward རྣ་ཅོག་ ལྷ་པ་ 
ལྐོདམ་དང་ མིག་
ཏྫོ་གི་ནདཔ་བཞག་
ཁང། 

སན་ཁང་ནང་ལུ་ རྣ་ཅོག་ ལྷ་པ་ ལྐོདམ་དང་ མིག་ཏྫོ་དང་
འབྲེལ་བའི་ན་ཚ་ཡྫོད་པའི་ ནདཔ་བཞག་སའི་ཁང་མིག 

enteritis རྒྱུ་ནད། ཆབ་གསང་བཤལ་བཅུག་མི་གི་ རྒྱུ་མའི་ནད་གཞི་གག 
entomologist འབུབ་སྲིན་རིག་

པའི་མཁས་མཆོག 
འབུབ་སྲིན་གྱི་སྐོར་ལས་ མཁས་མཆོག་སྦྱྫོང་ཡྫོད་པའི་མི། 

entomology འབུབ་སྲིན་རིག་པ། འུབབ་སྲིན་དང་འབྲེལ་བའི་མཁས་མཆོག་སྦྱྫོང་ི འི་སླྫོབ་ཚན་
གག 

entrails རྒྱུ་མ་ནང་ཁྲོལ།  ཁོག་པའི་ནང་ལུ་ཡྫོད་པའི་ ནང་ཁྲོལ་གྱི་རིགས། 
entrée དྭངས་ོས། བཞེས་སྒོ་གི་ཧེ་མ་ ོ་ཁམས་དྭངས་ི་གི་དྫོན་ལས་བོའ་བའི་ 

ཤིང་འབས་དང་མངར་ོས། 
entry འཛུལ་སྒོ། ནང་ན་འཛུལ་སའི་སྒོ། 
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enzyme བཞུ་ཁུ། ཕྫོཝ་ནང་ལུ་བཞེས་སྒོ་བཞུ་ི་གི་ ནུས་པ་ཡྫོད་པའི་རྩི་གག 
epidemic ནད ་ཡམས། 

རིམས་ནད། 
མི་དང་སེམས་ཅན་ཡྫོངས་ལུ་ དར་ཁྱབ་འགྱོ་མི་གི་ནད། 

epidemiology ནད་ཡམས་བརྟག་
དཔྱད་རིག་པ། 

ནད་ཡམས་འདི་ ག་དེ་འབད་འཐྫོན་འཐྫོནམ་ཨིན་ན་དང་ དེ་
བཀག་ཐབས་ག་འདེ་སྦེ་འབད་དགོཔ་ཨིན་ན་གི་སྐོར་ལས་ 
ལྷག་ིའི་བརྟག་དཔྱད་རིག་པ། 

epidermis ཕྱི་པགས། པགས་ཀོ་གི་ཕྱི་ཁའི་པགས་ཀོ། 

epiglottic ལྕེ་ཅུངམ།  ལྕེ་ཅུངམ་འདི་གིས་ ཆུ་དང་བཞེས་སྒོའི་རིགས་ཚུ་ ལམ་འཛྫོལ་
ཏེ་ གློཝ་ནང་ལུ་འཛུལ་ི་ལས་ བཀག་ཐབས་འབདཝ་ཨིན། 

epidural དྲན་མམས་སན། སན་འདི་གཙྫོ་བྫོ་ ཨམ་སྲུ་ཨ་ལུ་སྐྱེ་མི་ཚུ་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་
ཨིནམ་དང་། དེ་ཡང་ ཨ་ལུ་སྐྱེ་བའི་སྐབས་ལུ་ སྐེདཔ་མར་
བཅད་ན་ཟུག་ མི་ཚྫོར་ི་གི་དྫོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། 
སན་བཅོས་འདི་ གཙྫོ་བྫོ་ ཨ་ལུ་སྐྱེ་མ་ཚུགས་པར་ ཡུན་
རིངམྫོ་སྦེ་སྫོད་དགོཔ་འཐྫོན་པའི་སྐབས་ལུ་ གཟུགས་མ་རྐྱབ་
པར་ བདེ་ཏྫོག་ཏྫོ་འབད་སྫོད་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ སན་འདི་གིས་ 
གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ སྐདཔ་མར་བཅད་རྐྱངམ་གག་ ཟུག་མ་
ཚྫོརཝ་བོྫོཝ་ཨིནམ་ལས་ ཨ་ལུ་སྐྱེ་བའི་སྐབས་ལུ་སེམས་འདི་ 
དྲནམ་གསལ་ཏྫོག་ཏྫོ་སྦེ་ར་སྫོདཔ་ཨིནམ་ལས་  སན་
གཡྫོགམྫོ་ཚུ་གིས་ སླབ་མི་འདི་ཚུ་ག་ར་ ཚུལ་དང་མཐུན་སྦེ་ 
འབད་ཚུགསཔ་ཨིན། སན་བཅོས་འདི་གཙྫོ་བྫོ་ ཨ་ལུ་སྐྱེ་མ་
ཚུགས་པར་གཤག་བཅོས་ཀྱི་ཐྫོག་ལས་ ཨ་ལུ་བཏྫོན་དགོཔ་
འཐྫོན་པའི་སྐབས་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། སན་བཅོས་འདི་ 
ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཁྲག་ཤུགས་ཚར་གགག་གུ་ 
མར་འབབ་འགྱོ་ི་གི་ཉེན་ཁ་ཡྫོདཔ་ལས་ དུས་ཐྫོག་ལུ་ ཁྲག་
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ཤུགས་བརྟག་དཔྱད་འབད་དགོ། ཨམ་སྲུ་བརྒྱ་ཆ་ལས་གགག་
དེམ་གགག་ལུ་ མགུ་ཏྫོ་གི་ན་ཟུག་ཤུགས་འབད་རྐྱབ་སྲིད་ི་
ཨིནམ་ལས་ མགུ་ཏྫོ་འཕྫོ་མཐུད་དེ་ ན་ཟུག་རྐྱབ་པ་གན་དྲུང་
འཚྫོ་དང་ཕྱེད་དེ་ བརྟག་དཔྱད་འབད་དགོ། སན་བཅོས་འདི་
ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཨ་ལུ་སྐྱེ་ཞིནམ་ལས་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚྫོད་
དག་པ་གག་གི་རིང་ལུ་གཟུགས་ཀྱི་ཁོད་སད་ པམ་གླེང་གླེང་
འབད་ཚྫོར་ི་ཨིནམ་ལས་ དེ་སངས་ཐབས་ལུ་ མི་གཞན་མི་
གག་གིས་ལགཔ་བསད་དེ་ ཕར་ཚུར་ལམ་འགྱོ་དགོ། 

epiglottis ལྕེ་ཅུངམ་ནད། ནད་གཞི་འདི་ ལྕེ་ཅུངམ་དང་འབྲེལ་བའི་ནད་གཞི་གག་ཨིན། 
ནད་གཞི་འདི་ དེ་འཕྫོ་ལས་ བཅོས་ཐབས་མ་འབད་བ་གན་ 
ཤི་རྐྱེན་འབྱུང་ི ་གི་ཉེན་ཁ་སྫོམ་ཡྫོད། དེ་ཡང་ སན་བཅོས་མ་
འབད་བ་གན་ནད་གཞི་འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལྕེ་ཅུངམ་སྫོ་སྟེ་ ལྐོད་
མའི་ནང་ལུ་ཡྫོད་པའི ་ དབུགས་གཏྫོང་ལེན་གྱི་དྫོང་འདི་བསུབ་
སྟེ་ སྦུང་གཏང་མ་ཚུགསཔ་འགྱོ་སྟེ་ ཤི་ི་གི་ཉེན་ཁ་ཡྫོད། 
ནད་གཞི་འདི་ ཐྫོབ་པའི་མི་ཚུ་ དེ་འཕྫོ་ལས་ སན་ཁང་ནང་
བཀལ་དགོཔ་དང་། དེ་ཡང་ ནད་གཞི་འདི་འཐྫོབ་པའི་མི་ཚུ་ 
བུང་ལེགས་ཤྫོམ་འབད་གཏང་མ་ཚུགསཔ་ལས་ སན་ཁང་ནང་
ལུ་བརྟག་དཔྱད་འབད་བར་བཀལ་དགོ། 

epilepsy གོའ་ནད།  
ཕག་ནད།  
བརྒྱལ་ནད། 

ནད་གཞི་འདི་ ར་ཁམས་མ་བདེཝ་སྫོམ་ཐྫོན་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
བྱུང་བའི་ན་ཚ་གག་ཨིན། ནད་གཞི་འདི་ མང་ཤྫོས་ ཨ་ལུ་དང་ 
མི་རྒན་ཤྫོས་ལྫོ་ན་༦༥ ཡན་ཆད་འབད་མི་ཚུ་ལུ་འཐྫོབ་ཨིན། 
ནད་གཞི་འདི་ བཀག་ཐབས་འབད་དགོ་པའི་ནད་གཞི་གག་
ཨིནམ་མ་གཏྫོགས་ དེ་ལུ་ བཅོས་ཐབས་ལྫོགས་སུ་འབད་
མེད། ཨིན་རུང་ ནད་གཞི་འདི་ ཚབས་ཆེན་འབད་འགྱོ་བ་



ཨིང་རྫོང་གསྫོ་བའི་ཤན་སྦྱར་ཚིག་མཛྫོད།   English-Dzongkha Medical Dictionary 
 

70 
 

གན་ གཤག་བཅོས་རྐྱབ་དགོ། ནད་གཞི་འདི་ལུ་ རིགས་མ་
འདྲཝ་ ༤༠ ལྷགཔ་གག་ཡྫོད། 

equipment ལག་ཆས།  
མཁོ་ཆས། 

སན་བཅོས་ཀྱི་དྫོན་ལུ་མཁོ་བའི་ལག་ཆས། 

eradicate ར་མེད་གཏང་ི ། ནད་གཞི་གང་རུང་ར་བ་ལས་མེདཔ་བོྫོ་བའི་དྫོན། 
erogenous འདྫོད་ས།  འདྫོད་ཆ་ལྫོང་ི འི་ནུས་པ་ཡྫོད་པའི་གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག 

erthrocyte ཁྲག་གི་ཁམས་ཕན་
དམརཔྫོ། 

ཁྲག་ནང་ལུ་ཁམས་ཕན་དཀར་པྫོ་དང་ དམར་པྫོ་གཉིས་ཡྫོད་ས་
ལས་ དམརཔྫོ་འདི་ལུ་སླབ་ཨིན། ཁམས་ཕན་འདི་གིས་ སྫོག་
རླུང་ཚུ་ གཟུགས་ཀྱི་ར་རྒྱུས་ཚུ་ནང་ལུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ི་གི་
ལཱ་འབད་བའི་ཁར་ དབུགས་རླུང་ཕྱི་ཁར་བཏྫོན་གཏང་ི འི་ལཱ་
ཚུ་ཡང་འབདཝ་ཨིན།  

esophagus ལྐོད་མའི་དུང་ཅུ། ལྫོ་དང་ཆུ་སྫོགས་ ཕྫོཝ་ནང་ལུ་འགྱོ་སའི་ལམ། 

everyday ཉིམ་ཨ་རྟག་རང་། 
ཉིན་ལར། 

ནདཔ་ཚུ་ ཉིནམ་ཨ་རྟག་ར་ སན་ཁང་ནང་ལུ་སན་བཅོས་
འབད་བ་འགྱོ་དགོ། 

examination  བརྟག་དཔྱད། ནད་གཞི་སྫོགས་ཨིན་ན་མེན་ན་བལ་ི། 
examination room བརྟག་དཔྱད་ཁང་

མིག 
ནད་གཞི་བརྟག་དཔྱད་འབད་སའི་ཁང་མིག 

examine བརྟག་དཔྱད་འབད་
ི། 

ནད་གཞི་བརྟག་དཔྱད་འབད་ི། 

examiner བརྟག་དཔྱད་འབད་
མི། 

ནད་གཞི་ག་ག་ཨིན་ན་ བརྟག་དཔྱད་འབད་མི་གི་དྲུང་འཚྫོ། 

excrement ཨ་བ།  ཆབ་གསང་རྒྱས་པ། 
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excrescence ཤ་འཐེབ། གཟུགས་ཁ་ལུ་ ཤ་སྤྱིར་བཏང་ཡྫོད་མི་ལས་འཐེབ་སྦེ་བཏག་པའི་
ཤ་ལྷུག 

excreta ལྷབ། ཆབ་གསང་། ལྷ་པ་ནང་ལས་འཐྫོན་པའི་ལྷབ་དང་ ཆབ་གསང་རྒྱས་པ་དང་
སྡུད་པ་ཚུ་ལུ་གོ། 

excretion བཙྫོག་པ་ཕྱིར་
བཏྫོན། 

གཟུགས་ཀྱི་ནང་ལུ་ཡྫོད་པའི་ མི་བཙྫོག་པ་ཕྱི་ཁར་བཏྫོན་ི། 

exercise ལུས་སྦྱྫོང་། ལུས་སྦྱྫོང་གིས་ རང་སྫོའི་གཟུགས་ཁམས་སྒྲིང་སྒྲི་འབད་
བཞགཔ་ཨིན། ལུས་སྦྱྫོང་འབད་བ་གན་ དྫོན་ཧིང་གི་ནད་གཞི། 
ཁྲག་ཤུགས་ཀྱི་ནད་གཞི། གུ་རམ་ནད་གཞི་ཚུ་ འཐྫོབ་ི་ལས་
བཀག་ཚུགསཔ་ཨིན། ཁྲག་ནང་ལུ་ཡྫོད་པའི་ ཚིལ་རས་ཚུ་
ཡང་ ཞུར་ཏེ་ གཟུགས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད་ཚུལ་དང་ནནམ་འབད་
བཞག་ཚུགསཔ་ཨིན། གཟུགས་ཀྱི་ར་དང་ རུ་ཏྫོ། དེ ་ལས་ 
ཚིགས་འདི་ཚུ་ སྒྲིང་སྒྲི་འབད་བཞག་ཚུགསཔ་ཨིནམ་མ་ཚད་ 
སེམས་ཁམས་ཀྱི་ནད་གཞི་ཚུ་ཡང་ བཀག་ཚུགསཔ་ཨིན།  

exercise bike ལུས་སྦྱྫོང་རྐང་
འཁོར། 

ལུས་སྦྱྫོང་འབད་ི་གི་རྐང་འཁོར། 

exfoliate སྤྱིག་བཀོ་ི། 
པགས་ཀོ་ཀྲེག་ི། 

རྦབ་གྲི་མི་དང་ཡངན་ ཕྱིའི་དངོས་པྫོ་གང་རུང་གཟུགས་ཁར་
ཕྫོག་སྟེ་ གཟུགས་ཀྱི་པགས་ཀོ་སྤྱིག་བཀོ་བའི་དྫོན། 

exhale དབུགས་ཕྱི་ཁར་
གཏང་ི ། བུང་ཕྱི་
ཁར་གཏང་ི ། 

དགོ་པའི་སྫོག་རླུང་ཨོག་སུ་ཇེན་ནང་ན་ལེན་ཞིནམ་ལས་ མ་
དགོ་པའི་ དབུགས་རླུང་ཀར་བྫོན་ཌའི་ཨོག་སའིཌ་ཕྱི་ཁར་
བཏང་བའི་དྫོན། 

exhalation དབུགས་གཏང་བ། བུང་ཕྱི་ཁར་གཏང་བ། 
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exhaust འུ་སྡུག་ི།  
ཐང་ཆད་ི། 

ནད་གཞི་ཡངན་ལཱ་གང་རུང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་གཟུགས་སྤར་དགོཔ་མ་
མནྫོཝ་འགྱོ་ི་དང་མམས་ཐག་སྟེ་འྫོང ་ི ། 

exhume རྫོ་འཐུ་ི།  
རྫོ་བསྡུ་ི། 

བརྟག་འབད་ི་གི་དྫོན་ལུ་རྫོ་འཐུ་ི། 

exit འཐྫོན་སྒོ། ཕྱི་ཁར་འཐྫོན་འགྱོ་སའི་སྒོ། 
expectorant གློ་སན། གློ་འཁོར་ི་ལས་སངས་ཐབས་ཀྱི་སན། 

expectorite གློ་བསལ་ི། ལྐོད་མའི་དུང་ཅུང་ནང་ལུ་ གློ་ཚིལ་ལ་སྫོགས་པ་བཏབ་སྫོད་དེ་ 
བྫོ་ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་སླབ་མ་ཚུགས་པའི་སྐབས་རང་བཞིན་གིས་ 
གློ་འབར་ཏེ་ དེ་ཚུ་བཏྫོན་གཏང་བའི་དྫོན། 

experiment མྫོ་བཏབ།  
ཚྫོད་ལ།  
བརྟག་ཞིབ། 

སན་ལ་སྫོགས་པ་བོྫོ་ཞིནམ་ལས་ ནད་གཞི་ལུ་ཕན་གནྫོད ་ལ་
ིའི་དྫོན་ལུ་ མི་དང་སེམས་ཅན་ལུ་དངོས་སུ་སྦེ་ ལག་ལེན་
འཐབ་ཏེ་བརྟག་ཞིབ་འབད་དེ་བལ་ི། 

expire ཤི་ི། གྱོང་ི ། ན་ཚ་དང་རྐྱེན་གང་རུང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཤི་ི། 
expose བཏྫོན་ི ཉིམ་དང་རླུང་སྫོགས་ནང་བཏྫོན་ི། 
external ཕྱི་གི། ཕྱི་ཁའི། གཟུགས་ཀྱི་ཕྱི་ནང་གཉིས་ལས་ཕྱི་གི་དྫོན། 
eye མིག་ཏྫོ།  མཐྫོང་ི ་གི་དབང་པྫོ། 

eye ball མིག་ཏྫོ་རྒྱལམྫོ། 
ཨའུ་ལྷ་ཅུ། 

མཐྫོང་ི ་གི་ནུས་པ་ཡྫོད་པའི་མིག་གི་དབང་པྫོ། 

eyebrow མིག་སྤུ། མིག་ཏྫོ་གི་ལག་ལས་ཕར་ཡྫོད་པའི་སྤུའི་ཆག་པ། 

eye drop མིག་སན།  
མིག་སན་ཆུ། 

མིག་ཏྫོ་ནང་ལུ་བླུགས་ི་གི་སན་ཆུ། 
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eye glass མིག་སལ། མིག་ཏྫོ་ལུ་རྐྱེན་ཕྫོགས་སྟེ་ ལེགས་ཤྫོམ་འབད་མ་མཐྫོང་བའི་
སྐབས་ལུ་ མཐྫོང་ཚུགས་ི་གི་དྫོན་ལུ་བཙུགས་ི་གི་མིག་སལ། 

eyelash མིག་རྫིམ། མིག་ཏྫོ་གི་རྫིམ། 
eyelid མིག་པགས། མིག་ཏྫོ་གི་པགས་ཀོ། 
eye liner མིག་སྨྱུག གཙྫོ་བྫོ་ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ མིག་ཏྫོ་བོྫོ་བོྫོ་ི་གི་དྫོན་ལུ་ མིག་

ཏྫོ་གི་མཐའ་སྐོར་ཏེ་ དབུར་བའི་བོྫོ་སན་གག 
eye ointment མིག་སན། མིག་ཏྫོ་ནང་ལུ་བླུགས་ིའི་སན་ཆུའི་རིགས་གག 
eye patch མིག་ཁེབས། མིག་ཏྫོ་གི་གཤག་བཅོས་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཡངན་ 

མིག་ཏྫོ་ན་བའི་སྐབས་ལུ་ ཕྱི་ཁའི་འྫོད་དང་ཐལཝ་ལ་སྫོགས་པ་
ལས་ སྲུང་ཐབས་ལུ་ མིག་ཏྫོ་གུར་བཀབ་ི་གི་ཁེབས། 

eyesight མཐྫོང་ནུས།  མིག་ཏྫོ་གི་མཐྫོང་ཚད། 
eye sore མིག་ནད། མིག་ཏྫོ་གི་ནད་གཞི་གག 
eye wink མིག་འཁྱབ། མིག་ཏྫོ་ཁྱབ་པའི་དྫོན། 
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(Ff) 
face གདྫོང། མིག་ཏྫོ ལྷཔ། ཁ། དཔྱལཝ་ཚུ་ཡྫོད་པའི་གཟུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས། 

facial གདྫོང་གི།  
གདྫོང་དང་འབྲེལ་བའི། 

གདྫོང་གི་སན་བཅོས། གདྫོང་དང་འབྲེལ་བའི་སན་བཅོས་ཟེར་
དྫོ་བཟུམ་གདྫོང་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྱད་ཚིག་གག 

facioplegia གདྫོང་ར་གྲིབ་ནད། གདྫོང་ཧྲིལ་བུམ་ ཡངན་ གདྫོང་གི་ཆ་ཤས་གག་གི་ར་ ལཱ་
འབད་མ་བཏུབ་འགྱོ་བའམ་སྤར་མ་ཚུགསཔ་འགྱོ་བ།  

fallopian tube  མངལ་ལམ།  བུ་སྫོན་ སྒོང་སྣྫོད་ནང་ལས་མངལ་ནང་ལུ་ རྒྱུག་སའི་ལམ། 
family བོའ ་ཚང་། ཁྱིམ་གགག་ནང་གགག་ཁར་སྫོད་དེ་བོའ་འཐུང་སྫོགས་ག་ར་

གགག་ཁར་སྫོད་པའི་མིའི་སྡེ་ཚན་གག 
family planning བོའ ་ཚང་འཆར་གཞི། བོའ ་ཚང་ནང་གི་ མིའི་གྱངས་ཁ་ཚད་སྦེ་བཞག་ི་གི་དྫོན་ལུ་ 

ཨ་ལུ་ལེ་ཤ་མ་སྐྱེས་བར་ ཚད་བོྫོ་སྟེ་བཞག་པའི་ཐབས་སས། 
family planning 

injection 
བོའ་ཚང་འཆར་གཞིའི་
སན་ཁབ། 

བོའ་ཚང་ནང་གི་ མིའི་གྱངས་ཁ་ཚད་སྦེ་ བཞག་ིའི་དྫོན་ལུ་ 
ཨ་ལུ་སྐྱེས་ི་ལས་བཀག་ཐབས་འབད་ཚུགས་པའི་ སན་ཁབ། 

fang སྫོའི་ར། སྫོའི་ར་ཏྫོག 
fasciotomy ར་བཅོས་གཤག་བཅོས། རའི་མཐའ་སྐོར་ཏེ་ཡྫོད་པའི་ འབྲེལ་མཐུད་ར་རྒྱུས་ཡངན་ ར་

ཕན་ཚུ་གིས་ རའི་གུ་ཤུགས་སྦེ་བསམས་ཏེ་ན་ཟུག་བཀལ་བའི་
ར་ཕན་ཚུ་ སེལ་ི་གི་དྫོན་ལུ་ གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གཅད་
དེ་ སེལ་ཐབས་འབད་བའི་ སན་བཅོས་གག 

farsightedness གདྫོང་ཁར་མ་མཐྫོང་མི། སྫོ་ལྫོག་ཁར་ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་ མ་མཐྫོང་བའི་མིག་ཏྫོ་གི་སྐྱོན། 

fat ཚི་ལུ། དེ་ལུ་ མམས་ཟེར་ཡང་སླབ་ཨིན། གཟུགས་ཁར་ཚི་ལུ་ལེ་ཤ་
བཏག་ི་དང་། མམས་རྒྱགས་ི་འདི་ འཕྫོད་བསྟེན་དང་ནན་
ཏྫོག་ཏྫོ་མེན། ཚི་ལུ་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཁྲག་ཤུགས་དང་དྫོན་ཧིང་
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གི་ན་ཚ། དེ་ལས་ གུ་རམ་གྱི་ ན་ཚ་ཚུ་ཡང་འཐྫོབ་ིའི་ཉེན་
ཁ་ཡྫོད། 

fatigue ཐང་ཆད། འུ་སྡུག  གཟུགས་ངལ་བའི་དྫོན། 
fatality ཤི་རྐྱེན། ཤི་བའི་རྒྱུ་དང་རྐྱེན།  
favus པགས་ནད། འབུ་ིའི་ཉེན་ཁ་ཡྫོད་པའི་ པགས་ཀོ་གི་ནད་གག 
fear འདྲྫོག་ཟུག  

འདྲྫོག་འཇིགས། 
འདྲྫོག་པའི་ན་ཟུག 

febris དྲྫོད་འབར། གཟུགས་ཀྱི་དྲྫོད་ཤུགས་ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་འབར་བའི་ན་ཚ་
གག 

fecal ཨ་བའི། ཨ་བ་དང་འབྲེལ་བ། 
feces ཨ་བ། དེ་ལུ་ཆབ་གསང་རྒྱས་པ་ཟེར་ཡང་སླབ་ཨིན། 
fecundity སྐྱེས་ནུས་ཅན། ཨ་ལུ་སྐྱེ་ིའི་ནུས་པ་ཡྫོད་པ། 
feeding ལྫོ་བྱིན་ི། ཨོམ་བྱིན་ི། ཨ་ལུ་་ལུ་ ལྫོ་དང་ཨོམ་བྱིན་པའི་དྫོན། 
feeding bottle ཨོ་དམ། ཨ་ལུ་ཆུང་ཀུ་ལུ་ ཨོམ་བྱིན་ི་གི་འགྱིབ་ཀྱི་དམ་སྦྱིས། 
feet རྐངམ། མི་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་ ཡར་ལྫོང་སྫོད་ི་དང་ལམ་འགྱོ་ི་ལུ་ 

མཁོ་བའི་གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག 
female མྫོ།  ཨམ་སྲུ་སྤྱིར་གཏང་གྱི་མིང་། 
female ward མྫོའི་བཞག་ཁང་། 

ཨམསྲུའི་བཞག་ཁང་། 
སན་ཁང་ནང་ལུ་ ཨམ་སྲུའི་ནདཔ་བཞག་སའི་ཁང་མིག 

femoral artery རྐང་ར། དྫོན་ཧིང་ནང་ལས་རྐང་མའི་ནང་ལུ་ ཁྲག་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མི་
གི་ ར་གཙྫོ་བྫོ་གག 
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feminism མྫོ་སྫོདཔ། མྫོའི་རིགས་ཀྱི་འབད་བཞག་ཡྫོད་པའི་ཕྫོ། 
femur བརླད་དྫོ་རུ་ཏྫོ། བརླད་དྫོའི་རུ་ཏྫོ་འདི་ གཟུགས་ཀྱི་རུ་ཏྫོ་གྲལ་ལས་ རིང་ཤྫོས་

གག་ཨིན། 
fenestration རྣམ་ཅོག་གཤག་བཅོས རྣའི་དབང་པྫོ་ལུ་ སྐྱོན་ཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ ན་ཚ་ཕྫོག་སྟེ་

ཡྫོད་པའི་ རྣམ་ཅོག་གི་ས་ཁོངས་ནང་ལས་ ནད་རིགས་བཏྫོན་
གཏང་ི འམ་ བཅོས་ཁ་རྐྱབ་ིའི་དྫོན་ལུ་བཏྫོག་པའི་དྫོན། 

ferrule ལྕགས་ཤན། སྫོ་སྒྲིང་སྒྲི་འབད་བཞག་ིའི་དྫོན་ལུ་ སྫོའི་གུ་རྐྱབ་པའི་ལྕགས་
ཀྱི་ཤན། 

fertile སྐྱེ་ནུས་ཅན། ཨ་ལུ་སྐྱེས་ིའི་ནུས་པ་ཡྫོད་པ།  

fertility སྐྱེ་ནུས།  
སྐྱེ་ི་ནུས་པ།  

ཨ་ལུ་སྐྱེ་ི་གི་ནུས་པ་ཡྫོད་མེད་ཀྱི་དྫོན། 

fertilization སྐྱེ་སྫོན་སྦྱྫོར་བ། ཕྫོ་མྫོའི་སྫོན་གགག་ཁར་སྦྱྫོར་བ། 
fetation བུ་མཆེད་མའི་གནས་

སྐབས། 
ཨ་ལུ་མངལ་ནང་ཆགས་ཡྫོད་པའི་དུས་སྐབས། 

feticide མངལ་གསད། མངལ་ནང་ཆགས་སྟེ་ཡྫོད་པའི་ཨ་ལུ་ མངལ་ནང་ར་གསད་པ། 
fetid དྲི་དུག  དྲིམ་དུག་དྲག 
fetus མངལ་ཕྲུག ཨའི་གི་མངལ་ནང་ལུ་བུ་སྫོན་ཆགས་ཏེ་ ཟླ་ངོ ་གསུམ་ལས་ 

མ་སྐྱེས་ཚུན་ལུ་སླབ་ཨིན། 
fibroid མངལ་རྡྫོག མངལ་ན་ཆགས་པའི་སྐྲན་རྡྫོག 
fibroidectomy མངལ་རྡྫོག་གཤག་

བཅོས། 
མངལ་ན་ཆགས་ཏེ་ཡྫོད་པའི་ སྐྲན་རྡྫོག་བཏྫོན་གཏང་ི འི་དྫོན་
ལུ་ རྐྱབ་པའི་གཤག་བཅོས། 

fibula ངར་གདྫོང་རུ་ཏྫོ ངར་གདྫོང་གི་གདྫོང་ཁའི་རུ་ཏྫོ། 
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fill བསུབ་ི། སྫོ་ལ་སྫོགས་པ་ འབུབ་ཀྱིས་བོའ་སྟེ་ ཧྫོག་ཀ་བཏྫོན་ཡྫོད་མི་
ཚུ་ བསུབ་པའི་ལཱ། 

filling སྫོ་བསུབ། ས་དྫོང་ཐྫོན་ཡྫོད་མི་ཚུ་བསུབ་པ། 
filter བཙག་ཆས། ཆུ་ནང་ལུ་ཡྫོད་པའི་ རག་རྫོག་བཙག་ིའི་ ཧྫོད་ཆས་གག 
finger མཛུབ་མྫོ།  ལག་པའི་མཛུབ་མྫོ། 
finger nail སེན་མྫོ།  ལག་པའི་སེན་མྫོ། 
first aid གློ་བུར་སན་བཅོས། 

འཕལ་མཁོའི་སན་
བཅོས། 

རྨ་རྐྱེན་སྫོགས་སྫོམ་བྱུང་སྟེ་ དེ་འཕྫོ་ལས་ སན་ཁང་ནང་ལུ་ 
ལྷྫོད་མ་ཚུགས་པར་ གཟུགས་ཁར་ལས་ཁྲག་ ལེ་ཤ་འཐྫོན་པ་
གན་ ཁྲག་བཀག་ཐབས་འབད་མི་དང་ ན་ཟུག་སྫོགས་ མར་
ཕབ་རྐྱབ་ིའི་དྫོན་ལུ་ སྒྲིག་པའི་ཐབས་སས། 

fissure གག་གགཔ། ཁ་གག་གགཔ། 
fit བརྒྱལ་ནད།  

ཕག་ནད། 
དེ་ལུ་ ཕག་ནད་ཟེར་ཡང་སླབ་འྫོང༌། ནད་གཞི་འདི་ནཝ་ད་ 
སེམས་དྲན་མེདཔ་འགྱོ་སྟེ་ ཁ་ལས་ ལྦ་ག་སྫོབ་སྫོབ་འབད་
འཐྫོན་འྫོང༌། 

flatus ཕྱེན། ཕྫོཝ་ནང་གི་རླུང་ཨ་བུག་ནང་ལས་བཏྫོན་གཏང་མི། 
flatulence ཕྫོཝ་སྫོ། ཕྫོཝ་གང་། 

ཕྫོཝ་སྤྲིངས།  
རླུང་གི་ཕྫོཝ་སྫོ་ི་དང་གང་ི ། དེ་ལུ་ ཕྫོཝ་སྤྲིངས་ཟེར་ཡང་
སླབ་ཨིན། 

fleas ཀི་ཤིག མི་དང་སེམས་ཅན་གྱི་གཟུགས་ཁར་སྫོད་ཞིནམ་ལས་ཁྲག་
འཇིབ་མིའི་སྫོག་ཆགས་ ཡར་འཕརམ་རྐྱབ་སྟེ་འགྱོ་མི་གག 

flesh wound རྨ། གཟུགས་ཀྱི་ལྤགས་ཀོ་གཅད་པ་ ཡངན་ བཏྫོག་པ་ ཡངན་ 
སྤྱིག་པ་སྫོགས། 

flog བརྡུང་རྫོབས་འབད་ི། བརྡུང་རྫོབས་འབད་ི། 
flogging ཞག་བརྡུངས། ཤུགས་སྦེ་རང་བརྡུངས་ི། ཡར་ལྫོངས་མེདཔ་སྦེ་བརྡུང་ི ། 
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fluid གསར་ཁུ། གཟུགས་ནང་གི་ ཁྲག་དང་ཆུ་ལ་སྫོགས་པའི་ ཁུ་བ་གི་རིགས། 
fluoridation སྫོ་སྲུང་སན་སྦྱྫོར།  སྫོ་འབུབ་ཀྱིས་ོ་ི་དང་ རུལ་ི་ལས་ སྲུང་ཐབས་ལུ་ཆུ་ནང་

སན་རས་བླུགས་པའི་དྫོན། 
fluoride སྫོ་སྲུང་སན། སྫོ་འབུབ་ཀྱིས་ོ་ི་དང་ རུལ་ི་ལས་ སྲུང་ཐབས་ལུ་འཐུང་

ཆུ་དང་ སྫོ་སན་ནང་བླུགས་པའི་སན་རས། 
fluoroscope གློག་པར་འཕྲུལ་ཆས། གཟུགས་ཀྱི་ནང་ནའི་ ཆ་ཤས་བརྟག་དཔྱད་འབད་ིའི་གློག་

པར་འཕྲུལ་ཆས། 
flush བཤལ་གཏང་བ། ཆུ་གིས་བཤལ་གཏང་ི །  
fly སྦྱངམ། སྦྱང་མའི་ནང་ལས་ སྦྱང་ནག་འདི་གིས་ ནད་གཞི་ཕར་ཚུར ་

བཀལཝ་ཨིན།  
folie སྫོས་ནད། སེམས་གཏན་གཏན་མེདཔ་འགྱོ་བའི་ན་ཚ་གག  
follicle ངུལ་དྫོང་། པགས་ཀོ་གུ་ལུ་ རྔུལ་རྣག་དང་ཚདཔ་ཐྫོན་སའི་དྫོང་ཆུང་ཀུ། 

དྫོང་འདི་ཚུ་ ཕྱི་ལས་བལཝ་ད་ གཟུགས་གུ་ཡྫོད་པའི་བ་སྤུ་
སྐྱེས་སའི་དྫོང་བཟུངམ་སྦེ་མཐྫོང་ཨིན། 

fontanel སྫོགམ། ཨ་ལུ་རྨས་སྐྱེས་ཚུ་གི་གདྫོང་ཁ་ཐུག་གི་མགུ་ཏྫོ་གུ་ཐྫོས་པའི་རུ་
ཏྫོ་བཏག་མ་ཚར་བ་འཇམ་ལྕུག་ལྕུག་སྦེ་ཡྫོད་མི་གི་གཟུགས་ཀྱི་
ཆ་ཤས། 

food བཞེས་སྒོ། ོ་ི་གི་ལྫོའི་མིང་། 
food allergies བཞེས་སྒོ་མ་འཕྫོདཔ། གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཞེས་སྒོ་ལ་ལུ་གགག་ 

གཟུགས་དང་མ་མཐུནམ། དཔེར་ན། ཁོ་ཀེ་བ་བོའཝ་གག་ 
གཟུགས་གཡའཝ་མས་ཟེར་བ་གན་ མི་འདི་གི་གཟུགས་ཁར་ 
ཀེ་བ་འདི་མ་འཕྫོད་པའི་རྟགས་ཨིན། 
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food stuff བོའ་ཆས། བཞེས་སྒོ་འབད་ིའི་ ཆུམ་དང་ཚྫོད་བསྲེ་ལ་སྫོགས་པ། 

foot རྐངམ། ལམ་འགྱོ་ིའི་དྫོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་གཟུགས་ཀྱི་ཡན་
ལག 

forceps སྐམ་པ། དེ་ལུ་ འཛིནམ་ཟེར་ཡང ་སླབ་ཨིན། 
forearm ལག་ངར། ལག་པའི་མགུ་ཏྫོ་དང་ ཀི་ལི་གི་བར་ནའི་ ལག་པའི་ཆ་ཤས། 
forefinger མཛུབ་མྫོ།  ཨམ་མཐེ་བྫོངམ་གི་སྫོ་ལྫོག་ཁར་ཡྫོད་མི་གི་མཛུབ་མྫོ། 
forehead དཔྱལཝ། ཐྫོདཔ། གདྫོང་གི་དཔྱལཝ་ མིག་ཏྫོ་ཡན་ཆད་དང་ སྐྱ་མཚམས་མན་

ཆད་ལུ་ དཔྱལཝ་ཟེར་སླབ་འྫོང༌། 
forensic 

medicine 
ཉེས་དཔྱད་སན་རས། ཉེས་པ་ག་དེ་སྦེ་འབད་ཡྫོདཔ་ཨིན་ན་ བརྟག་དཔྱད་འབད་ིའི་

དྫོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སན་རས། 
forget བརྗེད་ི།  

མི་དྲན་ི། 
སེམས་ཁ་ལས་ བརྗེད་སྫོང་བའི་དྫོན། སེམས་ཁར་མ་དྲན་པ། 
དཔེར་ན། མི་འདི་ལུ་ བརྗེད་ི་གི་ན་ཚ་འདུག་ཟེར་དྫོ་བཟུམ། 

fracture ཆག་ཀྲུམ། རྐང་ལག་སྫོགས་དང་ གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་འབྲེལ་བའི་ 
རུ་ཏྫོ་བཅག་པའི་དྫོན། 

fragility ཆག་ཉེན། འཇམ་ཏྫོག་ཏྫོ་སྦེ་ ཆག་ི ་གི་ཉེན་ཁ་ཡྫོདཔ། 
frigidity འདྫོད་ཆགས་མེདཔ། ལུས་འབྲེལ་འབད་ིའི་འདྫོད་པ་མེད་པའི་ཨམ་སྲུ། 
frons དཔྱལཝ། མིག་ཏྫོ་ཡན་ཆད་དང་སྐྱ་མཚམས་མན་ཆད་ཀྱི་གདྫོང་གི་ཆ་ཆས། 
frost bite བཤུར་རྨ།  ཁ་དང་རྐང་ལག་ཚུ་ ཁཝ་དང་བ་མྫོ་ལ་སྫོགས་པའི་བསིལ་

གྱིས་ བཤུར་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཐྫོན་པའི་རྨ། 
frail སྦྱེགས་ཁོག  གཟུགས་ལུ་མམས་དང་ཁེ་ཀོ་མེདཔ། དེ་ལུ་སྫོབས་མམས་

མམས་ཟེར་ཡང་སླབ་ཨིན། 
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frailty མམས་ཐག གཟུགས་ཀྱི་སྫོབས་མམས་ཏེ་ འུ་སྡུག་པ། 

fresh གསརཔ། ནད་གཞི་གསརཔྫོ་བཏབ་མི། རྨ་ གསརཔ་བཏྫོན་མི་སྫོགས། 
fresh cut 

dressing 
རྨ་གསར་སན་བཅོས། རྨ་གསརཔྫོ་བཏྫོན་ཡྫོད་མི་ཚུ་གུ་ སན་དབུར་ི་དང་ རྨ་ རས་

སྫོགས་རྐྱབ་སྟེ་ སན་བཅོས་འབད་ི། 
fumigation རླངས་བདུག སན་རས་སྫོགས་བླུགས་ཞིནམ་ལས་ བཀོལ་བའི་ཆུ་ཚྫོད་ཀྱི་

རླངམ་ནང་ གནྫོད་པ་ཕྫོག་ཡྫོད་པའི་གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་
བདུག་པ། 

fungal ཧམ་སྤུའི། ཧམ་སྤུའི་གནྫོད་པ་ས་བུ། 
fungicide ཧམ་འཇོམས་སན། ཧམ་སྤུ་བཏགས་མ་བཅུག་ི་དང་ བཏག་སྟེ་ཡྫོད་མི་ཚུ་མེདཔ་

བོྫོ་བའི་སན། 
fungus ཧམ་སྤུ། ཧམ་བཏགས་ཏེ་སྐྱེ་བའི་སྤུ། 
funny bone ཀི་ལི་ར། ཀི་ལི་གི་རུ་ཏྫོ་གི་མཐའ་སྐོར་ཏེ་ཡྫོད་པའི་ ར་དཀྲོགསཔ་ད་ 

སྦྱིར་སྦྱིར་གཏང་མི་གག 
fur ལྕེ་དྲེག ལྕེ་གུ་ཆགས་པའི་དྲེག་པ། 
furuncle སྲིན་ཐྫོལ གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གང་རུང་ལུ་ ཆུ་འབུར་བཟུམ་སྦེ་ནང་ན་

རྣག་སག་སྟེ་ ཐྫོན་པའི་པགས་ཀོ་གི་ནད་གཞི་ཟུག་ཅན་གག 



ཨིང་རྫོང་གསྫོ་བའི་ཤན་སྦྱར་ཚིག་མཛྫོད།   English-Dzongkha Medical Dictionary 
 

81 
 

(Gg) 
gaga དྲན་མམས། མི་རྒསཔ་ད་ དྲན་པ་མ་གསལཝ ་འགྱོ་ི། 
galactischis ཨོམ་བཀག ཨོམ་ཐྫོན་ི་བཀག་པ། 
galactorrhes ཨོམ་ལུད། ཨོམ་ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་ཐྫོན་ཏེ་ བཀག་མ་ཚུགས་པར་ རང་

བཞིན་ཤུགས་ཀྱི་ཕྱི་ཁར་ཐྫོན་པ། 
gall མཁྲིསཔ། མཆིན་པའི་ནང ་ལུ་ ཚི་ལུ་བཞུ་ི་གི་ནུས་པ་ཡྫོད་པའི་ཁུ་བ་

བཀྱག་སེརཔྫོ་འབད་ཡྫོད་མི་གག 
gall bladder མཁྲིས་སྣྫོད།  མཁྲིས་པའི་ཧྫོད།  དེ་ལུ་ མཁྲིས་པའི ་ལྒང་ཕུ་ཟེར་ཡང་སླབ་

ཨིན། 
gall་stone མཁྲིས་རྡྫོ། མཁྲིས་རྡྫོ་འདི་གཙྫོ་བྫོ་ མཁྲིས་པའི ་ནང་ལུ་བསགས་ཡྫོད་པའི་

མཁྲིསཔ་ཚུ་འཁྱེགས་ཏེ་ རྡྫོ་བཟུམ་འགྱོ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་བྱུངམ་
ཨིན། དེ་ཡང་ གཙྫོ་བྫོ་མཁྲིས་པའི་ནང་ལུ་ཡྫོད་པའི་ སྣུམ་
རས་དང་གགག་ཁར་ ཚྭ་ལ་སྫོགས་པ་ ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་
ཡྫོད་པའི་སྐབས་ལུ་ རྡྫོ་བཟུམ་འབད་ས་ཀྲག་འགྱོཝ་ཨིན། 
མཁྲིས་རྡྫོ་འདི་ལུ་ཧམ་པ་མ་འདྲཝ་གཉིས་ཡྫོད། དེ་ཡང་ ཚིལ་
ལུའི་རས་ཚུ་ རྡྫོ་བཟུམ་སྦེ་ཆགས་མི་དང་། མཁྲིས་པའི་ནང་ལུ་
ཡྫོད་པའི་ ཚྫོས་གཞིའི་རས་ བི་ལི་རི་བན་འདི་ འཁྱེག་སྟེ་ 
ས་ཀྲག་འགྱོ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་བྱུངམ་ཨིན། དང་པ་ ཚྫོས་གཞི་
ཡང་ ལྗངས་སེར་ཚ་སུ་གག་སྦེ་འྫོངམ་ཨིནམ་དང་། གཉིས་པ་ 
ཚྫོས་གཞི་གནགཔྫོ་ཚར་སུ་གག་འབད་འྫོངམ་ཨིན། མཁྲིས་
རྡྫོའི་སྫོམ་ཆུང་ཡང་། བྱེམ་བཟུམ་གག་ལས་ གཡུག་རིལ་རྩེད་
མྫོའི་བྫོལ་བཟུམ་གག་ཚུན་ཚྫོད་སྫོམ་འགྱོཝ་ཨིན།  
མཁྲིསཔ་འདི་གཙྫོ་བྫོ་ བཞེས་སྒོ་བཞུ་ི་ལུ་ཁག་ཆེཝ་ལས་ 
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མཁྲིས་རྡྫོ་འདི་ཆགས་པའི་སྐབས་ལུ་ མཁྲིས་རྡྫོ་འདི་གིས་ 
མཁྲིསཔ་འགྱོ་སའི་ ར་ལམ་ཚུ་བསུབ་ཞིནམ་ལས་ མཁྲིསཔ་
བཞེས་སྒོ་བཞུ་སའི་ ས་ཁོངས་ནང་ལུ་འགྱོ་ི་ལས་བཀག་
བཞགཔ་ཨིནམ་མ་ཚད་ མཁྲིས་པའི་ནང་ལུ་ རྡྫོ་བཏགས་མི་
ཚུ་ རའི་ནང་ལུ་ཐྫོགས་ལུས་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཚ་ཤུགས་རྐྱབ་
པའི་ཁར་ཉེན་ཁ་ཡང་སྫོམ་ཡྫོད། ནད་གཞི་འདི་ མང་ཤྫོས་ 
ཨམ་སྲུ་བུ་མཆེདམ། ཨ་ལུ་བཀག་ཆགས་འབད་ི་གི་སན་
བོའ་མིའི་ཨམ་སྲུ་ཚུ་དང་། སྐྱེས་ལྫོ་ ༦༠ ཡན་ཆད་འབད་
མིའི་མི། གཟུགས་ཁར་ལུ་ མམས་ཚད་ལས་བརྒལཏེ་
བཏགས་མི། མམས་ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་ཤྫོར་མི་ཚུ་ལུ་མཁྲིས་
རྡྫོ་བཏགས་ི་གི་ཉེན་ཁ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ རིགས་རྒྱུད་ལས་ར་ 
མཁྲིས་རྡྫོ་བཏགས་སྫོལ་ཡྫོད་མི་དང་། གུ་རམ་གི་ནད་གཞི་
ཡྫོད་མི། སྣུམ་རས་བཞུ་ི་ནུས་པ་ཡྫོད་པའི་ སན་བོའ་མི་ཚུ་
ལུ་ མཁྲིས་རྡྫོ་འདི་བཏག་ི་གི་ཉེན་ཁ་སྫོམ་ཡྫོདཔ་ཨིན། 
མཁྲིས་པའི་ནང་ལུ་ རྡྫོ་བཅའ་བའི་རྟགས་མཚན་ཚུ་ཡང་། 
ཕྫོཝ་གི་གཡས་ཁ་ཐུགས་ལུ་ ཟུག་རྐྱབ་ི་དང་། ཟུག་ཡང་ 
ཚར་གགག་བ་ ཚར་གགག་མང་སུ་འགྱོ་སྟེ་ དུས་ཡུན་སྐར་མ་ 
༣༠ ལས་ ཆུ་ཚྫོད་དག་པ་གག་གི་རིང་ལུ་ ཟུག་རྐྱབ་ི། 
ཕྱག་ལག་རུ་ཏྫོ་གི་རྒྱབ་ཁར་ཟུག་རྐྱབ་ི། ཕྱག་ལག་གཡས་
པའི་འྫོག་ལུ་ཟུག་རྐྱབ་ི་ལ་སྫོགས་པ་ཚུ་བྱུངམ་ཨིན། 
མཁྲིས་པའི་ནང་ལུ་ མཁྲིས་རྡྫོ་བཏགས་པའི་རྟགས་མཚན་ཚུ་
འབྱུང་པ་གན་ དེ་འཕྫོ་ལས་ སན་ཁང་ནང་ལུ་ བརྟག་དཔྱད་
འབད་དགོཔ་ཁག་ཆེ། དེ་ཡང་ མཁྲིས་རྡྫོ་འདི་ མ་སེལ་བ་ 
ཡངན་ མ་བཏྫོན་པ་གན་ དེ་གིས་ ཆུའི་ལྒང་འཕུ་འདི་ལུ་ 
གནྫོད་རྐྱེན་ཕྫོགས་ི་ཨིནམ་མ་ཚད་ ལྒང་འཕུ་སྤེག་འགྱོ་ི་གི་



ཨིང་རྫོང་གསྫོ་བའི་ཤན་སྦྱར་ཚིག་མཛྫོད།   English-Dzongkha Medical Dictionary 
 

83 
 

ཉེན་ཁ་ཡང་ཡྫོད། དེ་འབདཝ་ལས་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་རྟགས་
མཚན་ཚུ་བྱུང་པ་གན་ དེ་འཕྫོ་ལས་ སན་ཁང་ནང་ལུ་འགྱོ་
དགོ།  
དུས་ཡུན་ཆུ་ཚྫོད ་༥ལས་ལྷག་སྟེ་ཟུག་རྐྱབ་ི། ཁམས་ཕྫོགས་
རྐྱབ་ི་དང་ ཁ་ལས་སྐྱུག་ི། དྲྫོད་འབར་དང་གྱངས་ཤུགས་
རྐྱབ་ི། གཟུགས་ཀྱི་པགས་ཀོ་དང་ མིག་ལྫོག་གི་དཀརཔྫོ་
འདི་སེརཔ་འགྱོ་ི། ཨ་ཝ་གི་བཀྱག་བཟུམ་སྦེ་འཐྫོན་པ་གན་ 
དེ་འཕྫོ་ལས་ སན་ཁང་ནང་བརྟག་དཔྱད་འབད་དགོ། 

gamophobia གཉེན་བསྫོམས་
འདྲྫོག་སྣང་། 

གཉེན་བསྫོམས་ི་ལུ་འདྲྫོག་པའི་ན་ཟུག་ཡྫོད་པ། 

gangrene རུལ་རྨ།  
རྨ་ རུལ་རུལཝ། 

སན་བཅོས་སྫོགས་ ག་ི་ཡང་མ་འབད་བར་བཞག་མི་དང་ 
རྨ་ཁམས་ལྫོགས་སི་སི་སྦེ་བཞག་མི། དེ་ལས་ ཕྱིའི་ཐལཝ་
དང་ ནད་འབུབ་སྫོགས་ལས་ བཀག་ཐབས་ག་ི་ཡང་མ་
འབད་བར་བཞག་པའི་སྐབས་ལུ་ གཟུགས་ཁའི་ རྨ་ འདི་
རུལཝ་ཨིན། 

garbage ཕྱགས་སྙིགས། མ་དགོ་པའི་ཅ་ཆས་དང་རག་རྫོག་སྫོགས། 
gargle ལྐོདམ་བཤལ་ཆུ། ལྐོདམ་བཤལ་ི་གི་སན་ཆུ། 

gash རྨ་གཏིང་རིངམྫོ། པགས་ཀོ་རྐྱངམ་གགག་སྤྱིག་སྤྱིག་མེན་པར་ ཤ་བཏྫོག་སྟེ་ རུ་
ཏྫོ་ཚུན་ཚྫོད་བཏྫོན་པའི་རྨ། 

gastralgia ཕྫོཝ་ན་ཟུག ཕྫོཝ་ལུ་ཕྫོག་པའི་ན་ཟུག 
gastrectomy ཕྫོཝ་གཤག་བཅོས། ཕྫོཝ་ཧྲིལ་བུམྫོ་ ཡངན་ ཕྫོཝ་གི་ཆ་ཤས་གག་བཏྫོན་གཏང་བའི་ 

གཤག་བཅོས། 
gastric ཕྫོཝ་དང་འབྲེལ་ ཕྫོཝ་ནང་ལུ་ ོས་བཞུ་མ་ཚུགས་པ་དང་ ཕྫོཝ་སྫོ་ི། ཁམས་
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བའི། ཕྫོག་རྐྱབ་ི་ལ་སྫོགས་པའི་ ནད་རྟགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཕྫོ་
བའི་ན་ཚ་གག 

gastritis ཕྫོཝ་སྫོ་ནད།  
ཕྫོ་ནད། 

ནད་འབུབ་བེག་ཊི་རི་ཡ་དང་ ཆང་ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་ འཐུང་
མི་གང་རུང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཕྫོཝ་སྫོ་ི་དང་ཚ་ཤུགས་རྐྱབ་པའི་
ནད་གཞི། 

gastrobrosis ཕྫོཝ་དྫོང་། ཕྫོཝ་ནང་ དྫོང་ཐྫོན་པ། 
gastrocnemius གྱིད་ར། རྐང་མིའི་གྱིག་ཐག་གི་ར། 
gastroenteritis ཕྫོཝ་སྫོ་ན་ཚ། ཕྫོཝ་སྫོ་པའི་ཁར་ ན་ཟུག་རྐྱབ་སྟེ་ ན་བའི་ན་ཚ་གག 
gastrorrhagia ཕྫོཝ་ཁྲག གནྫོད་རྐྱེན་དང་ ནད་གཞི་གང་རུང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཕྫོཝ་ནང་ན་

ཤྫོར་བའི་ཁྲག 
gastrosis ཕྫོཝ་ནད། ཕྫོཝ་དང་འབྲེལ་བའི་ ནད་གཞི་སྤྱིར་བཏང་། 
gauntlet ལག་པའི་རྨ་ རས། གཙྫོ་བྫོ་ ལགཔ་མགུ་རྨ་ དང་ གནྫོད་པ་གང་རུང་བྱུང་བའི་

སྐབས་ལུ་རྐྱབ་པའི་སྤུ་རས། 
gauze རྨ་རས། རྨའི་ནང་ལས་ ཁྲག་འཛགས་མ་བཅུག་ི་དང་། རྨའི་ནང་ལུ་ 

ཐལཝ་སྫོགས་ འཛུལ་ི་ལས་བཀག་ཐབས་ལུ་ རྨའི་གུར་
སྤུར་བའི་རས། 

gay མཚན་མ་གགག་
དགའ། 

ཕྫོ་གིས་ཕྫོ་ལུ་དགའ་མི། 

gelosis སྐྲན་རྡྫོག གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གང་རུང་ལས་ སྫོ་ཀྲོ་ས་ཀྲག་སྦེ་བཏག་
བཏགཔ། 

genal ོ་ལབ་དང་འབྲེལ་
བའི། 

ོ་ལབ་དང་འབྲེལ་ན་ཚ་ ཡངན་ སབས་མ་བདེཝ། 

gender ཕྫོ་མྫོའི་དབྱེ་བ།  དེ་ལུ་རྟགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཟེར་ཡང་སླབ་ཨིན། 
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gene རིགས་སྫོན། རང་ར་སྫོ་སྫོའི་ རིགས་ཁུངས། 
general ward སྤྱིར་བཏང་ནདཔ་

བཞག་ཁང་། 
གཤག་བཅོས་དང་སྐྱེས་མའི་ནདཔ་མེན་པའི་ ནད་གཞི་ སྤྱིར་
བཏང་ ན་མི་གི་ནདཔ་བཞག་ས། 

genial མ་མཁལ་དང་
འབྲེལ་བའི། 

མ་མཁལ་དང་འབྲེལ་བའི་ན་ཚ་ཡངན་དཀའ་ངལ། 

genicular འིས་མྫོ་དང་འབྲེལ་
བའི། 

འིས་མྫོ་དང་འབྲེལ་བའི་ན་ཟུག་ཡངན་ན་ཚ། 

genital མཚན་མ། ཕྫོ་མྫོའི་མཚན་མ། 
genital herpes མཚན་རྨ།  མཇེ་དང་སྟུའི་གུར་འཐྫོན་པའི་རྨ།་ མཚན་རྨ་ ཟེར་ ཕྫོ་མྫོའི་

མཚན་མ་གུ་རྨ་ འཐྫོན་མི་འདི་ འདྫོད་བཅོས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་འབྱུང ་
བའི་ནད་གཞི་གག་ཨིན། ནད་གཞི་འདི ་འཐྫོབ་པའི་རྟགས་
མཚན་ལྫོགས་སུ་འབད་བརྟེན་ི་མེད། ནད་གཞི་འདི་འཐྫོབ་
གག་ ནད་གཞི་འདི་ འཐྫོབ་ཡྫོད་པའི་ཕྫོ་མྫོ་གང་རུང་གི་ 
མཚན་མ་མགུ་ ཆུ་འབུར་འཐྫོན་ཞིནམ་ལས་ ཆུ་འབུར་ཚུ་ 
བེག་སྟེ་རྨ་ལུ་འགྱུར་ཨིན། དེ་དྲག་ི་ལུ་བདུན་ཕག་ ༢ ལས་ 
༤ ཚུན་ཚྫོད་འགོརཝ་ཨིན། ནད་གཞི་འདི་ལུ་ སན་བཅོས་
ལྫོགས་སུ་མེད་ ཨིན་རུང་ སྲིན་སན་འདི་གིས་ རྨ་ཚུ་ ཧེང་
བཀལ་རུལ་ི་ལས་བཀག་ཐབས་འབད་ཚུགས། དེ་འབདཝ་
ད་ ནད་གཞི་འདི་ ར་བ་ལས་དྲག་ཐབས་མེད། དེ་འབད་ི་
འདི་གིས་ ནད་གཞི་འདི་ བཀག་ཐབས་ལུ་ ལུས་འབྲེལ་མ་
འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ མཚན་ཤུབས་ལ་སྫོགས་པའི་ ནད་
གཞི་བཀག་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་སས་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།  

gent ཕྫོ། ཕྫོ་རྒྱས་ཀྱི་སྤྱི་མིང། 
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geriatric རྒས་ནད།  མི་ལྫོ་ན་རྒས་མི་ཚུ་ལུ་བྱུང་བའི་ན་ཚའི་རིགས། དཔེར་ན། 
སེམས་ཁམས་ཀྱི་ནད། དྫོན་ཧིང་དང་འབྲེལ་ན་ཚ། མཁལ་
རྡྫོག་གི་ན་ཚ། སྫོའི་ན་ཚ། རྐང་ཚིགས་ལག་ཚིགས་ཀྱི་ན་ཚ། 
ར་ཁམས་ཀྱི་ན ་ཚ། པགས་ཀོ་དང་འབྲེལ་བའི་ན་ཚ་ལ་སྫོགས་
པའི་རིགས། 

geriatrician རྒན་བཅོས་དྲུང་
འཚྫོ། 

མི་ལྫོ་ན་རྒསཔ་དང་ འཐྫོབ་པའི་ན་ཚ་ བཅོས་ཁ་རྐྱབ་མི་གི་
དྲུང་འཚྫོ། 

geriatrics རྒན་རྒས་སན་
བཅོས།  

མི་ལྫོ་ན་རྒན་རྒས་ཚུ་གི་ སན་བཅོས་ཀྱི་ཡན་ལག་གག་ཨིན། 
སན་བཅོས་འདི་ ཁག་སྫོ་སྫོ་སྦེ་ཡྫོདཔ་དང་ དེ ་ཚུ་ཡང་ རྒན་
རྒས་ཚུ་གི་སེམས་ཁམས་སན་བཅོས། དྫོན་ཧིང་དང་འབྲེལ་
བའི་སན་བཅོས། མཁལ་རྡྫོག་གི་སན་བཅོས། སྫོ་དང་འབྲེལ་
བའི་སན་བཅོས། ལུས་གསྫོ་སན་བཅོས། ཤ་ཐེབས་བཏགས་
མི། མི་ཚེ་མམས་གསྫོ་དང་འབྲེལ་བའི་སན་བཅོས། རྐང་
ཚིགས་ལག་ཚིགས་དང་འབྲེལ་བའི་སན་བཅོས། ར་ཁམས་
དང་འབྲེལ་བའི་སན་བཅོས། པགས་ནད་དང་འབྲེལ་བའི་སན་
བཅོས་སྫོགས་ཀྱི་སྤྱི་མིང། 

german measles དམར་ཅནམ། དམར་ཅནམ་འདི་ དབུགས་གཏྫོང་ལེན་འབད་མ་ཚུགས་པའི་
ནད་གཞི་གག་ཨིན། ནད་གཞི་འདི་ ཕ་རབས་ནད་འབུབ་
༼བའི་རཱས༽ལུ་བརྟེན་ཏེ་འཐྫོབ་ཨིན། ནད་གཞི་འདི་འཐྫོབ་
པའི་རྟགས་ཚན་ཚུ་ཡང་ གཟུགས་ཁར་ སྤྫོ་རྫོ་འཐྫོན་ི་དང་། 
ཉིནམ་གཉིས་ལས་གསུམ་ཀྱི་རིང་ལུ་ དྲྫོད་འབར་རྐྱབ་ི་ཚུ་
འབྱུངམ་ཨིན། ནད་གཞི་འདི་གི་གནྫོད་རྐྱེན་ཚུ་ཡང་། ཨམ་སྲུ་ 
ཨ་ལུ་སྐྱེས་ི་ཡྫོད་མི་གིས་ ནད་གཞི་འདི་འཐྫོབ་པ་གན་ ཕྫོཝ་
ནང་ལུ་ཡྫོད་པའི་ཨ་ལུ་འདི་སྐྱེས་བའི་སྐབས་ལུ་ རྣམ་ཅོག་བྱ་
རྡུགས། ཡངན་ མིག་ཏྫོ་ཞརཝ། ཡངན་ དྫོན་ཧིང་སྐྱོན ་ཅན། 
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ལྫོ་ན་ཚྫོད་དང་འཁྲིལ་བའི་རིག་པ་མེདཔ་སྦེ་སྐྱེས་ི་གི་ཉེན་ཁ་
ཡྫོད་པའི་ཁར་ མཆིན་པ་དང་ མཚེརཔ་ཚུ་ལུ་ གནྫོད་པ་
ཕྫོགས་ི་གི་ཉེན་ཁ་ཡྫོད། ནད་གཞི་འདི་གཙྫོ་བྫོ་ ནད་གཞི་
འདི་ཡྫོད་མི་གི་ མི་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ནད་
གཞི་འདི་འབུཝ་ཨིན་དང་། དེ་ཡང་ ནད་གཞི་འདི་ཡྫོད་མི་འདི་
གིས་ གློ་ཁོག་མི་དང་ ཨ་ཚི་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་འབུཝ་ཨིན། 
ནད་གཞི་འདི་ལས་བཀག་ཐབས་ལུ་ སན་ཁབ་བཙུགས་དགོ། 

germs ནད་འབུབ།  ནད་གཞི་བཀལ་མི་གི་ཕ་འབུབ། 
german measles དམར་ཅནམ། གཟུགས་ཀྱི་པགས་ཀོ་མགུ་སྤྫོ་རྫོ་ཐྫོན་ཏེ་ ན་བའི་རིམས་ནད་

གག དེ་ལུ་ རུ་བེ་ལ་ཟེར་ཡང་སླབ་ཨིན། 
germicide ནད་འབུབ་

འཇོམས་བྱེད། 
ནད་འབུབ་གསད་ི ་གི་ནུས་པ་ཡྫོད་པའི་རས་རིགས། 

geroderma གཉེར་མ་ཆགས་པ། ལགཔ་དང་གདྫོང་སྫོགས་ཀྱི་པགས་ཀོ་ ཨོ་ཀྲོ་བསུམ་ི།  
gestation མངལ་གནས་

གནས་སྐབས། 
ཨ་ལུ་མ་སྐྱེ་བའི་ཧེ་ མ་མངལ་ནང་སྫོད་པའི་གནས་སྐབས། 

gibbous བྱ་ལག་ཅན། ལག་ཀོ་མགུ་ གླང་གི་བྱ་ལག་བཟུམ་ཡྫོད་པ། 
giddiness མགུ་གཡུ་འཁོར་

ནད། 
མགུ་ཡུ་འཁོར་ཏེ་ན་བའི་ན་ཚ། 

gingiva སྫོའི་རྙིའུ། སྫོ་སྐྱེས་སའི་ཁའི་ཆ་ཤས།  

gingivitis རྙིའུ་ནད། སྫོའི་རྙིང་སྫོ་ི་དང་ ཚ་ཤུགས་རྐྱབ་སྟེ་ན་བའི་ན་ཚ་གག 

gland ར་རྡྫོག གཟུགས་ལུ་དགོ་པའི་ཁུ་བ་འཐྫོན་སའི་ར་ལམ་གག 
glanders རྟ་ནད། མི་ལུ་འབུ་ི ་གི་ཉེན་ཁ་ཡྫོད་པའི་ རྟའི་ནད་གཞི་གག 
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glass/glasses མིག་སལ། མིག་ཏྫོ་སེལ་ཏྫོག་ཏྫོ་སྦེ་ མ་མཐྫོང་མི་ཚུ་དང་། མིག་ཏྫོ་ཉི་མའི་
འྫོད་སྫོགས་ལས་བཀག་ཐབས་ལུ་བཙུགས་པའི་ཅ་ཆས་གག 

glaucoma མིག་ནད། མིག་ཏྫོ་ནང་གི་ཆུའི་ཤུགས་ཡར་སེང་རྐྱབ་པའི་ན་ཚ་གག ཆུའི་
ཤུགས་ཡུན་རིངམྫོ་སྦེ་སྫོད་མི་འདི་གིས་ མིག་ར་ཚུ་མེདཔ་
གཏངམ་ཨིནམ་དང ་ དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མེདཔ་གཏང་ཡྫོད་པའི་
མིག་ར་ཚུ་ མ་པ་ལས་ར་ལཱ་འབད་མ་བཏུབ་འགྱོཝ་ཨིན། 

gleets ཆུ་སེར།  རྨའི་ནང་ལས་ ཐྫོན་པའི་ཆུ་སེརཔྫོ། 
glomerulonephritis མཁལ་རྡྫོག་ནད། མཁལ་རྡྫོག་དང་འབྲེལ་བའི་སྤྱིར་བཏང་ནད་གཞི། 
glossa ལྕེ། དྲྫོཝ་གི་ཚྫོར་བ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ བྫོ་སླབ་ིའི་དྫོན་ལུ་ མཁོ་བའི་

ཁའི་ནང་ན་ཡྫོད་པའི་ ཁའི་ཡན་ལག་གག 
glossalgia ལྕེ་ཟུག ལྕེ་ལུ་ཕྫོག་པའི་ན་ཟུག 
glossitis ལྕེ་ཚ་ཤུགས། ལྕེ་གུ་ཕྫོག་པའི་ཚ་ཤུགས། 
glottis གྲེ་ཁུང་བར་སྫོང་། སྒྲའི་སྐྱེ་གནས་ཀྱི་བར་ིའི་ས་སྫོང་། 
glove ལག་ཤུབས། ལག་པར་བཙུགས་ིའི་ཤུབས། སན་ཁང་ནང་གི་ དྲུང་འཚྫོ་

དང་སན་གཡྫོགཔ་ཚུ་གིས་ ནད་གཞི་འབུ་ི་དང་ སྤེལ་ི་
ལས་བཀག་ཐབས་ཀྱི་དྫོན་ལུ་ སན་བཅོས་འབད་བའི་སྐབས་
ལུ་ ལག་ཤུབས་བཙུགས་ི་ཡྫོད། ལག་ཤུབས་འདི་གིས་ 
ནད་གཞི་གགག་ལས་གགག་ལུ་འབུ་ི་ལས་བཀག་ཚུགསཔ་
ཨིན། 

glucohemia ཁྲག་གི་མངར་ཆ། ཁྲག་ན་ལུ་ཡྫོད་པའི་གུ་རམ་གྱི་ཆ་ཤས། 
glucose གུ་ལུ་ཀོས། གཟུགས་ལུ་ཕན་པའི་ོས་བཅུད་དྲྫོཝ་མངརམྫོ་སྦེ་ཡྫོད་མི་གག 
goitre ལྦཝ། ོས་བཅུད་ཨའི་ཨོ་ཌིན་(iodine)ཉུང་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཨོལ་

ལྐོག་ལུ་བཏགས་པའི་ཤ་འཐེབ། 
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gonorrhoea གྲང་བ། ཕྫོ་མྫོའི་མཚན་མ་ལས་ རྣག་དང་ཁྲག་འཐྫོན་ཏེ་ ན་བའི་ནད ་
གཞི་གག ནད ་གཞི་འདི་གཙྫོ་བྫོ་ ནད་གཞི་འདི་ཡྫོད་མི་དང་ 
ལུས་འབྲེལ་འབད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འབུཝ་ཨིནམ་དང་། 
གཞན་ཡང་ ནད་གཞི་འདི་འཐྫོབ་ཡྫོད་པའི་མི་གིས་ ལག་
ལེན་འཐབ་པའི་གོ་ལ་དང་ ཨར་ཅོ་ལྫོ་ར ་སྫོགས་ ལག་ལེན་
འཐབ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཡང་ ནད་གཞི་འདི་འབུཝ་ཨིན། ནད་
གཞི་འདི་འཐྫོབ་པའི་རྟགས་མཚན ་ཚུ་ཡང་ བདུན་ཕག་གགག་
གི་ནང་འཁོད་འཐྫོནམ་ཨིན། རྟགས་མཚན་ཚུ་ཡང་ ཆུ་
གཏངམ་ད་མཚན་མ་གུར་ ཚ་ཟུག་རྐྱབ་ི་དང་། ཆུ་དང་
གགག་ཁར་རྣག་འཐྫོན་ི་ཚུ་བྱུངམ་ཨིན། ནད་གཞི་འདི་ 
དུས་ཚྫོད་ཁར་བཅོས་ཁ་མ་རྐྱབ་པར་ཡུན་རིངམྫོ་འགྱོ་བ་གན། 
དེ་གིས་ རྐང་ཚིགས་དང་ ལག་ཚིགས་ཀྱི་ནད་གཞི་འཐྫོབ་ི་
ཨིན་པའི ་ཁར་ མིག་ནད་ཡང་འཐྫོབ་ཨིན། གལ་སྲིད་ ནད་
གཞི་འདི་འཐྫོབ་ཞིནམ་ལས་ ཨ་ལུ་སྐྱེས་བ་གན་ ཨ་ལུ་འདི་
ལུ་མིག་ནད་འཐྫོབ་སྟེ་ཤརཝ་འགྱོ་ི་གི་ཉེན་ཁ་སྫོམ་ཡྫོད། ནད་
གཞི་འདི་ སན་བཅོས་འབད་ཚུགས་པའི་ནད་གཞི་གག་ཨིན། 
ནད་གཞི་འདི་ལུ་ སན་ པེ་ི་སི་ལེན་(penicillin) སལ་
ཕྫོ་ན་མི་ཌིསི(sulphonamides) ཡངན་ ཊི་ཊར་སི་ལིན་
(tetracycline) ཚུ་གིས་དྲག་ཚུགསཔ་ཨིན། 

gooseflesh སྤྫོ་རྫོ། གྱངམ་ད་གཟུགས་ཁར་འཐྫོན་པའི་སྤྫོ་རྫོ། 
gout ཚིགས་ནད། ཚིགས་ནད་ཟེར་ རྐང་ཚིགས་དང་ ལག་ཚིགས་ཀྱི་ན་ཚ་འདི་

གཙྫོ་བྫོ་ གཟུགས་ནང་ལུ་ཡྫོད་པའི་ ཡུ་རིཀ་ཨེ་སིཌི་(uric 
acid) ཆ་སྙོམས་ཏྫོག་ཏྫོ་སྦེ་ སྤེལ་མ་ཚུགས་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་
འཐྫོབ་ཨིན། དེ་ཡང་ མཁལ་རྡྫོ་གིས་ བཏྫོན་གཏང་མི་གི་ 
ཡུ་རིཀ་ཨེ་སིཌི་(uric acid) ཚུ་ ཁྲག་གིས་ ཁྲག་ར་
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བདའ་སྟེ་འབག་ཞིནམ་ལས་ རྐང་ཚིགས་དང་ ལག་ཚིགས་
གང་རུང་ནང་ལུ་ བསག་བཞག་མི་འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཚ་
ཤུགས་དང་ ན་ཟུག་རྐྱབ་ཨིན། ནད་གཞི་འདི་ བཅོས་ཁ་མ་
རྐྱབ་པ་གན་ ཡུ་རིཀ་ཨེ་སིཌི་(uric acid) ཚད་ལས་
བརྒལ་ཏེ་ བསག་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རྐང་ལག་ཚུ་སྤར་མ་
ཚུགསཔ་འགྱོ་ི་གི་ཉེན་ཁ་སྫོམ་ཡྫོད། ནད་གཞི་འདི་འཐྫོབ་
ཡྫོད་མི་ཚུ་གིས་ རྐང་ཚིགས་དང་ལག་ཚིགས་ནང་ལུ་ བསག་
ཡྫོད་པའི་ ཡུ་རིཀ་ཨེ་སིཌི་(uric acid) འདི་ཚུ་ བཏྫོན་
གཏང་ི ་དང་ ཧེང་བཀལ་བསག་མི་བཅུག་ི་གི་དྫོན་ལུ་སན་
བཅོས་འབད་དགོ། 

graze སྤྱི་རྨ། པགས་ཀོ་སྤྱིག་སྟེ་བཏྫོན་མི་གི་རྨ། 

griping ཕྫོ་བའི་ན་ཟུག གློ་བུར་དུ་བྱུང་བའི་ཕྫོཝ་གི་ན་ཟུག གློ་བུར་དུ་ཕྫོཝ་གི་རྩྭ་སྒྲིལ་
ཏེ་ན་ཟུག་རྐྱབ་པ། 

growing pains སྫོམ་ཟུག ཨ་ལུ་ཚུ་གཟུགས་སྫོམ་འགྱོཝ་ད་ རྐང་ལག་མགུར་འབྱུང་བའི་
ན ་ཟུག 

gullet ལྫོ་ལམ།  ལྐོད་མའི་དུང་ཅུ། ཁ་དང་ཕྫོཝ་གི་བར་ན་ ལྫོ་འགྱོ་སའི་དུང་ཅུ། 

gum སྫོའི་ཉིའུ། སྫོ་སྐྱེས་སའི་ཁའི་ནང་གི་ཆ་ཤས། 
gut རྒྱུ་མ། ནང་ཁྲོལ།  གཟུགས་ཁར་ལུ་དགོ་པའི་བཞེས་སྒོའི་བཅུད་འཐྫོན་ཚར་མི་གི་

བཞེས་སྒོ་མ་དགོ་མི་ཚུ་ ཆབ་གསང་རྒྱས་པ་སྦེ་ཕྱི་ཁར་བཏྫོན་
གཏང་ི ་དྫོན་ལུ་ ཕྫོཝ་དང་ཨ་བུག་གི་བར་ན་ཡྫོད་པའི་རྒྱུ་མ། 

gynaecologist མྫོ་ནད་མཁས་
མཆོག 

ཨམ་སྲུ་་ཚུ་ལུ་ ལུས་འབྲེལ་དང་ སྐྱེ་རྒྱུན་དང་འབྲེལ་བའི་ ན་
ཚ་ སན་བཅོས་དང་བརྟག་དཔྱད་འབད་མི་གི་མཁས་མཆོག་
དྲུང་འཚྫོ། 
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gynaecology མྫོ་ནད་རིག་པ། གསྫོ་བ་རིག་པ་ནང་ལས་ གཙྫོ་བྫོ་ཨམ་སྲུ་ཚུ་གི་ ལུས་འབྲེལ་
དང་སྐྱེ་རྒྱུན་དང་འབྲེལ་བའི་ན་ཚ་ཚུ་གི་བཀག་ཐབས་དང་ 
སན་བཅོས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ལྷབ་ི་གི་ གསྫོ་བ་རིག་པའི་སས་
ཡྫོན་གྱི་ཡན་ལག་གག 

gynane &obsterics 

ward 
མྫོ་ནད་དང་སྐྱེ་རྒྱུན་
ནདཔ་བཞག་ཁང་། 

སན་ཁང་ནང་ལུ་ མྫོ་ནད་འཐྫོབ་ཡྫོད་པའི་ཨམ་སྲུ་དང་ ཨ་ལུ་
སྐྱེས་ི་ཡྫོད་པའི་ཨམ་སྲུ་ཚུ་ སན་བཅོས་དང་ བརྟག་དཔྱད་
འབད་ིའི་དྫོན་ལུ་བཞག་ས། 
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(Hh) 
habit གོམས་གཤིས། 

ལང་ཤྫོར། 
གོམས་ཡྫོད་པ། གོམས་གཤིས་ཚུད་ཡྫོད་པ། ལང་ཤྫོར་ཐལ་
ཡྫོདཔ། 

hacking cough སྐམ་གློ། གློ་ཚིལ་སྫོགས་ག་ི་ཡང་ ཐྫོན་ི་མེད་པར་འབར་བའི་གློ། 

haematology ཁྲག་བརྟག་རིག་པ། ཁྲག་བརྟག་དཔྱད་འབད་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ལྷབ་པའི་ཆོས་
ཚན། 

haematologist ཁྲག་བརྟག་མཁས་
མཆོག 

ཁྲག་བརྟག་དཔྱད་འབད་ི་ནང་ལུ་ མཁས་མཆོག་སྦྱྫོང་ཡྫོད་
པའི་དྲུང་འཚྫོ། 

haemoglobin ཁྲག་ཁམས་
དམརཔྫོ། 

སྫོག་རླུང་སྤེལ་ི་གི་ནུས་པ་ཡྫོད་པའི་ ཁྲག་གི་ཁམས་ཕན་
ཚྫོས་གཞི་དམརཔྫོ་སྦེ་ཡྫོད་མི། 

haemophilia ཁྲག་ཤྫོར་ནད། རྨ་ཆུང ་ཀུ་གགག་ལས་བརྒལ་ཏེ་མ་བཏྫོན་རུང་ ཁྲག་ལེ་ཤ་
འཐྫོན་པའི་ནད། 

haemophiliac ཁྲག་ཤྫོར་ནདཔ། ཁྲག་ལེ་ཤ་ཤྫོར་ཏེ་ ན་མིའི་ནདཔ། 
haemorrhage ཁྲག་འབབ།  

ཁྲག་ཤྫོར། 
ཁྲག་འབབ་ཡངན་ ཁྲག་ཤྫོར་ནད་གཞི་འདི་ ཉེན་ཁ་ཅན་གག་
ཨིན། དེ་ཡང་ ནད་གཞི་འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཤི་རྐྱེན་བྱུང་ི ་གི་
ཉེན་ཁ་ཡང་ཡྫོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། ནད་གཞི་འདི་གི་དྫོན་
ལུ་ སན་བཅོས་ཚུ་ཡང་ ཁྲག་གི་འབབ་ཤུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
འབད་དགོཔ་ཨིན། 

haemorrhoids ཇང་ལུད།  
གཞང་ལུད།  
གཞང་འབྲུམ། 

ནད་གཞི་འདི་གཙྫོ་བྫོ་ ཆབ་གསང་རྒྱས་པ་བསམས་མི་དང་། 
བཤལ་ནད་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འཐྫོབ་ཨིན་རུང་། སེམས་ཁར་ཚ་
གྱངས་སྫོམ་ཕྫོག་མི་དང་ གཟུགས་མམས་རྒྱགས་མི། ཨ་ལུ་
སྐྱེས་ི་ཡྫོད་མི། དེ་ལས་ གཏམ་ཁུ་དང་ཆང་། སྫོས་རས་ཀེ་
ཕིན་ཚུ་ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་སྫོད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཡང་ནད་གཞི་
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འདི་འཐྫོབ་ཨིན། ནད་གཞི་འདི་འཐྫོབ་པའི་རྟགས་མཚན་ཚུ་
ཡང་། ཆབ་གསང་རྒྱས་པ་ཁྲག་གིས་སྤུབས་ཏེ་འཐྫོན་ི། ཨ་
བུག་སྫོ་ི་དང་ ཟུག་རྐྱབ་ི་ཚུ་བྱུངམ་ཨིན།  
ཆུ་ལངམ་སྦེ་མ་འཐུང་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཆབ་གསང་རྒྱས་པ་ས་
ཀྲག་ཀྲ་འགྱོ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཡང་ ནད ་གཞི་འདི་འཐྫོབ་སྲིད་ི་
ཨིན་པའི་ཁར་ སྒོ་ནྫོར་གྱི་འཐྫོན་སྐྱེས་ དར་ཚིལ་ལ་སྫོགས་པ་ 
ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་ོ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཡང་ ནད་གཞི་འདི་འཐྫོབ་
ཨིན། ད་རུང་ གཟུགས་ཁར་ོས་བཅུད་བི་ཊ་མིན་ཨི་ 
(vitamin-e) ཉུང་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཡང་ ནད་གཞི་འདི་
འཐྫོབ་ཨིནམ་དང་། ནད་གཞི་འདི་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙྫོ་བྫོ་གགགཔ་
དེ་ཡང་ ོས་བཅུད་བཱི་ཊ་མིན་ཉུང་བའི་རྐྱེན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། 
ནད་གཞི་འདི་འཐྫོབ་ི་ལས་བཀག་ཐབས་ཀྱི་དྫོན་ལུ་ འཐུང་ི ་
གི་རིགས་མང་སུ་འཐུང་དགོ་པའི་ཁར་ ཚྫོད་བསྲེ་དང་ འབྲུ་
ནའི་རིགས་ཀྱི་བཞེས་སྒོ་ དེ་ལས་ ཤིང་འབས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་
མང་སུ་ོ་དགོ། ལུས་སྦྱྫོང་ཤུགས་སྦེ་འབད་མི་དང་། ནད་གཞི་
འདི་འཐྫོབ་ཡྫོད་མི་ཚུ་གིས་ ནང་ན་ལས་ གྱོན་མི་གི་གོ་ལ་ཚུ་ 
དམ་ཁིག་ཁི་གྱོན་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཡང་ ནད་གཞི་འདི་འཐྫོབ་
ཨིན། མི་མང་ཤྫོས་གག་ལུ་ནད་གཞི་འདི་ ཡུན་རིངམྫོ་སྦེ་ 
གནས་པའི་ནད་གཞི་གག་མེན་རུང་། ནད་གཞི་འདི་གི་ 
ཚབས་ཆེ་ཧིང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཉེན་ཁ་ཡང་སྫོམ་ཆུང་ཡྫོདཔ་ཨིན། 
ནད་གཞི་འཐྫོབ་པའི་སྐབས་ལུ་ འཐུང་ི ་གི་རིགས་ ག་དེ་མང་
མང་འཐུང་དགོ།  

hair སྐྱ། སྤུ། མགུ་ཏྫོ་ཁ་གི་སྐྱ་དང་གཟུགས་གུ་སྐྱེས་མི་གི་སྤུའི་རིགས། 
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hallucinate འཁྲུལ་སྣང་ཤར་ི། 
སྣང་བ་འཁྲུལ་ི། 

སྣང་བ་འཁྲུལ་ི་གི་ནད་གཞི་འདི་ གཙྫོ་བྫོ་ ཡུན་རིངམྫོ་སྦེ་ 
སེམས་ཁར་ཚ་གྱང་ཕྫོག་མི་དང་ ཡང་གན་ ཚ་གྱང་ཤུགས་སྦེ་
ཕྫོགས་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ན་ཚ་འདི་བྱུང་ཨིནམ་མ་ཚད། གཉིད་
ལྫོགས་མ་ཚུགས་མི་དང་། མམས་ཐགས་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཡང་ 
ནད་གཞི་འདི ་འཐྫོབ་ཨིན་པའི་ཁར་ ཀླད་པའི་གུ་རྐྱེན་ཕྫོགས་མི་
དང་ ཡངན་ ནད་གཞི་གང་རུང་བརྟེན་ཏེ་ཡང་ ནད་གཞི་འདི་
འཐྫོབ་ཨིན། 

hallucination འཁྲུལ་སྣང་།  གོང་འཁོད་གནད་དྫོན་གང་རུང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བྱུང་བའི་སེམས་ཀྱི་
འཁྲུལ་སྣང་། 

hamstring སྒྱིད་ར། སྒྱིད་ཐག་གི་ར་གག 
hand ལགཔ། ལཱ་འབད་ིའི་དྫོན་ལུ་ གལ་ཆེ་བའི་ གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་

གགག  
handicap དབང་པྫོ་སྐྱོན་ཅན། སྐྱོན་གང་རུང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དབང་པྫོ་ལུ་སྐྱོན་ཕྫོག་པའི་མི། 

དཔེར་ན་ མིག་ཏྫོ་ཞརཝ། ཁ་སླབ་མ་སས་མི་གི་གླེང་གོ་
བཟུམ།  

handkerchief ལྷབ་ཕྱིས། ལྷབ་ཕྱག་ི་གི་ལྷབ་ཕྱིས།  

hard drug སན་ཤུགས་ཅན། ཤུགས་ཡྫོད་པའི་སན་རིགས། 

hard of hearing རྣམ་ཅོག་ཚག་ཡྫོད་
མི། 

རྣམ་ཅོག་ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་མ་གོ་མི་ཡངན་ རྣམ་ཅོག་ལུ་ཐྫོ་ཕྫོག་
ཡྫོད་མི། 

harelip ཁ་ཤྫོ་རལ། ཁའི་ཡ་མཆུ་དང་མ་མཆུ་གང་རུང་ རལ་ཡྫོད་མི། 
hay fever གཡའ་ནད། ཐལཝ་གིས་སྦེ་ མིག་ཏྫོ་དང་ལྷ་པ་ ལྐོདམ་ཚུ་ གཡའ་བའི་

ནད་གཞི་གག 
head མགུ་ཏྫོ གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་མགུ་ཏྫོ 
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headache མགུ་ཏྫོ་ན་ཟུག 
མགུ་ནད།  

མགུ་ཏྫོ་ན་ི་འདི་ འཕལ་འཕལ་སྦེ་ར་ མི་ག་ར་གིས་འཐྫོབ་
ཨིན། མགུ་ཏྫོ་ན་མི་དེ་ཡང་ རྒྱུ་རྐྱེན་མང་རབས་གག་ལུ་བརྟེན་
ཏེ་འཐྫོབ་ཨིནམ་དང་ དེ་ཚུ་ཡང་ ཚ་ཝ།  མགུ་ཏྫོ་ག་སྟེ་གུ་སྟེ་
ལུ་བརྡུང་ཏེ་མགུ་ཏྫོ་གུ་གནྫོད་སྐྱོན་ཕྫོག་མི། གློ་ཤུགས་སྦེ་འབར་
མི། ཨ་ཚིགས་རྐྱབ་མི། དེ་ལས་ ལུས་འབྲེལ་འབད་ཚར་བའི་
ཤུལ་ལས་ཡང་ མགུ་ཏྫོའི་ན་ཟུག་རྐྱབ་ི་ཡྫོད། མགུ་ཏྫོ་ན་ི་
ལུ་ རིགས་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡྫོད་པའི་ན་ལས་ གཙྫོ་བྫོ་བཞི་
ཡྫོདཔ་དང་ དེ་ཚུ་ཡང་ ར་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ན་ི། ཚ་གྱང་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་ན་ི། རུས་ཚིགས་ལུ་སབས་མ་བདེཝ་འབྱུང་མི་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་ན་ི་ཡང་ཡྫོདཔ་ཨིན། མགུ་ཏྫོ་གི་ན་ཚ་འདི་ བཅོས་
ཐབས་མ་འདྲཝ་མང་རབས་གག་གི་ཐྫོག་ལས་ བཅོས་ཁ་རྐྱབ་
ཚུགསཔ་ཨིན། མགུ་ཏྫོ་ན་ཟུག་རྐྱབ་ཚད་གག་ལུ་ སན་བཅོས་
འབད་དགོཔ་མེད། 

heal སངས་ི། དྲག་ི། རྨ་ དང་ནད་ཚུ་དྲག་ི་དང་སངས་ི། 

healer སན་བཅོས་འབད་མི། ན་ཚ་གང་རུང་སན་བཅོས་འབད་མི། 

health ཁམས། གཟུགས་
ཁམས། 

གཟུགས་བདེ་ཧིང་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་སངས། དཔེར་ན་ཁོ་
གཟུགས་ཁམས་སྒྲིང་སྒྲི་འདུག 

health care འཕྫོད་བསྟེན། གཟུགས་ཁམས་ལུ་འཕྫོད་པའི་ལཱ་འབད་ི། བཞེས་སྒོ་བོའ་
ི། སན་བསྟེན་ི་ཚུ་ལུ་སླབ་ཨིན། དཔེར་ན། གཟུགས་
ཁམས་འཕྫོད་བསྟེན་སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་བཞག་དགོ། 

health centre འཕྫོད་བསྟེན་ལྟེ་བ། གསྫོ་བའི་འཕྫོད་བསྟེན་གཙྫོ་བྫོ། 
health club འཕྫོད་བསྟེན་ཚྫོགས་

ཕན། 
གཟུགས་ཁམས་བདེ་ཏྫོག་ཏྫོ་སྦེ་བཞག་ཐབས་ལུ་ ལུས་སྦྱྫོང་
སྫོགས་འབད་སའི་ས་སྒོ། 
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health education གསྫོ་བའི་སས་ཡྫོན། གསྫོ་བ་དང་འབྲེལ་བའི་སས་ཡྫོན། 

health food འཕྫོད་ོས། གཟུགས་ཁར་ལུ་ཕན་ཐྫོགས་པའི་ོས་དང་ གཟུགས་ཁར་ལུ་
འཕྫོད་པའི་ོས། 

healthful འཕྫོད་པའི།  
ཕན་པའི།  

གཟུགས་ལུ་འཕྫོད་ི་དང་ཕན་པའི་དྫོན། 

health service གསྫོ་བའི་ཞབས་ཏྫོག  གསྫོ་བའི་ལཱ་གཡྫོག 

healthily སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ། གཟུགས་ཁམས་སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་སྫོདཔ་མས། 
healthy ༡ སྒྲིང་སྒྲི། བདེ་

ཏྫོག་ཏྫོ། ༢ ཕན་
པའི། འཕྫོད་པའི། 

༡ གཟུགས་ཁམས་སྒྲིང་སྒྲི་ཡྫོད་མི། གཟུགས་ཁར་ལུ་ན་ཚ་
སྫོགས་མེད་པར་སྒྲིང་སྒྲི་ཡྫོད་མི། ༢ གཟུགས་ཁར་ཕན་པའི་
བཞེས་སྒོ་ ཡངན་ གཟུགས་ཁར་འཕྫོད་པའི་བཞེས་སྒོ། 

hear གོ། ཐྫོས། གསན། ཐྫོས་པའི་དྫོན། དཔེར་ན་ ཁོ་རྣམ་ཅོག་ལེགས་སྦེ་གོ་བས།  

hearing གོ། ཐྫོས། གོ་ཐྫོས། སེམས་ཀྱི་དྫོན་གོ་ི་དང་རྣམ་ཅོག་གིས་སྒྲ་ཐྫོས་ི།  
hearing aid ཐྫོས་ཆས། རྣམ་ཅོག་ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་ མ་གོ་མི་ཚུ་གིས་ ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་

གོ་ིའི་དྫོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ འཕྲུས་ཆས་ཆུང་ཀུ་
གག 

hearse རྫོ་འཁོར།  རྫོ་འབག་མི་གི་འགྲུལ་འཁོར། 
heart དྫོན་ཧིང་། སྙིང་། དྫོན་ཧིང་འདི་ ར་མང་རབས་གགག་ གགག་ཁར་བསྡུ་བ་ལས་

བསྒྲུབས་པའི་གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཁག་ཆེ་ཏྫོག་ཏྫོ་གག་ཨིན། 
དེ་ཡང་ གཟུགས་ཁར་ལུ་ཁྲག་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་ག་ར་ 
དྫོན་ཧིང་འདི་གིས་སྦེ་འབདཝ་ཨིན་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། 
གཟུགས་ཁར་ མམས་ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་བཏགས་མི་དང་། 
ཁྲགས་ཤུགས་ མཐྫོ་དྲག་ཡྫོད་མི་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དྫོན་ཧིང་གི་
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ནད་གཞི་འཐྫོབ་ི་གི་ཉེན་ཁ་སྫོམ་ཡྫོད། དྫོན་ཧིང་གི་ནད་གཞི་
འདི་ ཤི་རྐྱེན་བྱུང་ི ་གི་ཉེན་ཁ་སྫོམ་ཤྫོས་ཡྫོད་པའི་ནད་གཞི་
གག་ཨིན། 

heart attack དྫོན་ཧིང་འགག་པ། ན་ཚ་དང་ཚ་གྱངས་ དེ་ལས་ མམས་ཚད་ལས་བརྒལ་
བཏགས་མི་དང་ སན་རིགས་གང་རུང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དྫོན་ཧིང་
ལཱ་འབད་མ་བཏུབ་འགྱོ་བའི་དྫོན། གནྫོད་རྐྱེན་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
ཤི་རྐྱེན་བྱུང་ིའི་ཉེན་ཁ་ཡྫོད། 

heart ach སྙིང་ནད། ན་ཚ་མིན་པའི་སེམས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་དང་ཚ་གྱང་། 
heart beat ཧིང་འཕར།  དྫོན་ཧིང་འཕར་ཚད་ཀྱི་གྱང་ཁ། 
heart burn དྫོན་ཧིང་ཚ་ཟུག ནད་གཞི་དང་གནད་དྫོན་གཞན་གང་རུང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དྫོན་ཧིང་

གུ་ཚ་ཟུག་རྐྱབ་པ། 
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heart failure དྫོན་ཧིང་ལཱ་མ་
འབདཝ།  

དྫོན་ཧིང་ལཱ་མ་འབདཝ་ཟེར་མི་འདི་ དྫོན་ཧིང་གིས་ གཟུགས་
ཁར་ལུ་དགོ་པའི་ཁྲག་ལངམ་སྦེ་བཀྲམ་མ་ཚུགསཔ་འགྱོ་བའི་
དྫོན་ཨིན། དྫོན་ཧིང་ལཱ་འབད་མ་བཏུབ་འགྱོ་མི་འདི་ ཁྲག་
བཀྲམ་ི་གི་དྫོན་ལུ་དགོ་པའི་ དྫོན་ཧིང་གི་འཕར་ཤུགས་མར་
མམས་འགྱོ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། དྫོན་ཧིང་གི་གཡས་གཡྫོན་
གཉིས་ཆ། ཡངན་ གང་རུང་གག་གི་འཕར་ཤུགས་ཀྱི་ནུས་པ་ 
མར་མམས་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་བྱུངམ་ཨིན། 
དྫོན་ཧིང་གཡས་གཡན་གཉིས་ལས་ མང་ཤྫོས་གག་ གཡན་
ཁ་ཐུག་ལུ་རྐྱེན་ངན་འདི་བྱུངམ་ཨིན་ལས་ དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
སྫོག་རླུང་ནན་པའི་ཁྲག་ཚུ་གཟུགས་ཁར་ལངམ་སྦེ་་བཀྲམ་མ་
ཚུགས་འགྱོཝ་ཨིནམ་དང་། དྫོན་ཧིང་གི་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་རྐྱེན་
ངན་འདི་བྱུང་པ་གན་ གློཝ་ནང་ལུ་ཁྲག་ལངམ་འབད་བཀྲམ་མ་
ཚུགསཔ་འགྱོཝ་ཨིན། ནད་གཞི་འདི་འཐྫོབ་པའི་སྐབས་ འུ་
སྡུག་ི་དང་བུང་འཇམ་ཏྫོག་ཏྫོ་འབད་གཏྫོང་མ་ཚུགསཔ་འགྱོཝ་
ཨིན། དྫོན་ཧིང་ལཱ་མ་འབད་འགྱོ་མི་འདི་ ནད་གཞི་ཚབས་ཆེན་
གག་ཨིན། ནད་གཞི་འདི་ ཕྫོ་མྫོ་གཉིས་ལས་ མང་ཤྫོས་གག་
ཕྫོ་ཚུ་ལུ་བྱུངམ་་ཨིན། 

heat དྲྫོད། ཚ་དྲྫོད། དྲྫོད་ཚ་ཧེང༌། ཚ་དྲགས་ ཡངན་ བསིལ་དྲགས་ཟེར་དྫོ་
བཟུམ། 

heat stroke དྲྫོད་བརྒྱལ། ཚ་དྲྫོད་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བརྒྱལ་བའི་ནད་གཞི་འདི་གཙྫོ་བྫོ་ ཕྱི་
གཟུགས་དང་ ར་ཁམས་མ་བདེ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གཟུགས་ཀྱི་
དྲྫོད་ཚྫོད་ སྤྱི་དང་མ་འདྲཝ་སྦེ་ ཡར་འཕར་འགྱོ་མི་ལུ་སླབ་
ཨིན། གཟུགས་ཁར་ལུ་ ཚ་དྲྫོད་འདི་གཙྫོ་བྫོ་ བཞེས་སྒོ་ོ་མི་
ཚུ་ བཅུད་ལུ་བསྒྱུར་ི་གི་དྫོན་ལུ་དགོཔ་ལས་ གཟུགས་ཀྱི་
ནང་ན་ རང་བཞིན་གྱིས་ཚ་དྲྫོད་ཚུ་བྱུང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། གཞན་
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དལ་གཞི་ ཚ་དྲྫོད་འདི་ཚུ་ གཟུགས་ཀྱི་པགས་ཀོ་དང་ ཚད ་
པའི་ཐྫོག་ལས་ ཕྱི་ཁར་བཏྫོན་གཏངམ་ཨིན་རུང་། ཚ་དྲྫོད་
ཤུགས་སྦེ་ འབར་བའི་སྐབས་དང་ རླན་གཤར་ལེ་ཤ་ཡྫོད་པའི་
སྐབས་ ཡངན་ ཉི་མའི་ནང་ཡུན་རིངམྫོ་སྦེ་ སྫོད་མི་ལུ་བརྟེན་
ཏེ་ གཟུགས་ཀྱི་ ཚ་དྲྫོད་ཕྱི་ཁར་བཏྫོན་གཏང་མ་ཚུགས་པར་ 
གཟུགས་ཀྱི་ནང་ན་ ཚ་དྲྫོད་ཡར་འཕར་འགྱོ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
དྲྫོད་བརྒྱལ་འདི་བྱུངམ་ཨིནམ་དང་ གཟུགས་ཁར་ལས་ ཆུ་ལེ ་
ཤ་ཤྫོར་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཡང་ ནད་གཞི་འདི་བྱུངམ་ཨིན། དེ་ཡང་ 
གཟུགས་ཁར་ལས་ ཆུ་ལེ་ཤ་ཤྫོར་ཡྫོད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
གཟུགས་ལུ་དགོ་པའི་ ཆུའི་ཚད་ཉུང་སུ་འགྱོཝ་ལས་ དྲྫོད་ཕྱི་
ཁར་བཏྫོན་གཏང་ི ་དྫོན་ལུ་ རྔུལ་ནག་མགྱོགས་པར་འཐྫོན་མ་
ཚུགས་མི་ལུ་བརྟེན ་ཏེ་ གཟུགས་ཀྱི་ཚ་དྲྫོད་ཡར་འཕར་འགྱོ་སྟེ་ 
ནད་གཞི་འདི་འཐྫོབ་ཨིན། དྲྫོད་བརྒྱལ་ནད་གཞི་འདི་གི་ཉེན་ཁ་
དེ་ཡང་གཙྫོ་བྫོ་། ཨ་ལུ་དང་ དྫོན་ཧིང་གི་ནད་ཡྫོད་མི། གློ་གི་
ནད་གཞི་ཡྫོད་མི། མཁལ་རྡྫོ་གི་ནད་གཞི་ཡྫོད་མི་ཚུ་ལུ་མང་སུ་
བྱུངམ་ཨིན། དྲྫོད་བརྒྱལ་གྱི་ནད་གཞི་གི་རྟགས་མཚན་ཚུ་ཡང་། 
དྫོན་ཧིང ་གི་ནད་གཞི་འཐྫོབ་དྫོ་བཟུམ་ཚྫོར་ི་དང་། ཁམས་
ཕྫོགས་རྐྱབ་ི། ཁ་ལས་སྐྱུག་ི། ཐང་ཆད་ི། འུ་སྡུག་ི། 
མམས་ཐག་ི། མགུ་ཏྫོ་ན་ཟུག་རྐྱབ་ི། ར་སྒྲིལ་ི་དང་རའི་
གུ་ན་ཟུག་རྐྱབ་ི། མགུ་གཡུག་འཁོར་ི་ཚུ་ཨིན་རུང་། མི་ལ་
ལུ་གགག་ལུ་ དེ་བཟུམ་མའི་རྟགས་མཚན་ག་ི་ཡང་ མ་བྱུང་
བར་འཐྫོབ་ི ་ཡང་ཡྫོད། མི་རེ་རེ་ལུ་ ནད་གཞི་འདི་གི་རྟགས་
མཚན་མ་འདྲཝ་བྱུང་སྲིད་ི་ཨིན་རུང་། སྤྱིར་གཏང་ག་ར་ལུ་ 
མྫོང་བའི་ནད་གཞི་འདི་གི་རྟགས་མཚན་ཚུ་ཡང་ གཟུགས་ཀྱི་
དྲྫོད་ཚད་ཡར་འཕར་འགྱོ་ི། རྔུལ་ནག་འཐྫོན་ི་མེད་པའི་ཁར་ 
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པགས་ཀོ་ཚ་ཏྫོག་ཏྫོ་ཐལ་ཏེ་དམརཔྫོ་འགྱོ་ི། ར་མགྱོགས་པར་
མགྱོགས་པར་འཕར་ི། ཨ་རྟགས་དང་མ་འདྲ་བའི་ སྫོད་པ་
བཏྫོན་ི། འཁྲུལ་སྣང་ཤར་ི། མགུ་འཐྫོམ་ི། སེམས་
དཀྲུགས་ི། གློ་བུར་དུ་ནད་ཕྫོག་ི། དྲན་མེད་བརྒྱལ་ི་ཚུ་
བྱུངམ་ཨིན། 

heel རྟིངམ། རྐང་མའི་མིག་ཅུང་དང་རྒྱ་ལེབ་ཀྱི་བར་ན་ཡྫོད་པའི་རྐང་མའི་
རྒྱབ། 

height རིང་ཚད། གཟུགས་ཀྱི་རིང་ཐུང་གི་ཚད། 
haemorrhage ཁྲག་འབབ། ཁྲག་རའི་ནང་ལས་ ཁྲག་ལེ་ཤ་ ཤྫོར་བའི་ན་ཚ་གག ན་ཚ་འདི་

གཙྫོ་བྫོ་ཁྲག་ར་གགག་ ཡངན་ མང་རབས་གགག་བཏྫོག་
གཏང་བའི་སྐབས་ལུ་བྱུངམ་ཨིན།  

hemopathy ཁྲག་ནད། ཁྲག་དང་འབྲེལ་བའི་ནད་གཞི། 
hemorrhoids འཇང་ལུད།  

གཞང་འབྲུམ། 
ཨ་བུག་གི་འཇང་ལུད་པའི་ནད་གཞི། 

hemotherapy  ཁྲག་བཅོས། ཁྲག་ལག་ལེན་འཐབ་ཐྫོག་ལས་ནད་གཞི་བཅོས་ཁ་རྐྱབ་པའི་
སན་བཅོས། 

hepatic མཆིན་པའི། མཆིན་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ཟེར་བའི་དྫོན། 

hepatitis མཆིན་ནད། མཆིན་ནད་ཟེར་མི་འདི་ མཆིན་པ་ལུ་ཚ་ཤུགས་རྐྱབ་པའི་ནད་
གཞི་གག་ཨིན། ནད་གཞི་འདི་ ན་ཚ་དང་གནས་སངས་མང་
རབས་གག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་འཐྫོབ་ཨིན། ནད་གཞི་འདི་གཙྫོ་བྫོ་ 
ནད་འབུབ་བཱི་རཱསི་མ་འདྲཝ་ ཨེ་བི་སི་ཌི་ཨི་ཨེཕ་ཟེར་ཡྫོད་མི་
ཚུ་གིས་བཀལཝ་ཨིན། 

hepatopathy མཆིན་ནད། མཆིན་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ནད་གཞི། 
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hereditary 

diseases  
རིགས་ནད། རིགས་བརྒྱུད་ནང་ལུ་ཡྫོད་པའི་ནད་གཞི 

herpes ལྤགས་ནད། ལྤགས་ཀོ་གུ་ཆུ་འབུར་བཟུམ་ལེ ་ཤ་ཐྫོན་ཏེ་ ན་བའི་ནད་གཞི་
གག 

heroin ཧི་རྫོ་ཡིན། སྫོས་རས་གག་གི་མིང་། 

hiccup ཧིག་ཀི།  
ཧིག༌སྐྱིགས། 

ཧིག་ཀི་(ཧིག༌སྐྱིགས)འདི་གཙྫོ་བྫོར་ གློཝ་དང་རྒྱུ་མ་གི་བར་ན་ 
དབུགས་འཛིན་གྱི་དྫོན་ལུ་ཡྫོད་པའི་ཤ་རིམ་གྱི་ར་ཚུ་ བསྐུམ་མི་
ལུ་བརྟེན་ཏེ་བྱུངམ་ཨིནམ་མ་ཚད་ ཨོལ་ལྐོག་དང་ བྱག་ཁོག་
གི་བར་ན་གི་ ར་ཚུ་གཡའ་བའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ ཧིག་ཀི་འདི་
ལྫོངམ་ཨིན། ད་རུང་ ཨོལ་ལྐོག་ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་སྤྲིང་མི་
དང་། ཨོལ་རྡྫོག་གི་ནདདང་བྱང་ཁོག་ཚ་ཟུག་རྐྱབ་མི། རྣ་རྔ་ལུ་
གཡའ་ཟུག་ཕྫོག་མི། དྲནམ་མ་ཚྫོར་ི་གི་སན་གཏང་མི། 
གཤག་བཅོས། སྫོ་ི། སྐྲན་རྡྫོག ཆང་ཚད་ལས་བརྒལ་འཐུང་
མི། གུ་རམ་གྱི་ནད། བཞེས་སྒོ་ཁ་ཚ་དྲགས་ཡྫོད་མི། གཏམ་
ཁུ་འཐུང་མི། བཞེས་སྒོ་མགྱོགས་པར་མགྱོགས་པར་བོའ་མི་
ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་འཐྫོབ་ཨིན། ཧིག་ཀི་འདི་ གསང་ཐབས་ལུ་ 
ཐབས་སས་ལེ་ཤ་ཡྫོད་ དེ་ཚུ་ཡང་ རྣམ་ཅོག་གུ་གཡེབ་ི། 
འཐུང་ི ་གི་རིགས་མང་སུ་འཐུང་ི ། ལྷ་པ་བསུབ་བཞག་ི་ཚུ་
ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཧིག་ཀི་ལ་ལུ་གགག་སངས་བཏུབ་ཨིན། 

hip དཔྱི་སད། རྐེདཔ་དང་ རླད་དྫོའི་བར་ན་ རླད་དྫོའི་དང་ཁོད་སྫོད་མཐུད་ས། 
hip bone དཔྱི་སད་རུ་ཏྫོ། དཔྱི་སད་ཀྱི་རུ་ཏྫོ། 
histrocyto 

pathology 
ཤ་རུས་ནད་དཔྱད་
རིག་པ། 

ཤ་དང་རུ་ཏྫོ་དང་འབྲེལ་བའི་ནད་གཞི་བརྟག་དཔྱད་འབད་ཐངས་
ཚུ་ ལྷབ་ི་ཡྫོད་པའི་ཆོས་ཚན། 
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histopathology & 

cytology 
གཟུགས་ཕུང་གི་རྒྱུ་
དང་ཆ་ཕན་རིག་པ། 

གཟུགས་ཀྱི་གྲུབ་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ལྷབ་ི་ཡྫོད་པའི་ཆོས་ཚན། 

hiv(human 

immunodeficiency 

virus) 

ཨེཆ་ཨའི་བི།  ནད་གཞི་ཨེཌིས་བཀལ་མིའི་ནད་འབུབ། 

homophobia མཚན་མ་གགག་
པའི་ལུས་འབྲེལ་ལུ་
དགའ་མི། 

ཕྫོ་གིས་ཕྫོ་ལུ་ ལུས་འབྲེལ་འབད་ི་ལུ་དགའ་མི་དང་ མྫོ་གིས་
མྫོ་ལུ་ ལུས་འབྲེལ་འབད་ི་ལུ་དགའ་མི། 

homosexual མཚན་མ་ནང་འབྲེལ།  མཚན་མ་གགག་པའི་ནང་འཁོད་ཀྱི་ལུས་འབྲེལ། 
hoof རྨིག  རྐང་མའི་མིག་ཅུང་། 
hookworm ནད་འབུབ་ཀོ་ཀྲ། ནད་གཞི་བཀལ་མིའི་འབུབ་ཀོ་ཀྲ། 

hormone སྫོབས་སྐྱེད་དྭངས་
མ། 

གཟུགས་ནང་ལུ་ཡྫོད་པའི་ གཟུགས་ཀྱི་སྫོབས་ བསྐྱེད་བཅུག་
ི་ལུ་ཕན་པའི་ རས་གག 

hospice མཐའ་མའི་སན་
ཁང་། 

ཤི་རན་པའི་ནདཔ་ཚུ་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་སའི་སན་ཁང་། 

hospital སན་ཁང་། དྲུང་འཚྫོ་དང་སན་གཡྫོགཔ་ཚུ་གིས་ གཟུགས་ལུ་ན་ཚ་ཕྫོག་
ཡྫོད་མི་དང་ གནྫོད་པ་འབྱུང་ཡྫོད་པའི་ནདཔ་ཚུ་ སན་བཅོས་
འབད་ས་དང་བརྟག་དཔྱད་འབད་སའི་ས་ཁོངས།  

hot water bag དྲྫོད་ཕྫོད། ནང་ན་ཆུ་ཚྫོན་བླུགས་ཏེ་ མལ་ཆའི་ནང་དྲྫོད་བཏག་ི་གི་དྫོན་ལུ་
ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ འགྱིབ་ཀྱིས་བོྫོ་བོྫོཝ་གི་ལྷྫོད་ཆས་
གག 

hour ཆུ་ཚྫོད། དུས་ཚྫོད་ཀྱི་ཚད་གག་ཨིན། ཆུ་ཚྫོད་གགག་ནང་སྐར་མ་༦༠ཡྫོད། 
hourly ཆུ་ཚྫོད་རེ་རེའི། ཆུ་ཚྫོད་རེ་རེ་ལུ་ཡངན་ ཆུ་ཚྫོད་རེ་རེ་བཞིན་ལུ། དཔེར་ན་ སན་
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འདི་ ཆུ་ཚྫོད་རེ་རེ་བར་ན་ཚར་རེ་ོ་དགོ། 

human མི། འགྲོ་བ་མི་ཟེར་ ཁ་སླབ་སས་མི་དང་ དྫོན་གོ་མི་ལུ་ སླབ་
ཨིན། 

humerus དའིང་རུས། ཀི་ལི་དང་ཕྱག་ལག་གི་བར་ནའི་རུ་ཏྫོ། 
hang over ཆང་ནད། ཆང་འཐུང་ཞིནམ་ལས་ཆང་གསངམ་ད་ལུ་ མགུ་ཏྫོ་ལ་སྫོགས་

པ་ན་བའི་ན་ཚ། 
hydrogen ཆུ་རླུང་། ཆུའི་རས་ཆ་ཡྫོད་པའི་རླུང་། ཆུ་རླུང་དཔྱ་༢དང་ སྫོག་རླུང་དཔྱ་

གགག་བསྫོམས་ད་ ཆུ་ལུ་འགྱུརཝ་ཨིན།  
hydrophobia ཆུ་འདྲྫོག ཆུ་ལུ་འདྲྫོག་པའི་ནད་གཞི། 
hydrotherapy  ཆུ་བརྟེན་སན་བཅོས། ཆུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སན་བཅོས་འབད་བའི་སན༌བཅོས༌རིག་པ། 
hygiene གཙང་སྦྲ་འཕྫོད་

བསྟེན། 
ཕྱིའི་སྫོད་ལམ་གཙང་སྦྲ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ནང་རང་གི་གཟུགས་
ཁམས་འཕྫོད་ཏྫོག་ཏྫོ་འྫོང་ཐབས་ཀྱི་ལཱ། 

hygienic གཙང་སྦྲ་ཅན། 
གཙང་ཏྫོག་ཏྫོ།  

གཙང་སྦྲ་ཅན་གྱི་ས་སྒོ། ས་སྒོ་གཙང་ཏྫོག་ཏྫོ་ཟེར་དྫོ་བཟུམ། 

hygienist གཙང་སྦྲ་མཁས་
མཆོག 

གཙང་སྦྲ་དང་འབྲེལ་ ཆོས་ཚན་ནང་མཁས་མཆོག་སྦྱྫོང་ཡྫོད་མི། 

hymen གསང་དར། བུམྫོ་ལུས་འབྲེལ་མ་འབད་མི་ཚུ་གི་སྟུ་ལམ་གྱི་ཤ་ཁེབས་སབ་
ཤྫོག་ཤྫོ། 

hymenectomy གསང་དར་གཤག་
བཅོས། 

གཤག་བཅོས་ཀྱི་ཐྫོག་ལས་ གསང་དར་བཏྫོན་གཏང་ི ། 

hyperacuity མིག་ཏྫོ་གསལ་
དྲགས། 

མིག་གི་དབང་པྫོ་གསལ་ཏྫོག་ཏྫོ་ཡྫོད་པ། 

hyperpersis ཚད་བརྒལ་ཁྲག་ ཁྲག་ཤུགས་ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་ཡྫོད་པ། 



ཨིང་རྫོང་གསྫོ་བའི་ཤན་སྦྱར་ཚིག་མཛྫོད།   English-Dzongkha Medical Dictionary 
 

104 
 

ཤུགས། 
hypertension ཁྲག་ཤུགས་མཐྫོ་

དྲག 
ཁྲག་ཤུགས་མཐྫོ་དྲག་སྦེ་བྱུང་བའི་སྐབས་ལུ་ མྫོངས་བའི་ན་ཚ། 

hyperthermia ཚད་བརྒལ་དྲྫོད་ཚད། ཚུལ་དང་མ་མཐུན་པའི་དྲྫོད་ཚད། 

hypnotherapy དྲན་གསྫོས་སན་
བཅོས། 

དྲན་པ་མམས་ཡྫོད་མི་ལྫོགས་གསྫོ་ཐབས་ཀྱི་སན་བཅོས། 

hypochondria ན་བའི་སྣང་བ།  གཟུགས་མ་ན་རུང་ ནཝ་བཟུམ་མའི་སྣང་བ་ཤར་བའི་ནད་གཞི། 
hypochondriac ན་བའི་སྣང་བ་ཤར་

མི། 
མ་ན་བ་ཡྫོད་རུང་ ན་དྫོ་བཟུམ་མིའི་སྣང་བ་ཤར་མིའི་མི། 

hypotension ཁྲག་ཤུགས་དམའ་
དྲགས། 

ཁྲག་ཤུགས་དགོ་པའི་ཚད་ལས་དམའ་བའི་ནད་གཞི། 

hypothermia བསིལ་ནད།  
གྲང་ནད། 

གཟུགས་ཀྱི་དྲྫོད་དམའ་བའི་སབས་ཀྱིས་མྫོང་བའི་ན་ཚ། 

hysterectomy མངལ་བཏྫོན། གཤག་བཅོས་ཀྱི་ཐྫོག་ལས་ མངལ་ཧྲིལ་པྫོ་བཏྫོན་ི་ཡངན་ 
མངལ་གྱི་ཆ་ཤས་བཏྫོག་པ། 

hysteria སེམས་འཁྲུག་ནད། སེམས་འཁྲུག་ནད་འདི་ སེམས་ལུ་ཚ་གྱང སྫོམ་འབྱུང་མི་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་འཐྫོབ་ཨིན། ནད་གཞི་འདི་ཕྫོ་མྫོ་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་འྫོཐབ་
ཨིན་རུང་ མང་ཤྫོས་གག་ ཨམ་སྲུ་སྐྱེས་ལྫོ་ ༡༤དང་༢༥འི་
བར་ན་འབད་མི་ཚུ་ལུ་འཐྫོབ་ཨིན། ནད་གཞི་འདི་གི་རྟགས་
མཚན་ཚུ་ཡང་ དྫོན་དག་མེད་པ་སེམས་སྐྱོ་ི། རྒྱུ་མཚན་མེད་
པ་སྔུ་ི། ཆད་ི་མེད་པར་དགའ་ི། བུང་རིངམྫོ་འབད་བྱྫོ་ི། 
རྐང་ལག་གི་ར་སྒྲིལ་ི། ཕྫོཝ་ཨ་ཙི་རེ་སྒྲིལ་ི། ལྐོདམ་མ་བདེ་
ཁག་ཁ་འབད་ི་ཚུ་ཨིན། ནད་གཞི་འདི་ འཐྫོབ་པའི་སྤྱིར་
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གཏང་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚུ་ཡང་ འདྫོད་ཆགས་ཚད་ལས་བརྒལ་ཡྫོད་མི་ 
མནྫོ་བསམ་ལྫོག་པ་གཏང་མི་ཚུ་ཨིན་རུང་ རིགས་བརྒྱུད་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་ཡང་ ནད་གཞི་འདི་འཐྫོབ་ཨིན། ནད་གཞི་འདི་ 
སེམས་རྙོགས་ལུ་བརྟེན་པའི་ནད་གཞི་གག་འབདཝ་ལས་ 
གནས་སངས་དཔེར་ན་ གཉེན། གཉེན་སྒྲིག ལཱ་གི་འགན་
ཁག འབྲེལ་བ་ཡྫོད་པའི་མིའི་ཤི་རྐྱེན། དགའ་མཐུན་གྱི་མི་དང་
ཁ་བྱེལ་མི་ཚུ་གི་གནས་སངས་ལུ་ སྒྲིག་མཐུན་འབད་མ་
ཚུགས་མུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་བྱུངམ་ཨིན། ནད་གཞི་འདི་ གཙྫོ་བྫོ་ 
ཕྱི་གཟུགས་དང་ ནང་སེམས་གཉིས་ཆ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་འཐྫོབ་སྲིད་
ི ་ཨིནམ་ལས་ སན་བཅོས་འདི་ཡང་ ཕྱི་གཟུགས་དང་ ནང་
སེམས་གཉིས་ཆ་རང་བཅོས་ཁ་རྐྱབ་ཚུགསཔ་གགག་དགོཔ་
ལས་ དེ་གི་དྫོན་ལུ་ འཕྫོད་སྦྱྫོར་ནན་པའི་བཞུགས་ཐངས་འདི་
གིས་ རང་གི་སེམས་བདག་འཛིན་འབད་ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་
ཏེ་ཨིན། ཕྱི་གཟུགས་དང་འབྲེལ་བའི་ སེམས་འཁྲུག་ནད་གཞི་
འདི་བཀག་ཐབས་ལུ་ གཙང་སྦྲ་ནན་པའི་སྫོད་ཐངས་ བཅུད ་
ཚང་བའི་བཞེས་སྒོ་བཅུད་ཅན་བོའ་ི། ཕྱི་གཟུགས་དང་ནང་
སེམས་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་དགོ་པའི་ ངལ་གསྫོ་འདི་ ལངམ་འབད་
བྱིན་ི་ ཉིན་ལར་ལུས་སྦྱྫོང་འབད་ི། རླུང་མ་ཧིང་སངས་ས། 
དུས་ཚྫོད་གགག་གི་ཐྫོག་ལུ་བཞེས་སྒོ་བོའ་ི་དང་མལ་ི། 
ཆབ་གསང་དུས་ཚྫོད་ཁར་ཀྲིག་ཀྲི་འབད་གཏང་ི  ་ཚུ་གི་ཐྫོག་
ལས་སེམས་འཁྲུག་ནད་གཞི་འདི་བཀག་ཚུགསཔ་ཨིན། 

hysterosalpingectomy མངལ་བཏྫོན། གཤག་བཅོས་ཀྱི་ཐྫོག་ལས་མངལ་བཏྫོན་གཏང་བ། 
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(Ii) 
iatric གསྫོ་བའི།  

སན་བཅོས་ཀྱི།  
སན་དང་སན་བཅོས་འབད་མི་དྲུང་འཚྫོ་ཡངན་ སན་བཅོས་
ལག་ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་དྫོན་གག 

iatrogenic disease འཛྫོལ་བརྟེན་ནད་
གཞི། སན་བཅོས་
ལྫོག་པའི་ནད་གཞི། 

དྲུང་འཚྫོ་གི་འཛྫོལ་བ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་བའི་ནད་གཞི། 

iatrology གསྫོ་བའི་ཚན་རིག 
གསྫོ་བ་རིག་པ། 

གསྫོ་བ་རིག་པའི་ཆོས་ཚན། 

ice ཁྱེགས། བསིལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཆུ་ཁྱེགས་ཏེ་ཆགས་མིའི་ཁྱེགས། 
ichor རྨ་ཆུ། རྨའི་ནང་ལས་འཐྫོན་པའི་ཆུ། 
icthyophobia མ་འདྲྫོག མ་ལུ་འདྲྫོག་པའི་ན་ཚ། 
ichthyosis གསྫོབ་ལྤགས། གསྫོབ་ལངས་པའི་ཨ་ལུའི་གཟུགས་ཀྱི་པགས་ཀོ། 
icterpatitis མཁྲིས་ནད། མིག་ཏྫོ་དང་གཟུགས་ཀྱི་པགས་ཀོ་གི་བཀྱག་སྫོགས་སེརཔྫོ་

འགྱོ་ཏེ་ན་བའི་ན་ཚ། 
identical twins འདྲ་བའི་མཚེ་མ། 

ཅོག་འཐད་པའི་མཚེ་
མ། 

ངོ་ཕྱེ་མ་ཚུགས་པའི་མཚེ་མ། 

ill མ་བདེཝ།  
ན་བ། ན་བའི། 

གཟུགས་ཀྱི་ནང་ན་ བྱུང་བ་བཞི་ཡྫོད་མི་གང་རུང་ ཆ་མ་
སྙོམས་འགྱོ་བའི་དྫོན། 

illness ན་ཚ། ནད།  
སྙུང་གཞི། 

གཟུགས་ཀྱི་ན་ཚ། དཔེར་ན་དྫོན་ཧིང་གི་ན་ཚ། ཚ་རིམས་ལ་
སྫོགས་པ། 

illusion འཁྲུལ་སྣང་། འཁྲུལ་སྣང་ཟེར་མི་འདི་ དབང་པྫོ་ལུ་ཐྫོ་ཕྫོགས་མི་ཡངན་ རྐྱེན་
ཕྫོག་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་བྱུངམ་ཨིན། 
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immune system ནད་ཐུབ་རིམ་
ལུགས།  
ནད་བཀག་རིམ་
ལུགས། 

ནད་ཐུབ་རིམ་ལུགས་ ཡངན་ ནད་བཀག་རིམ་ལུགས་ཟེར་མི་
འདི་ རང་སྫོའི་གཟུགས་ཁར་ རང་བཞིན་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཡྫོད་
པའི་ནད་ཐུབ་ ཡངན་ ནད་བཀག་གི་རིམ་ལུགས་གག་ཨིན། 
ནད་ཐུབ་རིམ་ལུགས་ལུ་ རྐྱེན་བྱུང་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གཟུགས་
ལུ་ན་ཚ་ཐྫོབ་སྲིད་ི་ཨིནམ་དང་། རིམ་ལུགས་འདི་ལུ་རྐྱེན་
གཙྫོ་བྫོ་ རིགས་རྒྱུད་ལུ་བརྟེན་ཏེ་བྱུངམ་ཨིན་རུང་ སན་དང་
དང་ ནད་གཞི་ཨེཆ་ཨའི་བི་ལ་སྫོགས་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཡང་
བྱུངམ་ཨིན། 

immunity ཐུབ་ནུས།  
བཀག་སྲུང་། 

ཕྱིའི་བཙྫོག་རླུང་ལ་སྫོགས་པའི་རྐྱེན་ལས་བརྟེན་པའི་ནད་རིགས་
ཚུ་ ང་བཅས་རའི་གཟུགས་ནང་གི་འབྱུང་ཁམས་ཀྱིས་བཀག་
སྲུང་འབད་དེ་ ནད་གཞི་མ་ཐྫོབ་བོྫོ་བའི་ནུས་པ་ལུ་སླབ་ཨིན། 

immunization ནད་ཐུབ་སན་
བཙུགས། ནད་
བཀག་སན་
བཙུགས། 

ནད་ཐུབ་སན་བཙུགས་འམ་ ནད་བཀག་སན་བཙུགས་ཟེར་མི་
འདི་ ནད་གཞི་མ་འཐྫོབ་པའི་སྔ་གོང་ལས་ ནད་འབུབ་ཚུ་
ལས་ བཀག་ཚུགས་ི་གི་དྫོན་ལུ་ སན་ཁབ་རྐྱབ་ི་ཡངན་ 
སན་བྱིན་མི། 

immunize ནད་ཐུབ་སན་
བཙུགས་ི།  
ནད་བཀག་སན་
བཙུགས་ི། 

ནད་གཞི་ལས་ བཀག་ཐབས་ཀྱི་དྫོན་ལུ་བཙུགས་པའི་ཁབ། 
རང་སྫོའི་ ཨ་ལུ་ཚུ་ སྐྱེས་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ནད་བཀག་སན་
ཁབ་ཚུ་ ག་ར་ཚངམ་སྦེ་བཙུགས་དགོ། 

immunology ནད་བཀག་རིག་པ། ནད་བཀག་རིག་པ་ཟེར་མི་འདི་ གསྫོ་བ་རིག་པའི་ནང་གསེས་
ལས་ མིའི་གཟུགས་ནང་ཡྫོད་པའི་ ནད་ཐུབ་རིམ་ལུགས་ཀྱི་
སྐོར་ལས་ ལྷབ་ི་ཡྫོད་པའི་རིག་གཞུང་གག་ཨིན། 

impression room སྫོ་པར་ཁང་མིག སྫོ་ཚབ་བཙུགས་ིའི་དྫོན་ལུ་ སྫོའི་པར་ལེན་སའི་ཁང་མིག 
impure གཙང་ཏྫོག་ཏྫོ་མིན་ ཁམས་ལྫོགས་སི་སི་འམ་ གཟུགས་ཁམས་ལུ་གནྫོད་པའི་རས་
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པའི། སྦྱྫོར་ཡྫོད་པ། 
impurity བསྲེ་ལྷད། ཁམས་ལྫོགས་སི་སི་འམ་གཟུགས་ཁམས་ལུ་གནྫོད་པའི་རས་

སྦྱྫོར་སླ་བསྲེ་ཡྫོད་པ། 
incision རྨེན་དཀྲི།  

རྨ་བཤུལ། 
གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གང་རུང་ལུ་ རྨ་ བཏྫོན་པའི་བཤུལ་ལུ་ 
རྨེས་དཀྲི་ལུགས་མི། 

incisors གདྫོང་སྫོ། གདྫོང་ཁའི་སྫོ། སྫོའི་ནང་ལས་སྐྱེསཝ་ཧ་ཤྫོས་གག་ཨིན་པའི་སྫོ། 
སྤྱིར་བཏང་ལུ་ ཨ་ལུ་སྐྱེས་ཞིནམ་ལས་ སྫོའི་གྲལ་ལས་ ལྫོ་
༢་ལངམ་གག་ གདྫོང་སྫོ་འདི་སྐྱེསཝ་ཨིན། 

incontinent ཆབ་གསང་ཤྫོར་བའི། 
ཆབ་གསང་ཤྫོར་ནད་
ཅན། 

ཆབ་གསང་ཤྫོར་བའི་ནད་གཞི་ཡྫོད་མི། 

incorrigible བཅོས་ཐབས་མེདཔ། བཅོས་མ་ཚུགསཔ་ ཡངན་ བཅོས་ཁ་རྐྱབ་ིའི་ཐབས་སས་
མེད་པའི་ནད་གཞི་བཟུམ། 

incrustation རྨ་པགས།  རྨའི་གུར་ཆགས་པའི་པགས་ཀོ། རྨའི་པགས་ཀོ། 
incubation ནད་བཏབ་དུས་ཡུན། ནད་འབུབ་གཟུགས་ན་འཛུལ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ནད་གཞི་ལུ་

མ་འགྱོ་ཚུན་ཚྫོད་ཀྱི་དུས་ཡུན། 
incubator དྲྫོད་ཅན་སྒྲོམ། ཨ་ལུ་རྨས་སྐྱེ་ཚུ་ བཞག་སའི ་དྲད་ཅན་སྒྲོམ། 
incubus གཉིད་འཚུབ།  ནུབ་མྫོ་འདྲེ་གིས་ ཨེབ་པའི་ཚྫོར་སྣང་ལ་བུ། 
incurable བཅོ་ཐབས་མེདཔ། 

དྲག་ཐབས་མེདཔ། 
སན་བཅོས་དང་ གཤག་བཅོས་ག་ག་གིས་ཡང་ དྲག་ཐབས་
མེད་པའི་ནད་གཞི་བཟུམ། 

indigenous 

hospital 
ནང་པའི་སན་ཁང་། རང་ལུགས་སྔར་སྫོལ་དང་ལུགས་སྫོལ་ཐྫོག་ལས་སན་བཅོས་

འབད་མི་གི་སན་ཁང༌། 
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indigestion བཞུ་མ་ཚུགས་པའི་
ན་ཚ། 

བཞུ་མ་ཚུགས་པའི་ན་ཚ་ཟེར་མི་འདི་ མང་ཤྫོས་གག་བཞེས་སྒོ་
བོའ་ཚར་བའི་བཤུལ་ལུ་ བཞེས་སྒོ་འདི་བཞུ་མ་ཚུགས་པའི་
རྒྱུ་རྐྱེན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གཙྫོ་བྫོ་ཕྫོཝ་དང་ བྱང་ཁོག་གང་རུང་ལུ་ 
མ་བདེ་བའི་གནས་སངས་འཆར་ི་ཡངན་ དྫོན་ཧིང་ཚ ་ཤུགས་
རྐྱབ་མི་ལུ་སླབ་ཨིན། ན་ཚ་འདི་ གཙྫོ་བྫོ་ ཁྱོད་རའི་ཕྫོཝ་ན་
ལུ་ཡྫོད་པའི་ སྐྱུར་རས་ཚུ་ཕྫོཝ་མ་བདེཝ་ཡངན་ ཕྫོཝ་ཚ་
ཤུགས་རྐྱབ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལྐོད་མའི་དྫོང་བརྒྱུད་དེ་ ཡར་བལ་
ལྫོགས་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་འཐྫོབ་ཨིན། ན་ཚ་འདི་ མི་མང་ཤྫོས་
གག་ལུ་ར ་འཐྫོབ་ི་ཡྫོདཔ་དང་ ན་ཚ་འདི་ འཐྫོབ་པའི་རྟགས་
མཚན་ཚུ་ཡང་ ཕྫོཝ་ན་ཟུག་རྐྱབ་ི། ཡངན་ ཕྫོཝ་མ་བདེཝ་
འབད་ི། དྫོན་ཧིང་ཚ་ཤུགས་རྐྱབ་ི། ོ་ཁམས་བཀག་ི། 
གཟུགས་མ་བདེཝ་འགྱོ་ི། ཕྫོཝ་སྐད་རྐྱབ་ི། གྲོང་སྐད་རྐྱབ་
ི་དང་ ཕྱེན་ཤྫོར་ི་ཚུ་བྱུངམ་ཨིན། བཞེས་སྒོ་བཞུ་མ་ཚུགས་
པའི་ན་ཚ་འདི་ རྐྱེན་ལེ་ཤ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་འཐྫོབ་ཨིནམ་དང་ སན་
བཅོས་འདི་ཡང་ ནད་གཞི་འདི་རྒྱུ་རྐྱེན་ག་ག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
འཐྫོབ་འཐྫོབ་ཨིན་ན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་དགོ། ཨིན་རུང་ རྒྱུ་
མཚན་བཞེས་སྒོ་བཞུ་མ་ཚུགས་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཁ་ལས་ཁྲག་
སྐྱུག་ི་ཡང་ན་ ཀོ་ཕི་གི་བཀྱག་དང་འདྲ་བའི་ ཁྲག་ཨ་ཙི་རེ་
ཁ་ལས་འཐྫོན་པ་གན་ དེ་འཕྫོ་ལས་ སན་ཁང་ནང་འགྱོ་
ཞིནམ་ལས་ དྲུང་འཚྫོ་དང་འཕྱད་དགོ། བཞེས་སྒོ་བཞུ་མ་
ཚུགས་པའི་རྐྱེན་འདི་ གཙྫོ་བྫོ་ ཆང་ཚད་ལས་བརྒལ་འཐུང་མི་
དང་ གཏམ་ཁུ་འཐུང་མི། ཚ་གྱངས་སྫོམ་ཕྫོགས་མི། རུས་
ཚིགས་ཀྱི་ན་ཚ་དྲག་ཐབས་ལུ་བོའ་བའི་སན་ ཨེས་པི་རེན་
དང་ ཚ་ཤུགས་མར་ཕབ་ཀྱི་སན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་མི། དུས་
ཚྫོད་དང་འཁྲིལ་བའི་བཞེས་སྒོ་མ་བོའ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
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གཟུགས་ནང་གི་སྐྱུར་རས་ཀྱི་ཚད་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་ལ་སྫོགས་
པ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ནད་གཞི་འདི་འཐྫོབ་ཨིན། 

indolent ལེ་ལྫོ་ཅན།  ལཱ་ག་ི་ཡང་འབད་མ་ནུམ་མི། དེ་ལུ་སྒྱིད་ངན་དྲགས་ཟེར་ཡྫོང་
སླབ་ཨིན། 

indisposition གཟུགས་མ་བདེཝ། གཟུགས་བདེ་ཏྫོག་ཏྫོ་མེདཔ། 
induce སྐྱེ་སན་བཙུགས་ི། ཨམ་སྲུ་ཚུ་ ཟླཝ་ཚང་རུང་ ཨ་ལུ་སྐྱེས་མ་བཏུབ་པའི་སྐབས་

ལུ་ སྐྱེ་ཟུག་རྐྱབ་ི་གི་སན་བཙུགས་ི། 
infant ཨ་ལུ། བྱིས་པ། སྐྱེས་ཞིནམ་ལས་ ལྫོ་ངོ་ལྔའི་འྫོག་གི་ཨ་ལུ། 

infantilism ཡར་སྐྱེས་མེདཔ། སྫོམ་ི་མེདཔ། 
infarction  ར་སུབ། གཟུགས་ནང་ལུ་ཡྫོད་པའི་ ཁྲག་ར་ལ་སྫོགས་པ་ཚུ་སུབ་པ། 
infection ༡ འབུ་ནད། འགོ་

ནད། ༢ རྨ་ རུལ། 
༡ འབུ་བའི་ཉེན་ཁ་ཡྫོད་པའི་ནད་གཞི། ༢ རྨ་ བཅོས་ཁར་མ་
རྐྱབ་པར་བཞག་མི་དང་ རྨའི་ནང་ནད་འབུབ་འཛུལ་ཏེ་ རྨ་
སྫོམ་འགྱོ་བའམ་ ཉེན་ཁ་ཆེ་སུ་འགྱོ་བ། 

infertility སྐྱེ་ནུས་མེད་པ། ཨ་ལུ་སྐྱེ་ི ་མེདཔ། 
infirm ཞན་ཁོག   ཤུགས་མེདཔ་འམ་སྫོབས་མེདཔ། དེ་ལུ་བུང་མེདཔ་ཟེར་ཡང་

སླབ་ཨིན། 
inflammation རྨ་གམན་རྒྱས་པ། 

རྨ་གམན་རྐྱབ་པ། 
རྨ་སྫོམ་འགྱོ་བའི་དྫོན། 

influenza ཚ་རིམས། ཚ་བའི་ནད་ཀྱི་བྱེ་བག་གག ནད་གཞི་འདི་ གནམ་གཤིས་
སྫོར་འགྱོ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཡང་ འཐྫོབ་ཨིན་པའི་ཁར་ གཙང་སྦྲ་
མ་བཏྫོན་མི་ལུ་བརྟེན ་ཏེ་ཡང་འཐྫོབ་ཨིན། 

infuse བཙུགས་ི། ཁབ་ལ་སྫོགས་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་སན་བཙུགས་ི། 
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infusion ༡ བཙུགས་པ། ༢ 
སན་ཁུ། 

༡ ཁབ་ལ་སྫོགས་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་སན་བཙུགས་ི། ༢ ཁབ་
ཀྱི་ཐྫོག་ལས་གཟུགས་ནང་བཙུགས་ིའི་སན། 

ingravescent སྐྱོ་སུ། འགྲོས་ཀྱིས་གཏང་སྟེ་སྐྱོ་སུ་འགྱོ་བ། 
in-growing ཤ་ནང་འཛུལ་བའི། དམིགས་བསལ་གྱིས་ སེན་མྫོ་ཤ་ན་འཛུལ་བའི་དྫོན། 
inhale དབུགས་ལེན་ི། དབུགས་ནང་ན་ལེན་ི། 
inhalation དབུགས་ལེན་པ། དབུགས་ལེན་ི། 
inhaler དབུགས་སན། བུང་བཀག་ནད་ལུ་ཕན་པའི་ སན་གག 
inject བཙུགས་ི།  

རྐྱབ་ི། 
ཁབ་བཙུགས་ི། ཁབ་རྐྱབ་ི། 

injection སན་ཁབ།  གཟུགས་ཁར་སན་ཆུ་སྦེ་ཡྫོད་མི་ཚུ་ བཙུགས་ི་གི་ཁབ། 
injection room སན་ཁབ་ཁང་མིག སན་ཁབ་རྐྱབ་སའི་ཁང་མིག 

injure ༡ རྨ་ བཏྫོན་ི།  
༢ གནྫོདཔ་བཀལ་
ི། གནྫོད་ི། 

གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གང་རུང་ལུ་རྨ་ བཏྫོན་ི་ཡངན་ གནྫོད་
པ་ཕྫོགས་ི། 

injury རྨ་བཏྫོན། གནྫོད་པ། གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གང་རུང་གུ་ རྨ་ བཏྫོན་ི་ཡངན་ གནྫོད་
པ་ཕྫོགས་ི། 

inlay སྫོ་སུབ། འབུབ་གིས་ོ་སྟེ་ཡྫོད་པའི་ སྫོའི་ནང་གི་ཧྫོག་ཀ་སུབ་པ། 

inoculation ནད་ཐུབ་སན་བཅོས། ནད་གཞི་གང་རུང་ལས་ བཀག་ཐབས་ཀྱི་དྫོན་ལུ་རྐྱབ་པའི་
སན་བཅོས། 

inoperable གཤག་བཅོས་ཀྱི་མ་
དྲག་པའི། 

གཤག་བཅོས་འབད་དེ་ དྲག་ཐབས་མེདཔ། ཡངན་ གཤག་
བཅོས་འབད་མ་བཏུབ། 

in-patient ནང་སྫོད་ནདཔ།  སན་ཁང་ནང་རང་སྫོད་དེ་ སན་བཅོས་འབད་མི་གི་ནདཔ། 
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inquest རྫོ་དཔྱད། ག་དེ་སྦེ་ཤི་ཤིཝ་ཨིན་ན་བརྟག་དཔྱད་འབད་ིའི་དྫོན་ལུ་ གསྫོ་
བ་རིག་པའི་ཐྫོག་ལས་ རྫོ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་བ། 

insanitary གཙང་སྦྲ་མེད་པའི། 
འཕྫོད་བསྟེན་མེད་
པའི། བཙྫོག་པ། 

ཧིང་སངས་ས་མེན་པར་ ཁམས་ལྫོགས་སི་སི་བཙྫོག་པ་ཡྫོད་པ། 

insanity འཆོལ་ལྫོ། སེམས་ལུ་ དྲན་སས་མ་བརྟན་པའི་མི་དེ་ལུ་ སྫོན་པ་ཟེར་ཡང་
སླབ་ཨིན། 

insane འཆལ་ལྫོང་། 
འཆོལ་འཆོལཝ།  

སེམས་གནས་པ་མེདཔ།  

insemination ཕ་སྫོན་བཙུག་པ། ཕ་ངོ་མ་སྦེ་མིན་པར་ ཕྫོའི་ནང་ལས་ཐྫོན་པའི་ཨ་ལུའི་སྫོན་འདི་ 
ཨམ་སྲུའི་ནང་བཙུགས་པའི་ལཱ། 

insensible ཚྫོར་མེད་ཀྱི།  
ཚྫོར་བ་མེད་པའི། 
ཚྫོར་ི་མེད་པའི། 

ཚ་ི་དང་ན་ི། གྱངས་ི་སྫོགས་ག་ི་ཡང་མེདཔ་འགྱོ་བའི་
དྫོན། 

insensibility དྲན་མེད། དྲན་མེད་
པ། ཚྫོར་བ་མེད་པ། 

ན་ཟུག་བཟུམ་ ཚྫོར་ི་མེདཔ། 

insomnia གཉིད་མེད་ནད། གཉིད་མེད་ནད་ཟེར་མི་འདི་ ཉིད་ལྫོགས་མ་ཚུགས་པའི་ནད་
གཞི་གག་ཨིན། ནད་གཞི་འདི་འཐྫོབ་པའི་རྟགས་མཚན་ཚུ་
ཡང་ གཉིད་ལྫོགས་ི་ལུ་ ལཱ་ཁག་གཏང་ི ། འཕལ་འཕལ་
འབད་ཉིད་ཚྫོར་ི་དང་ དེ་གི་ཤུལ་ལས་འཇམ་ཏྫོག་ཏྫོ་འབད་
གཉིད་ལྫོག་མི་ཚུགས་ི། དྲྫོད་པ་ཧ་སག་གཉིད་ཚྫོར་ི། དྲྫོད་
པར་ལངམ་དང་ འུར་སྡུག་ི་ཚུ་ཨིན། ནད་གཞི་འཐྫོབ་དགོ་
པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚུ་ཡང་ སེམས་ཁམས་བདེ་ཏྫོག་ཏྫོ་མེད་མི་དང་ 
དབུགས་བསག་གི་ནད། ཡངན་ ན་ཟུག་གཞན། སེམས་
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ཁམས་དང་དབུགས་སག་ནད་གཞི་གི་དྫོན་ལུ་བོའ་བའི་སན་
རིགས། གནམ་གྲུ་ནང་ལུ་འགྱོ་བའི་ཤུལ་ལུ་ གཉིད་ལྫོག་མ་
ཚུགསཔ་འགྱོ་མི། རང་བཞིན་གནས་སངས་དང་འབྲེལ་བའི་
སྐྱོན་དཔེར་ན་ སྐད ་ལ་སྫོགས་པ་དང་ མལ་ཁྲི་མ་བདེ་མི། 
བསིལ་དྲྫོད་ལུ་བརྟེན་ཏེ་མལ་མ་ཚུགས་མི། ཕྱི་རུ་ནུབ་ཕྱེད་ལུ་
བཞེས་སྒོ་བོའ་མི་དང་། ཆང་འཐུང་མི་གི་རྐྱེན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
དུས་ཚྫོད་ཁར་ཞག་མལ་མ་ཚུགས་མི་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ནད་གཞི་
འདི་འཐྫོབ་ཨིན། ནད་གཞི་འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཁྲག་ཤུགས་ཡར་
འམགས་ི་དང་ མམས་ཚད་ལས་བརྒལ་བཏགས་ི། དེ་ལས་ 
གུ་རམ་གྱི་ནད་གཞི་ཚུ་འཐྫོབ་ི་གི་ཉེན་ཁ་ཡྫོད། 
ནད་གཞི་འདི་གི་བཅོས་ཐབས་ཚུ་ཡང་ ཇ་དང་ཀོ་་ཕི་གི་རིགས་
འཐུང་ི ་མར་ཕབ་རྐྱབ་ི། ཆང་ཚད་འབད་འཐུང་ི ། ལུས་
སྦྱྫོང་འབད་ི་དང་། མ་མལ་བའི་ཧེ་མ་སེམས་ལུ་ཚ་གྱང་བསྐྱེད་
ི་གི་ལཱ་ཚུ་ མ་འབད་བར་བཞག་ི། མལ་ི་དང་ལྫོང་ི ་གི་
དུས་ཚྫོད་གཏན་འཁེལ་གག་བོྫོ་ི། མ་མལ་བའི་ཧེ་མ་ 
བཞེས་སྒོ་བཅུད་ཅན་དང་ བཞེས་སྒོ་ལེ་ཤ་མ་བོའ་བར་
བཞག་ི། གློག་བརྙན་བལ་ི། རང་སྫོའི་མལ་སའི་ཁང་མིག་
གི་དྲྫོད་ཚད་འདི་ རན་ཏྫོག་ཏྫོ་ཡྫོདཔ་བོྫོ་ི་ཚུ་ཨིན། 

insomniac གཉིད་ཁུག་མ་
བཏུབ་མི། 

གཉིད་ཁུག་མ་བཏུབ་པའི་ནད་གཞི། 

inspection བརྟག་དཔྱད།  
ཞིབ་དཔྱད། 

ནད་གཞི་ག་ག་ཨིན་ན་བརྟག་དཔྱད་འབད་བ།  

instep རྐང་མའི་ཝ། རྐང་མའི་འྫོག་གི་ཆ་ཤས། 
instrument ལག་ཆས། སན་བཅོས་ཀྱི་དྫོན་ལུ་མཁོ་བའི་ལག་ཆས། 
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instrument room ལག་ཆས་ཁང་མིག སན་བཅོས་དྫོན་ལུ་ མཁོ་བའི་ལག་ཆས་ཚུ་ བཞག་སའི་ཁང་
མིག 

insulin རྒྱུ་མེན་གསར་ཁུ། ཁྲག་ནང་གི་གུ་རམ་གྱི་ནད་འཛིན་མི་གག 
intensive care ཚབ་ཆེན་སན་

བཅོས། 
ཚབས་ཆེན་ནད་པའི་སན་བཅོས། 

intensive care unit ཚབ་ཆེན་སན་
བཅོས་སྡེ་ཕན། 

ཤི་ི་གུ་ཐུགས་ཏེ་ཡྫོད་པའི་ ནདཔ་ཤུགས་ཆེ་དྲགས་ཚུ་སན་
བཅོས་འབད་མི་གི་སྡེ་ཚན། 

internal ནང་ན། གཟུགས་ཀྱི་ནང་ན་སྐྱོན་སྫོམ་ཕྫོག་ནུག་ཟེར་དྫོ་བཟུམ་ནང་ན་གི་
དྫོན་ཨིན། 

intestine རྒྱུ་མ།  
རྒྱུ་མ་ནང་ཁྲོལ། 

ཕྫོཝ་ནང་ལུ་ཡྫོད་པའི་རྒྱུ་མ། དེ་ལུ་ ནག་རྒྱུ་དང་དཀར་རྒྱུ་ཟེར་
གཉིས་ཡྫོད། 

intoxicate ར་བཟི་ི། ཆང་དང་སྫོས་རས་གང་རུང་གིས་ ར་བཟི་ི། 
intoxicant སྫོས་རས།  

བཟི་རས། 
ར་བཟི་བའི་རས། 

intravenous(iv) ཐད་སན། གཟུགས་ཀྱི་ཁྲག་ལམ་ནང་ ཐད་ཀར་བཙུགས་ི་གི་སན་ཁུ་ 
དང་བཞེས་སྒོའི་བཅུད་ཡྫོད་པའི་ཁུ་བ་གི་རིགས། 

inunctions ཧུམ་འཕུར། ཕྱི་གཟུགས་གུ་ཧུམ་འཕུར་རྐྱབ་པ། 

inveterate བཅོསཔ་ལཱ་ཁག བཅོས་ཁ་རྐྱབ་ཚུགས་པར་ལཱ་ཁག་ཡྫོད་པ། 
iodine ལྦ་ཚྭ། ལྦཝ་མི་སྐྱེས་ིའི ་དྫོན་ལུ་ ཚྭ་ནང་ལུ་ བླུགས་ཡྫོད་པའི་ོས་

བཅུད་གག 
iophobia དུག་འདྲྫོག དུག་ལུ་གནམ་མེད་ས་མེད་འདྲྫོག་པ། 
iris མིག་ཏྫོ་ནང་གི་

གནགཔྫོ། 
མིག་ཏྫོ་ནང་ལུ་ ཚྫོས་གཞི་གནགཔྫོ་ཡངན་ཧྫོནམ་ཡངན་སེརཔྫོ་
འཚམས་སུ་གག་སྦེ་ཡྫོད་པའི་མིག་ཏྫོ་གི་ཆ་ཤས། 
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iron ཨའི་རྫོན།  
ོས་བཅུད་གག 

ོས་བཅུད་ཨའི་རྫོན། ོས་བཅུད་ཨའི་རྫོན་འདི་གི་ོས་བཅུད་
པྫོར་ཊིན་དང་གགག་ཁར་སླ་བསྲེ་ཏེ་ ཁྲག་གི་ཁམས་ཕན་
དམརཔྫོ་འདི་གྲུབ་ཨིནམ་དང་ ཁམས་ཕན་འདི་གིས་ 
གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གཞན་ཚུ་ནང་ལུ་སྫོག་རླུང་སྤེལ་ིའི་ལཱ་
འབདཝ་ཨིན། 

itch གཡའ་ི། གཟུགས་གཡའ་ི། 
itchy གཡའ་མུར་མུར། གཟུགས་གཡའ་མུར་མུར་འབད་བ། 
iud(intrauterine 

device) 
སྐྱེས་རྒྱུན་བཀག་
ཆས། 

ཨ་ལུ་བཀག་ཐབས་འབད་ི་དྫོན་ལུ་ མྫོ་མཚན་ནང་ལུ་
བཙུགས་པའི་ ཅ་ཆས་གག 
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(Jj) 
jab སན་ཁབ། སན་བླུགས་ཞིནམ་ལས་གཟུགས་ཀྱི་ར་ཚུ་ནང་ལུ་ སན་

བཙུགས་ི་གི་དྫོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ཁབ། 
ja lap བཤལ་སན། ཆབ་གསང་བསམས་པའི་སྐབས་ལུ་ ཆབ་གསང་བཤལ་གཏང་

ིའི་སན། 
jaundice མཁྲིས་ནད། མཁྲིས་ནད་འདི་འཐྫོབ་པའི་རྟགས་མཚན་ཚུ་ཡང་ མིག་ཏྫོ་དང་

གཟུགས་ཀྱི་པགས་ཀོ་སེརཔྫོ་འགྱོཝ་ཨིན། ནད་གཞི་འདི་ 
གཙྫོ་བྫོ་ ཁྲག་ནང་ལུ་ ཁྲག་གི་ཁམས་ཕན་དམརཔྫོ་རྙིངམ་གི་ 
གྱངས་ཁ་ལེ་ཤ་གིས་ ཡར་འཕར་འགྱོ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་འཐྫོབ་
ཨིན། མཁྲིས་ནད་འདི་མཆིནམ་ལུ་ རྐྱེན་ཕྫོག་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་
ཡང་ འཐྫོབ་ཨིན། ནད་གཞི་འདི་ བཅོས་ཐབས་ཡྫོད་པའི་
ནད་གཞི་ཨིན་རུང་ དུས་ཚྫོད་ཁར་སན་བཅོས་ མ་འབད་བ་
གན་ གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གཞན་ལུ་ གནྫོད་པ་ཕྫོག་ི་གི་
ཉེན་ཁ་ཡྫོད། 

jaundiced མཁྲིས་ནད་ཐྫོབ་ཐྫོབ།  མཁྲིས་ནད་ཐྫོབ་པའི་མི། 
jaw མ་མཁལ།  ཁའི་འྫོག་གི་མ་མཁལ། 
jaw bone མ་མཁལ་རུ་ཏྫོ།  མ་མཁལ་གྱི་རུ་ཏྫོ། 
jet lag གནམ་ནད།  གནམ་གྲུ་ནང་ལུ་ འགྲོ་འགྲུལ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ མ་

འཕྫོད་པར་ན་བའི་ནད། 
joint ཚིགས། རྐང་ཚིགས་དང་ལག་ཚིགས། ཚིགས་ཚུ་གཙྫོ་བྫོ་ གཟུགས་ཀྱི་

ཡན་ལག་རྐྱང་བསྐུམ་འབད་ི་ལུ་མཁོཝ་ཨིན། 
junkie སྫོ་གོན།  

སྫོ་རས་སྫོད་མི། 
སྫོས་རས་སྫོད་མི་གི་མི། 
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(Kk) 
kidney+ མཁལ་རྡྫོག མཁལ་རྡྫོག་འདི་གིས་ གཙྫོ་བྫོ་གཟུགས་ནང་གི་ཁྲག་ཚུ་གཙང་ཏྫོག་ཏྫོ་

སྦེ་བཞག་ི་གི་ལཱ་འབདཝ་ཨིན་པའི་ཁར་ རས་རིགས་གཞན་ཡང་
འདྲ་མམམ་འབད་བཞག་ི་གི་ལཱ་ཚུ་ཡང་འབདཝ་ཨིན། མཁལ་རྡྫོག་
གཉིསཔྫོ་འདི་ སེམ་ཅུམ་གྱི་དབྱིབས་བཟུམ་འབད་ཡྫོདཔ་དང་ སྫོམ་
ཆུང་ཡང་ལག་པའི་མཛྫོག་བཟུམ་རེ་ཡྫོདཔ་ཨིན། མཁལ་རྡྫོག་འདི་ 
རྩིབས་མའི་སྒྲོའི་འྫོག་ལས་ ཟུར་གཉིས་ལུ་རེ་རེ་ཡྫོདཔ་ཨིན། ཉིན་
ལར་བཞིན་གཟུགས་ཁར་མ་དགོ་པའི་བཞེས་སྒོའི་རིགས་དང་ ཆུ་
འཐེབ་ཚུ་ཕྱི་ཁར་བཏྫོན་གཏང་ི ་གི་དྫོན་ལུ་ ཁྲག་ཀོར་ཊསི་༢༠༠དེམ་
རེ་བོྫོ་ཨིན། མཁལ་རྡྫོག་གིས་ ཆབ་གསང་སྡུད་པའི་ཐྫོག་ལས་ 
གཟུགས་ཁར་ལུ་མ་དགོ་པའི་བཙྫོག་པ་ཚུ་ཕྱི་ཁར་བཏྫོན་གཏངམ་ཨིན། 
མཁལ་རྡྫོག་གིས་ ཁྲག་ནང་ལས་ བཙྫོག་པ་ཚུ་ཡང་བཏྫོན་གཏང་ི ་
གི་ལཱ་ཚུ་འབདཝ་ཨིན། བཙྫོག་པ་ཚུ་བཏྫོན་གཏང་ི ་རྐྱངམ་གག་གིས་
མ་དྫོ་བར་ མཁལ་རྡྫོག་འདི་གིས་ ཁྲག་གི་ཁམས་ཕན་དམརཔྫོ་བོྫོ་
ི་ལུ་མཁོ་བའི་ རས་རིགས་ ཨིར་ཐྫོ་རྫོ་པྫོའི་ཊིན་ 
(erythropoietin)ཟེར་མི་འདི་བྱིནམ་ཨིན། རས་རིགས་འདི་
གིས་ རུ་ཏྫོ་ནང་ལུ་ཡྫོད་པའི་རྐང་ཚུ་ ཁྲག་གི་ཁམས་ཕན་དམརཔྫོ་
བོྫོ་བཅུགཔ་ཨིན། མཁལ་རྡྫོག་ནང་ལུ་ཡྫོད་པའི་རས་རིགས་ རི་
ནཱན་ཟེར་མི་འདི་གིས་ ཁྲག་ཤུགས་ཚུལ་དང་མཐུནམ་སྦེ་བཞགཔ་
ཨིནམ་ད་ རས་རིགས་ ཀཱལ་སི་ཊི་རི་ཨོལ་ཟེར་མི་འདི་གིས་ རུ་ཏྫོ་
གི་རས་  ཀེལ་ཤི་ཡམ་འདི་ མམས་སྲུང་འབདཝ་ཨིན་པའི་ཁར་ 
གཟུགས་ཀྱི་ནང་ལུ་ཡྫོད་པའི་ རས་རིགས་གཞན་ཚུ་ཡང་ཚུལ་
མཐུནམ་སྦེ་བཞག་ི་གི་ལཱ་འབདཝ་ཨིན། མཁལ་རྡྫོག་གི་ནད་གཞི་
མང་ཤྫོས་གགག་གིས་ མཁལ་རྡྫོག་ནང་ལུ་ཡྫོད་པའི་ རས་རིགས་ 
ི་ཕྫོ་རྫོནཱས་ལུ་གནྫོད་པ་བཀལ་ཏེ་ མཁལ་རྡྫོག་གི་ སེལ་ཚགས་ཀྱི་
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ནུས་པ་མེདཔ་བོྫོཝ་ཨིནམ་དང་། ི་ཕྫོ་རྫོནཱས་གི་གནད་པ་འདི་ དེ་
འཕྫོ་ལས་བྱུང་སྲིདཔ་དང་ དེ་ཡང་ མཁལ་རྡྫོག་ལུ་ གནྫོད་རྐྱེན་བྱུང་
མི་དང་ དུག་འཛུལ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བྱུང་སྲིད་ི་ཨིན་རུང་། མཁལ་
རྡྫོག་གི་ནད་གཞི་མང་ཤྫོས་གག་གིས་ རས་རིག་ི་ཕྫོ་རྫོནཱས་འདི་ 
འགྲོས་ཀྱིས་སྦེ་ མེདཔ་གཏངམ་ཨིན། གནྫོད་པ་ཚུ་ ལ་ལུ་ ལྫོ་
གགག་དང་ ལ་ལུ་ ལྫོ་ངོ་བཅུ་ཐམ་རེ་ཡང་འགོརཝ་ཨིན། མཁལ་
རྡྫོག་གི་ནད་གཞི་མང་ཤྫོས་གག་གིས་ མཁལ་རྡྫོག་གཉིས་གགག་གི་
ཤུལ་ལས་ གགག་ལུ་གནྫོདཔ་ཨིན། མཁལ་རྡྫོག་ལུ་ ནད་གཞི་
བཀལ་མི་གཙྫོ་བྫོ་གཉིས་ཡྫོད། དེ་ཚུ་ཡང་ གུ་རམ་གི་ནད་གཞི་དང་ 
ཁྲག་ཤུགས་མཐྫོ་དྲག་ཡྫོད་མི་གཉིསཔྫོ་ཨིན། རིགས་བརྒྱུད་ལས་ 
མཁལ་རྡྫོག་གི་ནད་གཞི་ཡྫོད་མི་ཚུ་ལུ་ མཁལ་རྡྫོག་གི་ནད་གཞི་
འཐྫོབ་ི་གི་ཉེན་ཁ་ཡྫོད། གཞན་ཡང་དུག་དང་སེམས་ནད་ དེ་ལས་ 
མཁལ་རྡྫོག་གུ་ཐད་ཀར་དུ་ཕྫོགས་པའི་བརྡུང ་ཤུགས་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
མཁལ་རྡྫོག་གི་ནད་གཞི་ཐྫོབ་ི་གི་ཉེན་ཁ་ཡྫོད། སན་གྱི་རིགས་ཡུན་
རིངམྫོ་སྦེ་ བོའ་ི་དང་ ཟུག་འཇོམས་ཀྱི་སན་ དུས་རྒྱུན་སྦེ་ ཡུན་
རིངམྫོ་སྦེ་བོའ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཡང་མཁལ་རྡྫོག་གི་ནད་གཞི་འཐྫོབ་
སྲིད། མཁལ་རྡྫོག་གི་ནད་གཞི་འདི་ རྟགས་མཚན་འཇམ་ཏྫོག་ཏྫོ་སྦེ་ 
སྫོན་ི་མེདཔ་ཨིན་རུང་ ཧ་ལམ་ཚུབས་དྲག་འགྱོ་ཡྫོད་པ་གན་ མི་ལ་
ལུ་གགག་ལུ་ འཕལ་འཕལ་སྦེ་ར ་ ཆུ་གཏང་དགོཔ་འཐྫོན་ི་དང་། 
ལུ་ལུ་གག་ལུ་ཆུ་ཉུང་སུ་གགག་ལས་བརྒལ་གཏང་མ་དགོཔ་འགྱོ་ི། 
འུ་སྡུག་ི། བོའ་ཁམས་བཀག་ི། ཁམས་ཕྫོགས་རྐྱབ་ི། ཁ་
ལས་སྐྱུག་ི། གཟུགས་གཡའ་ི་ཡངན་པམ་ལེ་ལེ་འགྱོ་ི། བཟི་
འཐྫོམ་འཐྫོམ་འགྱོ་ི། སེམས་རྩེ་གགག་ལུ་གནས་མི་ཚུགས་ི། རྐང་
ལག་ཚུ་འབྫོ་ི། ཤ་མདྫོག་གནགཔྫོ་འགྱོ་ི། ར་སྒྲིལ་ི་ས་སྫོགས་པ་
ཚུ་བྱུངམ་ཨིན། མི་ལ་ལུ་གགག་ལུ་རྟགས་མཚན་ཚུ་ག་ི་ཡང་མ་བྱུང་
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རུང་ དྲུང་འཚྫོ་གིས་ དུས་ཐྫོག་གི་ཆུ་དང་ཁྲག་བརྟག་དཔྱད་འབད་མི་
ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ནད་གཞི་འདི་བདའ་ཟུན་ི་ཡང་ཡྫོད། མཁལ་རྡྫོག་གི་
ནད་གཞི་ཡྫོད་མེད་འདི་ ཁྲག་ཤུགས་ཡྫོད་མེད་བརྟག་དཔྱད་འབད་མི་
དང་། ཆབ་གསང་སྡུད་པའི་ནང་གི་ོས་བཅུད་ པྫོ་རྫོ་ཊིན་བརྟག་
དཔྱད་འབད་ི་ལ་སྫོགས་པ་ཚུ་ལས་ཡང་བདའ་ཟུན། གལ་སྲིད་གོང་
ལུ་བཤད་པའི་བརྟག་དཔྱད་ཚུ་ནང་ལས་ མཁལ་རྡྫོག་གི་ལཱ་ཚུལ་
མཐུན་སྦེ་འབད་དྫོ་མེདཔ་སྦེ་འཐྫོན་པ་གན་ དྲུང་འཚྫོ་གིས་ གསྫོ་བའི་
འཕྲུལ་ཆས་ ཨལ་ཊ་སའུནཌི་དང་ སི་ཊི་ཨིས་ཀེན་ ཨེམ་ཨར་ཨའི་
སྫོགས་ཀྱི་ཐྫོག་ལས་བརྟག་དཔྱད་འབད་དགོཔ་སྦེ་སླབ་འྫོང་། དེ་ལས་
ནདཔ་འདི་ ག་ཕུ་འབད་བཞག་ཞིནམ་ལས་ མཁལ་རྡྫོག་ཐད་ཕང་སྟེ་
ཟུག་མ་ཚྫོར་བའི་སན་དབུར་ཞིནམ་ལས་ཁབ་རྐྱབ་སྟེ་ མཁལ་རྡྫོག་
ནང་ལས་ ཤ་ཆུང་ཀུ་གག་ལེན་ཞིནམ་ལས་བརྟག་དཔྱད་ཡང་འབད་ི་
ཡྫོད། མཁལ་རྡྫོག་ལཱ་ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་ མ་འབད་མི་དང་ ཁྲག་
ཤུགས་ཡྫོད་མི་ཚུ་གིས་ རང་སྫོའི་ཁྲག་ཤུགས་ཚད་གག་སྦེ་བཞག་
དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ་བའི་ཁར་ ོས་བཅུད་འི་རྫོ་ཊིན་ཉུང་སུ་འབད་
བོའ་དགོ། དེ་ཡང་ མཁལ་རྡྫོག་འདི་གིས་ གཟུགས་ཁར་དགོ་པའི་ 
ོས་བཅུད་འི་རྫོ་ཊིན་དང་ ོས་རིགས་གཞན་གཟུགས་ཁར་མ་དགོཔ་
མི་ཚུ་ ཕྱེ་སེལ་རྐྱབ་ི་གི་ལཱ་ཚུ་འབདཝ་ཨིནམ་མ་ཚད་ ོས་བཅུད་
འི་རྫོ་ཊིན་གིས་ གཟུགས་ཁར་ལུ་ཡྫོད་པའི་ར་ཚུ་ བཅོས་ཁ་རྐྱབ་ི་
དང་ ནད་ལས་བཀག་ཐབས་ཡང་འབདཝ་ཨིན། ོས་བཅུད་འི་རྫོ་
ཊིན་འདི་མང་ཤྫོས་སྒོང་རྡྫོག་དང་ཨོམ་ དེ་ལས་ སར་གོ་གི་རིགས་ཚུ་
དང་ སནམ་ཅུམ་ལ་སྫོགས་པ་ཚུ་ལས་འཐྫོབ་ཨིན། མཁལ་རྡྫོག་
ལེགས་ཤྫོམ་ཡྫོད་མི་འདི་གིས་ ོས་རིགས་གཟུགས་ཁར་ལུ་མ་དགོ་
མི་འདི་ ཕྱེ་སེལ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ གཟུགས་ལུ་དགོ་པའི་ ོས་
བཅུད་འི་རྫོ་ཊིན་འདི་ གཟུགས་ནང་ལུ་བཞགཔ་ཨིན། མཁལ་རྡྫོག་
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མེད་འགྱོ་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གག་ ཚྫོ་ཏྫོ་ལེ་ཤ་ཡྫོད་པའི་བཞེས་སྒོའི་རིགས་
བོའ་མི་དང་། ཚྭ་ལ་སྫོགས་པའི་བཞེས་སྒོའི་རིགས། ོས་བཅུད་སྫོ་
ཌི་ཡམ་མང་སུ་ཡྫོད་པའི་བཞེས་སྒོའི་རིགས་བོའ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། 
མཁལ་རྡྫོག་གིས་ གཟུགས་ནང་གི་ོས་རིགས་ པྫོ་ཊ་སི་ཡམ་གྱི་
ཚད་ཡང་མཇལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ མཁལ་རྡྫོག་འདི་ལེགས་ཤྫོམ་མེད་པ་
གན་ལཱ་འདི་འབད་མི་ཚུགས། མཁལ་རྡྫོག་གི་ནད་ཡྫོད་མི་ཚུ་གིས་ 
ཏམ་ཁུ་འཐུང་ི ་མི་འྫོང་། གལ་སྲིད་མཁལ་རྡྫོག་འདི་ བདག་འཛིན་
ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་མ་འབད་བར་ མེདཔ་འགྱོ་བ་གན་ མི་གི་གཟུགས་
འདི་ ཆུ་དང་གཞན་མ་དགོ་པའི་ོས་བཅུད་ཚུ་གིས་གང་སྟེ་ རྐངམ་
དང་ལགཔ་ཚུ་སྫོཔ་ཨིནམ་མ་ཚད་ མཁལ་རྡྫོག་གིས་ ཁྲག་བཀྲམ་
སྤེལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་འབད་མ་ཚུགསཔ་ལས་ གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཚུ་ལཱ་
འབད་ི་གི་དྫོན་ལུ་དགོ་པའི་ ཁྲག་གསརཔ་དང་ཧིང་སངས་ས་ཚུ་ 
འཐྫོབ་མ་ཚུགས་པར་ མི་འདི་ལུ་ རང་བཞིན་གྱིས་འུར་སྡུག་ི་དང་ 
ཐང་ཆད་ི་ཚུ་བྱུངམ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ མཁལ་རྡྫོག་ལཱ་མ་
འབད་མི་གི་ནད་པ་འདི་གི་གཟུགས་ནང་ལུ་ མཁལ་རྡྫོག་གིས་འབད་
དགོ་པའི་ལཱ་ཚུ་ག་ཨིན་སྦེ་འབད་ཚུགས་ི་གི་དྫོན་ལུ་ སན་བཅོས་ 
ཌའི་ལི་སིས་ཟེར་མི་འདི་རྐྱབ་དགོ། ཨིན་རུང་ སན་བཅོས་འདི་ མི་
ཚེས་གག་བྱིན་མ་ཚུགསཔ་ལས་ མཁལ་རྡྫོག་ཚབ་བཙུགས་དགོཔ་
འདི་ཁག་ཆེ། དེ་འབདཝ་ལས་ ནདཔ་འདི་ལུ་འཕྫོད་ཚུགས་པའི་ཁལ་
རྡྫོག་འཚྫོལ་དགོ། མཁལ་རྡྫོག་ལུ་ཁག་ཆེ་བའི་གནད་དྫོན་སེམས་ཁར་
བཞག་དགོཔ་ཚུ་ཡང་། མཁལ་རྡྫོག་འདི་ ཁྲག་ཧིང་སངས་ས་འབད་
བཞག་ི་དང་ ཁྲག་གི་ནང་ལུ་ཡྫོད་པའི་རས་རིགས་ཚུ་ འདྲ་མམམ་
འབད་བཞག་ི་ལུ་ཁག་ཆེ་བའི་གཟུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་གག་ཨིན། མཁལ་
རྡྫོག་གི་ནད་གཞི་འདི་ ོས་བཅུད་འི་རྫོ་ཊིན་ཞིབ་དཔྱད་འབད་མི་དང་ 
ཆབ་གསང་སྡུད་པའི་ནང་གི་རས་རིགས་ ཨཱལ་བུ་མིན་ཞིབ་དཔྱད་
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འབད་མི་ དེ་ལས་ ཁྲག་གི་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ཐྫོག་ལས་སས་ཚུགསཔ་
ཨིན། མཁལ་རྡྫོག་གི་ན་ཚ་འདི་དེ་འཕྫོ་ལས་ ཤུགས་སྦེ་མ་འགྱོ་བར་
སྫོད་སྲིད་རུང་ ར་བ་ལས་མེདཔ་བོྫོ་ི་འདི་བོྫོ་ཚུགས་པར་ལ་ཁག་
ཨིན། མཁལ་རྡྫོག་མེད་ཐལ་ཡྫོད་པའི་མི་ཚུ་གི་ཚེ་ཚད་འདི་ སན་
བཅོས་ཌའི་ལི་སིས་དང་ མཁལ་རྡྫོག་ཚབ་བཙུགས་མི་གིས་ཡར་སེང་
རྐྱབ་ཚུགསཔ་ཨིན། གུ་རམ་གི་ནད་གཞི་དང་ ཁྲག་ཤུགས་ཀྱི་ནད་
གཞི་གཉིསཔྫོ་འདི་ མཁལ་རྡྫོག་ལཱ་འབད་མ་བཏུབ་བོྫོ་མི་གཙྫོ་བྫོ་
གག་ཨིན། མཁལ་རྡྫོག་ལཱ་ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་ མ་འབད་མི་གི་མི་འདི་
གིས་ དུས་རིམ་བཞིན་དུ་ དྲུང་འཚྫོ་དང་ཕྱེད་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ། 
མཁལ་རྡྫོག་ལུ་ ན་ཚ་ཤུགས་སྦེ་ཕྫོགས་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དྫོན་ཧིང་ལུ་
བྱེམ་སྫོམ་ཕྫོགས་སྟེ་ དྫོན་ཧིང་འགག་ི་གི་ཉེན་ཁ་སྫོམ་ཡྫོད། མཁལ་
རྡྫོག་ལུ་ ནད་གཞི་འཐྫོབ་གག་འབད་མི་ཚུ་གིས་ མཁལ་རྡྫོག་གི་ཡན་
ལག་ག་ར་མེདཔ་འགྱོ་ི་ལས་བཀག་ཚུགསཔ་དང་ དེ་ཡང་། ཁྲག་
ནང་གི་གུ་རམ་གྱི་ཚད་ ཚད་འཛིན་འབད་ཐྫོག་ལས་དང་ ཁྲགས་
ཤུགས་མར་ཕབ་རྐྱབ་ཐྫོག་ལས། དེ་ལས་ འི་རྫོ་ཊིན་ཉུང་སུ་ཡྫོད་པའི་
ོས་བོའ་ཐྫོག་ལས་དང་། ཁྲག་ནང་ལུ་སྣུམ་གྱི་རས་ཀྱི་ཚད་བཟུང་
ཐྫོག་ལས་དང་གཞན་ཡང་ ཏམ་ཁུ་མ་འཐུང་པར་བཞག་ཐྫོག་ལས་
བཀག་ཚུགསཔ་ཨིན། 

kinky འཆལ་སྫོད་ཅན། འཆལ་ལྫོང་གི་འབད་གཞག་ནན་མི།  
kiss འུ། ཁ་མཐུད་པ། ནད་གཞི་ལ་ལུ་གགག་ འུར་བཀལ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 

འབུ་ི་ཡང་ཡྫོད། 
knee འིས་མྫོ། རྐང་པའི་ངར་གདྫོང་དང་ བརླད་དྫོ་གགག་ཁར་མཐུད་མིའི་ ཚིགས་ཏྫོ། 
kneecap འིས་མྫོ་ལྷ་ང་། 

འིས་མྫོ་འཁོར་
ལྫོ།  

འིས་མྫོ་ལྷ་ངའམ་ འིས་མྫོ་འཁོར་ལྫོ་ཟེར་མི་འདི་གིས་ ལམ་འགྱོ་ི། 
བང་རྒྱུགས་ི། ར་བར་སྫོད་ི། ཡར་ལྫོང་སྫོད་ི་ལ་སྫོགས་པའི་ལཱ་ཚུ་
འབདཝ་ཨིན། 
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knuckle མཛུབ་ཚིགས། 
སྫོར་ཚིགས། 

 ལགཔ་རྫོག་སྒང་བའི་སྐབས་ལུ་ ལག་པའི ་མཛུབ་མྫོའི་མཐུད་
མཚམས་ལས་ཐྫོན་པའི་རུ ་ཏྫོ། 
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(Ll) 
lab བརྟག་དཔྱད་ཁང་། ཁྲག་དང་ཆབ་གསང་རྒྱས་སྡུད་གཉིས། དེ་ལས་ ཚིལ་མ། གློ་ཚིལ་

ལ་སྫོགས་པའི་ཐྫོག་ལས་ ནད་རིགས་བརྟག་དཔྱད་འབད་སའི་ཁང་
མིག 

lab result ནད་དཔྱད་གྲུབ་འབས། ནད་གཞི་ག་ག་ཨིན་ན་བརྟག་དཔྱད་འབད་ིའི་དྫོན་ལུ་ གཟུགས་ཁར་
ལས་ཁྲག་དང་ཆབ་གསང་། དེ་ལས་ ཚིལ་མ་དང་གཟུགས་ཀྱི་ཤའི་
ཁམས་ཕན་སྫོགས་ལེན་ཞིནམ་ལས་ བརྟག་དཔྱད་ཁང་ནང་ལུ་ 
འཕྲུལ་ཆས་ནང་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ ནད་གཞི་བརྟག་དཔྱད་འབད་བའི་
གྲུབ་འབས། 

labia སྟུ་པགས། སྟུ་པགས་ཟེར་མི་འདི་ སྟུའི་ནང་ལུ་ ཕྫོ་རྒྱས་ཚུ་གི་ཁུ་བ་མངལ་ནང་
ལུ་འཛུལ་བཅུག་ི་གི་ལཱ་འབད ་མི་གི་སྟུའི་པགས་ཀོ་གག་ཨིན། དེ་
གིས་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་གི་བུ་སྣྫོད་ནང་ལུ་ ནད་གཞི་གཞན་འཛུལ་མ་
བཅུག་པར་བཀག་ཐབས་འབད་ི་དང་ ཨམ་སྲུ་ལ་ལུ་གགག་ནང་ལུ་ 
དེ་གིས་འབད་ འདྫོད་ཆགས་འདི་མྫོངས་བཅུག་ཨིན། 

labour སྐྱེ་ི། ཨ་ལུ་སྐྱེ་ི། 
labour pain སྐྱེ་ཟུག ཨ་ལུ་སྐྱེ་བའི་སྐབས་ལུ་རྐྱབ་པའི་ན་ཟུག 
labour 

instrument 

room  

སྐྱེ་ཆས་ཁང་མིག ཨ་ལུ་སྐྱེ་བའི་སྐབས་ལུ་མཁོ་བའི་ལག་ཆས་དང་ཅ་ཆས་བཞག་སའི་
ཁང་མིག 

laboratory བརྟག་དཔྱད་ཁང་། ཁྲག་དང་ཆབ་གསང་རྒྱས་སྡུད་གཉིས། དེ་ལས་ ཚིལ་མ་ དང་ གློ་
ཚིལ་ལ་སྫོགས་པའི་ཐྫོག་ལས་ ནད་རིགས་བརྟག་དཔྱད་འབད་སའི་
ཁང་མིག 

laboratory 

department 
བརྟག་དཔྱད་ལས་
ཁུངས། 

ཁྲག་དང་ཆབ་གསང་ལ་སྫོགས་པ་བརྟག་དཔྱད་འབད་དེ་ ནད་ངོས་
འཛིན་འབད་སའི་བརྟག་དཔྱད་ཁང་བདག་འཛིན་དང་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་
མིའི་ལས་ཁུངས། 
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lacerate གཅད་ི། ཕྱིའི་དངོས་པྫོ་གང་རུང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གང་རུང་གི་
པགས་ཀོ་བཏྫོག་པ། 

lame ཞབྫོ། རྐྱེན་ངན ་ཕྫོགས་མི་ ཡངན་ ནད་གཞི་གང་རུང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རྐངམ་
ལུ་ རྐྱེན་ཕྫོག་པ། 

lamness ཞབྫོ། ཞ་ཐེངས། རྐྱེན་ངན་ཕྫོགས་མི་ཡང་ན་ ནད་གཞི་གང་རུང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལེགས་
ཤྫོམ་འབད་ ལམ་འགྱོ་མ་ཚུགས་འགྱོ་བའི་བའི་དྫོན། 

lance རྨ་ཁ་སྤེད་ི། སྲིན་
ཐྫོལ་བཙིར་ི། 

རྣག་བསག་ཡྫོད་པའི་རྨ་ དང་ སྲིན་ཐྫོལ་ཚུ་ནང་ལས་ རྣག་བཙིར་ཏེ་
གཏང་ི ་གི་དྫོན་ལུ་ ཅ་ཆས་རྣྫོ་ཡྫོད་མི་གག་གིས་ཁ་པེག་པའི་དྫོན། 

lancet གཤག་གྲི། དྲུང་འཚྫོ་ཚུ་གིས་པགས་ཀོ་དང་ ཤ་བཏྫོག་ི་གི་དྫོན་ལུ་ ལག་ལེན་
འཐབ་མི་གི་གྱི་ཅུང་ ཟུར་གཉིས་ཆ་ར ་རྣྫོས་ཡྫོད་མི་དང་ སྤྱི་ཏྫོག་ཡྫོད་
མི་གག 

languor མམས་ཐག  
སྒྱིད་ཐག་སྐྱུར་བ། 

གཟུགས་ཁམས་མ་བདེ་མི་ ཡངན་ འུར་སྡུག་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
མམས་ཐག་ི། 

lanky སྐམ་ཀྲ་ལ། གཟུགས་ཁར་ ཤ་མམས་་མེད་པར་ཕྱ་སི་སི་ཨིན་པའི་ཁར་ གཟུགས་
རིངམྫོ་འབད་མི་གི་མི། 
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larynx ཨོལ་རྡྫོག ཨོལ་རྡྫོག་འདི་ ཨོལ་ལྐོག་ནང་ལུ་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་གི་ལཱ་འགན་ཁག་
ཆེ་ཤྫོས་འདི་ གློ་བའི་ནང་ལུ་ རླུང་འགྱོ་སའི ་ལམ་འདི་ སྲུང་སྐྱོབ་
འབད་ི་འདི་ཨིན། ཨོལ་རྡྫོག་འདི་གིས་ རླུང་ནང་ན་དང་ ཕྱི་ཁར་
འགྱོ་སའི་ལམ་འདི་ ཁ་ཕྱེ་བཞགཔ་ཨིན་ལས་ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཨོལ་
རྡྫོག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བུང་གཏྫོང་ལེན་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན། རྒྱུ་མཚན་
འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཨོལ་རྡྫོག་འདི་ གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཁག་ཆེ་ཏྫོག་
ཏྫོ་གག་ཨིན། ཨོལ་རྡྫོག་འདི་གིས་ བུང་གཏྫོང་ལེན་རྐྱངམ་གག་ལུ་
ཕནམ་མ་ཚད་ བཞེས་སྒོ་བོའ་བའི་སྐབས་ལུ་ བཞེས་སྒོ་་རླུང་འགྱོ་
སའི་དྫོང་ནང་ལས་མར་འཛུལ་མ་བཅུག་པར་བཞགཔ་ི་གི་ལཱ་ཡང་
འབདཝ་ཨིན། གལ་སྲིད་ ཨོལ་རྡྫོག་འདི་མེད་པ་གན་ བཞེས་སྒོ་
རླུང་འགྱོ་སའི་དྫོང་ནང་ལས་འཛུལ་ཏེ་ ཉེན་ཁ་སྫོམ་འབྱུང་སྲིད་ི་ཨིན། 
ཨོལ་རྡྫོག་འདི་གིས་ སྐད་འཐྫོན་ི་ལུ་ཡང་གྲོགས་རམ་འབདཝ་ཨིན། 

lash མིག་རྫིམ། མིག་ཏྫོ་གི་མཐའ་སྐོར་ཏེ་སྐྱེས་ཡྫོད་པའི་སྤུ་ཚུ་ལུ་སླབ་ཨིན། མིག་རྫིམ་
འདི་གིས་ མིག་ཏྫོ་ན་ལུ་ཐལཝ་ལ་སྫོགས་པ་འཛུལ་ི་ལས་ བཀག་
ཐབས་འབདཝ་ཨིན། 

latrine གསང་སྫོད། ཆབ་གསང་རྒྱས་པ་དང་བསྡུས་པ་གཏང་སའི་ས་ཁོངས། 
lavatory གསང་སྫོད། ཆབ་གསང་རྒྱས་པ་དང་བསྡུས་པ་གཏང་སའི་ས་ཁོངས། 
laxative བཤལ་སན། ཆབ་གསང་རྒྱས་པ་བསམས་ཏེ་ གཏང་མ་ཚུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ 

འཇམ་ཏྫོག་ཏྫོ་འབད་གཏང་ཚུགས་ི་གི་ཐབས་ལུ་ ཆབ་གསང་བཤལ་
ི་གི་སན་གག 

lean སྦྱེགས་ཁོག མམས་
མེད་མི། སྐམ་དྲག 

གཟུགས་ནང་ ཚིལ་ལུ་ཉུང་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མམས་མ་བཏག་་པར་
སྦྱེགས་ཁོག་འབད་སྫོད་མི་གི་མི། 

left hand ལགཔ་གཡྫོནམ། ལགཔ་གཡས་གཡྫོན་གཉིས་ལས་གཡྫོནམ། 
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leg རྐངམ། ལམ་འགྱོ་ིའི་དྫོན་ལུ་མཁོ་བའི་ གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་རྐངམ། 
lens འབུར་སལ། དབྱིབས་འབུར་འབུར་འབད་ཡྫོད་པའི་སལ། སལ་འདི་གཙྫོ་བྫོར་ 

མིག་ཏྫོ་ལེགས་ཤྫོམ་འབད་མ་མཐྫོང་མི་ཚུ་ མཐྫོང་ཚུགས་བོྫོ་ི་གི་
ཐབས་ལུ་ མིག་སལ་ནང་ལུ་བཙུགས་པའི་སལ། 

leper མམ་ནད་ཅན། མམ་
ནད་ཡྫོད་མི། 

མམ་ནད་ཡྫོད་མི་གི་མི། 

leprosy མམ་ནད།  
ཀླུ་ནད།  
ས་ནད། 

མམ་ནད་ ཡངན་ ཀླུ་ནད་ཡངན་ ས་ནད་ཟེར་མི་འདི ་ ནད་འབུབ་ 
མའི་ཀོ་བེག་ཊི་རི་ཡམ་ལིཔ་རའི་ཟེར་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་འཐྫོབ་ཨིན། ནད་
གཞི་འདི་ འབུ་ི་གི་ཉེན་ཁ་ཡྫོད་པའི་ནད་གཞི་གག་མེན། དེ་ཡང་། 
ནད་གཞི་འདི་གི་ ནད་འབུབ་འདི་ གཟུགས་ཁར་འཛུལཝ་གག་ 
ནད་གཞི་འདི་འཐྫོབ་པའི་རྟགས་མཚན་ཚུ་མི་བརྟེན་པར་ རྟགས་
མཚན་འདི་ དུས་ཡུན་རིངམྫོ་གི་རྒྱབ་ལས་རྐྱངམ་གག་བཏྫོནམ་ཨིན་
མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ནད་གཞི་འདི་ ནམ་འཐྫོབ་འཐྫོབ་ཨིན་ན་དང་། ག་
འདེ་འབད་འཐྫོབ་འཐྫོབ་ཨིན་ཚུ་ སླབ་མ་སས་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། 
མི་སྫོམ་དང་ཕྱདཔ་ད་ ཨ་ལུ་ཚུ་ལུ་ ནད་གཞི་འདི་འཐྫོབ་ི་གི་ཉེན་ཁ་
ཆེ་སུ་གག་ཡྫོདཔ་ཨིན། ནད་གཞི་འདི་གིས་ གཙྫོ་བྫོ་པགས་ཀོ་ལུ་
གནྫོདཔ་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ པགས་ཀོ་ཚྫོར་བ་མེདཔ་བོྫོ་ི་དང་ 
ར་ཚུ་ནུས་ ཤུགས་མེདཔ་བོྫོ་ཨིནམ་ལས་ ནད་གཞི་འདི་འཐྫོབ་སྟེ་ 
ཡུན་རིངམྫོ་འགྱོ་མི་ཚུ་གི་ རྐང་ལག་ཆད་འགྱོ་ི་གི་ཉེན་ཁ་ཡྫོད། ནད་
གཞི་འདི་ དྲག་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་ཅན་གྱི་སན་བཅོས་ཡྫོདཔ་ལས་ 
མམ་ནད་འཐྫོབ་པའི་མི་འདི་ མཐར་བཤུད་བཞག་དགོཔ་མེད། ནད་
གཞི་འདི་གི་རྟགས་མཚན་ཚུ་ཡང་ རྨ་ འཐྫོན་ཡྫོད་པའི་པགས་ཀོ་གི་
བཀྱག་མར་མམས་འགྱོ་ི་དང་། རྨ་ཚུ་གི་ཚྫོར་བ་མར་མམས་འགྱོ་ི། 
རྨ་ དྲག་མ་བཏུབ་པར་ལྫོ་ལས་བཅས་ཏེ་ཡུན་རིངམྫོ་འབད་སྫོད་ི། 
རྐང་ལག་ཚུ་གི་ཚྫོར་བ་མར་མམས་ི། རའི་ནུས་པ་མར་མམས་འགྱོ་
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ི་སྫོགས་ཚུ་འབྱུངམ་ཨིན། ནད་གཞི་འདི་གི་སན་བཅོས་དྫོན་ལུ་ 
སྲིན་སན་མ་འདྲཝ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིནམ་དང་། སན་འདི་ གཙྫོ་བྫོ་ 
ནད་གཞི་འདི་བཀལ་མི་གི་ ནད་འབུབ་བེག་ཊི་ར་ཡ་གསད་ི་དྫོན་ལུ་
ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། དེ་ལས་ སན་གཞན་ ཨེས་པི་རེན་དང་ 
པིརཌི་ི་སྫོ་ི་དང་ ཐ་ལི་ཌོ་མཱིཌ་ཚུ་ རྨ་གམན་རྒྱས་མ་བཅུག་པར་
བཞག་ི་གི་དྫོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། ནད་གཞི་འདི་ ག་དེམ་
གག་མགྱོགས་མགྱོགས་ སན་བཅོས་འབད་མི་འདི་གིས་ ནད་གཞི་
འདི་གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ གཞན་ཁར་སྤེལ་ི་ལས་བཀག་ཚུགས་
པའི་ཁར་ ནད་གཞི་འདི་ལས་མགྱོགས་པར་དྲག་ཐབས་ཡང་འབད་
ཚུགསཔ་ཨིན།  

lesbian མྫོ་གིས་མྫོ་ལུ་དགའ་མི། མྫོ་གིས་ཕྫོ་ལུ་མིན་པར་ མྫོ་གིས་མྫོ་ལུ་ལུས་འབྲེལ་འབད་ི་ལུ་དགའ་
མི། 

lesion རྨ། རྨ་ སྐྱོན། གནྫོད་རྐྱེན་དང་ ནད་གཞི་གང་རུང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གཟུགས་ཀྱི་པགས་
ཀོ་གུར་ རྨ་བཏྫོན་པ་ཡངན་ཐྫོན་པ། 

leucocytte ཁྲག་གི་ཁམས་ཕན་
དམརཔྫོ། 

གཟུགས་ཀྱི་ནང་ན་ ོས་བཅུད་དང་ སྫོག་རླུང་སྤེལ་ི་ལུ་ཁག་ཆེ་
བའི་ ཁྲག་གི་ཁྲམས་ཕན་བཀྱག་དམརཔྫོ་སྦེ་ཡྫོད་མི་གག 

leucotomy ཀླད་པའི་གཤག་བཅོས་
གག 

སེམས་ཁམས་ཀྱི་ནད་གཞི་བཅོས་ི་གི་དྫོན་ལུ་ རྐྱབ་པའི་ཀླད་པའི་
གཤག་བཅོས་གག 

leukaemia ཁྲག་ཁམས་དཀརཔྫོ་
མང་བའི་ནད་གཞི། 

ཁྲག་གི་ཁམས་ཕན་དཀརཔྫོ་མང་བའི་ནད་གཞི་འདི་དང་པ་རང་རུ་ཏྫོ་གི་
ནང་ན་ལུ་ཡྫོད་པའི་རྐང་གུ་འཐྫོབ་ཨིན། ནད་གཞི་འདི་ མི་རྒན་ཤྫོས་
དང་ ཨ་ལུ་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་འཐྫོབ་ཨིནམ་དང་། ནད་གཞི་འདི་ལུ་ 
རིགས་ཡང་ མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་གག་ར་ཡྫོད། ཞིབ་འཚྫོལ་པ་ཚུ་གིས་ 
ནད་གཞི་འདི་འཐྫོབ་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་ གནྫོད་ཉེན་ལེ་ཤ་གག་ར་ངོས་
བཟུང་འབད་དེ་ཡྫོདཔ་ཨིན། ནད་གཞི་འདི་ བརྒྱ་ཆ་ལས་འབད་བ་
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གན་ བརྒྱ་ཆ ༦༠ ལས་ ༧༠ དེམ་གག་ མི་སྐྱེ་ལྫོ་ ༥༠ ཡན་
ཆད་ལུ་འཐྫོབ་འབད་བདའ་ཟུན་ཏེ་ཡྫོད། གཏམ་ཁུ་འཐུང་མི་འདི་གིས་ 
ནད་གཞི་འཐྫོབ་ི་གི་ཉེན་ཁ་སྫོམ་ཡྫོདཔ་དང་། དེ་ཡང་ གཏམ་ཁུའི་
དུ་པ་འདི་ གློཝ་ན་འགྱོ་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་ ཁྲག་དང་གགག་ཁར་ 
གཟུགས་ཁར་ཁྱབ་འགྱོ་དྫོ་ཡྫོད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། ནད་གཞི་ཀེན་
སར་བཅོས་ི་གི་དྫོན་ལུ་ རས་སྦྱྫོར་སན་བཅོས་འབད་མི་དང་ འྫོད་
རླབས་སན་བཅོས་འབད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཤུལ་ལས་ནད་གཞི་འདི་
འཐྫོབ་ི་གི་ཉེན་ཁ་ཡྫོད། ཀེན་སར་ནད་གཞི་གཞན་ཚུ་བཟུམ་འབད་ 
ནད་གཞི་འདི ་བཀག་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་སས་གག་ལྫོགས་སུ་མེད། ཨིན་
རུང་ ནད་གཞི་འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་འབྱུང་བའི་ ཉེན་ཁ་མར་ཕབ་རྐྱབ་
ཚུགས་པའི་ཐབས་སས་ཡྫོད། དེ་ཚུ་ཡང་ གཏམ་ཁུ་མ་འཐུང་པར་
བཞག་ི། རྡྫོ་སྫོལ་དང་ས་ནུམ་གྱི་རིགས་ལས་འཐྫོན་པའི་རས་ བེན་
ཛི་ི་ཟེར་མི་འདི་ གཟུགས་ཁར་རེག་ི་ལས་ སྲུང་ཐབས་འབད་ི། 
རས་འདི་ ཚྫོན་དང་བཞུ་ཆུ། གྱིབ། འབུབ་སན་དང་ དག་རས་ཚུ་
ནང་ལུ་ཡང་ཡྫོདཔ་ལས་ དེ་ཚུ་བོྫོ་སའི་འཕྲུལ་ཁང་ཚུ་ནང་ལུ་ ལཱ་
འབད་མི་གི་མི་ཚུ་ལུ་ཡང་འཐྫོབ་ི་གི་ཉེན་ཁ་ཡྫོད། 

leukocytes ཁྲག་ཁམས་དཀརཔྫོ། ཁྲག་ནང་ལུ་ཡྫོད་པའི་ཁྲག་གི་ཁམས་ཕན་དཀརཔྫོ། 
life ཚེ། སྫོག  

ཚེ་སྫོག 
མ་ཤི་བར་གསྫོན་པྫོ་འབད ་སྫོད་པའི་དུས་ཡུན། 

life expectancy ཚེ་ཚད།  
མིའི་ཚེ་ཚད། 

ཚེ་ཚད་ ཡངན་ མིའི་ཚེ་ཚད་ཟེར་མི་འདི་ མི་གང་རུང་གིས་ རང་
སྫོའི་ཚེ་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལྫོ་ངོ་ག་དེམ་གག་སྫོད་ཨིན་ན་འདི་ལུ་སླབ་
ཨིན། མིའི་ཚེ་ཚད་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་གསྫོ་བའི་ཞབས་ཏྫོག་གི་
གོང་འཕེལ་ག་དེམ་གག་འགྱོ་ཡྫོད་ག་ དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མི་ཚུ་གི་ཚེ་
རིངམྫོ་དང་འཐུང་ཀུ་འབད་སྫོདཔ་ཨིན། 
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life span མི་ཚེ། ཚེ་ཚད། མི་ཚུ་གིས་སྫོད་ཚུགས་པའི་ལྫོ་ཚད། 
life story མི་ཚེའི་ལྫོ་རྒྱུས། མི་ངོམ་རང་སྫོའི ་ལྫོ་རྒྱུས། གསྫོ་བའི་སན་བཅོས་ཀྱི་དྫོན་ལུ་འཕལ་

འཕལ་འབད་ ནད་གང་རུང་གི་ མི་ཚེའི་ལྫོ་རྒྱུས་སས་དགོཔ་ཡྫོད། 
life support 

machine 
ཚེ་སྐྱོར་འཕྲུལ་ཆས། དབུགས་གཏྫོང་ལེན་འབད་མ་ཚུགས་པའི་ནདཔ་ཚུ་ མ་ཤི་བར་བཞག་

སྟེ་ སན་བཅོས་འབད་ི་གི་དྫོན་ལུ་ སྫོག་རླུང་བཙུགས་ི་གི་འཕྲུལ་
ཆས།  

ligament སྦྱེལ་ར། རྐང་ཚིགས་དང་ལག་ཚིགས་གི་རུ་ཏྫོ་གགག་ཁར་སྦྱེལ་བཞག་མི་གི་ར། 
ligature བསམ་སྐུད། གཤག་བཅོས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ ཁྲག་འཛག་མི་བཅུག་ི་གི་དྫོན་ལུ་ཁྲག་

ར་བསམས་མི་གི་སྐུདཔ། 
light headed གཟི་འཐྫོམ་འཐྫོམ། ཆང་ལ་སྫོགས་པ་འཐུང་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གཟི་འཐྫོམ་འཐྫོམ་འགྱོ་སྟེ་ 

རང་གི་སེམས་དང་གཟུགས་གཉིས་ཆ་ར་ བདག་འཛིན་འབད་མ་
ཚུགསཔ་འགྱོ་བའི་དྫོན། 

limb རྐང་ལག གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་རྐངམ་དང་ལགཔ་ཚུ། 
linctus ལིནཀ་ཊཱས། གློ་སན་གྱི་རིགས་གག 
liniment བྱུག་སན་གག གཟུགས་ཀྱི་ཕྱི་ཁར་ལུ་ ཟུག་གསང་ཐབས་ཀྱི་དྫོན་ལས་དབུར་ི་གི་

སྣུམ་སན་གག 
lip མཆུ། ཁའི་ཡམ་མཆུ་མ་མཆུ། 
liposuction ཚིལ་བཞུ། མམས་ལེ་ཤ་ཡྫོད་མི་ཚུ་ ཚིལ་ལུ་མར་ཕབ་རྐྱབ་ི་གི་དྫོན་ལུ་ ཚིལ་ལུ་

བཞུ་བཅུག་པའི་དྫོན། 
liquid གསར་ཁུ། ཆུ་དང་སྣུམ་བཟུམ། 
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liquor ཆང་། ཆང་ཟེར་མི་འདི་ ད་རེས་ནངས་པ་མི་མང་སུ་གག་གིས་ར་འཐུངམ་
ཨིན་རུང་ དེ་ཡང་ སྫོས་རས་ཀྱི་ཆ་ཤས་གག་ཨིནམ་ལས་ ཚད་ལས་
བརྒལ་ཏེ་འཐུང་མི་དང་། དུས་ཡུན་རིངམྫོ་སྦེ་འཐུང་པ་གན་ ཆང་ནད་
ཟེར་ ཆང་ལུ་བརྟེན་པའི་ནད་གཞི་ལེ་ཤ་འཐྫོབ་ཨིནམ་དང་། དེ་གི་ནང་
ལས་ ཆང་འདི་གིས་ ང་བཅས་རའི་གཟུགས་ལུ་ ག་ི་བ་ཁག་ཆེ་
བའི་ནང་ཁྲོལ་མཆིན་པ་འདི་མེདཔ་གཏངམ་ཨིན། 

list ཐྫོ། ནད་པའི་ཐྫོ། སན་གི་ཐྫོ་ཟེར་དྫོ་བཟུམ། 
litter bin ཕྱགས་སྣྫོད། ཕྱགས་སྣྫོད་བཀོག་སའི་ཧྫོད། 
litter lout ཕྱགས་སྙིགས་བཀང་

མི། 
མི་མང་འཛྫོམས་སའི་ས་ཁོངས་ནང་ལུ་ ཕྱགས་སྙིགས་ག་ཧྫོད་བཀོག་
བཞག་མི་གི་མི། 

little finger མཛུབ་ཅུང་། ལག་པའི་མཛུབ་མྫོ་ལྔ་ལས་ མཐའ་མར་ཡྫོད་པའི་མཛུབ་མྫོ་ཕྱི་སི་སི། 
live སྫོད་ི། འཚྫོ་ི། 

གསྫོན ་ི། 
མ་ཤི་བའི་དྫོན། 

liver མཆིནམ།  
མཆིན་པ། 

མཆིན་པ་འདི་ ར་རྡྫོག་ལས་གྲུབ་པའི་གཟུགས་ཀྱི་ ནང་ཁྲོལ་གྱི་
རིགས་སྫོམ་ཤྫོས་གག་ཨིན། མཆིན་པ་གགག་གི་ལྗིད་ཚད་ཀེ་ཇི་ 
༡.༣༦ དེམ་རེ་གི་རྩིས་འྫོངམ་ཨིན། དེ་གི་མདྫོག་ཡང་ དམར་སྨུག་ཚ་
སུ་གག་འྫོངམ་ཨིནམ་དང་ མཆིན་པ་འདི་ སྫོམ་ཆུང་མ་འདྲ་བ་ཁག་
བཞི་ལུ་བགོ་སྟེ་ཡྫོདཔ་ཨིན། མཆིན་པ་འདི་ ལྫོ་ལམ་གི་འྫོག་ལུ་ཕྫོཝ་
གི་གཡས་ཁ་ཐུགས་ལུ་ཡྫོདཔ་ཨིན། མཆིན་པ་འདི་གིས་ གཟུགས་
ལུ་དགོ་པའི་ ལཱ་མང་རབས་གག་འབདཝ་ཨིནམ་ལས་ དེ་ཚུ་ཡང་ 
ཚི་ལུ་བཞུ་ི་གི་རས་བོྫོ་ི། ོས་བཅུད་གུལ་ཀོས་འདི་ གུལ་ཀོ་
ཇེན་ལུ་བསྒྱུར་ི། ཆབ་གསང་བསྡུས་པའི་རས་སྦྱྫོར་ངོ་མ་བོྫོ་ི། 
ཁྲག་ནང་ལས་ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་ རས་སྦྱྫོར་སེལ་ཚགས་འབད་ི། ོས་
བཅུད་བི་ཊ་མིན་དང་ མི་ི་རཱལས་གསག་བཞག་ི། ཁྲག་ནང་གི་
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གུལ་ཀོས་གྱི་ཚད་འདི་ ཚུལ་དང་མཐུན་འབད་ཚད་བཟུང་འབད་ི། 
ཚིལ་རས་བོྫོ་ི་ཚུ་ཨིན། མཆིན་པ་འདི་ལུ་ ནད་གཞི་མ་འདྲཝ་མང་
རབས་གག་འཐྫོབ་ི་ཡྫོདཔ་དང་ དེ ་ཚུ་ཡང་ མཆིན་ནད་ ཧེ་པི་ཊའི་
ཊིསི། མཆིན་པའི་ཀེན་སར་ནད་གཞི། ཆང་ལུ་བརྟེན་པའི་མཆིན་ནད་
ཚུ་འཐྫོབ་ཨིན། སན་བཅོས་ཀྱི་རིགས་མང་རབས་གག་གིས་ཡང་
མཆིན་ནད་འཐྫོབ་ི་ཡྫོད། དཔེར་ན། ཀེན་སར་བཀག་ཐབས་ཀྱི་སན་
བོའ་ི་དང་ གུ་རམ་གྱི་ནད་གཞི་དྫོན་ལུ་འབད་བའི་སན་བཅོས་ཚུ་
ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མཆིན་པ་ལུ་ནད་གཞི་ཕྫོག་ིའི་ཉེན་ཁ་ཡྫོད། 

living གསྫོན་པྫོ། མ་ཤི་བའི་དྫོན། 
lobotomy ཀླད་པའི་གཤག་

བཅོས། 
སེམས་ཁམས་ཀྱི་ནད་གཞི་བཅོས་ི་གི་དྫོན་ལུ་ ཀླད་པའི་ནང་ལས་ 
ནད་གཞི་བཏྫོན་ི་གི་དྫོན་ལུ་ ཀླདཔ་ལུ་གཤག་བཅོས་འབད་བའི་སན་
བཅོས་གག 

local 

anaesthetic 
ཚྫོར་མེད་སན་བཅོས། གཤག་བཅོས་རྐྱབ་ི་གི་དྫོན་ལུ་ ཟུག་མ་ཚྫོརཝ་བོྫོ་བའི་སན་བཅོས་

གག 
lock jaw མ་འཁེལ་བསམ་ནད། ར་སྐུམ་གྱི་ནད་གཞི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མ་འཁེལ་བསམས་ཏེ་ཁ་བརྒྱང་མ་

ཚུགས་པའི་ནད་གཞི། 
long sighted རྒྱང་གཟིགས་ཅན། ཐག་རིང་སར་མཐྫོང་ཚུགས་མི། 
lotion བྱུག་སན། གཟུགས་ཀྱི་པགས་ཀོ་ལུ་གནྫོད་སྐྱོན་བཀག་ཐབས་འབད་ི་དང་ 

གནྫོད་སྐྱོན་ཕྫོག་ཡྫོད་པའི་ པགས་ཀོ་གི་སན་བཅོས་ཀྱི་དྫོན་ལུ་ ལག་
ལེན་འཐབ་པའི་དབུར་སན་གག 

lumbago སྐེད་ཟུག སྐེད་པའི་ན་ཟུག་འདི་ ག་ག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་འབྱུངམ་ཨིན་ན་འཐད་རི ་བ་རི ་
སས་མ་ཚུགསཔ་གག་ཨིན་རུང་། ན་ཟུག་འདི་ ཅ་ལ་ལྗིད་ག་དྲག་འཐུ་
མི་དང་ ཧེ་མ་ ལུས་སྦྱྫོང་མ་འབད་མི་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་སྲིད། སྐེད་
པའི་ན་ཟུག་འདི་ འཐྫོབ་པའི་རྟགས་མཚན་ཚུ་ཡང་ སྐེདཔ་ལུ་ ན་
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ཟུག་ཕྫོག་ི་དང་ཟུག་འདི་ རྐངམ་གུ་ལུ་སྤྫོ་མ་འགྱོ་བར་སྫོད་མི། གཙྫོ་
བྫོ་ དྲྫོ་པ་སྐེདཔ་བཀུག་མ་ཚུགསཔ་འགྱོ་ི། སྒལ་ཚིག་གི་དབྱིབས་
གུག་འགྱོ་ི་ཚུ་ཨིན། སྐེད་པའི་ན་ཟུག་འདི་ལས་བཀག་ཐབས་ལུ་ ཅ་
ལ་ལྗིད་ག་དྲག་འཐུཝ་ད་ ཆ་རྫོགས་མེད་པར་ཁེ་གོ་ཀུ་བཀལ་ཏེ་འཐུ་ི་
མི་འྫོང་པའི་ཁར་ ཅ་ལ་ལྗིད་ཅན་ཕར་ཚུར་ཕུལ་དགོཔ་འཐྫོན་རུང་ 
སྤུས་མྫོ་ས་ཁར་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ འགན་སྤུས་མྫོ་གུས་ལེན་སུ་
གག་འབད་ཕུལ་དགོ། 

lunacy འཆོལ་ར། འཆོལ་
རྟགས། 

སེམས་ཁམས་ཀྱི་ནད་གཞི་ཡྫོད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འཆོལ་ི་གི་རྟགས་
བཏྫོན་ི། 

lunatic འཆོལ་ལྫོང་། སེམས་ཁམས་ཏན་ཏན་མེད་པའི་མི། 
lung གློཝ། གློཝ་འདི་ བུང་གཏྫོང་ལེན་གྱི་དྫོན་ལུ་མེད་ཐབས་མེད་པའི་ གཟུགས་

ཀྱི་ཆ་ཤས་གག་ཨིན། གློཝ་འདི་ གཟུགས་ཀྱི་བྱང་ཁོག་ནང་ལུ་ཡྫོདཔ་
དང་ གློཝ་འདི་ལུ་ གཡས་གཡྫོན་གཉིས་འབད་ཡྫོད། གློཝ་གི་ལཱ་ངོ་
མ་ར་ ཕྱི་ཁར་ལས་སྫོག་རླུང་ནང་ན་ལེན་ཏེ་ ཁྲག་དང་མམམ་
གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ནང་ལུ་བཀྲམ་ི་དང་ དབུགས་རླངས་ ཀར་
བྫོན་ཌའི་ཨོག་སའིཌི་འདི་ ཁྲག་ནང་ལས་ལེན་ཏེ་ ཁ་དང་ལྷ་པའི་
ཐྫོག་ལས་ ཕྱི་ཁར་བཏྫོན་གཏང་ི ་གི་ལཱ་འབདཝ་ཨིན།  

lymph ཁྲག་ཁམས་དཀར་ཁུ། ཁྲག་གི་ཁམས་ཕན་དཀརཔྫོ་ཡྫོད་པའི་ཁུ་བ་གག་ཨིནམ་དང་ ཁུ་བ་
འདི་གིས་ གཟུགས་ཀྱི་ར་རྒྱུས་ཚུ་ཆུ་འཁྱུ་སྟེ་ འབུ་ནད་ཚུ་ གཟུགས་
ཀྱི་ཡན་ལག་གཞན་ལུ་སྤེལ་ི་ལས་བཀག་ཐབས་འབདཝ་ཨིན།  
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(Mm) 
mad འཆོལ་ལྫོང་། ན་ཚ་དང་རྐྱེན་ངན་གང་རུང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཀླདཔ་ལུ་རྐྱེན་ཕྫོགས་སྟེ་

སེམས་གནས་པ་མེད་འགྱོ་བ། 
mad man འཆོལ་ལྫོང་།  སེམས་གནས་པ་མེད་པའི་ཕྫོ་རྒྱས། 
mad woman  འཆོལ་ལྫོངམ། སེམས་གནས་པ་མེད་བའི་ཨམ་སྲུ། 
madness འཆོལ་བ། སེམས་གནས་པ་མེདཔ་འགྱོ་བ། སེམས་ཏན་ཏན་མེདཔ་འགྱོ་བ། 
malaria ཚད་ནད།  ཚད་ནད་འདི་ གོན་དྫོམ་གྱིས་སྫོ་བཏབ་ཞིནམ་ལས་སྤེལ་བའི་འབུ་

ནད་གག་ཨིན། ནད་གཞི་འདི་ མི་གགག་ལས་གགག་ལུ་འབུ་ི་གི་
ཉེན་ཁ་ཡྫོདཔ་དང་ དེ་ཡང་ གཙྫོ་བྫོ་གོན་དྫོམ་མྫོ་གིས་ ཚད་ནད་
ཡྫོད་པའི་མི་ལུ་སྫོ་བཏབ་པའི་བཤུལ་ལས་ མི་གཞན་གག་ལུ་ སྫོ་
བཏབ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ནད་གཞི་འདི་འབུཝ་ཨིན། ནད་གཞི་འདི་ ས་
དྲྫོད་ཚ་ས་ལུ་མང་སུ་འཐྫོན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། ཚད་པའི་ནད་གཞི་འདི་
འཐྫོབ་པའི་རྟགས་མཚན་ཚུ་ཡང་། དུས་ཡུན་ཆུ་ཚྫོད་༤དང་༦་ག་
མཚམས་ཀྱི་རིང་ལུ་ གྱངས་ཤུགས་རྐྱབ་ི། དྲྫོད་འབར་རྐྱབ་ི། 
རྔུལ་ནག་འཐྫོན་ི་ཚུ་གིས་མ་ཚད་པར་ མགུ་ཏྫོ་ན་ི། མགུ་གཡུག་
འཁོར་ི། ཁམས་ཕྫོགས་རྐྱབ་ི། ཁ་ལས་སྐྱུགས་ི། ཕྫོཝ་གི་ར་
སྒྲིལ་ི། སྐམ་གློ་འབར་ི། ར་དང་ཚིགས་ཚུ་ཟུག་རྐྱབ་ི། སྒལ་
ཏྫོག་ན་ཟུག་རྐྱབ་ི་ཚུ་ཨིནམ་དང་ ཉིནམ་སྐོར་རྐྱབ་སྟེ་ ན་ཟུག་རྐྱབ་
ི། ཡངན་ ཉིནམ་གསུམ་གསུམ་རེ་འགྱོཝ་དང་ ན་ཟུག་རྐྱབ་ི་ཚུ་
བྱུངམ་ཨིན། ཚད་ནད་བདའ་ཟུན་ི་གི་དྫོན་ལུ་ ནད་གཞི་འདི་གི་
རྟགས་མཚན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ སས་དགོཔ་དང་ གཟུགས་དང་ 
ཁྲག་བརྟག་དཔྱད་འབད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ནད་གཞི་འདི་ ངོས་འཛིན་
འབད་ཚུགས་ི་ཨིན། ནད་གཞི་འདི་གི་དྫོན་ལུ་ སན་བཅོས་ཚུ་ཡང་ 
ཚད་ནད་བཀག་ཐབས་ཀྱི་སན་བོའ་དགོ་པའི་ཁར་ གོན་དྫོམ་
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རིགས་ག་འདི་གིས་ སྫོ་བཏབ་བཏབཔ་ཨིན་ན་ཚུ་སས་དགོ། ནད་
གཞི་འདི་ མི་འཐྫོབ་ི་གི་དྫོན་ལུ་ དྲུང་འཚྫོ་ཚུ་ལས་ ནད་གཞི་འདི་
བཀག་ཐབས་ག་ག་ར་ཡྫོདཔ་ཨིན་ན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ འདྲི་དགོ་པའི་
ཁར་ གོན་དྫོམ་གྱི་སྫོ་བཏབ་མ་ཚུགས་ི་གི་ཐབས་ལུ་ མལཝ་ད་ 
བསིལ་རས་བཀབ་ི་དང་ གཟུགས་གྱེལ་མྫོ་འབད་མ་བཞག་པར་ 
གོ་ལ་གྱོན་ཐྫོག་ལས་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

male ཕྫོ། དེ་ལུ་ཕྫོ་རྒྱས་ཟེར་ཡང་སླབ་ཨིན། 
male ward ཕྫོའི་བཞག་ཁང་། 

ཕྫོ་སྐྱེས་བཞག་
ཁང་། 

སན་ཁང་ནང་ལུ་ཞག་སྦེ་སྫོད་དེ་སན་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་ ནདཔ་ཕྫོ་
བཞག་སའི་ཁང་མིག 

malformation ཚུལ་མིན་གྱི་
གཟུགས། 

གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གང་རུང་ ཚུལ་དང་མཐུན་སྦེ་མེདཔ། 

malignomy སྐྲན་རྡྫོག སྐྲན་ནད་ལུ་འགྱུར་བའི་ར་རྡྫོག 
malnourshied ོས་བཅུད་ཉུང་

བའི། 
ོས་བཅུད་ཉུང་བའི་སྐོར་ལས་སྫོན་པའི་ཁྱད་ཚིག 

malnutrition ོས་བཅུད་ཉུང་
བའི ་ན་ཚ། 

གཟུགས་ཁར་དགོ་པའི་ོས་བཅུད་ཚུ་ བཞེས་སྒོའི་རིགས་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ལས་འཐྫོབ་ཨིནམ་ལས་ བཞེས་སྒོའི་རིགས་མ་འདྲཝ་ མ་བོའ་
བར་ རིགས་གགག་དང་གཉིས་རྐྱངམ་གག་བོའ་སྫོད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
ནད་གཞི་འདི་འཐྫོབ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ ོས་བཅུད་ནན་པའི་
ོས་རིགས་མ་འདྲཝ་བོའ་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ། 

mandible འགྲམ་རུས་འྫོག་
མ། 

མ་མཁལ་རུ་ཏྫོ། 

mania འདྫོད་ཤུགས། འདྫོད་པ་ཤུགས་སྦེ་ཡྫོད་པ། ལཱ་ག་ག་གག་འབད་ི་གི་འདྫོད་པ་ཤུགས་
ཆེ་བ། 
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maniac འདྫོད་ཤུགས་ཅན། ལཱ་འབད་ིའི་འདྫོད་པ་ཤུགས་སྦེ་ཡྫོད་མི། 
manicure ལག་སེན་གསྫོ་

ཐབས། 
ལག་པའི་སེན་མྫོའི་བདག་འཛིན་འཐབ་ཐངས་དང་ སན་བཅོས་རིག་
པ། 

manicurist ལག་སེན་གསྫོ་
བཅོས་མཁས་
མཆོག 

ལག་པའི་སེན་མྫོའི་བདག་འཛིན་དང་ བོྫོ་ི་ནང་ལུ་མཁས་མཆོག་
སྦྱྫོང་ཡྫོད་པའི་མི། 

marijunna ཀེ་ཧང་།  བོྫོ་ལ་ཞིམ་རྩི་གནགཔྫོ་དང་འདྲ་བའི་སྔོ་ཤིང་གག མང་ཤྫོས་ཕགཔ་
གི་ལྫོ་སྦེ་བྱིནམ་ཨིན། དེ་ལུ་ཀེ་རྣམ་ཟེར་ཡང་སླབ་ཨིན། 

mark ཤུལ། རྨ་ལ་སྫོགས་པ་བཏྫོན་བའི་བཤུལ་ལུ་ལུས་པའི་ཤུལ། 
marrow  རྐང་། རུ་ཏྫོ་གི་ནང་ན་ཡྫོད་པའི་ཁྲག་གི་ཁམས་ཕན་དམརཔྫོ་བོྫོ་མི་གི་ཚི་ལུ། 

ལྫོ་ན་ཚྫོད་མ་སྨིན་ཚུན་ཚྫོད་ རྐང་འདི་ ཁྲག་གི་ཁམས་ཕན་དམརཔྫོ་
བོྫོ་ི་ལུ་ གཙྫོཝ་བཏྫོན ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ བཀྱག་ཡང་དམརཔྫོ་སྦེ་
འྫོངམ་ཨིན། ལྫོ་ན་ཚྫོད་སྨིན་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ཁམས་ཕན་དམརཔྫོ་
བོྫོ་དགོཔ་མེདཔ་ལས་ རྐང་འདི་ བཀྱག་སེརཔྫོ་ཚར་སུ་གགག་ལུ་
འགྱུར་འགྱོ་ཨིནམ་ད་ དེ་ཡང་ ཁམས་ཕན་འདི་ མང་ཆེ་བ་གག་ ཚི་
ལུ་ལུ་འགྱུར་འགྱོཝ་ཨིན། ཨིན་རུང་ རུ་ཏྫོ་ལ་ལུ་གགག་ནང་ལུ་ 
ཁམས་ཕན་དམརཔྫོ་འདི་ འཕྫོ་མཐུད་དེ་ར་སྫོདཔ་ཨིནམ་ད་ དེ་ཡང་
གཙྫོ་བྫོ་ ཁྲག་གི་ཁམས་ཕན་དམརཔྫོ་ལ་ལུ་གགག་མེདཔ་འགྱོ་དྫོ་
ཡྫོདཔ་ལས་ དེ་ཚུ་ ཚབ་བཙུགས་ིའི་དྫོན་ལུ་གནས་དགོཔ་ཨིན།  

masculine ཕྫོའི་རང་བཞིན། 
ཕྫོ་རྟགས། 

གཟུགས་ར་སྒོང་ཞིག་ཞིག་སྦེ་ཡྫོད་པ། 

masochism དྲག་སྫོད་འདྫོད་
སྦྱྫོང་། 

བང་བཙྫོང་སྟེ་འདྫོད་སྫོད་འབད་ཚུལ། 
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masocist དྲག་ཐྫོག་འདྫོད་
སྫོད་འབད་མི། 

སྫོབས་ཤུགས་གུ་བཀལ་ཏེ་ བང་བཙྫོང་གི་ཐྫོག་ལས་ འདྫོད་སྫོད་
འབད་མིའི་མི། 

massage ཧུམཕུར། གནྫོད་པ་ཕྫོག་ཡྫོད་པའི་ རའི་ཁམས་ཕན་ལྫོག་གསྫོ་ཐབས་ལུ་ སྣུམ་
དབུར་ཏེ་ འཕུར་ཞིནམ་ལས་འབད་བའི་སན་བཅོས་ ཡངན་ ནད་
གཞི་མེད་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ འཕྫོད་བསྟེན་གྱི་དྫོན་ལུ་ ཧུམ་ཅན་དང་
ཧུམ་མེད་ཀྱི་འཕུར་མཉེ་འབད་ི་ལུ་གོཝ་ཨིན།  

mastitis ཨོམ་ནད། ཨམ་སྲུའི་ཨོམ་དམརཔྫོ་འགྱོ་བའི་ཁར་ སྫོ་སྟེ་ན་ཟུག་རྐྱབ་པའི་ ན་ཚ་
གག 

masturbation བརྡར་བརྡུང་། བརྡར་བརྡུང་ི ། 
maternal ཨའི་གི།  མ་དང་འབྲེལ་བའི་དུས་སྫོན་ཟེར་དྫོ་བཟུམ། 
maternity སྐྱེ་མའི་གནས་

སྐབས། 
གཡྫོག་ན་སྫོད་མི་ཨམ་སྲུ་ཚུ་ལུ་ ཨ་ལུ་སྐྱེ་བའི་སྐབས་ལུ་ཐྫོབ་པའི་
ངལ་གསྫོ། ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སྐྱེ་མའི་ངལ་གསྫོ་འདི་ 
ཟླཝ་གསུམ་འཐྫོབ་ི་ཡྫོད། 

maternity 

ward 
ཨ་ལུ་སྐྱེ་སའི་ཁང་
མིག ཨ་ལུ་སྐྱེ་
སའི་སན་ཁང་།  

ཨ་ལུ་སྐྱེ་ས་དང་སྐྱེ་ཚར་ཞིནམ་ལས་སྫོད་སའི་ སན་ཁང་ཡངན་ སན་
ཁང་གི་ཡན་ལག་གག 

maxilla རུས་འཐེབ། ཐྫོད་རུས་དང་ལྷ་པའི་རུ་ཏྫོ། མིག་རུས་ཚུ་ལུ་ ཚུལ་དང་མ་མཐུན་པའི་ 
མམམ་སྦྲེལ་དང་ ཟུར་ཕྱྫོགས་སྦེ་སྐྱེ་བའི་རུ་ཏྫོ། 
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measles དམར་ཅནམ།  ནད་གཞི་འདི་ ནད་འབུབ་བཱི་རཱས་ལས་བརྟེན་ཏེ་འཐྫོབ་པའི་ འབུ་ི་
གི་ཉེན་ཁ་ཡྫོད་པའི་ནད་གཞི་གག་ཨིན། ནད་གཞི་འདི་འཐྫོབ་པའི་
རྟགས་མཚན་ཚུ་ཡང་ གྱངས་ཤུགས་རྐྱབ་ི། གློ་འབར་ི། ཨག་ཚི་
རྐྱབ་ི། སྤྫོ་རྫོ་ཐྫོན་ི་ཚུ་ཨིན། ནད་གཞི་འདི་ ཨག་ཚི་རྐྱབ་མི་དང་ 
གླ་འབར་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ནད་འབུབ་ཚུ་ རླུང་མ་གིས་འབག་སྟེ་ མི་
གགག་ལས་གགག་ལུ་འབུཝ་ཨིན། ནད་འདི་ སན་བཅོས་མ་འབད་
བ་གན་ གློ་ཚད་འཐྫོབ་ི་གི་ཉེན་ཁ་དང་ རྣམ་ཅོག་བྱ་རྡུག་འགྱོ་ི་གི་
ཉེན་ཁ་ཡང་ཡྫོད། ནད་གཞི་འདི་ བཀག་ཐབས་ཀྱི་སན་ཁབ་འདི་
གིས་ ནད་གཞི་འདི་འཐྫོབ་ི་ལས་བཀག་ཚུགས་པའི་ཁར་ ནད་
གཞི་འདི་གི་ གནྫོད་ཤུགས་ཡང་ མར་ཕབ་རྐྱབ་ཚུགསཔ་ཨིན། 

medicine གསྫོ་བའི།  
སན་བཅོས་ཀྱི། 

སན་བཅོས་དང་འབྲེལ་བའི་ཟེར་བའི་དྫོན། 

medical  གསྫོ་བའི།  
སན་གྱི། 

གསྫོ་བ་དང་འབྲེལ་བ། 

medical 

certificate 
གསྫོ་བའི་ལག་
ཁྱེར། 

གསྫོ་བའི་སན་ཁང་ཁ་ཐུགས་ལས་ ནད་གཞི་མེད་པའི་ངོས་ལེན་གྱི་
དྫོན་ལུ་ བྱིན་པའི་ལག་ཁྱེར། 

medical 

examiner 
ཤི་རྐྱེན་བརྟག་
དཔྱད་དྲུང་འཚྫོ། 

རྒྱུ་རྐྱེན་ག་ག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཤི་ཤིཝ་ཨིན་ན་རྟགས་དཔྱད་འབད་མི་གི་
དྲུང་འཚྫོ། 

medical library གསྫོ་བའི་དཔེ་
མཛྫོད། 

གསྫོ་བ་དང་འབྲེལ་བའི་དཔེ་དེབ་བཞག་སའི་མཛྫོད། 

medical officer གསྫོ་བའི་འགོ་
དཔྫོན། 

གསྫོ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་འགན་འབག་མིའི་འགོ་དཔྫོན། 

medical record གསྫོ་བའི་དྲན་ཐྫོ། མ་འྫོངས་ཀྱི་དྫོན་ལུ་ ནདཔ་དང་སན་ལ་སྫོགས་པ་དང་འབྲེལ་བའི་
སྐོར་ལས་ བཞག་པའི་ཐྫོ་ཡིག 
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medical room སན་གྱི་ཁང་མིག སན་ཁང་ནང་ལུ་ཡྫོད་པའི་ཁང་མིག 
medical ward སན་བཅོས་ནདཔ་

བཞག་ཁང་། 
སན་ཁང་ནང་ལུ་ ཞག་འབད་སྫོད་དེ་ སན་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་
ནདཔ་ཚུ་ བཞག་སའི་ཁང་མིག 

medicated སན་གྱི་བོྫོ་བའི། 
སན་བླུགས་པའི། 
སན་ནན་པའི། 

ནད་འབུབ་གང་རུང་བཀག་ཐབས་ཀྱི་དྫོན་ལུ་ སན་བླུགས་ཡྫོད་པའི་ོ་
འཐུང་གི་རིགས། 

medication སན་བཅོས། 
གསྫོ་ཐབས། 

སན་གྱི་ཐྫོག་ལས་ ནད་གཞི་གང་རུང་བཅོས་ཐབས་འབད་བ། 

medicinal སན་ནན།  
སན་གྱི། 

སན་གྱི་བཅུད་ནན་པའི་རིགས། དཔེར་ན་ སན་གྱི་ ཤིང་། 

medicinal herb སྔོ་སན། སན་བོྫོ་བཏུབ་པའི་ཧྫོད་དྫོའི་རིགས། 
medicine ༡ སན།  

༢ གསྫོ་བ་རིག་
པ། 

ནད་སྫོགས་དྲགས་ཐབས་ཀྱི་དྫོན་ལུ་ སྔོ་སན་གྱི་ཤིང་དང་ཧྫོད་དུ་ དེ་
ལས་ རས་སྦྱྫོར་ལ་སྫོགས་པ་གང་རུང་ལས་ བོྫོ་ཡྫོད་པའི་རས་
རིགས་དང་ གསྫོ་བའི་སླྫོབ་སྦྱྫོང་གི་ཆོས་ཚན་དེ་ལུ་ཡང་སླབ་ཨིན། 

medicine room སན་གྱི་ཁང་མིག སན་བཞག་སའི་ཁང་མིག 
medico དྲུང་འཚྫོ། སན་བཅོས་འབད་ིའི་སས་ཡྫོན་སྦྱང་ཡྫོད་པའི་མི། 
melanin ནག་ཁམས། ཉི་མའི་འྫོད་ནང་ཤ་བཀྱག་གྱུར་ཏེ་འགྱོ་མི་གི་ ཤའི་ནང་ལུ་ཡྫོད་པའི་

རས་ཁམས་གག 
membrane སྐྱི་པགས། གཟུགས་ཀྱི་ནང་ནའི་ ཆ་ཆས་གང་རུང་གི་ཕྱི་ཁར་ལས་ སྤུར་ཡྫོད་པའི་ 

ཤ་ དར་བཟུམ་འབད་མི་གག 
memory དྲན་པ། མི་གི་དཔྱད་རིག་དང་ བཟུང་རིག་ལུ་སླབ་ཨིན། 
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meningitis ཚཝ་མགུ་ནད། ཚཝ་མགུ་ནད་འདི་ ཀླད་པ་དང་སྒལ་ཚིག་གི་ཕྱི་ཁར་ལས་ དར་
བཟུམ་སྦེ་སྤུར་ཡྫོད་མི་འདི་ལུ་ ནད་གཞི་གང་རུང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཚ་
ཤུགས་རྐྱབ་པའི་ནད་གཞི་གག་ཨིན། ནད་གཞི་འདི་ ལྫོ་ན་སྨིན་པའི་
མི་ཚུ་ལུ་ ཉུང་སུ་ལས་བརྒལ་འབྱུང་ི ་མེདཔ་ཨིན། ནད་གཞི་འདི་
གཙྫོ་བྫོ་ ནད་འབུབ་བེག་ཊི་རི་ཡ་དང་ བཱི་རཱས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་འབྱུངམ་
ཨིན་རུང་ གཟུགས་ཁར་ནད་བཀག་གི་ནུས་པ་ཚད་གགག་ལས་
བརྒལ་མེད་པའི་མི་དང་། ས་དྲྫོད་ཚ་ས་ལུ་སྫོད་མི་ཚུ་ལུ་ ཧམ་སྤུ་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་ཡང་འཐྫོབ་ཨིན། ནད་གཞི་འདི་གཙྫོ་བྫོ་ ནད་འབུབ་ཚུ་གིས་ 
ཀླདཔ་སྐོར་རྐྱབ་ཡྫོད་པའི་ གསར་ཁུ་ནང་ལུ་འཛུལ་བའི་སྐབས་ལུ་
བྱུངམ་ཨིནམ་དང་ ནད་འབུབ་ཚུ་ ཀླད་པའི་ནང་ལུ་གཙྫོ་བྫོར་ 
ཀླདཔ་གཤག་བཅོས་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་འཛུལཝ་ཨིན་པའི་ཁར་ 
ཡམས་ནད་སྡུག་དྲག་ཡྫོད་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ ནད་འབུབ་འདི་ཚུ་
གིས་ ཐྫོད་པའི་རུ་ཏྫོ་ཆུང་ཀུ་ནང་ལས་ཡར་འཛུལ་ཏེ་ཀླད་པའི་ནང་འགྱོ་
མི་ལུ་བརྟྫོན་ཏེ་ཡང་ ནད་གཞི་འདི་འཐྫོབ་ཨིན། མི་ལ་ལུ་གགག་ལུ་ 
ཁྲག་ལས་བརྒྱུད་དེ་ ནད་འབུབ་འདི་ཀླད་པའི་ནང་ལུ་འཛུལཝ་ཨིན། 
གློའི་བའི་ཚད་ནད་ན་བའི་སྐབས་ལུ་ སན་བཅོས་དུས་ཚྫོད་ཁར་མ་
འབད་བ་གན་ ནད་འབུབ་འདི་ ཁྲག་ལམ་བརྒྱུད་དེ་སྦེ་ ཀླད་པའི་ནང་
འཛུལ་ཞིནམ་ལས་ ནད་གཞི་འདི་བཀལཝ་ཨིན། ནད་གཞི་འདི་
འཐྫོབ་པའི་རྟགས་མཚན་ཚུ་ཡང་ གཟུགས་ཀྱི་དྲྫོད་ཚད་ཡར་འཕར་
འགྱོ་ི་དང་ ལ་ལྐོག་ན་ཟུག་རྐྱབ་སྟེ་སྤར་མ་ཚུགས་འགྱོ་ི་ཚུ་ཨིན། 
ཨིན་རུང་ གཟུགས་ཀྱི་ནང་ལུ་ རང་བཞིན་གྱིས་ཡྫོད་པའི་ ནད་གཞི་
བཀག་ི་གི་ནུས་པ་ ནད་གཞི་ཨེཌསི་ལ་སྫོགས་པ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
མར་མམས་འགྱོ་ཡྫོད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཚ་བའི་མགུ་ནད་འདི་འཐྫོབ་པ་
གན་ ནད་གཞི་འདི་ འཐྫོབ་པའི་རྟགས་མཚན་ཚུ་ག་ི་ཡང་མི་སྫོནམ་
ཨིན། ནད་གཞི་འདི་འཐྫོབ་པའི་རྟགས་མཚན་ཚུ་འབྱུངམ་གག་ དེ་
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འཕྫོ་ལས་ སན་ཁང་ནང་འགྱོ་སྟེ་ སན་བཅོས་ཚུ་མ་འབད་བ་གན་ 
ཀླད་པའི་ནང་གི་ཁྲག་འགྱོ་སའི་ཁྲག་ར་ཚུ་ ཚ་ཤུགས་རྐྱབ་སྟེ་ ཀླད་
པའི་ནང་ལུ་ ཁྲག་ལངམ་སྦེ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མ་ཚུགས་མི་ལུ་བརྟེན་
ཏེ་ དྲན་མེད་འགྱོ་ི་གི་ཉེན་ཁ་སྫོམ་ཡྫོད། ནད་གཞི་གི་དྫོན་ལུ་ སན་
བཅོས་ཚུ་ཡང་ སྲིན་སན་གཏང་ཐྫོག་ལས་ སན་བཅོས་འབདཝ་ཨིན། 
ཨ་ལུ་ ཟླ་ངོ་གགག་ལས་ལྷག་མི་ཨིན་པ་གན་ ནད་གཞི་འདི་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་ རྣམ་ཅོག་བྱ་རྡུག་འགྱོ་ི་གི་ཉེན་ཁ་ཡྫོད། ནད་གཞི་འདི་
གིས་ ཀླདཔ་ལུ་གནྫོད་པ་མི་འབྱུང་ི ་གི་དྫོན་ལུ་ ནད་གཞི་འདི་ལས་
བརྟེན་ཏེ་ མྫོང་བའི་ཚ་ཤུགས་བཀག་ཐབས་ཀྱི་ སན་བཅོས་འབད་
དགོཔ་དང་། ཨ་ལུ་ཚུ་དུས་རིམ་བཞིན་དུ་ ནད་གཞི་འདི་ལས་ 
བཀག་ཐབས་ཀྱི་སན་ཁབ་ ཧི་མྫོ་ཕི་ལཱསི་བི་ ཟེར་མི་འདི་ རྐྱབ་དགོ། 

menopause ཟླ་ཁྲག་ཆད་པའི་
གནས་སྐབས། 

ཨམ་སྲུ་ཚུ་གི་བརྒྱུད་ལུ་ ཨ་ལུ་སྐྱེ་ི་གི་ནུས་པ་རྫོགས་པའི་གནས་
སྐབས་གག་ཨིནམ་ད། དེ་ཡང་ མང་ཤྫོས་ཨམ་སྲུ་སྐྱེ་ལྫོ་ ༥༠ 
ལངམ་ད་ ཟླ་ཁྲག་དེ་ཆདཔ་ཨིན། ཟླ་ཁྲག་ཆད་ཐངས་འདི་ཡང་ 
ཨམ་སྲུ་སྫོ་སྫོར་ལུ་མ་འདྲཝ་སྦེ་ཡྫོད། 

menses ཟླ་ཁྲག ཟླ་ཁྲག་འདི་ སྐྱེས་ལྫོ་༡༢དང་༡༥འི་བར་ནང་འྫོངམ་ཨིན་རུང་ ཨམ་སྲུ་
ལ་ལུ་གག་ལུ་ ཧ་ཤྫོས་སྐྱེ་ལྫོ་༡༠ཐམ་ལངམ་དང་འྫོང་ི ་དང་ ཕྱི་པ་
གན་ སྐྱེ་ལྫོ་ ༢༠ ལངམ་ད་ཡང་འྫོང་ི ་ཡྫོདཔ་ཨིན། ཟླ་ཁྲག་འྫོང་
བའི་དུས་ཡུན་གྱི་རིང་ཐུང་ཡང་མ་འདྲཝ་འབད་ཡྫོད། ཨམ་སྲུ་ལ་ལུ་
གག་ལུ་ ཉུང་ཤྫོས་ཉིན་གྲངས་༣གྱི་རིང་ལུ་འྫོང་ི ་དང་ མཐྫོ་ཤྫོས་ཉིན་
གྲངས་༡༠ཚུན་འྫོངམ་ཨིན། 

men's room ཕྫོའི ་གསང་སྫོད། མི་མང་འཛྫོམས་ས་ལུ་ཕྫོ་མྫོ་གཉིས་སྫོ་སྫོར་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་སའི་
གསང་སྫོད་སྫོ་སྫོར་འབད་ཡྫོད་མི་གི་ནང་ལས་ ཕྫོ་སྐྱེས་ཚུ་གི་གསང་
སྫོད་འདི་ལུ་ ཕྫོའི་གསང་སྫོད་ཟེར་སླབ་ཨིན། 
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mensuration ཟླ་ཁྲག་ཐྫོན་པ། ཨམ་སྲུ་ཚུ་གི་ཟླ་ཁྲག་ཐྫོན་པའི་དྫོན། 
mental སེམས་ཀྱི། 

སེམས་དང་འབྲེལ་
བའི། 

གཟུགས་ལུ་འབྱུང་བའི་ནད་གཞི་དང་ ཆང་དང་སྫོ་རས་ལ་སྫོགས་པའི་
ོས་ཀྱིས་ ཀླདཔ་དང་དྫོན་ཧིང་གི་ར་ཁམས་ལུ་གནྫོད་དེ་ འཚབ་
འཚུབས་དང་འཆལ་འཆོལ་འབད་བའི་སེམསཁམས་ཀྱི་ནད་གཞི། 

micro 

organism 
ཕ་འབུབ། ཆེ ་སལ་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱིས་ མ་གཏྫོགས་སྤྱིར་གཏང་མི་ཏྫོག་གིས་ མ་

མཐྫོང་བའི་འབུབ་ཆུང ་ཀུ།  
microbe ཕ་འབུབ། མིག་གིས་མ་མཐྫོང་བའི་འབུབ། 
micro-biologist ཕ་འབུབ་མཁས་

མཆོག 
མིག་གིས་མ་མཐྫོང་བའི་སྲིན་འབུབ་གི་སྐོར་ལས་ མཁས་མཆོག་སྦྱང་
ཡྫོད་མི། 

microbiology ཕ་འབུབ་རིག་པ། མིག་ཏྫོ་གིས་མ་མཐྫོང་བའི་ ཕ་འབུབ་ཀྱི་སྐོར་ལས་མཁས་པ་སྦྱྫོང་ི ་གི་
ཆོས་ཚན་རིག་པ། 

micro 

chemistry 
ཕ་རབ་རས་སྦྱྫོར་
རིག་པ། 

ཕ་རབ་རས་སྦྱྫོར་གྱི་སྐོར་ལས་སྦྱྫོང་ི ་གི་ཆོས་ཚན་རིག་པ། 

microscope ཕ་མཐྫོང་སལ། མིག་ཏྫོ་གིས་ མ་མཐྫོང་མི་ཚུ་ མཐྫོང་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་ཡྫོད་པའི་
སལ། 

microscopic ཕ་གཟུགས་ཀྱི། ཕ་མཐྫོ་སལ་གྱིས་བལ་དགོ་པའི་གཟུགས། 
middle finger དགུང་མཛུབ། ལག་པའི་མཛུབ་མྫོ་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་སྦུག་གི་མཛུབ་མྫོ་རིང་ཤྫོས། 
migraine མགུ་ནད་ཚབས་

ཆེན་གག 
མགུ་ཏྫོ་གི་ན་ཟུག་གི་གྲལ་ལས་ ཚབས་ཆེན་གག་ཨིནམ་དང་ དེ་ཡང་ 
གཙྫོ་བྫོ་མགུ་ཏྫོ་ནང་ལུ་ཡྫོད་པའི་ རའི་གུ་ཟུག་རྐྱབ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་
ཨིན། མགུ་ཏྫོ་གི་ན་ཟུག་འདི་ རྒྱུ་ར་ཚུ་ནང་ལས་ འཐྫོན་པའི་རས་
སྦྱྫོར་ཚུ་གིས་ ཁྲག་ར་གུར་སྤུར་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་བྱུངམ་ཨིན། དེ་ཡང་ 
རས་སྦྱྫོར་འདི་གིས་འབད་ ཚ་ཤུགས་རྐྱབ་ི་དང་ན་ཟུག་རྐྱབ་ི། དེ་
ལས་ ཁྲག་ར་སྫོ་བཅུག་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ན་ཟུག་རྐྱབ་ཨིན། དེ་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་ རྒྱུ་མ་ནང་གི་ར་ཚུ་གི་ལཱ་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
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ཁམས་ཕྫོགས་རྐྱབ་ི་དང་ ཆབ་གསང་བཤལ་ི་ཚུ་བྱུངམ་ཨིན་ལས་ 
དེ་གིས་འབད་ སན་བོའ་རུང་ཁ་ལུ་སྐྱུག་སྟེ་ རྒྱུ་མ་ནང་ཧྫོད་མ་
ཚུགསཔ་བོྫོཝ་ཨིན། དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ར་ཚུ་ཁྲག་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་
ནུས་ཤུགས་ཡང་ མར་མམས་འགྱོཝ་ལས་ གཟུགས་ཀྱི་པགས་ཀོ་གི་
བཀྱག་སེར་ཐང་ཐང་འགྱོ་ི་དང་ རྐང་ལང་ཚུ་ དྲྫོད་མེདཔ་འགྱོཝ་
ཨིནམ་མ་ཚད་ འྫོད་མཐྫོང་ས་དང་ སྒྲ་གོ་ས་མེད་འགྱོ་བའི་ཁར་ 
མིག་ཏྫོ་ཡང་གསལ་རི་རི་མེདཔ་འགྱོ་ཨིན། ཚ་བའི་གུ་ནད་འདི་འཐྫོབ་
པའི་རྟགས་མཚན་ཚུ་ཡང་ མགུ་ཏྫོ་གི་ན་ཟུག་དང་གགག་ཁར་ 
ཁམས་ཕྫོགས་རྐྱབ་ི། ཁ་ལས་སྐྱུགས་ི། ཆབ་གསང་བཤལ་ི། 
རྐང་ལག་ཚུ་དྲྫོད་མམས་འགྱོ་ི། འྫོད་ལུ་བལ་མི་ཚུགས་ི ་དང་སྒྲ་གོ་
ས་མེདཔ་འགྱོ་ི། མིག་ཏྫོ་གསལ་རི་རི་མེདཔ་འགྱོ་ི་ཚུ་ཨིན། ཚ་
བའི་མགུ་ནད་ཚུབས་དྲག་འདི་ གཙྫོ་བྫོ་ ར་ཁམས་མ་བདེ་མི་དང་ 
སབས་གག་ལུ་འབྱུང་བའི་སྐབས་ཀྱི་ནད་གཞི་གག་ཨིན། མགུ་ནད་
འདི་འཐྫོབ་པའི་སྐབས་ལུ་ གཟུགས་ངལ་འཚྫོ་ི་ ཁྱེགས་ཚུ་བཀལ་
ཐྫོག་ལས་ དྲྫོད་ཤུགས་མར་ཕབ་རྐྱབ་ི ་ཚུ་ཨིནམ་དང་། གལ་སྲིད་ 
མལ་ཏེ་མིག་ལྫོག་ཚུགས་པ་གན་འདི་གིས་ཕན་སྫོམ་རང་ཐྫོགས་
ཚུགསཔ་ཨིན། ནད་གཞི་འདི་ དྲག་ཐབས་ལུ་ གཏམ་ཁུ་འཐུང་ི ་
མི་འྫོང་པའི་ཁར་ ཨོམ་ལས་ཐྫོན་པའི་ོས་རིགས་དར་ཚིལ་ལ་སྫོགས་
པ་ཚུ་བོའ་ི། ཆང་འཐུང་ི ། སར་གོ་དང་ དེ་དང་རིགས་འབྲེལ་
བའི་ ཤིང་འབས་ཚུ་བོའ་ི་མི་འྫོང་། དུས་ཚྫོད་ལངམ་འབད་མལ་ི་
དང་ ལུས་སྦྱྫོང་འབད་བ་གན་ ནད་གཞི་འདི་ལས་བཀག་ཚུགས། 

milk ཨོམ། ཨ་ལུ་བྱིན་ིའི་ ཨའི་གི་ཨོམ་དང་ བའི་ཨོམ། 

mind སེམས། མནྫོ་བསམ་གཏང་ི འི་སེམས། 
minor ན་ཆུང་། ལྫོ་དང་ན་ཚྫོད་མ་སྨིན་མི། སྐྱེས་ལྫོ་ ༡༨ མན་ཆད་འབད་མིའི་ཨ་ལུ། 
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minor 

treatment 
སན་བཅོས་ཆུང་
རིགས། 

ནད་གཞི་ཆུང་ཀུའི་རིགས་ཀྱི་སན་བཅོས། 

miscarriage མངལ་ཤྫོར། མངལ་ཤྫོར་ཟེར་མི་འདི་ མངལ་ནང་ལུ་ཆགས་སྟེ་ཡྫོད་པའི་ཨ་ལུ་འདི་
ཟླཝ་མ་ཚངམ་ལས་ཤྫོར་བའི་དྫོན་ཨིན། རྐྱེན་ངན་འདི་ མང་ཤྫོས་
གག་ར་ ཨ་ལུ་ཕྫོཝ་ནང་ལུ་ཆགས་ཚར་ཞིནམ་ལས་ བདུན་ཕག་
༡༣གི་ནང་འཁོད་ལུ་བྱུངམ་ཨིན། མངལ་ཤྫོར་འདི་ རྒྱུ་མཚན་མང་
རབས་གག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་སྲིདཔ་ལས་ མངལ་ཤྫོར་མང་ཤྫོས་གག་ 
རྒྱུ་མཚན་ག་ག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བྱུང་བྱུངམ་ཨིན་ན་ སས་ཚུགས་པར་ལཱ་
ཁག་ཡྫོད། མངལ་ཤྫོར་འདི་ མང་ཤྫོས་ར་ རིགས་རྒྱུན་ཁམས་ཕན་
ཚུལ་མཐུན་མེད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ ་བྱུངམ་ཨིན། རིགས་རྒྱུན་ཁམས་ཕན་
ཚུལ་མཐུན་མེད་མི་འདི་ཡང་མང་ཤྫོས་གག་ བུ་སྫོན་སྐྱོན་ཅན་ཡྫོད་མི་
ལུ་བརྟེན་ཏེ་བྱུངམ་ཨིན། མངལ་ཤྫོར་བྱུང་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་
ཡང་ གཟུགས་ཁར་ལུ་ཡྫོད་པའི་སྫོབས་ཀྱི་རས་འདི་ལུ་ དཀའ ་ངལ་
ཡྫོད་མི་དང་ ནད་གང་རུང་འབུ་མི། ཡངན་ སྐྱེ་རྒྱུན་འཕྫོད་བསན་ལུ་
བྱ་སབས་མ་བདེཝ་བྱུང་མི། གཏམ་ཁུ་དང་ སྫོས་རས་སྫོད་མི། ོས་
བཅུད་ལངམ་སྦེ་མ་འཐྫོབ་མི། ཇ་དང་ཀོ་ཕི་གི་ མངར་རས་ཀེ་ཕིན་  
(caffeine)ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་སྫོད་མི། དུག་པའི་རས་སྦྱྫོར་གཞན་
སྫོད་མི། བུ་སྫོན་མངལ་ནང་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་འབད་མ་ཚུད་མི་ཚུ་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་ཡང་ མངལ་ཤྫོར་གྱི་དཀའ་ངལ་འདི་བྱུངམ་ཨིན། མངལ་
ཤྫོར་བྱུང་ི ་གི་རྟགས་མཚན་ཚུ་ཡང་ སྐེདཔ་མགུ་ལུ་སྐྱེ་ཟུག་བཟུམ་སྦེ་
ཟུག་རྐྱབ་ི། གཟུགས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད་མར་འབབ་འགྱོ་ི། མྫོ་མཚན་
ནང་ལས་ལྷབ་བཟུམ་དཀརཔྫོ་དང་ ཤ་ཁ་བཟུམ་འཐྫོན་ི། དུས་ཡུན་
སྐར་མ་ ༢༠ ལས་ ༣༠ གི་བར་ན་ ཕྫོཝ་སྒྲིལ་ཏེ་ ན་ཟུག་རྐྱབ་ི་
ལ་སྫོགས་པ་ཚུ་བྱུངམ་ཨིན། གལ་སྲིད་ ཨམ་སྲུ་ཨ་ལུ་ཆགས་ཡྫོད་
མི་གག་ལུ་ རྟགས་མཚན་དེ་ཚུ་བྱུང་པ་གན་ དེ་འཕྫོ་ལས་  སན་
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ཁང་ནང་འགྱོ་སྟེ་ བརྟག་དཔྱད་འབད་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ། མངལ་
ཤྫོར་འདི་ མི་བྱུང་ི ་གི་ཐབས་ལུ་ དུས་རྒྱུན་དུ་ ལུས་སྦྱྫོང་འབད་ི། 
བཞེས་སྒོ་བཅུད་ཅན་བོའ་ི། སེམས་ལུ་ཚ་གྱང་ཕྫོགས་མ་བཅུག་
པར་བཞག་ི། གཟུགས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད་འདི་ ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་ 
བཏགས་མ་བཅུག་པར་བཞག་ི། ཏམ་ཁུ་མ་འཐུང་པར་ ཡངན་ 
ཏམ་ཁུ་འཐུང་སར་མ་སྫོད་ི། ཕྫོཝ་ལུ་གནྫོད ་སྐྱོན་ཕྫོགས་མ་བཅུག་
པར་བཞག་ི། ཆང་མ་འཐུང་པར་སྫོད་ི། སན་གཞན་མ་བོའ་བའི་
ཧེ་མ་ དྲུང་འཚྫོ་དང་ཕྱེད་དེ་ བོའ་བཏུབ་མི་བཏུབ་དྲི་དཔྱད་འབད་་
ཏེ་བོའ་ི། རས་སྦྱྫོར་ཀེ་ཕིན་ (caffeine) ཡྫོད་པའི་ རས་
རིགས་མ་སྫོད་པར་བཞག་ི། འྫོད་རླབས་དང་གློག་པར་བཏབ་ི། དེ་
ལས་ འབུ་ཉེན་ཅན་གྱི་ནད་གཞི་ཚུ་ལས་ འམམས་དགོཔ་འདི་ཁག་
ཆེཝ་ཨིན། 

misdiagnosis ནད་ངོ་འཛྫོལ་བ། 
བརྟག་ཞིབ་འཛྫོལ་
བ། སན་བཅོས་
འཛྫོལ་བ། 

ནད་གཞི་ཕྱི་འགྱུར་སྦེ་ངོས་བཟུང་འབད་བ། 

molar ཕུག་སྫོ།  
འགྲམ་སྫོ། 

སྫོ་ སུམ་ཅུ་སྫོ་གཉིས་ལས་ ཁའི་ གི་ཁུག་ནང་ལུ་སྐྱེས་བའི་སྫོ། 

mole རྨེ་བ། ཧིང་ནག གཟུགས་ཀྱི་པགས་ཀོ་གང་རུང་ལུ་ སྐྱེས་བའི་ནག་ཐིག 
mortality ཤི་ཚད་ཀྱི། རྐྱེན་ངན་དང་ རྒྱུ་རྐྱེན་གང་རུང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དུས་ཚྫོད་གག་ནང་ལུ་ཤི་

བའི་ཚད་གཞི་བརྒྱ་ཆའི་ཐྫོག་ལས་བཏྫོན་པའི་ཚད། དཔེར་ན་ བད་
ཀན ་གློ་གཅོང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཤི་བའི་ཚད་འདི་ ༢:༡ ཨིན་མས་ཟེར་བ་
གན་ བད་ཀན་གློ་གཅོང་ན་མི་གཉིས་ཡྫོད་པ་གན་འདི་ནང་ལས་གགག་
འདི་ ཤི་རྐྱེན་བྱུངམ་ཨིན་མས་ཟེར་བའི་དྫོན་ཨིན། 
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mortality rate ཤི་ཚད། རྐྱེན་ངན་དང་ རྒྱུ་རྐྱེན་གང་རུང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དུས་ཚྫོད་གག་ནང་ལུ་ཤི་
བའི་ཚད། 

mosquito གོན་དྫོམ། གནམ་བྱཱར་ ཚར་དྲྫོད་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སྐྱེས་བའི་སྫོག་ཆགས་གག 
གོན་དྫོམ་གྱིས་སྫོ་བཏབ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ནད་གཞི་ཚུ་ཕར་ཚུར་
བཀལཝ་ཨིན། དཔེར་ན། ཚད་ནད། ནད་གཞི་ཨི་སྫོ་ལ་ལ་སྫོགས་
པ་བཟུམ། གོན་དྫོམ་གྱིས་ སྫོ་བཏབ་ི་ལས་བཀག་ཐབས་ལུ་ 
རང་གི་མཐའ་འཁོར་ཧིང་སངས་ས་སྦེ་སེལ་བཞག་ི། ཆུ་འཁྱིལ་ཡྫོད་
མི་ཚུ་སེལ་ཏེ་གཏང་ི ། ཆུ་བཟེད་ཡྫོད་པའི་ཧྫོད་ཆས་ཚུ་ཡང་ཁབ་ཏྫོག་
རྐྱབ་སྟེ་བཞག་ི། ཕྱི་ཁར་འགྱོཝ་དང་གོ་ལ་ལགཔ་རིངམྫོ་ཚུ་གྱོན་ི་
དང་ གོན་དྫོམ་བཀག་ཐབས་ཀྱི་སན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 
གོན་དྫོམ་གྱིས་སྫོ་བཏབ་མི་འདི་གིས་ ཚད་པའི་ནད་གཞི་རྐྱངམ་
གག་མིན་པར་ གཞན་ནད་གཞི་ཚུ་ཡང ་ཕར་ཚུར་བཀལཝ་ཨིན། 

mosquito net སིར་རས། གོན་དྫོམ་ལས་སྐྱོབས་ཐབས་ལུ་ ཕྱི་རུ་མལཝ་དང་བཀབ་པའི་སིར་
རས། 

mother ཨའི། རང་སྐྱེས་བའི་ཕམ། 
mother's 

training unit 
ཨའི་གི་སྦྱྫོང་
བརྡར་སྡེ་ཕན། 

ཨ་ལུའི་ཨ་ཚུ་ལུ་ ཨ་ལུ་ཆགས་ཡྫོད་པའི་སྐབས་དང་ ཨ་ལུ་སྐྱེས་
ཞིནམ་ལས་ ཨ་ལུ་བདག་འཛིན་འཐབ་ཐངས་ལ་སྫོགས་པ་དང་ 
གཞན་ སླབ་བྱ་སྫོགས་དང་ སྦྱྫོང་བརྡར་སྫོགས་བྱིན་མི་གི་གི་སྡེ་ཕན། 

motionless སྤར་ི་མེདཔ། གཟུགས་ཧྲིལ་པྫོ་ཡངན་ ཡན་ལག་གང་རུང་ སྤར་ི་མེད་པའི་དྫོན། 
དེ་ཡང་ གཟུགས་ལུ་ ནད་གཞི་དང་གཞན་གནྫོད་སྐྱོན་ཕྫོགས་མི་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་བྱུངམ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ སན་བཅོས་ཚུ་ཡང་ རྒྱུ་རྐྱེན་
ལུ་བརྟེན་པའི་སན་བཅོས་འབད་དགོ། 
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motion 

sickness 
འགུལ་ནད། མང་སུ་སྤརཝ་ད་དང་ འགྲུལ་འཁོར་ནང་འགྱོཝ་ད་ ཁ་ལས་སྐྱུག་

པའི་ནད་གཞི། འགུལ་ནད་འདི་གཙྫོ་བྫོར་ འགྲོ་འགྲུལ་འབད་བའི་
སྐབས་ལུ་ མིག་ཏྫོ་གི་མཐྫོང་མི་དང་རྣམ་ཅོག་གི་གོ་མི་གཉིས་ མཐུན་
མ་ཚུགས་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་མྫོངམ་ཨིན། འགུལ་ནད་འཐྫོབ་པའི་རྟགས་
མཚན་ཚུ་ཡང་ གཟུགས་སྐྱ་ཐལ་ཐལ་འགྱོ་ཞིནམ་ལས་ ཁ་ལས་
སྐྱུགས་ི། དབངམྫོ་ངལ་ི། ཚདཔ་འཐྫོན་ི་ས་སྫོགས་པ་ཚུ་བྱུངམ་
ཨིནམ་དང་། དེ་གི་ བཤུལ་ལས་ མགུ་གཡུག་འཁོར་ི། ཕྫོཝ་མ་
བདེཝ་འགྱོ་ི། ཁ་ལས་ཚིལ་མ་ཆད་ི་མེད་པར་འཐྫོན་ི། ཁམས་
ཕྫོག་རྐྱབ་ི། ཁ་ལས་སྐྱུགས་ི ་ཚུ་ཡང་བྱུངམ་ཨིན། འགུལ་ནད་འདི་
ལས་བཀག་ཐབས་ཀྱི་དྫོན་ལུ་ ཁམས་ཕྫོག་མི་རྐྱབ་ི་གི་སན་དང་ 
ཁ་ལས་མི་སྐྱུག་ི་གི་སན་མང་རབས་གག་ཡྫོད། དེ་འབདཝ་ལས་ 
འགྲོ་འགྲུལ་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ དྲུང་འཚྫོ་དང་ཕྱེད་དེ་ སན་
བཅོས་ཚུ་འབད་དགོ། དེ་སྦེ་ དྲུང ་འཚྫོ་དང་ཕྱེད་དགོ་མི་འདི་ཡང་ 
འགུལ་ནད་ལས་བཀག་ཐབས་ཀྱི་སན་ལ་ལུ་གག་ ཨ་ལུ་དང་ཨམ་སྲུ་
བུ་ཆདམ། མཆིན་པའི་ནད་གཞི་ཡྫོད་མི་དང་ ལྒང་འཕུ་ལུ་ནད་གཞི་
ཡྫོད་མི་ཚུ་གིས་ བོའ་མ་བཏུབ་མི་ཡྫོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། སན་
གྱི་ཐྫོག་ལས་མིན་པར་ འགུལ་ནད་འདི་ལས་བཀག་ཐབས་ཚུ་ཡང་ 
གནམ་གྲུ་འཕུར་འགྲུལ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འགུལ་ཤུགས་གནམ་
མེད་ས་མེད་ མ་ཕྫོགས་པའི་སྫོད་ཁྲི་གུར་སྫོད་ི། སྣུམ་འཁོར་ནང་
འབད་བ་གན་ གདྫོང་ཁའི་སྫོད་ཁྲི་གུར་སྫོད་ི། གྲུ་ནང་ལུ་འབད་བ་
གན་ སྦུག་ནང་ལུ་སྫོད་དགོཔ་ཨིན། འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་སྐབས་ལུ་ ཐག་
ཉེ་སར་མེན་པར་ ཐག་རིང་སར་བལ་སྫོད་དགོཔ་དང་ མིག་ཏྫོ་བཙུམ་
སྟེ་སྫོད་ི། དཔེ་དེབ་ལྷག་ི་ཚུ་སྤང ་དགོཔ་དང་ འགྲོ་འགྲུལ་མ་
འབད་བའི་དུས་ཡུན་ ཆུ་ཚྫོད་༢༤འི་ནང་འཁོད་ལུ་ བཞེས་སྒོ་ག་
འཐྫོབ་བོའ་ི་དང་ ཆང་གི་རིགས་འཐུང་ི ་ཚུ་སྤང་དགོ། 
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mouth ཁ། ཁ་སླབ་ི་དང་ བཞེས་སྒོ་ོ་སའི་གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག 
mouth ulcer ཁ་རྨ། ཁ་ནང་གི་རྨ། ཁ་ནང་གི་རྨ་ འདི་ ཨ་ལུ་དང་མི་གཞྫོནམ་ཚུ་ལུ་མང་སུ་

འཐྫོབ་ཨིན། རྨ་ འདི་གཙྫོ་བྫོར་ བཞེས་སྒོ་ཚ་ཏྫོམ་བོའ་མི་དང་འཐུང་
མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཁ་ནང་ན་གི་པགས་ཀོ་ཞུར་གཏང་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་
འཐྫོབ་ཨིནམ་ཚད་ ཁའི་ནང་ན་གི་ པགས་ཀོ་གུར་སྫོ་བཏབ་མི་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་རྨ་ བཏྫོན་མི། སྫོ་དཀྲུག་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ སའི་ཉིའུ་གུ་རྨ་
བཏྫོན་མི། ཁ་སྐམ་ཐག་ཆོད་མི། ོས་བཅུད་བི་ཊ་མིན་དང་ མི་ི་
རཱལ་ལངམ་མེད་མི་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཁ་རྨ་ འདི་འཐྫོནམ་ཨིན། ཁ་ནང་ལུ་ 
རྨ་ འཐྫོན་ི་གི་རྟགས་མཚན་ཚུ་ཡང་། ཁ་ནང་ན་ལུ་ ཆུ་འབུར་བཀལ་
ི་འདི་ཨིན། ཁ་ནང་གི་རྨ་ འདི་ བདུན་ཕག་གགག་དང་གཉིས་ཀྱི་བར་
ནང་ སན་བཅོས་མ་འབད་རུང་ དྲག་ཚུགསཔ་ཨིན་རུང་ རྨ་ འདི་
འཐྫོན་པའི་སྐབས་ལུ་ སན་བཅོས་འབད་བ་གན་ འདི་གིས་རྨ་ འདི་
ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་འདི་ མར་ཕབ་རྐྱབ་ཚུགསཔ་ཨིན་
པའི་ཁར་ རྨ་ཚུ་ཡང་མགྱོགས་པར་དྲག་ཚུགསཔ་ཨིན། 

mouth wash ཁ་བཤལ་སན་ཆུ། ཁ་བཤལ་ི་གི་སན་ཆུ་འདི་གིས་ ཁ་ནང་ལུ་ རྨ་ལེ་ཤ་འབད་འཐྫོན་
པའི་སྐབས་ལུ་ ཁའི་གྱི་ཁུག་ནང་ལས་ཕར་སན་གཞན ་གྱིས་ བདའ་
མ་ཟུན་མི་ཚུ་ལུ་ ཁ་བཤལ་སན་ཆུ ་འདི་གིས་ ཕན་ཐྫོགས་ཚུགས་ི་
ཨིནམ་དང་ སན་ཆུ་འདི་གིས་ནད་འབུབ་བེག་ཊི་རི་ཡ་གི་ གནྫོད་སྐྱོན་
ལས་ཡང་བཀག་ཚུགསཔ་ཨིན། 

mucus ལྷབ། ལྷ་པ་ནང་ལས་ཐྫོན་པའི་ཁུ་བ། 
multiple 

sclerosis 
དབང་རའི་ནད་
གག 

དབང་ར་ལྟེ་བའི་ ར་གང་རུང་ལུ་གནྫོད་པའི་ནད་གཞི་གག་ཨིན། ནད་
གཞི་འདི་གིས་ གཙྫོ་བྫོ་ ཀླདཔ་དང་ གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གཞན་
ཚུ་གི་བར་ན་ དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ་གག་ནང་ལུ་ ཚྫོར་བ་བྱུང་ཚུགས་པའི་
ནུས་པ་ཡྫོད་པའི་ཚིལ་ལུ་ དབང་རའི་སྐོར་ར་རྐྱབ་སྟེ་ཡྫོད་མི་ཚུ་ 
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གནྫོད་པ་ཕྫོག་པའི་ནད་གཞི་གག་ཨིན། ནད་གཞི་འདི་ ངོས་བཟུང་
ཚུགས་པར་ལཱ་ཁག་གག་ཨིནམ་དང་ དྲུང་འཚྫོ་ཚུ་གིས་ ནད་གཞི་
འདི་ ངོས་བཟུང་ི ་དྫོན་ལུ་ ནདཔ་འདི་གིས་ བཤད་པའི་ན་ཐངས་
ཀྱི་ལྫོ་རྒྱུས་ཚུ་དང་ ཕྱི་གཟུགས་ཀྱི་བརྟག་དཔྱད་དང་ ཁྲག་གི་བརྟག་
དཔྱད། ཆབ་གསང་བསྡུས་པའི་བརྟག་དཔྱད། སྒལ་ཚིགས་ནང་ལུ་
ཡྫོད་པའི་ ཆུ་དང་ཁྲག་གི་བརྟག་དཔྱད་འབད་ཐྫོག་ལས་ནད་གཞི་འདི་
ངོས་འཛིན་འབད་དགོ་པའི་ཁར་ དེ་དང་གགག་ཁར་   འཕྲུལ་ཆས་
ཀྱི་ཐྫོག་ལས་ ཀླདཔ་དང་ སྒལ་ཚིགས་ཀྱི་པར་ལེན་ཏེ་ དེ་གཉིས་
ནང་འགྱུར་བ་ཚུ་ ག་འདེ་འབད་རང་བྱུང་ཡྫོདཔ་ཨིན་ན་བརྟག་དཔྱད་
འབད་བའི་གྲུབ་འབས་ཚུ་ ག་བསྡུར་རྐྱབ་སྟེ་ བལ་དགོཔ་མ་ཚད་ 
དེ་ཚུ་ཡང་ ར་ནད་ལུ་མཁས་པའི་དྲུང་འཚྫོ་ཚུ་གིས་འབད་དབྱེ་ཞིབ་
འབད་དགོ། ནད་གཞི་འདི ་འཐྫོབ་པའི་རྟགས་མཚན་ཚུ་ཡང་ རང་
སྫོའི་གཟུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མ་འདྲ་ལེ་ཤ་བྱུང་སྲིད་ི་ཨིན། དཔེར་
ན་ མི་ལ་ལུ་གགག་ལུ་ ནད་གཞི་འདི་འཐྫོབ་པའི་སྐབས་ལུ་ མིག་ཏྫོ་
ལེགས་ཤྫོམ་མ་མཐྫོངམ་འགྱོ་ི། ཚྫོར་བ་མྱེདཔ་འགྱོ་ི། མི་ལ་ལུ་
གགག་ལུ་ ལྫོ་ལས་བཅད་དེ་གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གང་རུང་སྤར་མ་
ཚུགསཔ་འགྱོ་ི་དང་། ལ་ལུ་གག་ལུ་གཟུགས་མ་པ་ལས་སྤར་མ་
ཚུགས་འགྱོ་ི་ཡང་ཡྫོདཔ་ཨིན། མི་ལ་ལུ་གག་ལུ་ ནད་གཞི་འདི་
འཐྫོབ་སྟེ་ཡྫོད་རུང་ རྟགས་མཚན་ཚུ་ག་ི་ཡང་མ་བྱུང་པར་ མི་ཚེ་
གགག་སྫོད་མི་ཡང་ཡྫོད། རྒྱུ་མཚན་འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ནད་འདི་ངོས་
བཟུང་ི ་ལུ་ལཱ་ཁག་ཡྫོདཔ་ཨིན། 
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mumps སའི་རྣག་ཐྫོལ། 
ོ་ལབ་སྫོ་ནད། 

སའི་རྣག་ཐྫོལ་ ཡངན་ ོ་ལབ་སྫོ་ནད་ཟེར་བའི་ ནད་གཞི་འདི་ 
ནད་འབུབ་བཱི་རཱས་ (mumps virus)ཟེར་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
འཐྫོབ་ཨིན། ནད་གཞི་འདི་ མི་ཆེ་ཆུང་མེད་པ་ག་ར་ལུ་འཐྫོབ་ཨིནམ་
དང་ དེ་ཡང་ གཙྫོ་བྫོ་ནད་གཞི་འདི་ལས་བཀག་ཐབས་ཀྱི་སན་ཁབ་
མ་བཙུགས་མི་ཚུ་ལུ་འཐྫོབ་ཨིན། ནད་གཞི་འདི་འཐྫོབ་པའི་རྟགས་
མཚན་ཚུ་ཡང་ དྲྫོད་འབར་རྐྱབ་ི་དང་། མགུ་ཏྫོ་ན་ི། རའི་གུ་ན་
ཟུག་རྐྱབ་ི། བཞེས་སྒོ་བོའ་དགོ་མ་མཐྫོཝ་འགྱོ་ི་ཚུ་དང་གགག་
ཁར་ རྣམ་གག་གི་ འྫོག་ལས་མར་ོ་ལབ་སྫོ་ི་ཚུ་ཨིན། ནད་གཞི་
འདི་གི་ གནྫོད་སྐྱོན་ཚབས་ཆེ་ཤྫོས་ཚུ་ཡང་ ལྷིགཔ་རྡྫོག་སྫོ་ི་ 
ཀླདཔ་དང་ སྒལ་ཚིགས་སྐོར་ར་རྐྱབ་སྟེ་ཡྫོད་པའི་ར་རྒྱུས་ལུ་ ཚ་
ཤུགས་རྐྱབ་ི། ཨོམ་དང་བུ་ཚང་ནང་ལུ་ཚ་ཤུགས་རྐྱབ་ི། ཨ་ལུ་
ཆགས་ཡྫོད་མི་གི་ཨམ་སྲུ་ཨིན་པ་གན་ ཟླཝ་མ་ཚངམ་ལས་ ཨ་ལུ་
ཤྫོར་ི། རྣམ་ཅོག་བྱ་སྡུག་འགྱོ་ི་གི་ཉེན་ཁ་ཚུ་ཡྫོདཔ་ཨིན། ནད་
གཞི་འདི་གི་རྟགས་མཚན ་ཚུ་མང་ ཤྫོས་ར་ ནད་འབུབ་འདི་གིས་གནྫོད་
ཞིནམ་ལས་ ཉིན་གྲངས་ ༡༦ ལས་ ༡༨ ཀྱི་བར་ན་ འཐྫོན་ཨིན། 
ནད་གཞི་འདི་ འབུ་ི་གི་ཉེན་ཁ་ཡྫོད་པའི་ ནད་གཞི་གག་ཨིནམ་དང་ 
དེ་ཡང་ གཙྫོ་བྫོ་ ནད་གཞི་འདི་ཡྫོད་པའི་མི་ཚུ་གིས་ གློ་འབརཝ་ད་
དང་ཨ་ཙིགས་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ལྷབ་དང་ཚིལ་མ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་
འཐྫོབ་ཨིན། ནད་གཞི་འདི་འཐྫོབ་ཡྫོད་པའི་རྟགས་མཚན་འཐྫོན་
ཞིནམ་ལས་ ཉིན་གྲངས་ལྔའི་ནང་ལུ་ ནད་གཞི་འདི་ གཞན་ཁར་ལུ་
སྤེལ་ི་གི་ཉེན་ཁ་ཡྫོད། ནད་གཞི་འདི་གི་སན་བཅོས་ཡང་ ནད་གཞི་
འདི་ལས་བཀག་ཐབས་ཀྱི་སན་ཁབ་བཙུགས་ི་འདི་ཨིན། གཞན་
ཡང་ རང་སྫོའི་ལགཔ་ཚུ་ གླང་ལེབ་བཏབ་སྟེ་ཆུ་འཁྱུ་ི། བོའ་ཧྫོད་
སྫོར་སྟེ་མ་བོའ་བར་བཞག་ཐྫོག་ལས་ནད་གཞི་འདི་ལས་བཀག་
ཚུགས་ི་ཨིན། 
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muscle ར་རྒྱུས། གཟུགས་ནང་ལུ་ཡྫོད་པའི་ར་སྤྱིར་གཏང་གི་མིང་ཨིན། ར་རྒྱུས་འདི་ཚུ་
གཟུགས་ལུ་ཁག་ཆེཝ་ཡྫོད། དེ་ཚུ་ཡང་ གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་
གགག་ཁར་སྦྱེལ་བཞག་ི་དང་ མམམ་འབྲེལ་འབད་ི། ཁྲག་བཀྲམ་
སྤེལ་འབད་ི། བཞེས་སྒོའི་བཅུད་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ི་ལ་སྫོགས་པ་
ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ གཞན་ཡང་མང་རབས་གག་ཡྫོད། 

mycology ཧམ་སྤུའི་བརྟག་
དཔྱད་རིག་པ། 

དྲྫོད་གསར་ལུ་བརྟེན་ཏེ་བཏགས་པའི་ ཧ་སྤུ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ལྷབ་
པའི་ཆོས་ཚན། 

myrobalan སན་ཨ་རུ་ར། སན་རས་ན་ལུ་འགྱོ་བའི་ཤིང་གི་དྫོག་མ་གག་གི་མིང་། 
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(Nn) 
nail སེན་མྫོ། རྐངམ་དང་ལག་པའི་སེན་མྫོ། 
nail cutter སེན་གྲི། སེན་མྫོ་བཏྫོགས་ི་གི་ཅ་ཆས། 
naked སྒྱེན་མྫོ། གཟུགས་ཁར་གོ་ལ་མེདཔ། 
naked eye མིག་རྐྱང་། མིག་སལ་བཙུགས་མ་དགོ་པའི་མིག་ཏྫོ། 
nape ལ་ལྐོག  

ལ་མགོ། 
ཨ་ལུའི་ཁ་ཆུ་འཛགཔ་དང་ གོ་ལ་གུར་མ་རེག་ི་གི་ཐབས་ལུ་ ལ་ལྐོག་
ལས་དཀྱིས་མི་གི་རས་གག 

napkin ལག་རས། གོ་ལ་ ཡངན་ ཤྫོག་གུ་ལས་བོྫོ་བོྫོཝ་གི་ལགཔ་འཕྱག་ི་གི་ཅ་ཆས། 
nappy ཨ་གདན། ཨ་ལུ་སས་སྐྱེས་ཚུ་གིས་ཆབ་གསང་གཏངམ་ད་བཟེད་ི་གི་དྫོན་ལུ་

བཙུགས་མི་གི་ཁ་ཤ་ཡངན་ སྤྲིན་བལ་སྫོགས་བཙུགས་ཏེ་བོྫོ་ཡྫོད་པའི་
ཨ་ལུའི་ཆབ་གསང་བཟེད་ིའི་ཅ་ཆས། 

narcotic བཟི་རས།  
སྫོས་རས། 

ར་བཟི་བའི་སན་རས་ཀྱི་རིགས། 

nasal ལྷ་པ་དང་འབྲེལ་བའི། ལ་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ན་ཚ་བཟུམ། 
natural རང་བཞིན་གྱི། རང་བཞིན་གྱིས་བྱུང་བའི་ན་ཚ་བཟུམ།  
natural born རང་བཞིན་གྱི་རིག་

སྫོབས། སྐྱེས་སྫོབས་
ཀྱི་རིག་པ། 

ལྷབ་མ་དགོ་པར་ སྐྱེ་བའི་སྐབས་ལས་ར་ མམམ་གགག་ཡྫོད ་པའི་རིག་
པ། 

natural birth རང་བཞིན་གྱི་སྐྱེ་
ཚུལ། 

གཤག་བཅོས་དང་སན་གྱི་ཐྫོག་ལས་མིན་པར་ རང་བཞིན་གྱིས་སྐྱེ་བའི་
དྫོན། 

natural death རང་བཞིན་ཤི་རྐྱེན། ནད་དང་བར་རྐྱེན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་མིན་པར་ རང་བཞིན་གྱིས་ཤི་བ། 
nature རང་བཞིན། གཤིས་

ལུགས། 
མི་གི་འབད་གཞག 
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nausea ཁམས་ཕྫོག ནད་གཞི་ལ་སྫོགས་པའི་ རྒྱུ་རྐྱེན་གང་རུང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བཞེས་སྒོ་ ོ་
དགོ་མ་མནྫོཝ་འགྱོཝ་བ། 

nauseate ཁམས་ཕྫོགས་རྐྱབ་
ི། 

བཞེས་སྒོ་ལ་སྫོགས་པ་ཁམས་ཕྫོགས་རྐྱབ་ི། 

nauseous ཁམས་ཕྫོག་རྐྱབ་སི་
སི། 

བཞེས་སྒོ་ཁམས་ཕྫོག་རྐྱབ་སི་སི་གག་ཨིན་མས་ཟེར་དྫོ་བཟུམ་ བོའ་
དགོ་མ་མནྫོ་བའི་དྫོན། 

navel ལྟེཝ། གཟུགས་ཀྱི་ལྟེཝ། 
navel string ལྟེ་ཐག ཨ་ལུ་སྐྱེ་བའི་སྐབས་ལུ་ལྟེཝ་ནང་ལས་ནར་ཏེ་ཡྫོད་མི་གི་ཆ་ཤས་ ཐགཔ་

བཟུམ་སྦེ་ཡྫོད་མི་གག 
neat གཙང་ཏྫོག་ཏྫོ། ཧིང་

སངས་ས། 
ཁམས་དྭངས་ཏྫོག་ཏྫོ་དང་ ཧིང་སངས་ས་ཡྫོད་པའི་དྫོན།  

neatly གཙང་ཏྫོག་ཏྫོ་སྦེ། 
ཧིང་སངས་ས་སྦེ། 

གཟུགས་དང་མཐའ་འཁོར་ཚུ་ ཧིང་སངས་ས་འབད་བཞག་དགོ། 

neatness གཙང་ཧིང་། ཧིང་
སངས་ཧིང་། 

བཞེས་སྒོ་འདི་ གཙང་ཧིང་བལ་སྟེ་བོའ་དགོ་ཟེར་དྫོ་བཟུམ་ གཙང་
ཏྫོག་ཏྫོ་ཡྫོདཔ་དང་མེད་པའི་དྫོན། 

neck ལག་ལྐོག མགུ་ཏྫོ་དང་སྒལ་ཏྫོ་གཉིས་གགག་ཁར་མཐུད་པའི་གཟུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས། 
nectar སྦྱང་། མེ་ཏྫོག་གི་ཟིལ་མངར། 
neonatal ཨ་ལུ་གསར་སྐྱེ་ཀྱི། 

ཨ་ལུ་གསར་སྐྱེ་དང་
འབྲེལ་བའི། 

ཨ་ལུ་གསར་སྐྱེས་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་གཡྫོག་གི་མིང་གི་ཁྱད་ཚིག་སྫོན་
པའི་ཚིག 

nerve ར། ར་ཁམས། གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་ཀླད་པའི་བར་ན་ ཁྲག་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མི་
དང་བརྡ་འཕྲིན་བསྐྱལ་མི། 

nervous 

breakdown 
དབང་ར་མམས་ནད། གཟུགས་ནང་ལུ་ཡྫོད་པའི་དབང་རའི་རིང་ལུགས་མར་མམས་གཏང་བའི་
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ནད་གཞི། དཔེར་ན་ རྣ་བའི་དབང་ར་འདི་མམས་པ་གན་ རྣམ་ཅོ་མ་
གོཝ་འགྱོཝ་ཨིན།  

neural རའི། ར་དང་འབྲེལ་
བའི། 

ར་དང་འབྲེལ་བའི་ན་ཚ་ཟེར་སླབ་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ར་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་
ལས་སྫོན་པའི་ཁྱད་ཚིག 

neuralgia ར་ཟུག ར་ལམ་བདའ་སྟེ་ན་ཟུག་རྐྱབ་མི་གི་ནད། 
neurological རའི། ར་ཁམས་དང་

འབྲེལ་བའི། 
ར་ཁམས་དང་འབྲེལ་བའི་ནད་གཞི་ཟེར་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་  ར་ཁམས་དང་
འབྲེལ་བའི་ ནད་གཞི་དང་དཀའ་ངལ་སྫོགས་སྫོན་པའི་ཁྱད་ཚིག 

neurologist ར་ཁམས་རིག་པའི་
མཁས་མཆོག 

ར་ཁམས་རིག་པའི་དྲུང་འཚྫོ་མཁས་མཆོག་ཟེར་མི་འདི་ ཀླདཔ་དང ་
སྒལ་ཚིགས། ར་ ཚུ་ལུ་ཕྫོག་པའི་ན་ཚ་དང་ནད་གཞི་ཚུ་བཅོས་ཁ་རྐྱབ་
ིའི་སྐོར་ལས་ མཁས་མཆོག་སྦྱྫོང་སྟེ་ཡྫོད་མི་གི་དྲུང་འཚྫོ། 

neurology ར་ཁམས་རིག་པ། དབང་རའི་མམས་ནད་ངོས་བཟུང་དང་ སན་བཅོས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ལྷབ་
ི་གི་ཆོས་ཚན་གག་ཨིན། 

neuron ཀླད་འབྲེལ་ར་རྒྱུས། གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་ཀླད་པའི་བར་ན་ བརྡ་དྫོན་སྐྱེལ་མི་གི་ར་
རྒྱུས། 

neurosis འདྲྫོག་ནད། སེམས་ཁར་ཚ་གྱང་ཕྫོག་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གཟུགས་ཀྱི་ར་ཁམས་
འཁྲུགས་པའི་ནད་གཞི་གག འདྲྫོག་ནད་འདི་ བསླབ་སྫོན་པ་དང་ ཕྱི་
གཟུགས་སན་བཅོས་མཁས་མཆོག་ དེ་ལས་ སེམས་ཁམས་མཁས་
མཆོག་ ཡངན་ སེམས་ཁམས་འཕྫོད་བསན་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྱད་རིག་
དྲུང་འཚྫོ་ཚུ་གིས་ སན་བཅོས་འབད་དགོ། འདྲྫོག་ནད་ཀྱི་སན་བཅོས་
འདི་ འདྲྫོག་ནད་ཀྱི་རྟགས་མཚན་དང་ དེ་གི་ཚུབས་ཆེ་ཧིང་དང་འཁྲིལ་
ཏེ་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

neurotic འདྲྫོག་ནད་ཀྱི། འདྲྫོག་ི་གི་ནད་གཞི་སྐོར་ལས་སྫོན་པའི་ཚིག 
new born གསར་སྐྱེ། ཨ་ལུ་གསར་སྐྱེ། 
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nicotine གཏམ་ཁུ་ནང་གི་དུག་
རས་གག 

གཏམ་ཁུ་དང་སྫོས་རས་ཚུ་ནང་ལུ་ སེམས་ལང་ཤྫོར་ཐལ་བཅུག་ི་གི་
ནུས་པ་ཡྫོད་པའི་རས་རིགས་གག 

night duty ནུབ་མྫོའི་སྒྲིག་གཡྫོག ཕྱི་རུ་ནུབ་མྫོ་ལཱ་འབད་མི།  
nipple ནུ་རྩེ། ཨོམ་གྱི་སྤྱི་ཏྫོག 
nit སྫོ་མ། ཤིག་གི་སྒོང་རྡྫོག 
nose ལྷ་པ། དབང་པྫོ་ལྔ་ལས་ དྲི་ཚྫོར་མི་གི་དབང་པྫོ། 
nosebleed སྣ་ཁྲག ལྷ་པ་ལས་འཐྫོན་པའི་ཁྲག 
nose job སྣ་བཅོས། ལྷ་པ་གི་གཤག་བཅོས། 
nostril ལྷ་པ་གདྫོང་། དབུགས་གཏྫོང་ལེན་གྱི་དྫོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ལྷ་པ་ནང་གི་ 

དྫོང་གཡས་གཡན་གཉིས། 
nourish གསྫོ་སྐྱོང་འབད་ི། 

འཚྫོ་སྐྱོང་འབད་ི། 
ོས་བཅུད་བྱིན་ི། 

ཨ་ལུ་གི་གཟུགས་ལུ་དགོ་པའི་ོས་ བཅུད་ཅན་བྱིན་ཏེ་ ཨ་ལུའི་
གཟུགས་ཁམས་གསྫོ་བ། 

nourishing འཚྫོ་བཅུད་ནན་པའི།  
བཅུད་ཅན། 

ཨ་ལུ་གསྫོ་སྐྱོང་འཐབ་ི་གི་དྫོན་ལུ་ ོས་བཅུད་ཅན་བྱིན་པའི་དྫོན། 

nourishment འཚྫོ་ོས། བཅུད་
ནན་གྱི་ོས། 

 བཅུད་ཚང་བའི་ོས་རིགས། 

numb ཚྫོར་བ་མེདཔ་འགྱོ་ི། 
དྲན་ཚྫོར་མེདཔ་འགྱོ་
ི། 

གཟུགས་པམ་ལེ་ལེ་འགྱོ་སྟེ་ ཚ་བའི་ཚྫོར་བ་མེདཔ་འགྱོ་ི། 

numbness ཚྫོར་མེད། དྲན་
མམས། 

གཟུགས་པམ་ལེ་ལེ་འགྱོ་སྟེ་ ཚ་ི་གི་ཚྫོར་བ་མེདཔ་འགྱོ་བ། 
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nurse ནད་གཡྫོག་རྐྱབ་ི། 
རྨ་ བཅོས་རྐྱབ་ི། 

ནད་གཡྫོག་རྐྱབ་ི་དང་རྨ་ བཅོས་ཁ་རྐྱབ་ི། 

nursing སན་གཡྫོག  
ནད་གཡྫོག 

ནདཔ་བཅོས་ཁ་རྐྱབ་ིའི་དྫོན་ལུ་ སན་སྫོགས་དང་གཞན་གསྫོ་བ་དང་
འབྲེལ་བའི་ཞབས་ཏྫོག་བྱིན་དགོཔ་ཚུ་ དུས་ཚྫོད་ཁར་ཀྲིག་ཀྲི་སྦེ་བྱིན་ི་
གི་ གཡྫོག་རྒྱུག་མི། 

nursing home རྒན་སྐྱོང་སན་ཁང་། རྒན་རྒས་གསྫོ་སྐྱོང་ཐབས་ས། 
nurture གསྫོ་སྐྱོང་འབད་ི།  བདག་འཛིན་འཐབ་ི། 
nutrition ོས་བཅུད། ོས་རིགས་ཚུ་ནང་ཡྫོད་པའི་བཅུད། 
nutritional ོས་བཅུད་ཀྱི།  ོས་བཅུད་དང་འབྲེལ་བ་ཡྫོད་མི། དཔེར་ན་ ོས་བཅུད་མཁས་མཆོག 
nutritionally ོས་བཅུད་དང་ནན་

པའི་སྒོ་ལས།  
བཞེས་སྒོའི་རིགས་ཚུ་ ོས་བཅུད་ནནམ་སྦེ་ོ་དགོ། 

nutritionist ོས་བཅུད་མཁས་
མཆོག 

ོས་བཅུད་ཀྱི་སྐོར་ལས་མཁས་མཆོག་སྦྱང་ཡྫོད་པའི་དྲུང་འཚྫོ། 

nutritious བཅུད་ཅན། བཅུད་ཡྫོད་པའི་བཞེས་སྒོ་དང་ོ ས་རིགས། 
nymphoimaniac འདྫོད་ཆགས་ཆེ་

དྲགས་ཅན། 
འདྫོད་ཆགས་ཆེ་དྲགས་ཅན་གྱི་ཨམ་སྲུ། 
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(Oo) 
obese རྒྱགས་ཏྫོག་རིལ་ལི། 

རྒྱགས་པ་ལ། 
མམས་ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་བཏགས་མི། 

obesity རྒྱགས་པ། མམས། མམས་རྒྱགས་པ་གན་ན་ཚ་འཐྫོབ་ི་དང་ཤི་རྐྱེན་འབྱུང་ི ་གི་ཉེན་
ཁ་ཡྫོད། མམས་འདི་ རང་གི་གཟུགས་ཀྱི་རིང་ཚད་དང་མཐུན་
དགོ་མི་འདི་ལས་ ལྷག་བཅུག་ི་མི་འྫོང་། མམས་ཚད་ལས་
བརྒལ་བཏགས་པ་གན་ ནད་གཞི་ཚབས་ཆེན་ ཁྲགས་ཤུགས་
མཐྫོ་དྲགས་འགྱོ་ི། གུ་རམ་གྱི་ནད་གཞི།་ དྫོན་ཧིང་གི་ནད་
གཞི་ལ་སྫོགས་པ་ཚུ་འཐྫོབ་ི་དང་། སྐྱེས་ནུས་མེདཔ་འགྱོ་ི། 
ཀེན་སར་ནད་གཞི་འཐྫོབ་ི་གི་ཉེན་ཁ་ཚུ་ཡང་ཡྫོདཔ་ཨིན། ནད་
གཞི་ཚུ་ཡང་ ང་བཅས་རའི་ གཟུགས་ལུ་དགོ་པའི་ོས་བཅུད་
ལས་ལྷག་སྟེ་ ོ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ལྷག་ལུས་ཀྱི་ོས་བཅུད་ཚུ་སྣུམ་
རས་ལུ་བསྒྱུར་ཏེ་ གཟུགས་ནང་ལུ་བསག་བཞག་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
ནད་གཞི་འདི་འཐྫོབ་ཨིན། ནད་གཞི་འདི་ འཐྫོབ་པའི་རྟགས་
མཚན་ཚུ་ཡང་ མམས་ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་བཏགས་ི། མམས་
ཚད་ལས་བརྒལ་བཏགས་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རུས་ཚིགས་ཀྱི་ན་ཚ་
འཐྫོབ་ི། རའི་ན་ཚ་འཐྫོབ་ི། སྐད་པའི་སད་ལུ་ན་ཟུག་རྐྱབ་ི། 
དྫོན་ཧིང་ཚ་ཤུགས་རྐྱབ་ི། ཚིལ་ལུ་ལེ་ཤ་བཏགས་ི། ཁྲག་
ཤུགས་ཡར་འཕར་འགྱོ་ི། ཨམ་སྲུ་ཨིན་པ་གན་ ཟླ་ཁྲག་ཚུལ་
མཐུན་འབད་མི་འྫོང་ི ། བུང་མགྱོགས་པར་མགྱོགས་པར་གཏང་
ལེན་འབད་དགོཔ་འགྱོ་ི། པགས་ཀོ་ལུ་རྐྱེན་བྱུང་ི ་ཚུ་ཨིན། 
ནད་གཞི་འདི་གི་ ངོས་འཛིན་ཡང་ ནད་གཞི་འདི་ཡྫོད་མི་གི་ མི་
འདི་གི་ གཟུགས་ཚད་དང་ལྗིད་ཚད་ མཐུན་མི་མཐུན་བརྟག་
དཔྱད་འབད་ཐྫོ་ལས་ ངོས་བཟུང་འབད་ཚུགས་ི་དང་། 
གཟུགས་ནང་གི་ཚིལ་ལུ་ཀྱི་ཚད་ བརྟག་དཔྱད་འབད་ཐྫོག་ལས་
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ཡང་ནད་གཞི་འདི་བདའ་ཟུན་ི་ཨིན། ནད་གཞི་འདི་ལས་ 
དྲགས་ཐབས་ཀྱི་སན་བཅོས་ཐབས་སས་ཚུ་ཡང་ ཚིལ་རས་མང་
བའི་བཞེས་སྒོ་མར་ཕབ་རྐྱབ་ི། ོས་བཅུད་ འདྲ་མམམ་འཐྫོབ་
ཚུགས་པའི་བཞེས་སྒོ་བོའ་ི། བཞེས་སྒོ་ོ་ཕྫོགས་གག་ལུ་ 
ལེ་ཤ་མ་བོའ་བར་  ཉུང་སུ་གག་སྦེ་འཕལ་འཕལ་སྦེ་ོ་ི། 
དལཝ་མ་སྫོད་པར་ལུས་སྦྱྫོང་འབད་ི། ོ་ཁམས་མར་ཕབ་རྐྱབ་
ི་གི་སན་ཚུ་གིས་ནད་གཞི་འདི་བཀག་ཚུགས། ནད་གཞི་འདི་
ལས་ བཀག་ཐབས་ལུ་ ཚིལ་རས་ ལེ་ཤ་ཡྫོད་པའི་བཞེས་སྒོའི་
རིགས་ མར་ཕབ་རྐྱབ་ི་དང་། ལུས་སྦྱྫོང་ཚུ་འབད་དགོ།  

ob-gyn སྐྱེ་འབྲེལ་གསྫོ་རིག ཨ་ལུ་སྐྱེ་བའི་སྐབས་དང་འབྲེལ་བའི་ གསྫོ་བ་རིག་པའི་ཡན་ལག་
གག 

observation ལ་རྟྫོག ནད་གཞི་ག་ག་ཨིན་ན་ལ་རྟྫོག་འབད་ས་དང་ སན་བཅོས་ཀྱི་ཕན་
ཐྫོག་ ལ་རྟྫོག་འབད་བའི་ལཱ། 

observation 

ward 
ལ་རྟྫོག་ཁང་། ནད་གཞི་ལ་རྟྫོག་འབད་སའི་ཁང་མིག 
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obstetrician སྐྱེ་གནས་མཁས་
མཆོག 

ཨ་ལུ་སྐྱེས་ི་ཡྫོད་པའི་ཨམ་སྲུ་ཚུ་གི་སྐྱེས་རྒྱུན་དང་འབྲེལ་བའི་ 
རྐྱེན་ངན་མར་ཕབ་རྐྱབ་ི་གི་ཐབས་རིག་སྣ་ཚྫོགས་ནན་པའི་ 
དྲུང་འཚྫོ་མཁས་མཆོག སྐྱེས་གནས་མཁས་མཆོག་དྲུང་འཚྫོ་གིས་ 
བུ་མཆེད་མའི་གནས་སྐབས་དང་ ཨ་ལུ་སྐྱེས་བའི་གནས་སྐབས་
ནང་ལུ་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་གི་འཕྫོད་བསྟེན་བརྟག་དཔྱད་འབད་ཞིནམ་
ལས་ དེ་མཐུན་གྱི་ འབད་བཏུབ་དང་མ་བཏུབ། དེ་ལས་ སན་
བཅོས་ཀྱི་སླབ་བྱ་ཚུ་བྱིནམ་ཨིནམ་མ་ཚད་ གཞན་ཡང་ ཨ་ལུ་
སྐྱེས་ི་ལུ་ ཉེན་ཁ་ཡྫོདཔ་འབད་མཐྫོང་བའི་ ཨམ་སྲུ་བུ་
མཆེདམ་ཚུ་ལུ་ བསླབ་སྫོན་འབད་ི་དང་ ཨམ་སྲུ་བུ་མཆདམྫོ་
ཚུ་གི་དྫོན་ལུ་ དུས་རིམ་བརྟག་དཔྱད་འབད་ི་དང་ སྐྱེས་རྒྱུན་
དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དྫོན་གྱི་སྐོར་ལས་ ཆ་རྫོགས་འབད་མི་གི་ 
དྲུང་འཚྫོ་མཁས་མཆོག་གག་ཨིན། 

obstetrics སྐྱེ་གནས་རིག་པ། སྐྱེས་རྒྱུན་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ལས་ སྐྱེ་གནས་མཁས་མཆོག་གི་ 
དྲུང་འཚྫོ་ཚུ་གིས་ལྷག་པའི་ཆོས་ཚན། 

ocular མིག་ཏྫོ་གི། མིག་ཏྫོ་
དང་འབྲེལ་བའི། 

མིག་ཏྫོ་དང་འབྲེལ་བའི་སན་བཅོས་ཟེར་དྫོ་བཟུམ། 

oculist མིག་བཅོས་དྲུང་འཚྫོ། 
མིག་ཏྫོ་དྲུང་འཚྫོ། 

མིག་ཏྫོ་མཐྫོང་སེལ་དང་འབྲེལ་བའི་དྲུང་འཚྫོ་མཁས་མཆོག་གག 
དྲུང་འཚྫོ་འདི་གིས་ གཙྫོ་བྫོ་མིག་ཏྫོ་གྱི་རྐྱེན་ངོས་འཛིན་འབད་
ཞིནམ་ལས་ རྐྱེན་འདི་བསལ་ཐབས་ཀྱི་དྫོན་ལུ་དགོ་པའི་མིག་
སལ་གྱི་དབྱེ་བ་ཚུ་བྱིནམ་ཨིན། 

oesophagus ལྫོ་ལམ།  
ལྐོད་མའི་དྫོང་། 

ཁ་ནང་ལས་ཕྫོའི་ནང་ལུ་བཞེས་སྒོ་འགྱོ་སའི་ལམ་གྱི་མིང། 

ointment རྨ་སན། བྱུག་སན། རྨའི་གུར་དབུར་ི་གི་སན། 
old registration ཐྫོ་བཀོད་རྙིངམ། འདས་པའི་དུས་ནང་སན་ཁང་ནང་ལུ་སན་བཅོས་ཀྱི་དྫོན་ལས་འྫོང་
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བའི་སྐབས་ལུ་ལེན་ཡྫོད་པའི་ནད་པའི་ཐྫོ་བཀོད། 
opacity གསལ་སྒྲིབ། གསལ་ཏྫོག་ཏྫོ་མ་མཐྫོང་བའི་རང་བཞིན། 
open heart 

surgery 
དྫོན་ཧིང་གཤག་བཅོས། དྫོན་ཧིང་སན་བཅོས་ཀྱི་དྫོན་ལུ་ གཤག་བཅོས་འབད་མི། སན་

བཅོས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གཞན་ཚུ་ནང་ལུ་ 
ཁྲག་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ལཱ་འདི་ འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ཐྫོག་ལས་སྦེ་འབད་
བཅུགཔ་ཨིན།  

operable གཤག་བཅོས་འབད་
བཏུབ་པའི། 

གཤག་བཅོས་ཀྱི་ཐྫོག་ལས་ བཅོས་ཁ་རྐྱབ་བཏུབ་པའི་ནད་གཞི་
ཟེར་དྫོ་བཟུམ། 

operate གཤག་བཅོས་འབད་ི། ནད་གཞི་བཏྫོན་གཏང་ི ་གི་དྫོན་ལུ་ གཤག་བཅོས་འབད་བའི་ལཱ། 
operating table གཤག་བཅོས་མལ་ཁྲི། ནདཔ་ཚུ་ གཤག་བཅོས་འབད་ི་གི་དྫོན་ལུ་ བཀལ་བཞག་

སའི་ཁྲི།  
operating 

theatre 
གཤག་བཅོས་ཁང་མིག སན་ཁང་ནང་ལུ་ ནདཔ་ཚུ་གི་གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གང་རུང་གི་

ནང་ན་ལུ་ཡྫོད་པའི་ནད་ཚུ་བཏྫོན་ི་གི་དྫོན་ལུ་གཟུགས་ཀྱི་ཡན་
ལག་དྲྲྭ་སྟེ་ སན་བཅོས་འབད་སའི་ཁང་མིག 

operation གཤག་བཅོས། གཟུགས་ཀྱི་ནང་ན་ལུ་ཡྫོད་པའི་ ནད་གཞི་ཚུ་སན་བཅོས་འབད་
ི་གི་དྫོན་ལུ་ གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གང་རུང་དྲྲྭ་ིའམ་བཅད་དེ་ 
ནད་བཏྫོན་གཏང་ི འི་སན་བཅོས་འབད་བའི་ལཱ། 

ophthalmic མིག་ཏྫོ་གི། མིག་ཏྫོ་
དང་འབྲེལ་བའི། 

མིག་ཏྫོ་དང་འབྲེལ་བའི་སན་བཅོས། དཔེར་ན་ མིག་ཏྫོ་གི་
གཤག་བཅོས་ལ་བུ། 

ophthalmologist མིག་ནད་མཁས་མཆོག 
མིག་ཏྫོ་དྲུང་འཚྫོ།  

མིག་ཏྫོ་གི་ནད་གཞི་བཅོས་ཁ་རྐྱབ་མི་ི་ནང་ལུ་མཁས་མཆོག་སྦྱང་
ཡྫོད་པའི་དྲུང་འཚྫོ། 

ophthalmology མིག་ནད་གསྫོ་རིག 
མིག་ཏྫོ་སན་བཅོས་

མིག་ཏྫོ་གི་ནད་གཞི་བཅོས་ཁ་རྐྱབ་ི་གི་གསྫོ་བའི་རིག་པ། 
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རིག་པ། 
optic མིག་ཏྫོ་གི། མིག་ཏྫོ་

དང་འབྲེལ་བའི། 
མིག་ཏྫོ་དང་མིག་ཏྫོ་གི་མཐྫོང་ཤུགས་དང་འབྲེལ་བའི་སན་བཅོས། 

optical མཐྫོང་རིག་དང་འབྲེལ་
བའི། མིག་ཏྫོ་དང་
འབྲེལ་བའི། 

མིག་ཏྫོ་དང་འབྲེལ་བའི་གསྫོ་བའི་སན་བཅོས་ལ་བུ། 

optical unit མིག་སལ་སྡེ་ཕན མིག་ཏྫོ་གི་མཐྫོང་ཤུགས་ཡར་སེང་རྐྱབ་ི་གི་དྫོན་ལུ་མིག་སལ་
བོྫོ་སའི་སྡེ་ཕན། 

optician མིག་བཅོསཔ། མིག་
སལ་བོྫོ་མི། 

མིག་ཏྫོ་གི་མཐྫོང་ནུས་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ དེ་མཐུན་
གྱི་མིག་སལ་བཙུགས་དགོཔ་འབད་སླབ་མི་གི་ མིག་ཏྫོ་གི་དྲུང་
འཚྫོ། 

optics མཐྫོང་གསལ་རིག་པ། མཐྫོང་གསལ་གྱི་སྐོར་ལས་ལྷབ་ི་ཡྫོད་པའི་ཆོས་ཚན་རིག་པ། 
optometrist མིག་བཅོས་པ། མིག་

ཏྫོ་བརྟག་དཔྱད་པ། 
མིག་ཏྫོ་གི་ནད་གཞི་དང་རྐྱེན་ཚུ་བརྟག་དཔྱད་འབད་དེ་ དེ་མཐུན་
གྱི་སན་བཅོས་འབད་མི་གི་མཁས་མཆོག་དྲུང་འཚྫོ། 

ordure ཨ་བ། ཆབ་གསང་།  མི་དང་སེམས་ཅན་གྱི་ཨ་བ། 
organ དབང་པྫོ། དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་གཟུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ དཔེར་ན་ མིག་ཏྫོ ལྷ་

པ། དྫོན་ཧིང། ཀླདཔ་ལ་སྫོགས་པ་ཚུ་གི་སྤྱི་མིང་། 
orifice གཟུགས་ཁའི་དྫོང་། 

དབང་པྫོའི་སྒོ། 
དཔེར་ན་ལྷ་པ་གི་དྫོང་བཟུམ། 

ors(oral 

rehydration 

solution) 

ཚེ་སྲུང་སན་ཆུ། ཆུ་གསྫོའི་སན་ཆུ་གག གཙྫོ་བྫོ་ཆབ་གསང་བཤལ་ནད་ཐྫོབ་པའི་
སྐབས་ལུ་ གཟུགས་ཁར་ལས་ཆུ་ལས་ཤ་འཐྫོན་འགྱོ་མི་འདི་གི་
ཚབ་བཙུག་ི་གི་ཐབས་སས་སན་བཅོས་གག་ཨིན། 

oral 

rehydration 

therapy 

ཆུ་གསྫོའི་འཐུང་སན། གཟུགས་ཀྱི་ནང་ལས་ཆུ་ལས་ཐྫོན ་འགྱོ་མི་དང་ བཤལ་ནད་
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བཟུམ་མའི་ནད་གཞི་གང་རུང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གཟུགས་ཁར་ལས་ཆུ་
ལེ་ཤ་ཐྫོན་ཏེ་ གཟུགས་ནང་ལུ་དགོ་པའི་ཆུ་ ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་ 
ཉུང་སུ་འགྱོ་བའི་སྐབས་ ཆུའི་ཚད་ལྫོག་སྟེ་ གསྫོ་འཐབ་ཁུ་བ་གི་
རིགས་ལེ་ཤ་འཐུང་དགོ་པའི་སན་བཅོས། 

orthodontics སྫོ་དང་ོ ་ལབ་གསྫོ་
བཅོས། 

སྫོ་དང་ོ ་ལབ་དང་འབྲེལ་བའི་གསྫོ་བཅོས། 

orthodontist སྫོ་དང་ོ ་ལབ་གསྫོ་
བཅོས་པ། 

ཁའི་སྫོ་དང་ོ ་ལབ་ཀྱི་སན་བཅོས་འབད་མི་གི་དྲུང་འཚྫོ། 

orthopaedics རུས་ཚིགས་སན་
བཅོས། རུ་ཏྫོ་སན་
བཅོས། 

རུ་ཏྫོ་དང་ཚིགས་ཀྱི་ན་ཚ་དང་འབྲེལ་བའི་སན་བཅོས། 

orthopaedic རུས་ཚིགས་སན་
བཅོས་ཀྱི། རུ་ཏྫོ་སན་
བཅོས་ཀྱི། 

རུ་ཏྫོ་དང་རུས་ཚིགས་དང་འབྲེལ་བའི་སན་བཅོས་ཀྱི་ནདཔ་བཞག་
ས་ཟེར་སླབ་དྫོ་བཟུམ། 

orthopaedic 

ward 
རུས་ཚིགས་ནདཔ་
བཞག་ཁང་། 

རུས་ཚིགས་དང་འབྲེལ་བའི་ནདཔ་ སན་ཁང་ནང་ལུ་ཞག་སྫོད་དེ་ 
སན་བཅོས་འབད་དགོ་མི་ཚུ་བཞག་སའི་ཁང་མིག  

orthopaedist རུས་ཚིགས་མཁས་
མཆོག 

རུ་ཏྫོ་དང་ཚིགས་ཚུ་གི་ནད་དང་འབྲེལ་བའི་ སན་བཅོས་འབད་མི་
གི་ དྲུང་འཚྫོ་མཁས་མཆོག 

osteoarthritis རུས་ཚིགས་ནད་གཞི། རུ་ཏྫོ་དང་ཚིགས་དང་འབྲེལ་བའི་ནད་གཞི། 
osteopath རུས་ནད་དྲུང་འཚྫོ། རུ་ཏྫོ་དང་ཚིགས་དང་འབྲེལ་བའི་ ནད་གཞི་སན་བཅོས་འབད་མི་

གི་ སྤྱིར་གཏང་དྲུང་འཚྫོ། 
osteopathic རུས་ཚིགས་སན ་

བཅོས་དང་འབྲེལ་བའི། 
རུས་ནད་སན་བཅོས་

རུ་ཏྫོ་དང་ཚིགས་ཀྱི་ ནད་གཞི་སན་བཅོས་དང་འབྲེལ་བའི་བའི་
དྫོན་སྫོན་པའི་ཚིག དཔེར་ན་ རུས་ཚིགས་ཀྱི་ནདཔ་ཟེར་དྫོ་
བཟུམ། 
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ཀྱི། 
osteopathy རུས་ཚིགས་གསྫོ་

བཅོས། 
སྐྱོན་ཕྫོག་པའི་རུ་ཏྫོ་དང་ ཚིགས་དང་འབྲེལ་བའི་ནད་གཞི་ 
བཅོས་ཁ་རྐྱབ་ི་གི་སན་བཅོས། 

otology རྣ་བརྟག་རིག་པ། གསྫོ་བ་རིག་པའི་ཆོས་ཚན་གྱི་གྲལ་ལས་ རྣམ་ཅོག་གི་ནད་གཞི་
གི་སྐོར་ལས་ ལྷབ་ི་ཡྫོད་པའི་ཆོས་ཚན། 

otolyringologist རྣམ་ཅོག་དང་ ལྷ་པ་ 
ལྐོད་མའི་མཁས་མཆོག 

རྣམ་ཅོག་དང་ ལྷ་པ་ ལྐོད་མའི་ནད་གཞི་བརྟག་དཔྱད་འབད་མི་
གི་ དྲུང་འཚྫོ་མཁས་མཆོག 

otoscope རྣ་བརྟག་ཡྫོ་ཆས། རྣམ་ཅོག་དང་འབྲེལ་བའི་ནད་གཞི་ཚུ་ བརྟག་དཔྱད་འབད་ི་གི་
ཅ་ཆས་དང་འཕྲུལ་ཆས། 

outpatient ཕྱི་ཁའི་ནདཔ། སན་ཁང་ནང་སྫོད་དེ་མིན་པར་ རང་སྫོའི་ཁྱིམ་ན་སྫོདཞིནམ་ལས་ 
དུས་ཚྫོད་ཁར་ སན་ཁང་ནང་ལུ་འགྱོ་སྟེ་ སན་བཅོས་འབད་མི་
གི་ནདཔ། 

out patient 

department 
ཕྱི་སྫོད་ནད་པའི་སན་
བཅོས་ལས་ཁུངས། 

སན་ཁང་ནང་ལུ་ཞག་སྫོད་མ་དགོ་པར་ རང་སྫོའི་ཁྱིམ་ནང་ལས་
འབད་ སན་བཅོས་ཀྱི་དྫོན་ལུ་འྫོང་བའི་ནདཔ་ཚུ་གི་ བདག་སྐྱོང་
དང་འཛིན་སྐྱོང་འབད་མི་གི་སན་ཁང་གི་ལས་ཁུངས། 

out reach གྲོང་གསེབ་སན་བཅོས་
ཞབས་ཏྫོག 

གྲོང་གསེབ་ནང་ལས་ཕར་ གསྫོ་བའི་ཞབས་ཏྫོག་བྱིན་མི་གི་སན་
ཁང། 

ovary སྒོང་སྣྫོད། ཨ་སྲུའི་མངལ་ནང་ལུ་ ཨ་ལུའི་སྫོན་ཆགས་ས། 
over dose ཚད་ལས་བརྒལ་ལག་

ལེན། 
སན་ཚུ་ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་དྫོན། 

over weight རྒྱགས་པ་ལ། གཟུགས་ཀྱི་རིང་ཚད་དང་མ་མཐུན་པའི་ལྗིད་ཚད་བཏག་ི།  
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oxygen སྫོག་རླུང་། འཚྫོ་རླུང་། མི་དང་སེམས་ཅན་ལ་སྫོགས་པ་ཚུ་ལུ་མ་ཤི་བར་གནས་ཐབས་ལུ་ 
ཁག་ཆེ་བའི་རླུང་མའི་རིགས་གག 

oxygen 

cylinder  
སྫོག་རླུང་རྒྱ་ཛི། ནདཔ་ཚུབས་ཅན་ཚུ་ བུང་གཏྫོང་ལེན་འབད་མ་ཚུགས་པའི་

སྐབས་ལུ་ གཟུགས་ལུ་དགོ་པའི་སྫོག་རླུང་བྱིན་ཐབས་ལུ་ ལག་
ལེན་འཐབ་ིའི་དྫོན་ལས་ སྲུང་རླུང་ འདེགས་ཏེ་ཡྫོད་པའི་རྒྱ་ཛི། 

oxygen mask རླུང་འབགཔ། སྫོག་
རླུང་འཐེན་འབགཔ། 

ནདཔ་ཚུ་ལུ་ སྫོག་རླུང་བཙུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ སྫོག་རླུང་ཕྱི་
ཁར་མ་གཏང་བར་ ཚུལ་བཞིན་དུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་ི་གི་
དྫོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ཅ་ཆས་གག 

oxygenate སྫོག་རླུང་བྱིན་མི། 
འཚྫོ་རླུང་བྱིན་མི། 

བུང་གཏེང་ལེན་འབད་མ་ཚུགས་པར་ གཟུགས་ལུ་དགོ་པའི་ 
སྫོག་རླུང་ལེན་མ་ཚུགས་པའི་ནད་ཚུ་ལུ་  རྒྱ་རྫི་ནང་ལུ་སྫོད་དེ་
ཡྫོད་པའི་སྫོག་རླུང་བྱིན་ི། 
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(Pp) 
paediatric ཨ་ལུའི་ནད་ཀྱི། ཨ་

ལུ་ནད་དང་འབྲེལ་
བའི། 

ཨ་ལུ་དང་འབྲེལ་བའི་སན་བཅོས། 

paediatrician ཨ་ལུའི་དྲུང་འཚྫོ། ཨ་ལུའི་ནད་གཞི་བཅོས་ཁ་རྐྱབ་ི་གི་ སས་ཡྫོན་སྦྱྫོང་ཡྫོང་པའི་
དྲུང་འཚྫོ། 

pain ཟུག ན་ཟུག ནད་གཞི་དང་ཕྱིའི་གནྫོད་རྐྱེན་གང་རུང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་རྐྱབ་པའི་ཟུག 
painful ཟུག་ཅན།  

ན་ཟུག་ཅན། 
ཟུག་ཡྫོད་པའི་ནད་གཞི། དཔེར་ན་ ཕྫོཝ་ན་ཟུག་རྐྱབ་མས་ཟེར་
དྫོ་བཟུམ། 

pain killer ཟུག་འཇོམས། ན་ཟུག་འཇོམས་ི་གི་སན། 
pain less ན་ཟུག་མེདཔ། ཟུག་མེད་པའི་དྫོན།  
palate རྐན། ཁའི་ཡ་རྐན་དང་མ་རྐན། 
paleness སེར་ཐང་ཐ། གཟུགས་ཀྱི་བཀྱག་སེར་ཐང་ཐ་འགྱོ་བའི་ནད་གཞི་གག ནད་གཞི་

འདི་ མིའི་གཟུགས་ཀྱི་པགས་ཀོ་ནང་ཡྫོད་པའི་ ཚྫོན་མདངས་ཀྱི་
རྒྱུ་ཆ་འདི་ ལངམ་མེད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་བྱུངམ་ཨིན་པའི་ཁར་ ཁྲག་
ལངམ་སྦེ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མ་ཚུགས་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཡང་
འབྱུངམ་ཨིན། ནད་གཞི་འདི་ གཙྫོ་བྫོ་ ཁྲག་ཤུགས་དམའ་མི་
ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བྱུངམ་ཨིན་དང་། རྨ་ རྐྱེན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གཟུགས་
ཁར་ལས་ཁྲག་ལེ་ཤྫོར་མི་དང་། སྣུམ་འཁོར་ཐུགས་རྐྱེན་སྫོགས་
ལུ་བརྟེན་ཏེ་གཟུགས་ཁར་ལས་ ཁྲག་ལེ་ཤ་ཤྫོར་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་
ཡང་བྱུངམ་ཨིན་རུང་། ནད་གཞི་འདི་གཙྫོ་བྫོ་ ཁྲག་མམས་ཀྱི་
ནད་གཞི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་བྱུངམ་ཨིན། ནད་གཞི་འདི་གཟུགས་ཁར་
ལས་ ཁྲག་ལེ་ཤ་ཤྫོར་མི་དང་ གཟུགས་ནང་ལུ་ འཚྫོ་རླུང་སྤེལ་
མི་གི་ཁྲག་གི་ཁམས་ཕན་དམརཔྫོ་འདི་ དགོ་པའི་ཚད ་ལས་མར་
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མམས་འགྱོ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གཟུགས་ནང་ཁྲག་ལངམ་འབད་སྤེལ་
མ་ཚུགས་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་བྱུངམ་ཨིན། གཞན་ཡང་། ཨམ་སྲུ་
གཞྫོནམ་ཚུ་གི་གཟུགས་ཁར་ལུ་དགོ་པའི་ོས་བཅུད་ ཨའི་རྫོན་
ོ་ི་ཉུང་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཁྲག་གི་ཚད་ཉུངམ་འགྱོ་སྟེ་ ནད་གཞི་
འདི་འཐྫོབ་ི་ཡང་ཡྫོད། ནད་གཞི་འདི་བཅོས་ི་གི་དྫོན་ལུ་ གོང་
ལུ་བཤད་ཡྫོད་པའི་ཁྲག་གི་ཚད་གཞི་ཉུངམ་འགྱོ་དགོ་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་
ག་ག་ཨིན་ན་ཧ་དགོཔ་འདི་ག་ི་ལས་གལ་ཆེ། གཟུགས་ཀྱི་
པགས་ཀོ་གི་ཚྫོས་གཞི་ལུ་བལཝ་ཙམ་གགག་གིས་ནད་གཞི་འདི་ 
བདའ་མི་ཟུན། དེ་འབདཝ་ད་ ལྷབ་ཚུ་བརྟག་དཔྱད་འབད་ཐྫོག་
ལས་ ནད་གཞི་འདི་ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ་པའི་ཁར་ སྫོའི་ཉིའུ་
གི་ར་ཏྫོག་དང་ མིག་ཏྫོ་གི་ནང་ནའི་པགས་ཀོ། ལྕེ་ཚུ་ལུ་བརྟག་
དཔྱད་འབདཝ་ད་ དེ་ཚུ་ནང་ལུ་ ཁྲག་གི་བཀྱག་དམརཔྫོ་འབད་
མེད་པར་ སེར་ཐངས་ཐངས་ཚར་སུ་གག་སྦེ་ཡྫོད་པ་གན་ དྲུང་
འཚྫོ་དང་ཕྱེད་ཞིནམ་ལས་བརྟག་དཔྱད་འབད་དགོ། ནད་གཞི་
འདི་ ཁྲག་ཉུང་བའི་རྐྱེན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པ་གན་ འྫོས་འབབ་
ནན་པའི་སན་བཅོས་འབད་དགོཔ་འདི་ཁ་ཆེ་བའི་ཁར་ ོས་
བཅུད་ཨའི་རྫོན་ཡྫོད་པའི་ ོས་རིགས་ག་དེ་མང་མ་བོའ་དགོ། 
ནད་གཞི་འདི་ ཚ་གྱང་ལང་དགོ་པའི་ནད་གཞི་མིན། ནད་གཞི་
འདི་འཐྫོབ་པའི་རྟགས་མཚན་ཚུ་ཡང་ བུང་མགྱོགས་པར་
མགྱོགས་པར་ལེན་དགོཔ་འགྱོ་ི། འུ་སྡུག་ི་དང་གཞན་རྟགས་
མཚན་མ་འདྲཝ་འབྱུང་པ་གན་ ནདཔ་འདི་གི་གཟུགས་ཁར་ཁྲག་
ཚུལ་དང་མཐུནམ་སྦེ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མ་ཚུགས་པའི་རྟགས་
ཚན་ཨིནམ་ལས་ དེ་བཟུམ་མིའི ་རྟགས་མཚན་འབྱུང་པ་གན་ དེ་
འཕྫོ་ལས་དྲུང་འཚྫོ་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་དགོཔ་ཁག་ཆེ། 

pall རྫོ་ཁེབས། ཕུངམ་སྤུར་ི་གི་རས། 
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palliative ཟུག་འཇོམས།  
ན་ཟུག་འཇོམས་
བྱེད། ནད་ཀྱི་གཉེན་
པྫོ། 

ཟུག་འཇོམས་ ཡངན་ ན་ཟུག་འཇོམས་བྱེད་ཟེར་མི་འདི་ ནད་
རིགས་སྣ་ཚྫོགས་ཀྱི་ན་བའི་མི་ཚུ་གི་སྡུག་བསྔལ་ཚུ་འཇོམས་
ཞིནམ་ལས་ མི་ཚེའི་གནས་སངས་གྱི་སྤུས་ཚད ་ཡར་དྲག་
གཏང་བའི་གསྫོ་བའི་སན་བཅོས་གག་ཨིན། སན་བཅོས་ཀྱི་ཐབས་
སས་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་གཙྫོ་བྫོ་ར་ དེ་བཟུམ་མའི་ ནད་
འཐྫོབ་མི་གི་ནདཔ་ཚུ་ལུ་མྫོང་བའི་ཟུག་ཚུ་འཇོམས་བཅུག་ི་དང་ 
སེམས་ཁར་ཚ་གྱང་མྫོངས་མ་བཅུག་པར་བཞག་ི་གི་ཐབས་སས་
ཚུ་སྒྲིགཔ་ཨིན། 

palm ལག་མཐིལ།  
སྤ་རི་སྦུག 

ལག་ཚིགས་ལས་ ལག་པའི་མཛུབ་མྫོའི་བར་ནང་གི་ ལག་པའི་
ནང་གི་ཆ་ཤས། 

palpitate དྫོན་ཧིང་སྤར་ི། དྫོན་ཧིང་ཨ་རྟག་དང་མ་འདྲཝ་སྦེ་སྤར་ི། 
palsied གོའ་གྲིབ་ཕྫོག་

ཕྫོགཔ། ར་གྲིབ། 
ར་གྲིབ་ཕྫོག་
ཕྫོགཔ།  

ར་གྲིབ་ཕྫོག་སྟེ་ ར་ལཱ་འབད་མ་བཏུབ་འགྱོ་བའི་ནད་གཞི་གག 

palsy གོའ་ནད། གོའ་
གྲིབ། ར་གྲིབ། 

གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གང་རུང་གི་ར་སྤར་མ་བཏུབ་འགྱོ་བའི་ནད་
གཞི། 

pancreas གསར་རྨེན།  བཞུ་བྱེད་དབང་པྫོ། འཇུ་བྱེད་ཀྱི་གསར་ཁུའི་སྣྫོད། 
panacea ནད་ཀུན་འཇོམས། སན་གག་གིས་ནད་ག་ར་ལུ་ཕན་པ། 
pandemic ནད་ཡམས། རྒྱ་ཆེ་བའི་ས་ཁོངས་དང་མི་ལེ་ཤ་གགག་ལུ་ཁྱབ་པའི་ནད། 
panties ཨམ་སྲུའི་ནང་དྫོར། ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ མྫོ་མཚན་ས་ིའི་དྫོན་ལུ་ གྱོན་ཆས་ཀྱི་ནང་

ལས་གྱོན་བའི་ཨང་དྫོར། 
pap smear ཚང་བརྟག ཨམ་སྲུ་ཚུ་གི་བུ་ཚང་ནང་ལས་ ཤ་ཆུང་ཀུ་གགག་བཏྫོག་སྟེ་ ནད་

གཞི་ཡྫོད་མི་བརྟག་དཔྱད་འབད་བ། 
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paralyse ར་སྐུམ་ནད་ཐྫོབ་
ི།  

གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གང་རུང་གི་ར་སྐུམ་ཏེ་ སྤར་མ་ཚུགསཔ་
འགྱོ་བའི་ནད་གཞི་འཐྫོབ་པ། 

paralysis ར་གྲིབ། གོའ་
ནད། ར་སྐུམ་ནད། 

གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གང་རུང་གི་ར་སྐུམ་ཏེ་ སྤར་མ་ཚུགསཔ་
འགྱོ་བའི་ནད་གཞི། 

paralytic གོའ་ནད་ཕྫོག་པའི། 
ར་འཁུམ་ནད་ཀྱི།  

ར་སྐུམ་ནད་དང་འབྲེལ་བའི ་ནད་གཞི་ཟེར་དྫོ་བཟུམ་། 

paramedic སན་གཡྫོག་འབད་
མི།  

སན་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་འབད་མི། 

paranoid སེམས་ཁམས་ནད་
གཞི་དང་འབྲེལ་
བའི། 

སེམས་ཁམས་ནད་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྱད་ཚིག་སྫོན་པ།  

paralegic སད་གྲིབ། ཁོད་སད་སྤར་མ་བཏུབ་འགྱོ་བའི་ནད། 
paraplegie སད་གྲིབ་ཅན། ཁོད་སད་སྤར་ི་མེད་འགྱོ་ཡྫོད་མི། 
parasite བརྟེན་ཆགས། གཞན་ལུ་བརྟེན་པའི་སྲིན་འབུབ། 
parentage རིགས་རྒྱུད།  ཕ་མའི་རིགས་རྒྱུད། 
parental ཕ་མའི། ཕམ་དང་འབྲེལ་བའི་ཟེར་བའི་དྫོན། 
parenting ཕ་མའི་སྐྱོང་གཞག  ཕ་མ་གིས་རང་སྫོའི་ཨ་ལུ་བདག་འཛིན་དང་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་པ། 
parkinson's 

disease 
པར་ཀིན་སནསི་
ནད། རྐང་ལག་
འདར་ནད།  

ཀླད་པའི་གཞུང་ལུ་གནྫོད་རྐྱེན་འབྱུང་བ་ཡངན་ཕྫོག་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
ཀླདཔ་ལཱ་འབད་མ་བཏུབ་འགྱོ་བའི་ནད་གཞི་གག 

paroxysm ན་ཟུག་སྫོམ།  ན་བའི་ཟུག་ཤུགས་ཆེ་བ། 
patella འིས་མྫོ་ལྷ་ང།  སྤུས་མྫོ་འཁོར་ལྫོ།  
paternity leave ཕའི་ངལ་གསྫོ། ཨམ་སྲུ་ཨ་ལུ་སྐྱེ་བའི་སྐབས་ལུ་ ཨ་པ་འདི་ལུ་ཐྫོབ་པའི་ངལ་

གསྫོ། 
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pathological ནད་བརྟག་རིག་པའི། ནད་བརྟག་རིག་པའི་ཆོས་ཚན་ཟེར་དྫོ་བཟུམ་ ནད་བརྟག་དང་
འབྲེལ་བའི་སྐོར་ལས་སྫོན་པའི་ཚིག 

pathologist ནད་བརྟག་མཁས་
མཆོག  

ནད་གཞི་ག་ག་ཨིན་ན་བརྟག་དཔྱད་འབད་ི་ནང ་མཁས་པ་སྦྱང་
ཡྫོད་པའི་དྲུང་འཚྫོ། 

pathology ནད་བརྟག་རིག་
པ།  

ནད་གཞི་ག་ག་ཨིན་ན་ བརྟག་དཔྱད་འབད་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་
ལྷབ་ི་ཡྫོད་པའི་ཆོས་ཚན། 

patient ནདཔ། གཟུགས་ལུ་ན་ཚ་ཕྫོག་ཡྫོད་མི། 
paunch ཕྫོཝ། གྱོདཔ།  དཔྱིད་སད་དང་བྱང་ཁོག་གི་བར་ན་ བཞེས་སྒོ་བཞག་སའི་

གཟུགས་ཀྱི་ནང་ཁྲོལ་གག 
peddler སྫོས་རས་བཙྫོང་

མི།  
ར་བཟི་ི ་གི་ནུས་པ་ཡྫོད་པའི་སན་རིགས་བཙྫོང་མི།  

pediatrics ཨ་ལུའི་སན་བཅོས། 
བྱིས་ནད་ནད་སན་
བཅོས།  

ཨ་ལུའི་ནད་རིགས་དང་འབྲེལ་བའི་སན་བཅོས། 

pedicure རྐང་ནད་སན་
བཅོས།  

རྐང་མའི་ནད་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་སན་བཅོས། 

pelvic མངལ་སྒོ།  
དཔྱི་མགོ།  

ཨམ་སྲུའི་ཕྫོཝ་ནང་ཨ་ལུ་ཆགས་སའི་ཧྫོད་ཀྱི་ཁ། 

pelvis དཔྱི་མགོ།  
དཔྱི་སད། 

གཟུགས་ཀྱི་རྐེདཔ་ གཡས་གཡྫོན་གཉིས་ཀྱི་འྫོག་གི་རུ ་ཏྫོ། 

penicillin གམན་སན།  
པེ་ི་སི་ལིན།  

རྨ་སྫོགས་མ་རུལ་བར་བཞག་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་ཡྫོད་པའི་སན་
གག  

penis མཇེ། ཕྫོ་མཚན་གྱི་མིང་། 
peptic ulcer རྒྱུ་རྨ། རྒྱུ་མའི་ནང་གི་རྨ། 
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parenatal སྐྱེ་སྐབས།  སྐྱེ་བའི་སྐབས་ལས་ཡྫོད་པའི་ནད་གཞི་ཟེར་དྫོ་བཟུམ་ སྐྱེས་བའི་
སྒང་ལས་ཡྫོདཔ་སྦེ་སྫོན་པའི་ཁྱད་ཚིག  

period ཟླ་ཁྲག ཨ་སྲུ་ཚུ་གི་མཚན་མ་ལས་ ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་ རང་བཞིན་གྱིས་
ཐྫོན་པའི་ཁྲག 

peroxide སྐྱ་སན། སྐྱ་ནང་ཡྫོད་པའི་འབུབ་གསད་ི་དང་ སྐྱ་འཇམ་ལྕུག་ལྕུ་བོྫོ་ི་
གི་སན། 

perspiration རྔུལ་ནག ཕྱིའི་དྲྫོད་ཤུགས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གཟུགས་ཀྱི་པགས་ཀོ་མགུ་ལས་
འཐྫོན་པའི་ཆུ། 

pethidine ཟུག་འཇམ་སན། ཨམ་སྲུ་ཨ་ལུ་སྐྱེསཝ་ད་ ཟུག་འཇམ་ི་གི་སན་གག་གི་སན། 
phallus མཇེ།  ཕྫོའི་རྟགས། དེ་ལུ་ཕྫོ་མཚན་ཟེར་ཡང་སླབ་ཨིན། 
phalanges མཛུབ་མྫོ་རུ ་ཏྫོ། ལག་པའི ་མཛུབ་མྫོའི་རུ ་ཏྫོ། 
pharmaceutical སན་གྱི། སན།  སན་དང་འབྲེལ་བ་ཡྫོད་པའི་སྐར་ལས་བརྟེན་པའི་ཚིག 
pharmacist སན་སྦྱྫོར་མཁས་

མཆོག  
ན་ཚ་དང་འཁྲིལ་བའི་སན་བོྫོ་ི་དྫོན་ལུ་ རས་སྦྱྫོར་ག་ག་ར་
བླུགས་དགོཔ་ཨིན་ན་དང་ ཚད་སྫོགས་ག་དེམ་གག་བླུགས་
དགོཔ་ཨིན་ན་གི་སྐོར་ལས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་ནང་ལུ་ མཁས་མཆོག་
སྦྱང་ཡྫོད་མི། 

pharmacy ༡) སན་ཚྫོང་ཁང་། 
༢) སན་སྦྱྫོར་ཁང་། 
སན་བོྫོ།  
༣) སན་སྫོད་ས།  

༡) སན་བཙྫོང་སའི་ཚྫོ་ཁང་། ༢) སན་གྱི་རས་སྦྱྫོར་ཚུ་གགག་
ཁར་སྦྱྫོར་ཏེ་སན་བོྫོ་སའི་ཁང་མིག ༣) སན་ཁང་ནང་ལུ་དྲུང་
འཚྫོ་གི་སན་ག་ག་ོ་དགོཔ་ཨིན་ནང་ཐྫོ་བཀོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ 
སན་ལེན་སའི་ས་ཁོང། 

pharynx ལྐོདམ། མ་མཁལ་དང་བྱང་ཁོག་གི་བར་ན་ ལག་ཀོ་གི་གདྫོང་ཁ་ཐུག་ལུ་ 
བཞེས་སྒོ་སྫོགས་གཏང་སའི་ལམ།  

pharyngities ལྐོད་མའི་ནད།  ལྫོ་ལམ་མགུ་ཕྫོག་པའི་ནད་གཞི་སྤྱི་བཏང་། 
phlegm གློ་ཚིལ། ལྷབ་ གློ་འབར་བའི་སྐབས་ལུ་ ལྐོད་མའི་ནང་ལས་ཐྫོན་པའི་ཚིལ་མ་



ཨིང་རྫོང་གསྫོ་བའི་ཤན་སྦྱར་ཚིག་མཛྫོད།   English-Dzongkha Medical Dictionary 
 

170 
 

ཚིལ།  ལྷབ་བཟུམ་ཡྫོད་མི་གག 
phlegmatic དབུགས་འགམ་ི་

མེདཔ།  
ཙིགཔ་ོ་ི་མེདཔ།  

phobia འདྲྫོག་ཟུག 
འཇིགས་སྣང་།  

འདྲྫོག་པའི་ན་ཟུག 

phototherapy འྫོད་བསྟེན་སན་
བཅོས། འྫོད་རླབས་
སན་བཅོས། 

འྫོད་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ནད་འབུབ་སྫོགས་གསད་དེ་ དྲག་ཐབས་འབད་
བའི་སན་བཅོས། 

phrenologist ཐྫོད་དཔྱད་མཁས་
མཆོག མགོའི་
བརྟག་ཐབས། 

ཐྫོདཔ་དང་འབྲེལ་བའི་ན་ཚ་བརྟག་དཔྱད་འབད་ི་ལུ་མཁས་པ་
སྦྱང་ཡྫོད་པའི་དྲུང་འཚྫོ། 

physic སན་དཔྱད། གསྫོ་
རིག  

སན་གྱི་སས་ཡྫོན། 

physical གཟུགས་ཀྱི།  ཕྱིའི་གཟུགས་ཀྱི་སྐོལ་ལས་སྫོན་པའི་ཁྱད་ཚིག  
physical 

education 
ལུས་སྦྱྫོང་སས་ཡྫོན། གཟུགས་ཁམས་བདེ་ཐབས་ཀྱི་ལུས་སྦྱྫོང་སྐོར་ལས་སྫོན་པའི་སས་

ཡྫོན། 
physical 

therapist 
ལུས་སྦྱྫོང་སན་
བཅོས་མཁས་མཆོག 

ལུས་སྦྱྫོང་གི་ཐྫོག་ལས་གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གང་རུང་ལུ་ཕྫོག་
པའི་ན་ཚའི་བཅོས་ཐབས་ལུ་མཁས་མཆོག་སྦྱང་ཡྫོད་པའི་དྲུང་འཚྫོ། 

physical therapy ལུས་སྦྱྫོང་སན་
བཅོས།  

ལུས་སྦྱྫོང་གི་ཐྫོག་ལས་གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གང་རུང་ལུ་ཕྫོག་
པའི་ན་ཚའི་བཅོས་ཐབས། 

physical training ལུས་སྦྱྫོང་།  གཟུགས་སྒྲིང་སྒྲི་འབད་བཞག་ི ་གི་ ཐབས་ལུ་ གཟུགས་ 
དལཝ་སྦེ་མ་བཞག་པར་ ལུས་རལ་བང་རྒྱུག་སྫོགས་འབད་བ།  

physician དྲུང་འཚྫོ།  
སན་པ།  

ནད་གཞི་བཅོས་ཁ་རྐྱབ་ིའི་ནང་ སླྫོབ་སྦྱྫོང་འབད་ཡྫོད་མི། 
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physiologist གཟུགས་ཁམས་
རིག་པའི་མཁས་
མཆོག གཟུགས་
ཁམས་རིག་པ། 

གཟུགས་ཁམས་དང་ འབྲེལ་བའི་སྐོར་ལས་མཁས་མཆོག་སྦྱང་
ཡྫོད་མི། 

physiology གཟུགས་ཁམས་
རིག་པ། ལུས་
ཁམས་རིག་པ།  

གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ལྷབ་ི་ཡྫོད་པའི་ཆོས་ཚན། 

physiotherapist དངོས་ཁམས་རིག་
བརྟེན་སན་བཅོས་
མཁས་མཆོག 

གཟུགས་ཀྱི་ར་དང་རུ་ཏྫོ་སྫོགས་ལུ་ གནྫོད་པ་ཕྫོག་པའི་སྐབས་ 
ཕྱིའི་དངོས་པྫོ་དང་ བསིལ་ དྲྫོད་གང་རུང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གནྫོད་པ་
སངས་ཐབས་འབད་ཚུགས་པའི་སན་བཅོས་འབད་ི་ནང་ 
མཁས་མཆོག་སྦྱང་ཡྫོད་པའི་དྲུང་འཚྫོ།  

physiotherapy དངོས་ཁམས་རིག་
བརྟེན་སན་བཅོས།  

གཟུགས་ཀྱི་ར་དང་རུ ་ཏྫོ་སྫོགས་ལུ་ གནྫོད་པ་ཕྫོག་པའི་སྐབས་ 
ཕྱིའི་དངོས་པྫོ། བསིལ། དྲྫོད་ས་སྫོགས་པ་གང་རུང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
གནྫོད་པ་ཚུ་སངས་ཐབས་འབད་ཚུགས་པའི་སན་བཅོས་ཀྱི་ཐབས་
སས་གག 

physique གཟུགས་གཞི།  གཟུགས་ཀྱི་ཆགས་བཀོད། 
piles ཇང་ལུད་ནད། 

གཞང་འབྲུམ། 
ཨ་བ་ཐྫོན་སའི་ལམ་ལུ་ནད་གཞི་ཕྫོག་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གཞང་ལམ་
ཕྱི་ཁར་ཐྫོན་པའི་ན་ཚ་གག 

pill སན་རིལ། ཕྱེ་སྦེ་མེན་པའི་སན་རིགས། 
pimple གདང་བྱེམ། གཟུགས་ཀྱི་པགས་ཀོ་གུར ་ ཆུ་འབུར་བཟུམ་སྦེ་ ཐྫོན་ཞིནམ་

ལས་ དུས་ཡུན་དག་པ་གག་ལས་ རྣག་བསག་ཏེ་ན་བའི་ 
པགས་ཀོ་གི་ན་ཚ་གག  

piss ཆུ།  ཕྫོ་མཚན་དང་མྫོ་མཚན་གྱི་ཐྫོག་ལས་ཕྱི་ཁར་བཏྫོན་གཏང་བའི་ 
གཟུགས་ནང་ལུ་མ་དགོ་པའི་ཆིའི་རིགས། དེ་ལུ་ ཆབ་གསང་
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བསྡུས་པ་ཟེར་ཡང་སླབ་ཨིན།  
placenta བུ་ཚང་། ཨ་ལུ་ཆགས་སའི་ཧྫོད། དེ་ལུ་མངལ་ཟེར་ཡང་སླབ་ཨིན། 
plague ཚབས་ཆེན་རིམས་

ནད། 
ཤི་ི་གི་ཉེན་ཁ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ ག་ར་ལུ་འབྫོ་ི ་གི་ཉེན་ཁ་ཡྫོད་
པའི་ ནད་གཞི་གག ནད་གཞི་འདི་གཙྫོ་བྫོ་བྱི་ཙི་ལས་བརྟེན་ཏེ་
འཐྫོབ་ཨིན། 

plastic surgery པགས་ཀོའི་གཤག་
བཅོས། བོྫོ་བཅོས་
གཤག་བཅོས།  

གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཚུལ་དང་མཐུན་སྦེ་མེད་མི་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་
བོྫོ་ིའི་དྫོན་ལུ་ གཤག་བཅོས་ཀྱི་ཐྫོག་ལས་བཅོས་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་
བོྫོ་བའི་སན་བཅོས་གག  

pneumonia གློ་ཚད། གློ་བའི་
ཚད་ནད། 

ནད་འབུབ་བེག་ཊི་རི་ཡ་དང་བ་རས་གིས་ གློཝ་ལུ་གནྫོད་མི་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་ བྱུང་བའི་གློཝ་དང་འབྲེལ་བའི་ན་ཚ་གག  

pockmark གཟུགས་ཁར་ཐྫོན་
པའི་ཧྫོག་ཀ། 

ནད་གཞི་སྤྫོ་རྫོ་དཀར་ཅུ་དང་དམར་ཅནམ་ལ་སྫོགས་པ་ན་བའི་
བཤུལ་ལུ་གཟུགས་ཀྱི་པགས་ཀོ་གུ་ཆགས་པའི་ཧྫོག་ཀ་ཆུང་ཀུ། 

poison དུག  སྫོག་འཕྫོག་ི་གི་ནུས་པ་ཡྫོད་པའི་ོས། 
poisonous དུག་ཅན།  སྫོག་འཕྫོག་ི ་གི་ནུས་པ་ནན་པ། 
polio ར་སྐམ་ནད། གཟུགས་པར་ི་མེདཔ་བོྫོ་ཚུགས་པའི་ཉེན་ཁ་ཡྫོད་པའི་རའི་ནད་

གཞི་གག 
powder སན་ཕྱེ།  སན་རུལ་བུ་ཡངན་ཕྫོ་ལེབ་མ་བོྫོ་བར ་ཕྱེའི་རང་བཞིན་འབད་ཡྫོད་

པའི་སན་རིགས། 
pregnancy བུ་མཆེདམ།  མངལ་ནང་ཨ་ལུ་ཆགས་ཏེ་ཡྫོད་པའི་གནས་སྐབས། 
pregnant བུ་མཆེདམ། མངལ་ནང་ཨ་ལུ་ཆགས་ཏེ་ཡྫོད་པའི་གནས་སྐབས། 
premature མ་རེན་པའི། ཟླཝ་

མ་ཚང་བའི། 
ཟླཝ་མ་ཚངམ་ལས་སྐྱེས་ི། 

protein ོས་བཅུད། གཟུགས་སྫོམ་ི་དང་སྒྲིང་སྒྲི་འབད་བཞག་ི་ལུ་དགོ་པའི་ོས་
བཅུད་གག ོས་བཅུད་འདི་གཙྫོ་བྫོ་ ཤ། དར་ཚི། སྒོང་རྡྫོག མ་
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ཤ་ས་ལྫོགས་པ་ཚུ་ལས་འཐྫོབ་ཨིན། 
psychiatric སེམས་ཁམས་ཀྱི། 

སེམས་ཀྱི་ནད་
གཞིའི། 

སེམས་ཁམས་དང་འབྲེལ་བའི་ནད་གཞི་ལ་སྫོགས་པ་ཟེར་བའི་
དྫོན་སྫོན་པའི་ཚིག 

psychiatrist སེམས་ཁམས་
མཁས་མཆོག 

སེམས་དང་འབྲེལ་བའི་ནད་གཞི་བཅོས་ཁ་རྐྱབ་ི་ལུ་ མཁས་
མཆོག་སྦྱང་ཡྫོད་པའི་དྲུང་འཚྫོ། 

psychiatry སེམས་ཁམས་རིག་
པ། སེམས་ནད་
རིག་པ། 

སེམས་དང་འབྲེལ་བའི་ནད་གཞི་སྐོར་ལས་ལྷབ་ིའི་ཆོས་ཚན། 

psychic སེམས་ཁམས་དང་
འབྲེལ་བའི།  

སེམས་དང་འབྲེལ་བའི་ནད་གཞི་ལ་སྫོགས་པའི་སྐོར་དྫོན་སྫོན་པའི་
ཚིག 

psychoanalysis སེམས་ནད་དཔྱད་
ཐབས། སེམས་
ཁམས་བརྟག་
ཞིབ།  

སེམས་དང་འབྲེལ་བའི་ན་ཚའི་བརྟག་དཔྱད ་འབད་ི་གི་ཐབས་
སས། 

psychologist སེམས་ཁམས་རིག་
པའི་མཁས་མཆོག 

སེམས་ཁམས་ཀྱི་ནད་གཞིའི་སྐོར་ལས་ སན་བཅོས་འབད་ི་ནང་
ལུ་ མཁས་པ་སྦྱང་ཡྫོད་པའི་དྲུང་འཚྫོ། 

psychology སེམས་ཁམས་རིག་
པ།  

སེམས་ཁམས་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ལས་ལྷབ་ི་ཡྫོད་པའི་ཆོས་
ཚན། 

psychopath སེམས་ཁམས་ཀྱི་
ནདཔ། འཆོས་
ལྫོང་། 

སེམས་ཁམས་དང་འབྲེལ་བའི་ན་ཚ་ཡྫོད་མི། 

psychopathology སེམས་ནད།  སེམས་དང་འབྲེལ་བའི་ན་ཚ། 
psychosis སེམས་ནད། སེམས་དང་འབྲེལ་བའི་ན་ཚ། 
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འཆོལ་ནད།  
psychotherapy སེམས་ཁམས་སླྫོབ་

སྫོན། 
སན་གྱི་ཐྫོག་ལས་མིན་པར་ བསླབ་སྫོན་གྱི་སྒོ་ལས་སེམས་
ཁམས་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་མི་གི་དྫོན། 

psychotic སེམས་ཁམས་ཀྱི་
ནདཔ། 

སེམས་ནད་འཐྫོ་ཡྫོད་མི། 

pubic འདྫོམས་བར་ནང་། 
ག་བར་ནང་། 

ཕྫོ་མཚན་དང་མྫོ་མཚན་ཡྫོད་སའི་གཟུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས། 

pubic hair ཨུབ་སྤུ། ཕྫོ་མྫོའི་མཚན་མ་སྐོར་ཏེ་སྐྱེས་མི་གི་སྤུ། 
pudding མངར་ོས།  

བཞུ་ོས། 
ལྫོ་གི་རྟིང་ལས་བོའ་ི་གི་ོས་མངརམ་གག 

pucke ཁ་ལས་བསྐྱུག་ི། 
ཁ་ལས་ལྫོག་ི། 

ཁམས་མ་བདེ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ོ་ཡྫོད་པའི་ོས་རིགས་ཕྫོཝ་ནང་
བཞག་མ་བཏུབ་པར་ ལྫོགས་ཏེ་ར་ཁ་ལས་ཐྫོན་ི། 

pulmonary གློ་བའི།  གློཝ་དང་འབྲེལ་བའི་ན་ཚ་ཟེར་དྫོ་བཟུམ་ གློཝ་དང་འབྲེལ་བའི་
སྐོར་ལས་སྫོན་པའི་ཚིག 

pulmonary tb གློའི་བད་ཀན། གློཝ་ལུ་ཕྫོག་པའི་བད་ཀན་གྱི་ན་ཚ། 
pulsation འཕར་འགུལ། དྫོན་ཧིང་དང་རའི་འཕར་བ། 
pulse སྤར་ི། འཕར་ི། དྫོན་ཧིང་དང་ར་འཕར་བ། 
pus རྣག གཟུགས་ཁ་ལུ་ཐྫོན་མི་ཡངན་ བཏྫོན་མའི་རྨ་ ཚུ་ནང་ལས་ཐྫོན་

པའི་ཁུ་བ་དཀརཔྫོ་དང་སེརཔྫོ་ལ་བསྲེའི་བཀྱག་དང་ནན་མི་གག 
pussy སྟུའི་ཁ།  མྫོ་མཚན་གྱི་ཁ། 
pyorrhoea སྫོའི་ཉིའུ་ནད། སྫོ་

རྙིལ་ནད། ཡ་ཁྲག 
སྫོའི་ཉིའུ་གུ་ཁྲག་བསག་སྟེ་ན་བའི་ན་ཚ་གག 
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(Qq) 
quadruplet བཞི་སྐྱེས་ཨ་ལུ། ཨའི་གགག་གིས་དུས་མམས་ལུ་ ཨ་ལུ་བཞི་སྫོབས་གགག་ལུ་སྐྱེ་

བའི་གྲས་ལས་གགག 
quintuplet ལྔ་སྐྱེས་ཨ་ལུ། ཨའི་གགག་གིས་དུས་མམས་ལུ་ ཨ་ལུ་ལྔ་སབས་གགག་ལུ་ སྐྱེ་

བའི་གྲས་ལས་གགག 
quite སྤང་ི །  

བཞག་ི། 
ཏམ་ཁུ་ལ་སྫོགས་པ་བཞག་པའི་དྫོན། 

quiter སྤང་མི།  
བཞག་མི། 

ཏམ་ཁུ་ལ་སྫོགས་པ་བཞག་མི་གི་མི། 
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(Rr) 
rabid               

          
           
        

སེམས་གཏན་གཏན་མེདཔ། 

rabidity            
     

སེམས་གཏན་གཏན་མེདཔ་བོྫོ་བའི་སེམས་ཀྱི་ནད་གཞི་གག 

rabies               
         

                                   སྡུ     
                                   །     
དང་གཞན་    ཡྫོད་པའི་སེམས་                  
             །                           
                                          
         ། ནད་གཞི་འདི་                   
                                             
                                        
                                         
                    མི་                   
                                           
          འདི་                          
                                         
   །        །                           
     །                           །      
               འབད་      །           
            བྱུངམ                       
                                  ། ནད་
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གཞི་འདི་                                 
                                        
                                       ལུ་
བཀོད་ཡྫོད་པའི་                                
                 །       སན་ཁང་ནང་ལུ་འགྱོ་
ཞིནམ་ལས་       ལས་                     
    

radiographer                            
radiologist            

         ག  
      ལ་སྫོགས་པའི་འྫོད་རླབས་ཀྱི་ཐྫོག་ལས་       
                                       

radiology                                                      
                                           
                     

radiotherapy            
            
         

                                        
           

radius ལག་རུས། ལག་པའི་ཀི་ལི་དང་ལག་ཚིགས་ཀྱི་བར་ནའི་ རུ་ཏྫོ། 
rape             

     
        སྟེ་                

rapist             
           

        གི་ཐྫོག་ལས་                

rash                                      
raw                                        
rearing                                                      



ཨིང་རྫོང་གསྫོ་བའི་ཤན་སྦྱར་ཚིག་མཛྫོད།   English-Dzongkha Medical Dictionary 
 

178 
 

                                    
recall           

          
                                         
    

recollect            
          
       

                                        
   

record         
           

   ་དང་     ་                           
  གི་སྐོར་བཞག་པའི་དྲན་    

recover                    
rectum                      
recuperate             

         
      

                                        
ི  

recuperation     ག  
         

                                        
      ། 

red blood cell        
        

   གི་    ཕན་                          
          ་ར                             
         ག     ། ཁྲག་གི་           རུ ་ཏྫོ 
                            ། ཁམས་ཕན འདི 
                                       
    ི་                  །              
                                      ཡང་
           

referable          
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referral                                                  

      གིས་འབད་                        ། 
regional 

hospital 
           
     

                            

regional 

referral 

hospital 

            
            

                                              
                           

register                                                     
rehabilitate     ཉ       

       
                                           
                                         
                                        
           པའི་ན་ཚ་                         
           

rehabilitation     ཉ                                                     
                                         ། 
                                         
                                            
         

relapse                                                     
relief                               
remedy          

          
                              

reproduction         བའི་རྒྱུན། 
reproductive         -            
reproductive 

health 
སྐྱེས་རྒྱུན་འཕྫོད་ སྐྱེས་རྒྱུན་དང་འབྲེལ་བའི་གསྫོ་བའི་འཕྫོད་བསྟེན། 
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བསྟེན། 
respiration             

          
      

                                        
                                       
                                འདི་   
             ། 

respirator          
          

                                          
                ག                        
         ག 

respiratory              
   

                                      
                            

respire              
        

                            ི་    མ་དགོ་
པའི་                                      
       

rest          
         

                                       
           །                        
                                        
    

resuscitate             
             

               མི                      
                                          
                                          
                        

resuscitations           ག 
              

                                         
                                         
                        

retina       མིག་ཏྫོ                                     
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                             མིག་ཏྫོ           
                   

rheum            
       

                  མིག་ཏྫོ                   
པ     

rheumatism          
    

                          ག 

rib         
       

   མི                                        
                                       རུ་ཏྫོ  
                                        
འབད་ཡྫོད་མིའི་རུ་ཏྫོ།  

rickets                                   རུ་ཏྫོ                 
       ནད་གཞི་འདི་                          
                                          
                                          
    ཏེ་                                    
                                      
                  ། རུ་ཏྫོ                
                       རུ་ཏྫོ            
                           རུ་ཏྫོ        
                                       
                                         
                          

ringworm                                           བརྟེན་ཏེ 
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             །                         
དང་       ་ འི་                མགུར འ     
                                      
                                        
ཁྲ་              མ་ཨིན།                 
                           
༼gr seoful   ༽                      
                                     

rot                             
rotten                         སྦེ་མེདཔ་ཐལ་ཐལཝ། 
roundworm                   དེ་                            

              
rubella                                         པ་འགྱོ་

བའི་                       དེ་          
       ༼     ༽                        
                       །                 
          །                            
                                            
                                            
                                          
            མིག་ཏྫོ    །             །      
                                ་གི      
                              ཡང་        
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(Ss) 
salvia            །                                        

                                      
                                        
   ་ཡྫོད      

salve                              ག 
sanatorium                           སྦེ་                       

                          མིག 
sanitary             

             
       རག་རྫོག                      སྦེ ཡྫོད་
པའི་     ་ཟེར་དྫོ་བཟུམ    

sanitary 

towel  
           
           

                                        
  ་མ་བཅུག་པར་                        
      ་གག 

sanitation                                  ། 
scab-                                        
scabies                                                     

                               sarcoptes 
scabiei)                          མ  ལུ་ 
                                       
                                         
                         །            ། 
               ལུ            

scald                                                    
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སྦེ་                                  
                                 །     
                                        
                                    
      ཏེ་ཡྫོད་                             
   

scalp          མགུ་ཏྫོ          
scalpel                      ལག་ལེན་འཐབ་པའི་     ། 
scan                          གཟུགས་ཀྱི་                

                
scanner             

    
                                       
          

scar                                འི               
                                        
                                          
                

scarlet fever                          ི་གི་   ཁ་ཡྫོད་པའི་          
       །                          འཐྫོབ་ཨིན  
                                        
                         གི་   འཁོད་      
རྐྱ                        །               ། 
      ར་                                   
    ཐྫོནམ་                               
             །                         
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schizoid            
           

               

schizopherenia                                       
schizophernic            

              
                              

scorch mark                                        
scrape 

   
                                   

scratch

   
       
       

                         པའི    

sedate 

   
           
             

                                     
             

sedation

    
            
             

                                     
                

sedative

   
       
        

                                         
      

seizure                                                       
     པ་འབྱུང ་                      

semen          འི་ནང་ལས་ཐྫོན་པའི་ཨ་ལའུ་སྫོན། 
sensation                 

         
  གི                    མྫོངས་པའི་ཚྫོར་བ། 

sense              
         

                                        
     

senseless           
           

                                          
        

sensual-                                                       



ཨིང་རྫོང་གསྫོ་བའི་ཤན་སྦྱར་ཚིག་མཛྫོད།   English-Dzongkha Medical Dictionary 
 

187 
 

                   
septic-            

           
     

                                          
       

serious          
         

                      ་ཤུགས་ཅན། 

seriously            
           

                               

seriousness

   
           
         

               

severe            
           

        སྦེ་ར                      

severity            
         

               

sex                           
sex 

chromosome 
                                                    

                                            
         x     y                       
                །                     x 
                             ཏེ་    

sexless            
     

               

sex maniac            
         

                                              
    

sex offender                               
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sexology                 
            
   ། 

འདྫོད་པ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ལས་ སླྫོབ་སྦྱྫོང་འབད་ི་ཡྫོད་པའི་ 
ཆོས་ཚན་རིག་པ་གག 

sexologist              
  ག          
          
    

འདྫོད་པ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ལས་ མཁས་མཆོག་སྦྱང་ཡྫོད་མི། 

sexually               
    འདྫོད་སྫོད་
དང་འབྲེལ་བའི། 

       དང་འདྫོད་སྫོད་དང་འབྲེལ་བ་སྫོན་པའི་ཚིག 

sexual 

harassment  
                                                   

               
sexual 

intercourse  
        
         

ཕྫོ་མྫོ་གཉིས་ཀྱི་མཚན་མ་གགག་ཁར་སྦྱྫོར་བ། 

sexuality            ཕྫོ་མྫོ་གགག་གིས་གགག་ལུ་འདྫོད་པའི་ཆགས་སེམས་བསྐྱེད་པ། 
sexually 

transmitted 

disease  

          
    

                               

sexy              འདྫོད་ཆགས་འབད་ི་ལུ་ སྫོ་བ་སྫོམ་ཡྫོད་མི། 
shake                                
shin             རྐང་པའི་བྱིམ་ཐག་གི་གདྫོང་ཁར་ཐུག་གི་ རྐང་མའི་ཆ་ཤས། 
shin bone              ། རྐང་མའི་ངར་གདྫོང་གི་རུ་ཏྫོ། 
shiver          འགྱིད་ཐག་འདར་ི་ཟེར་གསིག་པའི་དྫོན། 
shock 

therapy

   

         
     

དྲན་པ་མེད་པར་སྫོད་མི་ཚུ་ དྲན་པ་ལྷྫོང་ི འི་དྫོན་ལུ་ གློག་མེའི་
གློག་རྒྱུན་བཀལ་ཏེ་ ཚྫོར་བ་ལྫོག་སྟེ་ལྷྫོང་ཚུགསཔ་དང་ ལྷྫོང་
ཐབས་འབད་བའི་སན་བཅོས། 
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short-sighted             སྫོ་   ས            
shoulder

   
      ལག་ངར་དང་ཕྱག་ལ་གགག་ཁར་མཐུད་པའི་ལག་པའི་སྫོད་ཀྱི་ཆ་

ཤས་གག 
shoulder 

blade 
                   ། 

siamese twin       ཉ      མཚེ་མ་གགག་ཁར་སྦྱར་ཏེ་སྐྱེས་མི། 
sick             

       
གཟུགས་མ་བདེཝ་ཡང་ ནད་གཞི་ཕྫོག་སྟེ་ཡྫོད་པའི་མི། 

sick bed                                                 
         པ་ཉ     ཉ     

sicken                   
sickly                         
sickness              ནད་གཞི་ཟེར་ ནད་སྤྱིར་བཏང་གི་མིང་ཨིན། དཔེར་ན། ཁྱོད་

མགུ་ཡུ་འཁོར་ཏེ་ན་མི་འདི་ ནད་གཞི་རླུང་ཨིན། ས་ག་ར་
སེརཔྫོ་སྦེ་མཐྫོང་མི་འདི་ ནད་གཞི་མཁྲིསཔ་ཨིན་ཟེར་དྫོ་
བཟུམ།  

side effect

   
                                                     

            ་སྟེ                          
                              

sight             
         

མིག་ཏྫོ                                    
           ཆ་རའི་                

sign 

   
      
         

ནད་གཞིའི་རྟགས་མཚན་ཟེར་དྫོ་བཟུམ་ ནད་གཞི་དང་འབྲེལ་
བའི་ན་ཐངས་དང་མཐྫོང་སྣང་། 

sinus                མགུ་ཏྫོ                                       
sinustis               
skeleton         གཟུགས་ཁར་ ཤ་ལྷ་པ་ར་ལས་མེད ་པར ་ རུ་ཏྫོ་ཙང་ཙ་འབད་
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མི། 
skin          གཟུགས་དང་ཡན་ལག་གང་རུང་གི་ཕྱེ་ལས་སྤུལ་བའི་ཤ།  
skinny             

ཉ        
མམས་མེད་པར་གཟུགས་ཀྱི་རུ་ཏྫོའི་དབྱིབས་ཚུ་ ཕྱི་ཁར་འཐྫོན་
ཏེ་ཡྫོད་པ། 

skull                མགུ་ཏྫོ་ནང་གི་ཀླདཔ་ཀྱི་མཐའ་སྐོར་བའི་ཁར་མགུ་ཏྫོ་གི་བོྫོ་
དབྱིབས་སྫོན་པའི་རུ་ཏྫོ།  

sleeping pill          གཉིད་ལྫོག་མ་ཚུགས་པའི་ན་ཚ་ཡྫོད་མི་ཚུ་གིས་གཉིད་ལྫོག་ིའི་
དྫོན་ལུ་ ོ་བའི་སན་གག 

sleeping 

sickness  
        གཉིད་ལྫོག་མ་ཚུགས་པའི་ན་ཚ།  

sleeping 

tablet  
      ་ཕྫོར་
ལེབ  

གཉིད་ལྫོག་མ་ཚུགས་པའི་ན་ཚ་ཡྫོད་མི་ཚུ་གིས་གཉིད་ལྫོག་ིའི་
དྫོན་ལུ་ ོ་བའི་སན་ཕྫོར་ལེབ་གག 

small pox          གགག་ལས་གགག་ལུ་འབུ་སྟེ་ དར་ཁྱབ་འགྱོ་ི ་གི་ཉེན་ཁ་
སྫོམ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ དྲྫོད་འབར་རྐྱབ་ི། གཟུགས་ཀྱི་པགས་ཀོ་
ལུ་ཐག་ཐིག་ཆགས་བཅུག་ི་དང་། དུས་ཚྫོད་ཁར་སན་བཅོས་
འབད་མ་ཚུགས་པ་གན་ ཤི་རྐྱེན་འབྱུང་ི  ་གི་ཉེན་ཁ་ཡྫོད་པའི་
ནད་གཞི་གག  

smell          དབང་པྫོ་ལྔ་ལས་ རྣའི་དབང་པྫོ་ཟེར་ལྷ་པ་གིས་ཚྫོར་མི། དྲིམ་
ཞིམ་ཏྫོང་ཏྫོ། དྲིམ་གདུག་དྲགས་ཟེར་དྫོ་བཟུམ། 

smoke   དུ་པ།       
       

མེ་འཕུཝ་ད་ཐྫོན་པའི་དུ་པ། གཏམ་ཁུ་འཐུང་ི ། 

sneeze             
      

དྲི་དང་དངོས་པྫོ་གང་རུང་ ལྷ་པ་ནང་འཛུལ་བའི་སྐབས་ལུ་ 
བཀག་མ་ཚུགས་པར་ རང་བཞིན་གྱིས་ལྷ་པ་ནང་ལས་ ཨ་
ཚིའུ་ཟེར་བའི་ སྒྲ་དང་བཅསཔ་སྦེ་ རླུང་ཕྱེ་ཁར་ཐྫོན་ི། 

soap          ཕྱིའི་གཟུགས་དང་གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཚུ་ལུ་ཆགས་ཡྫོད ་པའི་
དྲེག་པ་དག་ི་དང་ནད་འབུབ་ལ་སྫོགས་པ་ཚུ་གསད་ིའི་དྫོན་



ཨིང་རྫོང་གསྫོ་བའི་ཤན་སྦྱར་ཚིག་མཛྫོད།   English-Dzongkha Medical Dictionary 
 

191 
 

ལུ་ གཟུགས་དང་ལགཔ་སྫོགས་ ཆུ་འཁྱུ་བའི་སྐབས་ལུ་དབུར་
བའི་རས་གག 

sore      གཙྫོ་བྫོ་རྣྫོས་ཡྫོད་པའི་དངོས་པྫོ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཕྱིའི་གཟུགས་ཀྱི་
པགས་ཀོ་བཅད་ི་ལ་སྫོགས་པ་དང་ མ་འཕྫོད་པའི་རས་སྦྱྫོར་
ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཕྱི་ནང་གཉིས་ཆ་རའི་གཟུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཀྱི་
པགས་ཀོ་དང་ དེ་ནང་ལུ་ཡྫོད་པའི་ཁྲག་ར་སྫོགས་ལུ་ རྐྱན་
ཕྫོགས་ཏེ་ཁྲག་ཐྫོན་པའི་རྐྱེན།  

specialist          མཁས་པའི་ནང་ལས་མཁས་པ། 
specimen

   
           ནད་གཞི་སྫོགས་བརྟག་དཔྱད་འབད་ིའི་དྫོན་ལུ་ གཟུགས་ནང་

ལས་ ལེན་པའི་ཁྲག་གཙྫོས་པའི་ཁུ་བ་གཞན་དང་ ཤ་ལ་ས་
སྫོགས་པའི་ཆ་ཤས། 

spectacle         མཐྫོང་ི འི་ནུས་པ་ ཡར་སེང་རྐྱབ་ཚུགས་མི་དང་ གཞན་ཡང་ 
ཉི་མའི་འྫོད་དང་ ཐལཝ་ལ་སྫོགས་པ་ཚུ་ མིག་ཏྫོ་ནང་ལུ་
འཛུལ་ི་ལས་བཀག་ཐབས་འབད་ིའི་དྫོན་ལུ་ མིག་ཏྫོ་ཁར་
ལུ་བཙུགས་པའི་ཅ་ཆས་གག 

sperm              ཕྫོའི་ནང་ལས་ཐྫོན་པའི་ ཨ་ལུའི་དང་ཕྱི་གུ་གི་སྫོན། 
spinal cord          སྒལ་ཚིགས་ཀྱི་རུ་ཏྫོ་གི་ནང་ན་ཡྫོད་པའི་ར། 
spine           མགུ་ཏྫོ་གི་རྒྱབ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ སྐེདཔ་ཚུན་ཚྫོད་ 

གཟུགས་ཀྱི་སྫོད་ཀྱི་ཆ་ཤས་ ཡར་གཟུང་བཞག་ིའི་འགུན་ཁུར་
ཡྫོད་པའི་ སྒལ་ཏྫོ་ཁའི་གདུང་ཤིང་། 

spleen         གཟུགས་ཀྱི་ནང་གི་ཁྲག་བོྫོ་མི་དང་ ཁྲག་ཧིང་སངས་ས་བོྫོ་
ིའི་ལཱ་འགན་འབག་མི་གི་ གཟུགས་ནང་ན་གི་ཆ་ཤས་ མིའི་
ནང་ཁྲོལ་ཕྫོཝ་གི་ཉེས་འདབས་ལུ་ཡྫོད་པའི་གཟུགས་ཀྱི་ནང་ནའི་
ཆ་ཤས་གག  

squint   མིག་ཏྫོ        སྤྱིར་གཏང་དང་མ་འདྲ་བར་མིག་ཏྫོ་གི་ལ་ཐངས་གཡྫོ་སུ་སྦེ་ཡྫོད་
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མི། 
stale        ཡུན་རིངམ་ཡངན་དུས་ཚྫོས་རྫོགས་སྫོང་སྫོངམ་གི་རིགས། 

དཔེར་ན་བཞེས་སྒོ་རྙིངམ་ཐལ་ཐལཝ་ོ་བ་གན་ན་ིའི་ཉེན་ཁ་
ཡྫོད། 

stamina            
          

ལཱ་གང་རུང་གགག་འབད་ིའི་དྫོན་ལུ་ དགོ་པའི་ ཕྱིའི་
གཟུགས་དང་ ནང་སེམས་གཉིས་ཆ་རའི་སྫོབས། 

sterile             
        

ཨ་ལུ་དང་ ཕྱི་གུ་སྐྱེས་ིའི་ནུས་པ་མེད་མི། 

sterilize             
      

ཨ་ལུ་དང་ཕྱི་གུ་སྐྱེས་ིའི་ནུས་པ་མེདཔ་བོྫོ་བ། 

sterilization               ཨ་ལུ་དང་ཕྱི་གུ་སྐྱེས་ིའི་ནུས་པ་མེདཔ་བོྫོ་བ། 
sterilizer             

    
ལག་ཆས་སྫོགས་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པའི་ཧེ་མ་ དེ་ཚུ་གུར ་
ཆགས་སྟེ་ཡྫོད་པའི་ ནད་འབུབ་ཚུ་གསད་ིའི་ རས་དང་སན་
རིགས། 

stiff 

   
           གཟུགས་སྤར་མ་ཚུགསཔ་འགྱོ་བ། དཔེར་ན་ ཕྱི་རུ་ མལ་བའི་

སྐབས་ལུ་ ཧང་མ་བདེ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དེ་གིས་ ལག་ཀོ་པར་
མ་ཚུགས་འགྱོ་མི་བཟུམ། 

stifle               བུང་གཏང་མ་ཚུགས་པར་བསུབ་ི། 
stillbirth                         
stillborn   ཤི།  སྐྱེ་                
stitch        གཟུགས་ཀྱི་ཕྱི་ཁར་ རྨ་ སྫོམ་བཏྫོན་ཡྫོད་མི་དང་ གཤག་བཅོས་

འབད་ཚར་བའི་ བཤུལ་ལུ་ གཟུགས་ཀྱི་ པགས་ཀོ་སྫོགས་
གགག་ཁར་མཐུད་བཅུག་ིའི་དྫོན་ལུ་ རྨའི་ཁ་གགག་ཁར་
སྦྲགས་ཏེ་བཙེམས་པ། 

stomach       གཟུགས་ཀྱི་ནང་ན་བཞེས་སྒོ་ཚུ་ བཞུ་ིའི་དྫོན་ལུ་བཞག་སའི་
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གཟུགས་ཀྱི་ནང་ན ་གི་ཆ་ཤས་གག 
stomach ache            ཕྫོཝ་གི་ན་ཟུག 
stress             

   
སེམས་སྡུག་གི་མིང༌།  

stretcher                          
subside             

       
                          

suffocate           སྲུག་རླུང་ལངམ་སྦེ་འཐྫོབ་མ་ཚུགསཔ་བོྫོ་ི། 
suffocation         

         
སྲུག་རླུང་ལངམ་སྦེ་འཐྫོབ་མ་ཚུགས་པ། 

suicide         རང་སྫོག་རང་གིས་གཅད་དེ་ཤི་བ། 
sun burn                                
sunglasses                      ི་                     
sunscreen             

    
 མ གིས་      ལས་བཀག་ཐབས་ལུ་             

sunstroke         ་                གྱེ                  
surgeon             

         
        
    

གཤག་བཅོས་ཀྱི་ཐྫོག་ལས་ སན་བཅོས་འབད་ིའི་ནང་ལུ་ 
མཁས་མཆོག་སྦྱྫོང་ཡྫོད་པའི་དྲུང་འཚྫོ། 

surgery            
          
      

མི་དང་སེམས་ཅན་གང་རུང་གི་གཟུགས་ལུ་ ཕྫོག་ཡྫོད་པའི་ནད་
གཞི་སན་བཅོས་འབད་ིའི་དྫོན་ལུ་ ནད་གཞི་ཕྫོག་ཡྫོད་པའི་
གཟུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་འདི་བཅད་དེ་ ཡངན་ དྲྲྭ་ཞིནམ་ལས་ 
ནད་དང་ རྐྱེན་ཕྫོག་ཡྫོད་མི་ཚུ་ བཅོས་ཁ་རྐྱབ་པའི་སན་བཅོས།  

surgical             གཤག་བཅོས་ཀྱི་ནདཔ་ཡངན་ གཤག་བཅོས་དང་འབྲེལ་བའི་
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སན་བཅོས་ཟེར་དྫོ་བཟུམ་ གཤག་བཅོས་དང་འབྲེལ་བ་ཡྫོད ་
པའི་དྫོན། 

swab            
           

གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གང་རུང་གུ་  ་བཏྫོན་པའི་སྐབས་ལུ་ 
ཁྲག་ཆད་བཅུག་ི་དང་། ཕྱིའི་ཐལཝ་སྫོགས་འཛུལ་མ་བཅུག་
པར་བཞག་ི་གི་ཐབས་ལུ་སྤུར ་བའི་རས།  

sweat                                         
swell         གཟུགས་སྫོ་ཟེར་ སྤྱི་བཏང་གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གང་རུང་ 

རང་བཞིན་གི་ཚད་ལས་ལྷག་སྟེ་ཡར་འཕར་ཡྫོདཔ།  
swelling          གཟུགས་སྫོ་ཟེར་ སྤྱི་བཏང་གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གང་རུང་ 

རང་བཞིན་གི་ཚད་ལས་ལྷག་སྟེ་ཡར་འཕར་ཡྫོད་པ། 
swollen          གཟུགས་སྫོ་ཟེར་ སྤྱི་བཏང་གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གང་རུང་ 

རང་བཞིན་གི་ཚད་ལས་ལྷག་སྟེ་ཡར་འཕར་ཡྫོད་པ། 
symptom          ནད་གཞི་སྫོ་སྫོ་ལུ་ཡྫོད་པའི་ངོ་རྟགས། 
syndrome         ནད་གཞི་སྫོ་སྫོ་ལུ་ཡྫོད་པའི་ངོ་རྟགས། 
syphilis   སེ                                  
syrup         ཁུ་བ་སྦེ་ཡྫོད་པའི་སན། 
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(Tt) 
tablet 

  
ཕྫོ        དབྱིབས་   སྒོ་       སྦེ་       

tachypnea དྫོན་ཧིང་ཤུགས་
འཕར། 

དྫོན་ཧིང་ ཚུལ་དང་མཐུནམ་སྦེ་སྤར་ི། 

tailbone        
        

སྒལ་ཚིགས་གྱི་མཇུག་གི་རུ་ཏྫོ། 

tallus རྨིག་ཅུང་། རྐང་མའི་མིག་ཅུང་ཟེར་ ངར་གདྫོང་དང་རྐང་མའི་མཐུད་མཚམས་ཀྱི་
གཡས་དང་གཡན་ལུ་ རུ་ཏྫོ་ གོང་ཏྫོ་རིལ་རི་སྦེ་ ཨ་ཙི་གག་ཕྱི་ཁར་
ཐྫོན་ཏེ་ཡྫོད་མི། 

tapeworm

  
                                                     

         །                               མི་
ལུ་                                            ། 
ཉ          སྦེ                                 
                                            
       སྦེ་                               
                          

taste བྫོཝ། བཞེས་སྒོའི་བྫོཝ་ཟེར་དྫོ་བཟུམ་ ལྕེ་གིས་མྫོངས་མིའི་མངརམ་དང་
སྐྱུར་པའི་རྫོ། 

tear        མིག་ཏྫོ་ནང་ལས་ཐྫོན་པའི་ཆུ།  
teat 

  
                

teeth 

  
                

teethe           ཁའི་ནང་ལུ་སྫོ་སྐྱེས་ི། 
tegument པགས་ཀོ། གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་སྫོགས་ཀྱི་ཕྱི་ཁར་ལས་སྤུར་མི། 
temperature

  
                                               སེལ་
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སེས་                                       
         

test                                  ཆས་ལག་ལེན་འཐབ་ཐྫོག་
ལས་             ་།     །               ཚུ་
བརྟག་དཔྱད་འབད་བའི་ལཱ། 

testicle

  
         
    

ཕ་སྫོན་བརྡར་ཁུ་ཚུ་                    མའི་ཡན་ལག་
ག          །                              
                

tetanus

   
                                                 

                                          
  ཊེཔ(dtap            །                        
                                        td     
           

therapy

  
          
     

གཟུགས་ཀྱི་ཕྱི་ནང་གཉིས་ལས་ ཕྱི་ཁར་ལུ་གནྫོད་རྐྱེན་ཕྫོག་པའི་
སྐབས་ལུ་འབད་བའི་སན་བཅོས་གག 

thermometer             གཟུགས་ཀྱི་དྲྫོད་ཚད་འཇལ་ིའི་ཅ་ཆས། 
thigh 

  
        སྐེདཔ་དང་འིས་མྫོའི་བར་ིའི་རྐང་མའི་ཆ་ཤས། 

thirst སྐོམ་ཚིགས། ཆུ་འཐུང་དགོ་མནྫོ་བ། ཁ་སྐོམ་པ། 
thoracalgia བྱང་ཁོག་ན་ཟུག རྐྱེན་ངན་གང་རུང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བྱང་ཁོག་ལུ་ཕྫོག་པའི་ན་ཟུག 
thoracic བྱང་ཁོག་དང་

འབྲེལ་བའི། 
བྱང་ཁོག་དང་འབྲེལ་བའི་ན་ཟུག་ཟེར་དྫོ་བཟུམ་ བྱང་ཁོག་དང་
འབྲེལ་བའི་ ན་ཚའི་རིགས་སྫོན་པའི་ཁྱད་ཚིག 

throat 

  
༡)        
༢) ལྐོདམ། 

མང་ཁལ་དང་ཕྱག་ལག་གི་བར་ན་གཟུགས་ཀྱི་གདྫོང་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡྫོད་
པའི་གཟུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས། 

thrombosis

   
          
         

གཟུགས་གི་ཡན་ལག་གཅད་པའི་སྐབས་ལུ་ ཁྲག་ར་བཏྫོག་གཏང་
མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཁྲག་ཕྱི་ཁར་ཐྫོན་འགྱོ་མི་འདི་བཀག་ིའི་དྫོན་ལུ་ 
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      ཁྲག་ནང་ལུ་ ཁྲིག་ཚིལ་སྒོང་ི འི་ནུས་པ་ཡྫོད་པའི་རས་རིགས་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་ གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གཅད་མཚམས་ཁ་ལུ་ ཁྲག་ཚིལ་
སྒོང་ཏེ་ ཁྲག་ཕྱི་ཁར་འཐྫོན་འགྱོ་ི་ལས་བཀག་ཆ་འབདཝ་ཨིན། 

thrombin འཁྱེག་རས། ཁྲག་ནང་ལུ་ཡྫོད་པའི་ ཁྲག་འཁྱེག་བཅུག་ི་གི་ནུས་པ་ཡྫོད་པའི་
རས། 

thumb              ལག་པའི་མཛུབ་མྫོ་ལྔ་ལས་ ཐུང་ཤྫོས་དང་རྒྱགས་ཤྫོས་འབད་ཡྫོད་
མི། 

thymion མམརཔ། གཟུགས་ཀྱི་པགས་ཀོ་ས་ཀྲག་འགྱོ་སྦེ་གོང་ཏྫོ་རི་རི་སྦེ་སྒོང་སྒོངམ། 
thyrocele ལྦཝ། ལྐོད་མའི་ནང་ན་ གནྫོད་རྐྱེན་ཕྫོག་སྟེ་སྫོ་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ཨོལ་

ལྐོག་ལས་ཕྱི་ཁར་ཐྫོན་ཏེ་ དཔྱང ་བའི་ནད་གཞི་གག  
tick ཀེན་ཙ་ལ། གཙྫོ་བྫོ་སྒོ་ནྫོར་སེམས་ཅན་གྱི་གཟུགས་ཁར་གནས་བཅའ་ཏེ་ ཁྲག་

འཇིབ་མིའི་སྫོག་ཆགས་གག 
tinea ཤ་བཀྲ། ཤ་ཁྲ།  གཟུགས་ཀྱི་པགས་ཀོ་གུ་ ཁྲ་བཟུམ་སྦེ་ཐྫོན་པའི་ པགས་ཀོ་གི་ནད་

གག 
tissue               གཟུགས་ཁ་གི་ར་རགས་པ་དང་ཕ་བ་གཉིས་ གགག་ཁར་སླབ་

ཐངས། 
tobacosis ཏམ་དུག ཏམ་

ཁུའི་ན་ཚ། 
ཏམ་ཁུ་སྫོད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་བའི་ན་ཚ། 

toe                        
toenail རྐང་མའི་སེན་མྫོ། རྐང་མའི་མཛུབ་མྫོའི་མགུ་ཏྫོ་ཁར་སྐྱེ་བའི ་རུ་ཏྫོ་འདྲ་བའི་པགས་ཀོ། 
toilet             ཆབ་གསང་འབད་སའི་ཁྱིམ། ཆབ་གསང་ཟེར་ཡང་སླབ་སྫོལ་ཡྫོད། 
tongue

 

  

   བྫོཝ་ཚྫོར་ིའི་ནུས་པ་ཡྫོད་པའི་ ཁའི་ནང་ལུ་ཡྫོད་པའི་ ཆ་ཤས་གག 
དབང་པྫོ་ལྔ་ལས་དྲྫོཝ་ཚྫོར་ི་གི་ ནུས་པ་ཡྫོད་པའི་དབང་པྫོ་གག་
ཨིན། 

tonsils        ཁའི་རྒྱབ་ཁ་ཐུག་ལྐོད་མིའི་ལག་ལུ་ཡྫོད་པའི་ལྕེའི་ཡན་ལག་ཆུང་ཀུ། 
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tonsillitis

   
          
    

ལྕེ་ཅུང་དང་འབྲེལ་བའི་ན་ཚ་དང་ནད་གཞི། 

tooth 

   
    མི་དང་ དུད་འགྲོ་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་ཁ་ནང་ལུ་ བཞེས་སྒོ་རྨུ་ ིའི་

དྫོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ རུ་ཏྫོ་ལས་གྲུབ་སྟེ་ས་ཀྲག་ཀྲ་འབད་
ཡྫོད་པའི་ ཁའི་ནང་གི་ཆ་ཤས་གག 

toothache              
   

སྫོ་དང་འབྲེལ་བའི་ནད་དང་ ན་ཟུག 

toothbrush        སྫོ་ཆུ་འཁྱུ་ིའི་མཁོ་ཆས་གག 
toothpaste

   
       སྫོ་ཆུ་འཁྱུ་ད་ སྫོའི་ནང་གི་ནད་འབུབ་གསད་ི་དང་ ཁ་ཧིང་སངས་

ས་སྦེ་བཞག་ི ་གི་དྫོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སན་གག 
toxic          དུག་ཡྫོད་པ། 
toxicity

  
        དུག་གི་ནུས་ཤུགས། 

toxicology            
          

དུག་གི་སྐོར་ལས་ལྷབ་མི་ཆོས་ཚན། 

toxin          དུག་ི ་གི་ནུས་པ་ཡྫོད་པའི་རས་རིགས། 
tranquilize               

            
ནད་གཞི་གང་རུང་བཅོས་ཁ་རྐྱབ་ིའི་དྫོན་ལུ་ གཤག་བཅོས་ ལ་
སྫོགས་པ་རྐྱབ་དགོ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཟུག་མ་ཚྫོརཝ་སྦེ་ བཞག་ིའི་
དྫོན་ལུ་དྲནམ་མེད་བོྫོ་བ། 

tranquilizer

  
                          

transfuse

   
          
          

གཟུགས་ཁར་ལུ་དགོ་པའི་ཁྲག་གི་ཚད་ ཉུངམ་འགྱོ་སྟེ་ན་མིའི་
ནདཔ་དང་། ནད་གཞི་དང་རྐྱེན་ངན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་གཟུགས་ཁར་ལས་ 
ཁྲག་ལེ་ཤ་ཤྫོར་ཡྫོད་མི་ཚུ་གི་གཟུགས་ནང་གི་ཁྲག་གི་ཚད་ དགོ་
པའི་ཚད་གཞི་ཁར་བཀལ་ིའི་དྫོན་ལུ་ གཞན་ལས་ཞལ་འདེབས་
སྦེ་བྱིན་མིའི་ཁྲག་ ནད་པའི་གཟུགས་ཁར་བཙུགས་པ། 

transfusion       ས ཁྲག་བཙུགས་པའི་ལཱ་གི་མིང། 
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transplant

  
                           

trauma

  
           
   

རྐྱེན་ངན་ཚབས་ཆེན་གང་རུང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སེམས་ལུ་ཚ་གྱངས་
ཤུགས་སྦེ་ཕྫོག་པའི་ན་ཚ། 

traumatic

   
          
        

                ་ན་ཚའམ་ སེམས་ནད་ཀྱི་ནདཔ་ཟེར་དྫོ་
བཟུམ། 

treatment

   
        ནད་གཞི་གང་རུང་དྲག་ཐབས་ལུ་ སན་ཁང་ནང་ལུ་འགྱོ་ཞིནམ་ལས་

བཅོས་ཁ་རྐྱབ་པ། 
triceps

  
           
   

ལག་ངར་གྱི་རྒྱབ་ལུ་ཡྫོད་པའི་ར། 

tripe         ཕྫོཝ་ནང་ལུ་ ཁ་ལས་ོ་བའི་བཞེས་སྒོ་ཚུ་བཞག་སའི་ལྷྫོད། 
triplet 

  
         ཨ་ལུ་    གགག་ཁར་  མི། 

twin མཚེ་མ། ཨ་ལུ་གགག་ལས་ལྷག་སྟེ་མམམ་གགག་སྐྱེ་མི། 
tuberculosis

   
        
      

བད་ཀན་གློ་གཅོང་འདི་ནད་འབུབ་བེག་ཊི་རི ་ཡ་གིས་གློཝ་ནང་ལུ་
གནྫོད་པ་སྐྱེལ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་འཐྫོབ་ཨིན། ནད་གཞི་འདི་གཙྫོ་བྫོ་ 
ནད་གཞི་འདི་འཐྫོབ་ཡྫོད་མི་གགག་གིས་ གློ་འཁོག་མི་དང་ཨ་ཚིག་
རྐྱབ་པ་ལ་སྫོགས་པ་བྱུང་བའི་སྐབས་ལུ་ རང་ཉེན་སྲུང་མེད་པར་སྫོ་
ལྫོགས་ཁར་ཡྫོད་པ་གན་ ནད་གཞི་འདི་འབུཝ་ཨིན།  

typhoid         
          

ནད་འབུབ་ སཱལ་མྫོ་ི་ལ་ ཊའི་ཕི་བེག་ཊི་རི་ཡ་ ཟེར་མི་ལུ་བརྟེན་
ཏེ་འབྱུང་བའི་ ཚ་རིམས་ཀྱི་ན་ཚ་དུག་དྲག་ཅན་གག་ཨིན། ནད་
གཞི་འདི་སྐྱེལ་ི་གི་ནུས་པ་ཡྫོད་པའི་ ནད་འབུབ་བེག་ཏི་རི་ཡ་
གནས་ཡྫོད་པའི་ ཆུ་ཡངན་བཞེས་སྒོའི་རིགས་ཚུ་བོང་མི་དང་
འཐུང་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་འབྱུངམ་ཨིན། 
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(Uu) 
ulcer      རང་བཞིན་གྱིས་འཇམ་ཏྫོང་ཏྫོ་སྦེ་དྲག་མ་ཚུགས་པའི་རྨའི་

རིགས། 
ulcerate            རང་བཞིན་གྱིས་འཇམ་ཏྫོང་ཏྫོ་སྦེ་དྲག་མ་ཚུགས་པའི་རྨ་ ཐྫོན་

ི། 
ulna               

       
ལག་པའི་ཀི་ལི་ལས་ ལག་ཚིགས་ཚུན་གྱི་ལག་པའི་རུ་ཏྫོ། 

ultrasound           རྣ་བའི་དབང་པྫོ་གིས་གོ་མ་ཚུགས་པའི་ སྒྲ་གོ་ིའི་ནུས་པ་
ཡྫོད་པའི་ འཕྲུལ་ཆས་ཐྫོག་ལས་ ཁོག་པའི་ནང་ལུ་ ནད་
གཞི་       ་འབད་ཐངས་གག 

umbilical cord       ཨ་ལུ་ ཨའི་གི་མངལ་ནང་ལུ་སྫོད་པའི་སྐབས་ལུ་ ཨ་ལུ་འདི་
ལུ་ ོས་རིགས་དང་ སྫོག་རླུང་བྱིན་ིའི་དྫོན་ལུ་ ཨ་ལུའི་
   དང་ ཨའི་གི་བུ་ཚང ་གཉིས་གགག་ཁར་སྦྲགས་པའི་
བཞེས་སྒོའི་བཅུད་འགྱོ་སའི་ལམ།  

unconscious              
          

ཚྫོར་བ་མེད་པའི་གནས་སྐབས། 

unconsciously           
          
          

ཚྫོར་ི་མེད་པར། 

unconsciousness        ཚྫོར་ི་མེདཔ། 
underarm              

            
ལགཔ་དང་བྱང་ཁོག་གི་མཐུད་མཚམས་ཀྱི་འྫོག 

undernourished           
           

དགོ་པའི་ོས་བཅུད་ཚངམ་སྦེ་མ་འཐྫོབ་མི། 

underweight         གཟུགས་ཀྱི་སྫོམ་ཆུང་དང་འཁྲིལ་བའི་ལྗིད་ཚད་ལངམ་སྦེ་
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མེདཔ། 

unhealthy ༡)      
           
         
༢)          

༡) གཟུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་མེདཔ། ༢) གཟུགས་ལུ་མ་ཕན་པའི་
ོས་རིགས་སྫོགས། 

unhygienic      པ། 
བཙྫོག་     

                     

urethra                         
urinary        

        
        

                     ་ན་ཚ་ཟེར་དྫོ་བཟུམ་ 
ཆབ་གསང་བསྡུས་པའི་སྐོར་ལས་སྫོན་པའི་ཁྱད་ཚིག 

urine                   
urology             

         
      

ཆབ་གསང་བསྡུས་པ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ནད་གཞི་བརྟག་
དཔྱད་འབད་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ལྷབ་པའི་ཆོས་ཚན་གྱི་མིང་། 

uterus             མའི་ནང་ན་ ཨ་ལུའི་སྫོན་ཆགས་ས། 
urinerary track 

infection (uti) 
ཆུ་ལམ་གནྫོད་
སྐྱོན།  

ཕྫོ་མྫོ་གང་རུང་གི་       བསྡུ་པ་              
ཕྫོག་པའི་         

uvula     ཅུངམ། ལྐོད་མའི་དྫོང་གི་གདྫོང་ཁ་འཐུའི་ལག་ལས་མར་ཡྫོད་པའི་ལྕེ་
ཆུང་ཀུ། 

uvular   ཅུངམ་གི  ལྕེ་ཅུངམ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ལས་སྫོན་པའི་ཁྱད་ཚིག 
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(Vv) 
vaccinate          ས 

    
   གཞི་ལས་    ཐབས་ཀྱི་   ཁབ་   ས    

vaccination           
   ས 

   གཞི་ལས་    ཐབས་ཀྱི་   ཁབ་   ས་པ། 

vaccine            ནད་གཞི་ལས་བཀག་ཐབས་ཀྱི་སན། 
vagina            ཨམ་སྲུའི་མཚན་རྟགས། 
valium            

          
སེམས་ཁར་ཕྫོགས་པའི་ཚ་གྱང་མར་ཕབ་འབད་ི ་གི་ནུས་པ་ཡྫོད་
པའི་སན་རས་གག 

vascular                 ་ནད་གཞི་ཟེར་དྫོ་བཟུམ་ར་དང་འབྲེལ་བའི་
གནས་སངས་སྫོན་པའི་ཚིག 

vasectomy                                                          
             

vaseline           ཚྫོས་གཞི་སྐྱ་ཐལ་ ཡངན་ སེར་སྐྱ་ཚར་སུ་གགག་སྦེ་ཡྫོད་པའི་
དབུར་སན་གག 

vein                                               
venereal 

disease 
          
    

 ས                      

ventricle           
    

གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གཞན་ནང་ལུ་ ཁྲག་བཀྲམ་ིའི་དྫོན་ལུ་ 
དྫོན་ཧིང་ནང་ལས་ཁྲག་ཕྱི་ཁར་ཐྫོན་ས་སྦེ་ དྫོན་ཧིང་གི་གཡས་
གཡྫོན་ལུ་ ཡྫོད་པའི་ དྫོང་ཆུང་ཀུ་གཉིསཔྫོ།  

vessel              གཟུགས་ནང་ལུ་ ཁྲག་ལ་སྫོགས་པའི་ཁུ་བ་གི་རིགས་ ཕར་ཚུར་
བཀྲམ་མི་གི་ར། 

viagra                             
virology བཱི་རཱས་    སྲིན་འབུབ་བཱི་རཱས་དང་ དེ་གིས་སྤེལ་བའི་ནད་རིགས་ཀྱི་སྐོར་
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          ལས་ལྷབ་པའི་ཆོས་ཚན། 
virologist བཱི་རཱས་    

        
    

        བཱི་རཱས་                            
ི་ནང་ མཁས་མཆོག་སྦྱང་ཡྫོད་པའི་       ། 

virus བཱི་རཱས།                
viscera        དྫོན་ཧིང་། ཕྫོཝ་ཡངན་གྱོདཔ། གློཝ་དང་ རྒྱུ་མ་ལ་སྫོགས་པའི་

ནང་ཁྲོལ་ སྫོམ་གྱི་རིགས།  
visceral          

        
               ་ན་ཚ་དང་ ན་ཟུག་ཟེར་དྫོ་བཟུམ་ གོང་
གསལ་ནང་ཁྲོལ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ལས་སྫོན་པའི་ཁྱད་ཚིག 

vision          
          

མིག་ཏྫོ་གི་མཐྫོང་ཤུགས།  

vitamin ོས་   ་སའི ་ཊ་
མིན། 

གཟུགས་ཁམས་སྒྲིང་སྒྲི་འབད་གནས་ཐབས་དང་ གཟུགས་ཡར་
བསྐྱེད་ཀྱི་དྫོན་ལུ་ མཁོ་བའི་རང་བཞིན་གྱི་ོས་བཅུད།  

vitamin a སའི ་ཊ་མིན་ ཨེ། རས་བཅུད་འདི་གཙྫོ་བྫོ་ བཞེས་སྒོའི་རིགས་ མར། སྒོང་སེར་ 
ཟེར་སྒོང ་རྡྫོག་ནང་གི་སེརཔྫོ། ཨོམ། མའི་སྣུམ། ལ་སྫོགས་པ་ཚུ་
ལས་ཐྫོབ་ཨིན། ོས་བཅུད་འདི་ གཟུགས་སྫོམ་ི་ལུ་ཁག་ཆེ་
བའི་ཁར་ གཟུགས་ཀྱི་པགས་ཀོའི་འཕྫོད་བསྟེན་དང་ གཙྫོ་བྫོ་ཕྱི་
རུ་ གནག་དུང་ནང་ལུ་ མིག་གི་དབང་པྫོ་གསལ་རི་རིའི་སྦེ་མཐྫོང་
ཚུགསཔ་བོྫོ་ིའི་ལུ་ཕན་པའི་ ོས་བཅུད་གག་ཨིན།  

vitamin b1 སའི ་ཊ་མིན་ སྦི༡། ོས་བཅུད་འདི་གཙྫོ་བྫོ་ འབྲུ་སྣ་ལས་བོྫོ་བོྫོཝ་གི་བཞེས་སྒོ་
དང་ ཆུམ་དམར་པྫོའི་རིགས་དང་སར་གོ་སྫོགས་ཀྱི་རིགས་ལས་
ཐྫོབ་ཨིན། ོས་བཅུད་འདི་གིས་ སྦྱར་རྩིས་ལས་ ནུས་པ་ལེན་
ཏེ་ དྫོན་ཧིང་ དང་ གཟུགས་ཀྱི་ར་རྒྱུས་དང་ ཀླད་པའི་གཞུང་
ནང་ཡྫོད་པའི་ར་ཚུ་ ལཱ་ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་འབད་བཅུག་ི་ལུ་མཁོཝ་
ཨིན།  
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vitamin b2 སའི ་ཊ་མིན་ སྦི༢། གཟུགས་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་འཕེལ་ི་དང་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ 
གཟུགས་ནང་ལུ་སྫོབས་བསྐྱེད་ི་ལུ་ ཕན་ཐྫོགས་ཡྫོད་པའི་ོས་
བཅུད་གག་ཨིནམ་དང་། ོས་བཅུད་འདི་ གཙྫོ་བྫོ་ མཆིན་པ་
དང་ ཨོམ། དར་ཚིལ་དང་ ཕབས། འབྲུ་སྣའི་རིགས་ལས་
འཐྫོབ་ཨིན།  

vitamin b6 སའི ་ཊ་མིན་ སྦི༦། གཟུགས་ནང་ལུ་དགོ་པའི་ རས་རིགས་བོྫོ་ི་ལུ་ཕན་པའི་ཁར་ 
གཟུགས་ཀྱི་པགས་ཀོ་སྫོགས་ལེགས་ཤྫོམ་འབད་བཞག་ི་ལུ་ཕན་
ཐྫོག་པའི་ོས་བཅུད་གག་དང་། གཞན་ཡང་ བཞེས་སྒོ་བཞུ་ི་
ལུ་ཕན་གྲོགས་འབད་མི་དང་ ཀླད་པའི་གཞུང་ཡང་སྒྲིང་སྒྲི་འབད་
བཞག་ཚུགས་པའི་ོས་བཅུད་གག་ཨིན། ོས་བཅུད་འདི་གཙྫོ་བྫོ་ 
མཆིན་པ་དང་ཕབས། མ་དང་ངང་ལག་ ལ་སྫོགས་པ་ཚུ་ལས་ཐྫོབ་
ཨིན།  

vitamin b12 སའི ་ཊ་མིན་ 
སྦི༡༢། 

ོས་བཅུད་འདི་གིས་ ཀླད་པའི་གཞུང་ལུ་ཕན་པའི་ཁར་ ཁྲག་གི་
ཁམས་ཕན་དམརཔྫོ་བོྫོ་ི་ལུ་ཡང་ཕན་པའི་ོས་བཅུད་གག་ཨིན། 
ོས་བཅུད་འདི་ གཙྫོ་བྫོ་ མཆིན་པ་དང་ མཁལ་རྡྫོག  སྒོང་
རྡྫོག་དང་མ་ཤ། ཨོམ་ལ་སྫོགས་པ་ོས་རིགས་ཚུ་ལས་འཐྫོབ་
ཨིན།  

vitamin b 

complex 
སའི ་ཊ་མིན་ སྦི་ 
ཀོམ་པི་ལེགསི། 

ཆུའི་ནང་བླུགས་པ་གན་བཞུ་ིའི་ནུས་པ་ཡྫོད་པའི་ོས་བཅུད་གག་
ཨིན།  

vitamin c སའི་ཊ་མིན་ སི། གཟུགས་ཀྱི་རུ་ཏྫོ་དང་ཚིགས། སྫོ་དང་སྫོའི་ཉིའུ ་ལུ་ཕན་པའི་ཁར་ 
གཟུགས་ ནད་འབུབ་ལས་བཀག་ཐབས་ལུ་ ཕན་ཐྫོགས་ཡྫོད་
པའི་ོས་བཅུད་གག  
ོས་བཅུད་འདི་གཙྫོ་བྫོ་ ཚལ་ལུ་དང་འདྲ་བའི་ཤིང་འབས་དང་ 
འདབ་ལེབ་ོ་བཏུབ་པའི་ཚྫོད་བསྲེ་ཧྫོནམ། བམ་བན་ད། ཀེ་བ་
ལ་སྫོགས་པ་ཚུ་ལས་འཐྫོབ་ཨིན།  
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vitamin d སའི་ཊ་མིན་ ཌི། ོས་བཅུད་འདི་གཙྫོ་བྫོ་ མཆིན་པ་དང་ སྣུམ་ཅན་གྱི་མ། དེ་ལས་
སྒོང་རྡྫོག་གི་སེརཔྫོ་ཚུ་ལས་འཐྫོབ་ཚུགསཔ་ཨིན། ོས་བཅུད་འདི་ 
གཟུགས་ཀྱི་ རུ་ཏྫོ་དང་སྫོ་སྒྲིང་སྒྲི་བཞག་ིའི་དྫོན་ལུ་ཁག་ཆེཝ་
ཨིན།  

vitamin e སའི་ཊ་མིན་ ཨི། ོས་བཅུད་འདི་གཙྫོ་བྫོ་ ཚྫོད་བསྲེའི་སྣུམ་དང་ འབྲུ་སྣ་ལས་བོྫོ་
བའི་ོས་རིགས། འདབ་མ་ལེ་ཤ་ཡྫོད་པའི་ཚྫོད་བསྲེ་ཧྫོནམ་གྱི་
རིགས་དང་ མ་ལས་འཐྫོབ་ཨིན། ོས་བཅུད་འདི་ གཙྫོ་བྫོ་ 
ཁྲག་གི་ཁམས་ཕན་སྒྲིང་སྒྲི་བཞག་ི་ལུ་དགོཔ་ཨིན།  

vitamin k སའི་ཊ་མིན་ ཀེ། ོས་བཅུད་འདི་གཙྫོ་བྫོ་ འདབ་ལེབ་ལེ་ཤ་ཡྫོད་པའི་ཚྫོད་བསྲེ་
ཧྫོནམ་དང་ ཚྫོད་བསྲེའི་རིགས་ཀྱི་སྣུམ། དེ་ལས་ མཆིན་པ་དང་ 
སྒོང་སེར་ལ་སྫོགས་པ་ཚུ་ལས་འཐྫོབ་ཨིནམ་དང་ ོས་བཅུད་འདི་
གཟུགས་ཀྱི་ཁྲག་སྒྲིང་སྒྲི་འབད་བཞག་ཐབས་ལུ་མཁོཝ་ཨིན།  

vivisection         
            
           
     

གཤག་བཅོས་ཀྱི་ཐྫོག་ལས་ནད་གཞི་བཅོས་ཁ་རྐྱབ་ཐངས་ཀྱི་སྦྱང་
བ།  

vocal cords                   
voice box སྐྱེ་གནས།           ་ དེ་ལུ་ གྲེ་ཁུང༌ཟེར་ཡང་སླབ་ཨིན། 
vomit            ཁ་ལས་ལྫོག་པ། 
vulva                   
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(Ww) 
waist      ཁོད་སྫོད་དང་ཁོད་སད་གཉིས་ཀྱི་བར་ནའི་མཚམས། 
waistline                    
ward                        
warm                  ཚ་ཡང་མ་ཚ་ བསིལ་ཡང་མ་བསིལ་བ། 
warm-

blooded 
           གཟུགས་ཀྱི་དྲྫོད་ཤུགས་ གནས་སངས་ཀྱི་དྲྫོད་ཚད་དང་འཁྲིལ་

ཏེ་བསྒྱུར་བཅོས་མ་འགྱོ་མི།  
wart       གཟུགས་ཀྱི་པགས་ཀོ་གུ་བཏགས་པའི་ཤ་འཐེབ་ཆུང་ཀུ། 
warty            མམརཔྫོ་གིས་གང་སྟེ་ཡྫོད་པ། 
wash       གོ་ལ་འཁྱུ་ི། ཧྫོད་འཁྱུ་ི། གཟུགས་འཁྱུ་ི་ལ་སྫོགས་པ་ཟེར་

དྫོ་བཟུམ་ ནད་རིགས་སྫོགས་ལས་བཀག་ཐབས་ཀྱི་དྫོན་ལུ་ 
བཞེས་སྒོ་མ་བོའ་བའི་ཧེ་མ་ལགཔ་གླང་ལེབ་བཏབ་སྟེ་ ཆུ་
འཁྱུ་ི། 

water    མི་དང་སེམས་ཅན་ ཤིང་རིགས་སྣ་ཚྫོགས་ལུ་ཁག་ཆེ་བའི ་
བཀྱག་མདངས་ག་ི་ཡང་མེད་པའི་ཁུ་བའི་རིགས་གག  

water filter སེལ་ཚགས། ཆུའི་ནང་ལུ་ཡྫོད་པའི་དྲེག་པ་ཚུ་སེལ་ཚུགས་ིའི་ནུས་པ་ཡྫོད་
པའི་ཧྫོད་ཆས་གག 

water-borne 

disease 
  བརྟེན་ནད།  ཆུ་                

wax                                 
weak       གཟུགས་ལུ་སྫོབས་མེད་མི་དང་མམས་མེད་མི། 
weigh              གཟུགས་ཀྱི་ལྗིད་སྫོགས་ག་དེམ་གག་ཡྫོད་ག་ལ་ི། 
weighing 

machine 
          
     

གཟུགས་ཀྱི་ལྗིད་ག་དེམ་གག་ཡྫོད་ག་འཇལ་ིའི་འཕྲུལ་ཆས། 

weight        ཡང་ལྗིད་ཀྱི་ཚད། 
well            གཟུགས་ལུ་ནཱ་ཚཝ་མེད་པར་ བདེ་ཏྫོག་ཏྫོ་སྦེ་ཡྫོད་པ། 
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world health 

organisation(

who) 

           
            

འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་འགྲོ་བ་མིའི་འཕྫོད་བསན་དང་འབྲེལ་བའི་སྲིད་
བྱུས་དང་ལས་རིམ་ལ་རྟྫོག་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མི་གི་ལས་
ཚྫོགས་གག 

wig        སྐྱ་རྫུས་མ། བོྫོ་བཅོས་འབད་ིའི་དྫོན་ལུ་ བོྫོ་ཡྫོད་པའི་སྐྱ། 
wind pipe    ག ལྐོད    

       
ཁ་དང་ལྷ་པ་གི་ཐྫོག་ལས་ལེན་པའི་རླུང་ཚུ་ གློཝ་ནང་ལུ་བཏང་
བའི་ ལྐོད            

wisdom tooth        ཁའི་གི་ཁུག་ནང་སྐྱེ་མིའི་སྫོ། དེ་ལུ་ འགྲམ་སྫོ་ཟེར་ཡང་སླབ་
ཨིན། 

women  མ        མྫོའི་རིགས་ལུ་ཨམ་སྲུ་ཟེར་སླབ་ཨིན། 
womb             ཨ་ལུ་ཆགས་ས། 
worm      ནད་འབུབ་ལ་སྫོགས་པ། 
worse   དྲགས། སྤྱིར་བཏང་གི་གནས་སངས་སྐྱོ་སུ་འགྱོ་བ། 
wound          གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གང་རུང་ལུ་མཚན་ཆ་ལ་སྫོགས་པ་རེག་སྟེ་ 

བཏྫོག་ི་དང་གཅད་ི་ལ་སྫོགས་པའི་རྐྱེན་འབྱུང་མི།  

wrinkle        གཟུགས་ཀྱི་པགས་ཀོ་ཐག་ཐག་སྦེ་སྤྲིང་སྟེ་མེན ་པར་ པགས་ཀོ་
ཨོ་ཀྲོ་བསུམ་སྟེ་ཡྫོད་མི། 

wrist         ལག་པའི་ཚིགས་ཟེར་ ལག་པའི་མཛུབ་མྫོ་བཏགས་སའི་ ལག་
པའི་ཆ་ཤས་ ལག་ངར་གུ་མཐུད་སའི་མཚམས། 
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(Xx) 
x chromosome

  
                              

x-ray-          ཁོག་པའི་ནང་གི་ནད་གཞི་པར་བཏབ་ིའི་ནུས་པ་ཡྫོད་པའི་
འཕྲུལ་ཆས། 

x -ray technician                                 འཐབ་མི  



ཨིང་རྫོང་གསྫོ་བའི་ཤན་སྦྱར་ཚིག་མཛྫོད།   English-Dzongkha Medical Dictionary 
 

209 
 

(Yy) 
yawn                   
yaws              ཚ་དྲྫོད་ལུ་བརྟེན་ཏེ་འཐྫོབ་པའི་པགས་ཀོ་གི་ནད་གཞི་གག 
yellow fever          ས་ཚ་ཚར་འཐྫོབ་པའི་ནད་གཞི་གག 
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(Zz) 
zein  ཛིན། གེ་ོ་ལས་འཐྫོབ་པའི་ོས་བཅུད་པྫོ་རྫོ་ཊིན་གྱི་རིགས་གག 
zinc  ཏི་ཚ། རས་སྦྱྫོར་གྱི་རིགས་གག 
zondal-

aschheim test 
བུ་མཆེནམ་བརྟག་
ཞིབ། 

ཨ་ལུ་ཆགས་མ་ཆགས་བལ་ིའི་བརྟག་ཞིབ་གག 

zoonoses ནྫོར་ནད། མི་ལུ་འབུ་ི་དང་གནྫོད་ི ་གི་ཉེན་ཁ་ཡྫོད་པའི་ནྫོར་གྱི་ནད་
གཞི་གག 

zygote སྫོན་འབས། ཕྫོ་མྫོ་གཉིས་ཀྱི་སྫོན་གགག་ཁར་སྦྱྫོར་བའི་འབས་བུ། 
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གཟུགས་ཀྱི་རིང་ཚད་དང་ལྗིད་ཚད་ཀྱི་མཐུན་སྒྲིག་ཐིག་ཁྲམ། 
ཕྫོ།  མྫོ། 

རིང་ཚད་ཕིཊ་ནང་། རིང་ཚད་མི་ཊར་
ནང་། 

འྫོས་འབབ་ནན་པའི་ལྗིད་
ཚད། (ཀེ་ཇི་ནང་) 

རིང་ཚད་ཕིཊ་ནང་། རིང་ཚད་མི་
ཊར་ནང་། 

འྫོས་འབབ་ནན་པའི་ལྗིད་
ཚད། (ཀེ་ཇི་ནང་) 

ཕིཊ་༤དང་ཨིནཆི ་༦། ༡.༣༥༢༤ ཀེ་ཇི། ༢༨-༣༥  ཕིཊ་༤དང་ཨིནཆི ་༦། ༡.༣༥༢༤ ཀེ་ཇི། ༢༨-༣༥  

ཕིཊ་༤དང་ཨིནཆི ་༧། ༡.༣༧༧༨ ཀེ་ཇི། ༣༠-༣༩ ཕིཊ་༤དང་ཨིནཆི ་༧། ༡.༣༧༧༨ ཀེ་ཇི། ༣༠-༣༧ 

ཕིཊ་༤དང་ཨིནཆི ་༨། ༡.༤༠༣༢ ཀེ་ཇི། ༣༣-༤༠ ཕིཊ་༤དང་ཨིནཆི ་༨། ༡.༤༠༣༢ ཀེ་ཇི། ༣༢-༤༠ 

ཕིཊ་༤དང་ཨིནཆི ་༩། ༡.༤༢༨༦ ཀེ་ཇི། ༣༥-༤༤ ཕིཊ་༤དང་ཨིནཆི ་༩། ༡.༤༢༨༦ ཀེ་ཇི། ༣༥-༤༢ 

ཕིཊ་༤དང་ཨིནཆི ་༡༠། ༡.༤༥༤ ཀེ་ཇི། ༣༨-༤༦ ཕིཊ་༤དང་ཨིནཆི ་༡༠། ༡.༤༥༤ ཀེ་ཇི། ༣༦-༤༥ 

ཕིཊ་༤དང་ཨིནཆི ་༡༡། ༡.༤༧༩༤ ཀེ་ཇི། ༤༠-༥༠ ཕིཊ་༤དང་ཨིནཆི ་༡༡། ༡.༤༧༩༤ ཀེ་ཇི། ༣༩-༤༧ 

ཕིཊ་༥དང་ཨིནཆི ་༠། ༡.༥ ཀེ་ཇི། ༤༣-༥༣ ཕིཊ་༥དང་ཨིནཆི ་༠། ༡.༥ ཀེ་ཇི། ༤༠-༥༠ 

ཕིཊ་༥དང་ཨིནཆི ་༡། ༡.༥༢༥༤ ཀེ་ཇི། ༤༥-༥༥ ཕིཊ་༥དང་ཨིནཆི ་༡། ༡.༥༢༥༤ ཀེ་ཇི། ༤༣-༥༢ 

ཕིཊ་༥དང་ཨིནཆི ་༢། ༡.༥༥༠༨ ཀེ་ཇི། ༤༨-༥༩ ཕིཊ་༥དང་ཨིནཆི ་༢། ༡.༥༥༠༨ ཀེ་ཇི། ༤༥-༥༥ 

ཕིཊ་༥དང་ཨིནཆི ་༣། ༡.༥༧༦༢ ཀེ་ཇི། ༥༠-༦༡ ཕིཊ་༥དང་ཨིནཆི ་༣། ༡.༥༧༦༢ ཀེ་ཇི། ༤༧-༥༧ 

ཕིཊ་༥དང་ཨིནཆི ་༤། ༡.༦༠༡༦ ཀེ་ཇི། ༥༣-༦༥ ཕིཊ་༥དང་ཨིནཆི ་༤། ༡.༦༠༡༦ ཀེ་ཇི། ༤༩-༦༠ 

ཕིཊ་༥དང་ཨིནཆི ་༥། ༡.༦༢༧ ཀེ་ཇི། ༥༥-༦༨ ཕིཊ་༥དང་ཨིནཆི ་༥། ༡.༦༢༧ ཀེ་ཇི། ༥༡-༦༢ 

ཕིཊ་༥དང་ཨིནཆི ་༦། ༡.༦༥༢༤ ཀེ་ཇི། ༥༨-༧༠ ཕིཊ་༥དང་ཨིནཆི ་༦། ༡.༦༥༢༤ ཀེ་ཇི། ༥༣-༦༥ 

ཕིཊ་༥དང་ཨིནཆི ་༧། ༡.༦༧༧༨ ཀེ་ཇི། ༦༠-༧༤ ཕིཊ་༥དང་ཨིནཆི ་༧། ༡.༦༧༧༨ ཀེ་ཇི། ༥༥-༦༧ 

ཕིཊ་༥དང་ཨིནཆི ་༨། ༡.༧༠༣༢ ཀེ་ཇི། ༦༣-༧༦ ཕིཊ་༥དང་ཨིནཆི ་༨། ༡.༧༠༣༢ ཀེ་ཇི། ༥༧-༧༠ 

ཕིཊ་༥དང་ཨིནཆི ་༩། ༡.༧༢༨༦ ཀེ་ཇི། ༦༥-༨༠ ཕིཊ་༥དང་ཨིནཆི ་༩། ༡.༧༢༨༦ ཀེ་ཇི། ༥༩-༧༢ 

ཕིཊ་༥དང་ཨིནཆི ་༡༠། ༡.༧༥༤ ཀེ་ཇི། ༦༧-༨༣ ཕིཊ་༥དང་ཨིནཆི ་༡༠། ༡.༧༥༤ ཀེ་ཇི། ༦༡-༧༥ 

ཕིཊ་༥དང་ཨིནཆི ་༡༡། ༡.༧༧༩༤ ཀེ་ཇི། ༧༠-༨༥ ཕིཊ་༥དང་ཨིནཆི ་༡༡། ༡.༧༧༩༤ ཀེ་ཇི། ༦༣-༧༧ 

ཕིཊ་༦དང་ཨིནཆི ་༠། ༡.༨ ཀེ་ཇི། ༧༢-༨༩ ཕིཊ་༦དང་ཨིནཆི ་༠། ༡.༨ ཀེ་ཇི། ༦༥-༨༠ 
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ཚད་ནད།  

ཚད་ནད་ཟེར་མི་འདི་ གོན་དྫོམ་གྱིས་སྫོ་བཏབ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སྤེལ་བའི་ནད་གཞི་གག་ཨིན། ཚད་ནད་འདི་ 
ས་དྲྫོད་ཡྫོད་སའི་ ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ལུ་མང་སུ་འཐྫོབ་ཨིན། ཚད་ནད་འདི་ དེ་འཕྫོ་ལས་ སན་བཅོས་མ་འབད་
བ་གན་ དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཤི་རྐྱེན་ཡང་བྱུངམ་ཨིན། ཨམ་སྲུ་བུ་ཆེདམ་དང་ ཨ་ལུ་ཚུ་ལུ་ ཚད་ནད་འཐྫོབ་ི་གི་
ཉེན་ཁ་སྫོམ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ དེ་ཚུ་ལུ་ ནད་གཞི་འདི་འཐྫོབ་པ་གན་ ནད་གཞི་འདི་ཉེན་ཁ་ཅན་གག་ལུ་འགྱུར་ི་
གི་འྫོས་འབབ་ཡྫོད། ཚད་ནད་འདི་གཙྫོ་བྫོ་ གོན་དྫོམ་གྱིས་ སྫོ་བཏབ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ནད་འབུབ་ པཱལསི་
མྫོཌིཡཱམ་ཟེར་མི་འདི་གིས་སྤེལཝ་ཨིན། ཚད་ནད་ཀྱི་ནད་འབུབ་འདི་ ཧེ་མ་ལས་ ཚད་ནད་ཐྫོབ་ཡྫོད་མི་གག་གུ་ 
གོན་དྫོམ་གྱིས་སྫོ་བཏབ་པའི་བཤུལ་ལུ་ གཞན་མི་གག་ལུ་སྫོ་བཏབ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་སྤེལཝ་ཨིན།  

སྤྱིར་བཏང་ཚད་ནད་འཐྫོབ་པའི་རྟགས་མཚན་ཚུ་ཡང་། དྲྫོད་འབར་རྐྱབ་ི། གྱངས་ཤུགས་རྐྱབ་ི། མགུ་ཏྫོ་ན་
ི། ཁ་ལས་སྐྱུག་ི། གཟུགས་ན་ཟུག་རྐྱབ་ི། ོ་ཁམས་བཀག་ི་ཚུ་བྱུངམ་ཨིནམ་དང་། ཚད་ལུ་བརྟེན་པའི་
ཉེན་ཁ་གི་རྟགས་མཚན་ཚུ་ཡང་། བཟི་ཐྫོབ་ཐྫོབ་འབད་ི་དང་མགུ་གཡུག་འཁོར་ི། དྲན་མེད་འགྱེལ་ི། 
གཟུགས་བརྡར་ི། དྲྫོད་འབར་ ཤུགས་སྦེ་རྐྱབ་ི། ཁ་ལས་སྐྱུག་ི། ས་ཁམས་བཀག་ི་ལ་སྫོགས་པ་ཚུ་
འབྱུངམ་ཨིན། 

ཚད་ནད་ངོས་འཛིན། 

ཚད་ནད་འདི་ ཁྲག་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ཐྫོག་ལས་རྐྱངམ་གག་བདའ་ཟུན། དྲྫོད་འབར་རྐྱབ་པའི་ན་ཚའི་རིགས་ག་ག་
ར་འཐྫོབ་རུང་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚྫོད་༢༤འི་ནང་འཁོད་ གསྫོ་བའི་སན་ཁང་ནང་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་བརྟག་དཔྱད་
འབད་དགོ།  

ཚད་ནད་དང་འབྲེལ་བའི་སན་བཅོས། 

ཚད་ནད་འདི་ སན་བཅོས་འབད་ཚུགས་པའི་ནད་གཞི་གགག་ཨིན། ཚད་ནད་ཀྱི་སན་བཅོས་འདི་ འབྲུག་ནང་
འཁོད་ཀྱི་སན་ཁང་ག་རའི་ནང་འཐྫོབ། ཚད་ནད་ཀྱི་སན་འདི་ གསྫོ་བའི་སན་པ་དང་བསྟུན་གྲོས་མ་འབད་བར་ོ་
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ི་མི་འྫོང་། ཚད་ནད་ཀྱི་ནད་གཞི་ཚབས་ཆེ་ཧིང ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ སན་ཉིནམ་༣ལས་ ཉིནམ་༡༤ཚུན་ 
ོ་དགོཔ་ཡང་འཐྫོན་འྫོང་། ཚད་ནད་འདི་ ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་དྲག་ི་གི་དྫོན་ལུ་ སན་འདི་དུས་ཡུན་ཚངམ་སྦེ་ར་
བོའ་དགོ།  

ཚད་ནད་ལས་བཀག་ཐབས། 

ཕྱི་རུ་མལཝ་ད་ སན་བཏབ་ཡྫོད་པའི་བསིལ་རས་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། གོན་དྫོམ་གྱིས་ གཙྫོ་བྫོ་འཁྱིལ་ཆུ་
ཚུ་ནང་ལུ་ སྒོང་རྡྫོག་འབུད་དེ་ ཁྱབ་སྤེལ་འགྱོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ རང་སྫོའི་ཁྱིམ་གྱི་མཐའ་འཁོར་དང་ ཉེས་
འདབས་ལུ་ གོན་དྫོམ་ཁྱབ་སྤེལ་འབད་སའི་ ས་ཁོངས་མེདཔ་བོྫོ་བཞག་དགོ། བཀག་ཐབས་གཞན་ཡང་། 

ཁྱིམ་གྱི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ཡྫོད་པའི་ ཧྫོད་ཆས་ཚུ་ནང་ ཆུ་བསག་ཡྫོད་མི་ཚུ་འབྫོ་སྟེ་ ཧིང་སངས་ས་འབད་བཞག་
ི་དང་ ཁྱིམ་ཧིང་སངས་ས་སྦེ་བཞག་ི། 

ཕྱག་སྙིགས་རག་རྫོག་ཚུ་ག་ཧྫོད་མ་བཀོ་བར་ ལེགས་སྦེ་བདག་འཛིན་འཐབ་ི།   

ཆུ་བཀང་སྟེ་ཡྫོད་པའི་ རྡྫོབ་དང་ོ ངས་གཤྫོང་ལ་སྫོགས་པའི་རིགས་ཚུ་ག་ར་ ཁབ་ཏྫོག་ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་རྐྱབ་
བཞག་དགོ་པའི་ཁར་ རང་གི་ཁྱིམ་གྱི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ཡྫོད་པའི་ཆུ་རྫིང་དང་ ཆུ་རལ་ཁང་ཚུ་ག་ར་ ཧིང་སང་ས་
སྦེ་སེལ་ཏེ་ཁབ་ཏྫོག་རྐྱབ་བཞག་ི།  

གནམ་གོར་ཚུ་ནང་ཆུ་འཁྱིལ་ཏེ་ མ་སྫོདཔ་སྦེ་སེལ་ཏེ་བཞག་དགོ་པའི་ཁར་ ཁྱིམ་ཐྫོག་མགུར་ཆུ་འཁྱིལ་ཡྫོད་
མི་ཚུ་ཡང་སེལ་ཏེ་བཞག་ི། 

ཆུ་འཁྱིལ་ཏེ་སྫོད་བཏུབ་པའི་ཅ་ཆས་ དཔེར་ན་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལྫོ་རྙིངམ་དང་ ཧྫོད་ཆས་གཞན་ཚུ་ཡང་ 
ཆར་ཆུ་མ་ཕྫོག་སར་བཀལ་ཏེ་བཞག་ི།  

ཁྱིམ་གྱི་མཐའ་འཁོར་ཏེ་ཡྫོད་པའི་ཧྫོད་ལྡུམ་དང་ཤིང་རིགས་ དེ་ལས་རྩྭ་ཚུ་སེལ་ཏེ་བཞག་ི། 



ཨིང་རྫོང་གསྫོ་བའི་ཤན་སྦྱར་ཚིག་མཛྫོད།   English-Dzongkha Medical Dictionary 
 

214 
 

གོན་དྫོམ་འཐྫོན་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ ཁྱིམ་གྱི་ཕྱི་ཁར་འཐྫོན་སྫོདཔ་ད་དང་ ཕྱི་ཁར་འགྱོ་དགོཔ་འཐྫོན་པའི་
སྐབས་ལུ་ གོ་ལ་ལགཔ་རིངམྫོ་གྱོན་ི་དང་ དེ་མིན་ གོན་དྫོམ་ལས་བཟླྫོག་ཐབས་ཀྱི་དབུར་སན་ཚུ་དབུར་ི། 

ཁྱིམ་ནང་འབུབ་སན་གཏྫོར་ཏེ་གོན་དྫོམ་བཀག་ཐབས་ཚུ་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

བཤལ་ནད་དང་འབྲེལ་བའི་གློ་བུར་སན་བཅོས།  

བཤལ་ནད་འཐྫོབ་ཡྫོད་པའི་ནདཔ་འདི་ལུ་ ཨོམ་དང་ཨོམ་ལས་བརྟེན་པའི་འཐུང་རིགས་ ཆང་དང་ཨེ་པཱ་གི་ཁུ་
བ་ དེ་ལས་ རས་སྦྱྫོར་ཀེ་ཕིན་ཡྫོད་པའི་འཐུང་ི ་རིགས་ཚུ་མ་བརྩིས་པའི་ གཞན་འཐུང་ི ་གི་རིགས་དཔེར་ན་ 
ཆུ་དང་ཤིང་འབས་ཀྱི་ཁུ་བ་ལ་སྫོགས་པ་ཚུ་ག་དེ་མང་མང་འཐུང་བཅུག་དགོ།  

ཨ་ལུ་བཤལ་ནད་འཐྫོབ་ཏེ་ཡྫོད་པ་གན་ འཕལ་འཕལ་སྦེ་ར་འཐུང་ི འི་རིགས་ དཔེར་ན་ པི་ཌའི་ལེ་ཊི། ཀི་ར་
ལེ་ཊི་ཡངན་ ཨིན་ཕ་ལེ་ཊི་ཚུ་བྱིན་དགོཔ་དང་ དེ་ཚུ་བྱིན་པའི་སྐབས་ལུ་ ཚ་བླུགས་ི་མི་འྫོང་། 

ཆབ་གསང་བཤལ་ནད་འཐྫོབ་པའི་མི་ཚུ་ ཆབ་གསང་གི་ཐྫོག་ལས་འཐྫོན་འགྱོ་བའི་ཁུ་བ་གི་རིགས་ཚུ་བ་མངམ་
སྦེ་ འཐུང་ི འི་རིགས་ཚུ་འཐུང་བཅུག་དགོ། གལ་སྲིད་ འཐུང་ི ་གི་རིགས་ཚུ་ལངམ་སྦེ་འཐུང་མ་ཚུགས་པ་
གན་ ནདཔ་འདི་སན་ཁང་ནང་ལུ་བཀལ་དགོ། 

བཤལ་ནད་འཐྫོབ་ཏེ་ཡྫོད་པའི་ནདཔ་འདི ་ ལུས་སྦྱྫོང་འབད་ི་དང་ལཱ་ཚུ་འབད་མ་བཅུག་པར་ ངལ་འཚྫོ་སྟེ་
བཞག་དགོཔ་དང་ ནདཔ་ སླབ་གྲྭ་ནང་འགྱོ་མི་གི་ཨ་ལུ་ཨིན་པ་གན ་ སླྫོབ་གྲྭ་ལས་ ངལ་གསྫོ་ཞུ་སྟེ་བཞག་
དགོ། བཤལ་ནད་འཐྫོབ་སྟེ་ཡྫོད་པའི་ཨ་ལུ་འདི་ལུ་ འཇམ་ཏྫོང་ཏྫོ་སྦེ་བཞུ་ཚུགས་པའི་བཞེས་སྒོའི་རིགས་ཚུ་ 
བོའ་བཅུག་དགོཔ་དང་ ལྫོ་ན་ཚྫོད་རྒས་ཤྫོས་ཨིན་པ་གན་ ཨེ་མ་དང་ཚྫོས་ཏྫོག་ལེ་ཤ་ཡྫོད་པའི་བཞེས་སྒོའི་
རིགས་བོའ་ི་ལས་འམམ་དགོ་པའི་ཁར་ ཐུགཔ་ལ་སྫོགས་པའི་ ཁུ་བ་ཡྫོད་པའི་བཞེས་སྒོ་རིགས་ག་དེ་མང་
མ་བོའ་དགོ།  
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རྨ་ དང་འབྲེལ་བའི་གློ་བུར་སན་བཅོས། 
 རྨ་བཏྫོན་ཡྫོད་མི་འདི་ནང་ལས་ ཁྲག་ལེ་ཤ་འཐྫོན་པ་གན་ དེ་བཀག་ཐབས་ལུ་ རྨ ་ བཏྫོན་ཡྫོད་པའི་ 

ས་ཁོངས་འདི་གུ་ཨེབ་སྟེ་ ཁྲག་འཐྫོན་མ་བཅུག་པར་བཞག་དགོ།  
 རྨ་བཏྫོན་ཡྫོད་པའི་ ས་ཁོངས་འདི་ གླང་ལབ་བཏབ་སྟེ་ ཆུ་གྲངམྫོ་དྲྫོནམྫོ་གགག་གིས་ཆུ་འཁྱུ་དགོ།  
 རྨ་གམན་མ་རྐྱབ་པར་བཞག་ི་གི་དྫོན་ལུ་སྲིན་སན་དབུར་དགོ།  
 མི་ལ་ལུ་གགག་ལུ་ སྲིན་སན་འདི་གིས་ སྤྫོ་རྫོ་སྫོགས་ཐྫོན ་ཏེ་ གཡའ་ི་གི་ཉེན་ཁ་ཡྫོདཔ་ལས་ 

གལ་སྲིད་གཡའ་ི་སྫོགས་འབྱུང་པ་གན་ སན་འདི་མ་དབུར་བ་བཞག་དགོ། 
 རྨ་རས་ཧིང་སངས་ས་གག་གིས་རྨ་ འདི་སྤུར་བཞག་དགོ། 

 
སེམས་ཅན་གྱི་སྫོ་བཏབ་ཡྫོད་པའི་རྨ ་ དང་འབྲེལ་བའི་གློ་བུར་སན་བཅོས། 
སེམས་ཅན་གྱིས་སྫོ་བཏབ་སྟེ་ རྨ་ བཏྫོན་ཡྫོད་པ་གན་ ཁྲག་བཀག་ིའི་དྫོན ་ལུ་ རྨ་གུར་ཨེབ་སྟེ་བཞག་དགོ། 
གལ་སྲིད་སེམས་ཅན་གྱི་སྡེའུ་བཞར་དང་སྫོ་གང་རུང་གིས་ ཀྲེག་སྟེ་རྨ་ སྫོམ་བཏྫོན་ཡྫོད་པ་གན་ གླང་ལེབ་བཏབ་
སྟེ་ཆུ་འཁྱུ་དགོཔ་དང་ སྐར་མ་དག་པ་གགག་གི་རིང་ལུ་རྨ་ འདི་ ཆུ་ནང་བཙུགས་ཏེ་ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་བཤལ་
གཏང་དགོ། རྨ་གམན་མ་རྐྱབ་ི་གི་དྫོན་ལུ་ སྲིན་སན་དབུར་ཏེ་ རྨ་ རས་ཧིང་སངས་ས་གགག་གིས་སྤུར་
བཞག་དགོ།  
 
སེམས་ཅན་གྱིས་སྫོ་བཏབ་སྟེ་ བཏྫོན་པའི་རྨའི་རིགས་སྫོམ་ཚུ་ དེ་འཕྫོ་ལས་ གསྫོ་བའི་སན་བཅོས་འབད་
དགོཔ་དང་ དེ་གི་ནང་ལས་ཡང ་ རྨ་ འདི་ གཅན་གོན་གྱི་རིགས་ཀྱི་སེམས་ཅན་གྱི་ སྫོ་དང་སེན་མྫོ་གང་རུང་
གིས་ བཏྫོན་ཡྫོད་མི་ཚུ་ གསྫོ་བའི་སན་བཅོས་འབད་དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེཝ་ཨིན། 
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སྣ་ཁྲག་དང་འབྲེལ་བའི་གློ་བུར་སན་བཅོས། 
སྣ་ཁྲག་འཐྫོན་ཡྫོད་པའི་མི་འདི་ཡར་ལྫོངས་སྟེ་ གདྫོང་ཁ་ཐུག་ལུ་གཡྫོ་སུ་གགག་སྦེ་སྫོད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ལྷ་
པ་འདི་ལག་པའི་མཛུབ་མྫོ་གིས་ སྐར་མ་ལྔ་ཙམ་གྱི་རིང་ལུ་ཨེབ་སྟེ་བཞག་དགོ། ག་དེམ་གགག་སྦེ་སྐར་མ་ལྔའི ་
རྒྱབ་ལས་ཡང་ཁྲག་འདི་མ་ཚད་པ་གན་ ད་རུང་ལྫོག་སྟེ་ར་སྐར་མ་ལྔ་དེམ་གགག་ཨེབ་སྟེ་བཞག་དགོ། གལ་
སྲིད་སྐར་མ་བཅུ་ཐམ་ཨེབ་པའི་བཤུལ་ལུ་ཡང་ ཁྲག་ཆད་མ་བཏུབ་པ་ ཡངན་ སྣ་ཁྲག་འཐྫོན་ཡྫོད་པའི་མི་འདི་ 
ཁྲག་ལྷ་སི་སི་བོྫོ་ི་གི་སན་བོའ་བའི་སྒང་ཨིན་མི་ ཡངན་ ཁྲག་གི་ཐྫོན་ཤུགས་ལུ་སབས་མ་བདེཝ་ཡྫོད་མི་ 
ཡངན་ མགུ་ཏྫོ ་ཤུགས་སྦེ་བརྡུང་བའི་བཤུལ་ལུ་ ལྷ་པ་ནང་ལས་ཁྲག་འཐྫོན་ཡྫོད་མི་ཨིན་པ་གན་ དེ་འཕྫོ་ལས་
སན་ཁང་ནང་ལུ་འགྱོ་སྟེ་དྲུང་འཚྫོ་དང་ཕྱེད་དེ་སན་བཅོས་འབད་དགོ།  
 
མི་རྒས་ཤྫོས་ཚུ་ལུ་ཕྫོག་པའི་དྲྫོད་འབར་དང་འབྲེལ་བའི་གློ་བུར་སན་བཅོས། 
གལ་སྲིད་མི་གག་ དྲན་པ་མེད་འགྱོ་ི། བུང་གཏང་ི ་ལུ་ལཱ་ཁག་གཏང་བ། ཁའི་ཡམ་མཆུ་དང་མམ་མཆུ་
གཉིས་ཧྫོནམ་འགྱོ་བ། གཟུགས་བརྡར་ི་དང་ཁ་སག་པ་གན་ མི་འདི་ དེ་འཕྫོ་ལས་ སན་ཁང་ནང་ལུ་བཀལ་
ཏེ་ དྲུང་འཚྫོ་དང་འཕྱད་དེ་བརྟག་དཔྱད་འབད་དགོ། 
 
གཞན་ཡང་ དྲྫོད་འབར་དང་གགག་ཁར་ ལག་ལྐོ་ན་ི་ ཡངན་ མགུ་ཏྫོ་ན་ི། དྲྫོད་ཤུགས་ཕེ་རན་ཌི་གི་རི་ 
༡༠༥བ་ལྷགཔ་འབྱུང་བ། གཟུགས་གུ་ཚར་གགག་གུ་ སྤྫོ་རྫོ་སྫོགས་འཐྫོན་པ་གན་ དེ་འཕྫོ་ལས་ སན་ཁང་ནང་
འགྱོ་སྟེ་ དྲུང་འཚྫོ་དང་འཕྱེད་དགོ། དྲྫོད་འབར་རྐྱབ་མི་འདི་ལུ་ འཐུང་ི འི་རིགས་ག་དེ་མང་མ་བྱིན་དགོ། 

ོས་དུག་ཚུད་པ།  
ོས་དུག་ཚུད་ཡྫོད་པའི་སྐབས་ ཁ་ལས་སྐྱུག་ི་འདི་མ་ཆད་ཚུན་ཚྫོད་ བཞེས་སྒོ་ས་ཀྲག་གི་རིགས་མ་བོའ་
བར་བཞག་དགོ། འཐུང་ི འི་རིགས་ག་དེ་དྲག་དྲག་འཐུང་དགོ། བཞེས་སྒོ་བརྔོ་བརྔོཝ་གི་རིགས་དང་ ཧུམ་
ཁོག་ཁོ། རས་སྦྱྫོར་ལེ་ཤ་ཡྫོད་པའི་ོས་རིགས་དང་ ཡངན་ ོས་རིགས་མངརམྫོ་ཚུ་བོའ་ི་མི་འྫོང་། དྲུང་
འཚྫོ་དང་འཕྱད་དེ་བརྟག་དཔྱད་མ་འབད་བར་ ཁམས་ཕྫོགས་རྐྱབ་ད་བོའ་བའི་སན་རིགས་ཚུ་ ག་ལྷྫོད་ལྷྫོད་
བོའ་ི་མི་འྫོང་ དེ་གིས་བཤལ་ནད་འཐྫོབ་སྟེ་ གཟུགས་ནང་ཆུ་མེདཔ་འགྱོ་ི་གི་ཉེན་ཁ་ཡྫོད།  
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གཟུགས་ནང་ཆུ་མེདཔ་འགྱོ་ི་ལས་བཀག་ཐབས་ལུ་ ཇ་དང་ཆང་ ཀོ་ཕི་ལ་སྫོགས་པ་མིན་པའི་ འཐུང་ི འི་
རིགས་ཆུ་དང་ཤིང་འབས་ཀྱི་ཁུ་བ་ཚུ་འཐུང་དགོ། 
 
དུས་ཡུན་ཆུ་ཚྫོད་༢༤འི་རིང་ལུ་ ཁ་ལས་སྐྱུག་ི་དང་ ཆབ་གསང་བཤལ་ི་ལ་སྫོགས་པ་འབྱུང་པ་གན་ སན་ཁ་
ནང་ལས་ ཆུ་དང་སླ་བསྲེ་སྟེ་བོྫོ་ཞིནམ་ལས་འཐུང་ི ་གི་ སན་ཕྱེ་འདི་ལེན་ཞིནམ་ལས་ ཆུ་དང་སླ་བསྲེ་སྟེ་
བོྫོ་ཞིནམ་ལས་ག་དེ་མང་མ་འཐུང་དགོ། གལ་སྲིད་ བཤལ་ནད་འདི་ཉིནམ་༣བ་ལྷག་སྟེ་མ་དྲག་པར་སྫོད་པ། 
ཡངན ་ བཤལ་ནད་དང་གགག་ཁར་ དྲྫོད་འབར་རྐྱབ་པ། ཡངན་ ཕྫོཝ་ཤུགས་སྦེ་ན་ཟུག་རྐྱབ་པ། ཆབ་གསང་
ཁྲག་བཤལ་བ། ཡུན་རིངམྫོ་སྦེ་ཁ་ལས་སྐྱུག་ི། སྐམ་ཐག་ཆོད་པ། ཆབ་གསང་བསྡུས་པ་ཉུང་སུ་འགྱོ་བ། 
མགུ་གཡུག་འཁོར་བ། འུ་སྡུག་པ་དང་ དྫོན་ཧིང་ཤུགས་སྦེ་སྤར ་བའི་ རྟགས་མཚན་ཚུ་འབྱུང་པ་གན་ དེ་འཕྫོ་
ལས་ སན་ཁང་ནང་འགྱོ་སྟེ་ དྲུང་འཚྫོ་དང་ཕྱད་དགོ།  
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