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ཆེད་བརྗོད། 
༈ ད་རེས་ རངོ་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཞིབ་འཚོལ་སྡེ་ཚན་ཁ་ཐུག་ལས་ ཧེ་མ་
གི་རོང་ཁ་ཨིང་ལིཤ་ཤན་སྦྱར་ཚིག་མཛོད་འདི་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་དང་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་
ལས་ པར་ཐེངས་གཉིས་པ་བཏོན་ཚུགས་མི་འདི་ལུ་ རྗེས་སུ་ཡི་རང་གི་ལེགས་སོ་
ཡོད། 

རོང ་ཁ་ཨིང་ལིཤ་ཚིག་མཛོད་འདི་ནང་ ཧེ་མ་ལས་ལྷག་པ་་རོང་ཁ་་་་ཚིག་མང་
རབས་ཅིག་ཧེང་སྐལ་བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ་་ཚིག་གི་ཐ་སྙད་སོ་སོའི་ཁྱད་ཆོས་
ཚུ་ཡང་ག་དེ་དྲག་དྲག་བཀོད་ཡོད་མི་དང་གཅིག་ཁར་ དེ་ཚུ་གི་གོ་དོན་ཨིང་ལིཤ་ནང་
བཀོད་དེ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་སྲིད་བྱུས་ རོང་ཨིང་ཟུང་འབྲེལ་
གྱི་དམིགས་དོན་འགྲུབ་ནི་ལུ་ ཐེ་ཚོམ་མེད་པ་་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས། 

ལྷག་པར་དུ་ རངོ་ཁ་་ཡིག་སྡེབ་དང་མིང་ཚིག་ཐ་སྙད་ཚུ་ཡང་ རངོ་ཁ་གོང་འཕེལ་
ལྷན་ཚོགས་ཁ་ཐུག་ལས་ ད་རེས་ཚུན་ཚོད་ལུ་ གཏན་འབེབས་གྲུབ་ཡོད་མི་དང་
འཁྲིལ་བ་་དུས་མཐུན་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ ཡིག་སྡེབ་དང་སྐད་ཡིག་གི་གཞི་རྟེན་ཡིག་ཆ་
ཅིག་ཡང་ཨིནམ་ལས་ རོང་ཁ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཡོངས་ཀྱིས་ ད་ལས་ཕར་ ཚིག་
མཛོད་འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་འོང་མནོ་བ་་རེ་བ་ཡོད། 

རོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དམིགས་དོན་འདི་བཟུམ་ཅིག་འགྲུབ་ཚུགས་མི་འདི་ 
ཚིག་མཛོད་སྡེ་ཚན་གྱི་དཀའ་ངལ་དང་ལེན་གྱི་ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འབྲས་ངོ་མ་ཅིག་ཨིནམ་མ་
ཚད་ ཡིག་ཚང་གི་ཞུན་དག་ཚོགས་ཆུང་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་རུབ་འབད་མི་ཚུ་གི་
བ་ོན་ཤུགས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིནམ་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་ཡོངས་ལུ་ ངོས་ལེན་གྱི་དགའ་
ཚོར་དང་གཅིག་ཁར་ ཚིག་མཛོད་འདི་དུས་ཐོག་ལུ་དཔེ་སྐྲུན་འབད་དེ་བཀྲམ་སྤེལ་



 

v 

འབད་ཚུགས་མི་འདི ་ཡང་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་དད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ལས་
མ་དངུལ་གྱི་གྲོགས་རམ་ལོགས་སུ་སྦེ་གནང་བ་་བཀའ་དྲིན་ཨིནམ་ལས་ དེ་ལུ་
དམིགས་བསལ་གྱི་བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་ཡོད། 

རོང་ཁ་གོང་འཕེལ་དང་དར་ཁྱབ་ཀྱི་ལཱ་ནང་ མཁོ་གལ་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་་ རོང་ཨིང་ཤན་
སྦྱར་ཚིག་མཛོད་འདི་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་མང ་ཡོངས་ལུ་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བ་་སྐད་ཡིག་
གི་ཞབས་ཏོག་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ་འགྲུབ་ཚུགས་པ་་རེ་སོན་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་
འབྲེལ་ཡོད་ཡོངས་ལུ་ལེགས་སོན་གྱི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཡོད། 
 
 

 
ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན། 

དྲུང་ཆེན། 

འབྲུག་གི་རྒྱལ་ས་ཐིམ་ཕུག 

གནམ་ལོ་ཆུ་སྦྲུལ་ཟླ་༥ ཚེས་༡༥ ལུ། 
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པར་ཐེངས་གཉིས་པའི་་སྔོན་བརྗོད། 
༈  འབྲུག་གཞུང་རངོ་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༢ ལུ་པར་ཐེངས་
དང་པ་ པར་སྐྲུན་འབད་མི་གི་རོང་ཁ་ཨིང་ལིཤ་ཤན་སྦྱར་ཚིག་མཛོད་འདི་ ལྷན་ཚོགས་
ཡིག་ཚང་ནང་གི་ ཞིབ་འཚོལ་སྡེ་ཚན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ འདས་པ་་ལོ་ངོ་གསུམ་དེ་
ཅིག་གི་རིང་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ རོང་ཁ་་མིང་ཚིག་ཞིབ་འཚོལ་དང་བསྡུ་སྒྲིག་
འབད་དེ་ ད་རེས་ཞུན་དག་ཚར་ཏེ་ པར་ཐེངས་གཉིས་པ་སྦེ་པར་སྐྲུན་འབདཝ་ཨིན། 

པར་ཐེངས་གཉིས་པ་འདི་ནང་ མིང་ཚིག་བསྡུ་ལེན་དང་ གསར་བཟོ་འབད་ཡོད་པ་་
རོང་ཁ་་ཚིག་གི་ཐ་སྙད་ མང་རབས་ཅིག་གསར་བཙུགས་འབད་ཡོད་པ་་ཁར་ མིང་
ཚིག་དེ་ཚུ་གི་ཁྱད་ཆོས་ ཚིག་སྡེ་་དབྱེ་བ་དང་ དུས་གསུམ་གྱི་དབྱེ་བ་ ཞེ་ས་དང་ 
མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ འགལ་མིང་དང་ ཚིག་གཅིག་དོན་མང་ལུ་འཇུག་པ་་གོ་དོན་ཚུ་
ཡང་བཙུགས་ཏེ་ཡོད། དེ་མ་ཚད་ཚིག་མཛོད་འདི་ནང་ འབྲུག་གི་་་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་
གིས་གཙོས་པ་་ སྤྱིར་བཏང་ལག་ལེན་ལུ་ཉེ་བར་མཁོ་བ་་ བཅའ་ཁྲིམས་ཚུ་ནང་གི་
མིང ་ཚིག་ཐ་སྙད་ཚུ་དང་ རོང་གོང་ལྷན་ཚོགས་ནང་ སྔར་ལས་པར་སྐྲུན་འབད་དེ་ཡོད་
པ་་ སྐད་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་ཚིག་མཛོད་ཀྱི་རིགས་དང་ དཔེ་དེབ་གཞན་ཚུ་ནང་ལས་
ཐ་སྙད་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་བཙུགས་ཏེ་ཡོད། 

རོང་ཁ་་་་ཚིག་དེ་ཚུ་དང་ དོ་མཉམ་ཀྱི་ཨིང་ལིཤ་མིང་ཚིག་ཡོད་མི་ཚུ་ ཤན་སྦྱར ་སྦེ་
བཀོད་དེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་དོ་མཉམ་མེད་མི་ཚུ་ ་་ཚིག་གི་གོ་དོན་འགྲེལ་བཤད་དང་ དེ་
ལས་རོང་ཁ་་་་ཚིག་ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་ དོ་མཉམ་གྱི་ཨིང་ལིཤ་མིང་ཚིག་གཅིག་ལས་
ལྷག་སྟེ་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ གདམ་ཁ་་དོན་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་ཚུ་སྐབས་
ཐོབ་ཀྱི་ལག་ལེན་དང་བསྟུན་ཏེ་ འོས་འབབ་ཡོད་མི་་ཚིག་ཚུ་ གདམ་ཁ་་ཐོག་ལས་
ལག་ལེན་འཐབ་ཆོག་ཆོ་ཡོད། གཞན་ཡང་ ཚིག་མཛོད་འདི་ནང་ རོང་ཁ་གོང་འཕེལ་
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ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་གྲུབ་པ་་ དུས་མཐུན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ཚུ་ཡང་ཚུལ་
མཐུན་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ ཚིག་མཛོད་འདི་རོང་ཁ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ 
ཉེ་བར་མཁོ་བ་་དཔེ་དེབ་མེད་དུ་མ་རུང་བ་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་ཡོད། 

ལཱ་ཤུལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་འདི་བཟུམ་ཅིག་འཐོན་ཚུགས་མི་འདི་ གཙོ་བོ་ར་ང་བཅས་
འབྲུག་ལུ་ དགའ་དད་ལྡན་པ་་གུ་ ཞི་བདེ་དང་དར་རྒྱས་ཀྱི་གནས་སྟངས་བཟང་པོ་
འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པ་་ཁར་ ལྷག་པར་ དྲགོས་དྲུང་ཆེན་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་
མཆོག་གི་ ལམ་སྟནོ་བཀའ་སོབ་བཟང་པོ་དང་ སྡེ་ཚན་ནང་གི་ཞིབ་འཚོལ་འགོ་
དཔོན་ཚུ་གིས་ དཀའ་བ་དང་དུ་ལེན་པ་་བ་ོན་ཤུགས་དང་  མཐའ་མཇུག་ལུ་ 
ཞིབ་འཚོལ་སྡེ་ཚན་ནང་གི་ མཉམ་རོགས་ཁྱད་རིག་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་དང་ ཡིག་ཚང་
གི་ ཞུན་དག་ཚོགས་ཆུང་འཐུས་མི་ཚུ་ མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཞུན་དག་དང་ཞུན་
ལྷག་འབད་བ་་ཤུལ་ལུ་ གློག་རིག་ཁྱད་རིག་པ་ཚུ་གིས་ དཔེ་དེབ་སྒྲིག་བཀོད་བཟོ་
སྟེ་ ལས་དོན་མཐར་འཁྱོལ་བྱུང་ཡོདཔ་ལས་ དེ་ཚུ་ག་ར་ལུ་ཞིབ་འཚོལ་སྡེ་ཚན་གྱི་
ཁོངས་ལས་ ཚད་མེད་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་སོམ་ཡོད། 

ཕན་རྒྱ་ཆེ་བ་་ཚིག་མཛོད་མཁོ་ཅན་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གང་མང་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནི་
དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལུ་ ཁྱབ་ཚུགསཔ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ 
མ་དངུལ་གྱི་གྲོགས་རམ་འཚོལ་བ་་མཐའ་མཇུག་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་དད་དཔལ་
འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱལ་ཡངོས་སྐད་ཡིག་གོང་འཕེལ་དང་ དར་
ཁྱབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ཁག་ཆེ་བ་་ཐུགས་བཞེད་ རྒྱ་ཆེན་པོ་བཞེས་ཏེ་མ་དངུལ་གྱི་གྲོགས་
རམ་ ལོགས་སུ་མཛད ་གནང་མི་འདི་ལུ་དམིགས་བསལ་གྱི་བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་
བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡོད། 

ཚིག་མཛོད་འདི་གི་དོན་ལུ་ ལཱ་འབད་མི་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ག་དེ་དྲག་དྲག་གཟབ་
གཟབ་འབད་ཡོད་རུང་ སོ་སོ་ཡང་དག་པ་རིག་པ་་གོ་འཕང་མ་ཐོབ་པ་་དབང་གིས་ཆ་



   

 viii  

མ་ཚང་བ་དང་ མ་དག་པ་་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་འོང་སྲིདཔ་ལས་ ག་ར་ལུ་བཟོད་པ་
བཞེས་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་དང་ མ་འོངས་པ་་བསྐྱར་ཞིབ་དཔེ་སྐྲུན་གྱི་ཕན་ཐབས་ལུ་ 
མཁས་དབང་ལྷན་རྒྱས་ཚུ་གི་ རིན་ཐང་དང་བྲལ་བ་་དགོངས་འཆར་གང་ཡོད་ ང་
བཅས་ལུ་བརྒྱུད་ལམ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་མི་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་གསུང་གནང་དགོ་པ་་ 
གསོལ་འདེབས་ཞུ་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ ཚིག་མཛོད་འདི་གིས་འབྲུག་མི་ཡོངས་དང་ 
ལྷག་པར་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་གཙོས་པ་་ རོང་ཁ་དོན་གཉེར་ཅན་ཀུན་ལུ་ཕན་ཐབས་
བྱུང་སྟེ་ རྒྱལ་ཡངོས་སྐད་ཡིག་རོང་ཁ་གོང་འཕེལ་དང་ དར་ཁྱབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་བསྟན་པ་ ཡུན་ལས་ཡུན་དུ་གནས་པ་་ཞབས་ཏོག་འགྲུབ་པ་དང། བརྒྱུད་
འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་སྐུ་ཚེ་ ཞབས་པད་
ཡུན་དུ་བརྟན་ཅིང་ རྒྱལ་རྒྱུད་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་བོན་ཏེ་ འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བ་་ལམ་
སྟོན་དང་སྐྱབས་འཛིན་གྱི་འོག་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་བཟང་པོའི་
ཕན་བདེ་་དཔལ་གྱིས་ འབྲུག་པ་་མི་མང་ཡོངས་ལུ་ བདེ་དད་གོང་འཕེལ་ཡུན་
གནས་ཀྱི་ རེ་སོན་དང་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ། 

ཞིབ་འཚོལ་སྡེ་ཚན། 
རོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ ཟླ་༦ པ་ལུ། 
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ཚིག་མཛདོ་ནང་གི་བསྡུ་ཡིག | Abbreviations in the dictionary 
 

adj.  adjective | ཁྱད་ཚིག 

adv.  adverb | དབྱེ་ཚིག  

conj.  conjunction | འབྲེལ་ཚིག   
excl.  exclamation | ཚོར་སྒྲ། 
fut.  future (tense) | མ་འོངས་པ། 
  honorific form | ཞེ་ས་ནང། 
  honorific | ཞེ་ས། 
imp.  imperative | སྐུལ་ཚིག 

num.  number | ཨང་གྲངས། 
  opposite | འགལ་མིང། 
prep.  preposition | ཚིག་ཕྲད། 
pron.  pronoun | མིང་ཚབ། 
prs.  present (tense) | ད ་་་བ། 
pst.  past (tense) | འདས་པ། 
  synonym | མིང་གི་རྣམ་གྲངས། 
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ཚིག་མཛདོ་ལག་ལེན་ལམ་སྟནོ།|Guide to dictionary entries     

ཀ། noun the 1st letter of the 
Dzongkha 

◄་་ཚིག | entry 

ཀ། noun the 1st letter of the 
Dzongkha alphabet 

◄ཚིག་སྡེ། | part of speech 

ཀ། noun the 1st letter of the 
Dzongkha 

◄ཚིག་འགྲེལ། | definition 

རྐང་པ། noun  རྐངམ།  
ཞབས། leg, foot 

◄་་ཚིག་གི་འབྲི་ལུགས་གཞན། | 
other written form of the 
entry 

སྐར་མ། noun   སྐར། 1 star (རྒྱུ་
སྐར།) 2  minute (ཆུ་ཚོད་ཀྱི་ཆ་ཤས།) 

◄་་ཚིག་གི་མིང་སྡུད། | shorter 
form of the entry 

ཀ་དཔེ། noun  ཡིག་དཔེ། 
copybook 

◄མིང་གི་རྣམ་གྲངས། | synonym 

ཁ་མར། adv.  ཁ་ཡར། descent ◄འགལ་མིང། | opposite  

རྐང་སེན། noun  ཞབས་སེན། toe 
nail 

◄ཞེ་ས། | honorific 
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སྐུ་ཆེནམོ། noun  dignitary, 
Very Important Person (VIP), 
aristocrat 

◄་་ཚིག་དེ་ར་ཞེ་ས་ནང་ཡོད་མི།  | 
entry in honorific form 

ཀི་ལོ་མི་ཊར། noun kilometre (km) ◄བསྡུ་ཡིག | abbreviation 

ཀ་ཀྲ་ཀོ་ཀྲ། adj. 1 curl, winding, 
cock-eyed, crooked (གཡོ་གཡོཝ།) 
2  devious (གཡོ་སྒྱུ་ཅན།) 

◄་་ཚིག་གི་དོན་དག་མངམ་ཡོད་མི། | 
entries with more than one 
meaning 

ཀེར་ཐིག noun 1 horizontal line 
(ཕར་ཚུར།) 2  vertical line (ཡར་
མར།) 

◄དོན་དག་མངམ་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་འགྲེལ་
བཤད། | entries with two or 
more meanings have 
explanations 

སྐད་སོར་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) scramble 
◄དུས་གསུམ་ཡིག་སྡེབ་འགྱུར་མེད། | 

verb with no spelling 
changes in different tenses 

བསྐྲུན། verb (fut., pst.) prs. སྐྲུན། 
imp. སྐྲུན། make, publish, 
construct, generate 

◄དུས་གསུམ་ལ་ལུ་ཡིག་སྡེབ་འགྱུར་བ་
ཡོད་པ། | verb with some 
spelling changes in different 
tenses 

སྐད་བསུབ་པ། verb (fut.) prs. སུབ། 
pst. བསུབས། imp. སུབས། sink 

◄དུས་གསུམ་ག་ར་ཡིག་སྡེབ་འགྱུར་བ་
ཡོད་པ། | verb with spelling 
changes in all different 
tenses 



   

 

 



ཀ 

ཀ། 1 ཀ་་ོམ། 

 1  

༼ཀ༽ 
ཀ། noun the 1st letter of the 
Dzongkha  
ཀ་ཀུ། noun  ཀ་སད། ཀ་མད། 
ཀ་ཁ། alphabet 
ཀ་ཀུ་རུ། noun pumpkin, squash 
ཀ་ཀོ་ལ། noun cardamom 
ཀ་ཀྲ་ཀོ་ཀྲ། adj. 1 curl, winding, 
cock-eyed, crooked (གཡོ་གཡོཝ།) 
2  devious (གཡོ་སྒྱུ་ཅན།) 
ཀ་ཀྲ་ལ། noun knife, clasp knife, 
penknife, pocket knife 
ཀ་ཁ། noun  ཀ་སད། ཀ་མད། 
ཀ་ཀུ། alphabet  
ཀ་ཁ་་གོ་རིམ། noun alphabetical 
ཀ་ཁྱིམ། noun tower 
ཀ་ཁྱིམ་ཐུང་ཀུ། noun turret 
ཀ་སྒྲོམ། noun pillar box 
ཀ་ཅུང་། noun  ཀ་ཆེན། post 
ཀ་ཆེན། noun  ཀ་ཅུང་། 
column, pile 
ཀ་ཆེན་མགུ་ཏོ། noun capital 
ཀ་ཇུ། noun cashew 
ཀ་ཏོ་རིལ་རི། adj. chubby 
ཀ་རྟགས། noun mark 
ཀ་རྟེན། noun pedestal, footing, 
plinth 

ཀ་་ོང་། noun notch 
ཀ་གདན། noun pedestal, footing, 
plinth 
ཀ་རྡེའུ། noun rook 
ཀ་པཱ་ལི། noun skull, cranium  
ཀ་དཔེ། noun  ཡིག་དཔེ། 
copybook 
ཀ་བ། noun pillar, column, post, 
pole 
ཀ་བལ། noun cotton, cotton 
wool 
ཀ་བལ་འོད་རས། noun poplin 
ཀ་བལ་རས། noun lint  
ཀ་སྦུག noun lobby, foyer 
ཀ་སྦུབ། noun cotton bud 
ཀ་མ་རུ་པ། noun marble  
ཀ་མ་རུ་པ་དཀརཔོ། noun alabaster 
ཀ་མ་ལ། noun lotus  
ཀ་མེད། noun compulsion 
ཀ་མད། noun  ཀ་སད། ཀ་ཁ། 
ཀ་ཀུ། alphabet 
ཀ་སད། noun  ཀ་མད། ཀ་ཁ། 
ཀ་ཀུ། alphabet 
ཀ་་ོམ། noun alphabetically 
ordered poetry 
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ཀ་ཟླུམ་རིངམོ། noun minaret 
ཀ་ར། noun  སྐུ་དཀར། lime, 
quicklime, chalk, whitewash 
ཀ་རིང་། noun tower 
ཀ་རིམ་ཟུར་ཤོག noun index  
ཀ་ལ། noun  ཧ་ཡང་། 
aluminium 
ཀ་ལ་པིང་ཀ། noun nightingale 
ཀ་ལ་རམ། noun aluminium pot 
ཀ་ལི་མགུ་ཏོ། noun tap 
ཀ་ཤ། noun barking deer 
ཀ་ཤ་མོ། noun hind  
ཀག noun misfortune, obstacle 
ཀཔ་ལི། noun skull, cranium 
ཀམ་འཐགམ། noun plain cotton 
cloth 
ཀརྨ། noun fate, action  
ཀཝ། noun pillar, column, post, 
pier, pole 
ཀར། noun wheat 
ཀར་འདམ། noun plaster 
ཀར་ཕྱེ། noun roasted wheat flour 
ཀར་ཞིང་། noun wheat field 
ཀར་ཟུག noun twinge 
ཀར་ཤ་པ་ནི། noun a coin of 
ancient India 
ཀི་ཅུ་རམ། noun garlic chives 
ཀི་ཏབ། noun book, notebook 

ཀི་ལི། noun elbow, crook 
ཀི་ལི་་་། noun funny bone 
ཀི་ལོ་གརཱམ། noun kilogram (kg) 
ཀི་ལོ་མི་ཊར། noun kilometre 
(km) 
ཀི་ལོ་མི་ཊར་སྟོན་འཕྲུལ། noun, 
milometer, odometer 
ཀི་ལོ་ཝཊ། noun kilowatt (kw, 
kW) 
ཀི་ལོ་ལི་ཊར། noun kilolitre (kl) 
ཀི་ཤིག noun flea 
ཀུ། noun gourd, lagenaria 
vulgaris 

ཀུ་ཅུང་། noun small gourd 
ཀུ་ཏོ། noun 1 small bamboo 
basket (གཟེབམ་ཆུང་ཀུ།) 
2  muzzle (ཁ་གཟེབམ།)  
ཀུ་མུད། noun lily  
ཀུ་ཤ། noun Tiger grass, 
Thysanolaena maxima (Roxb) 
O. Ktze  
ཀུག་སྦྱིག noun flail 
ཀུན། noun all, entire 
ཀུན་ཁྱབ། noun diffusion, 
pervade, omnipresent, 
ubiquity, universal 
ཀུན་ཁྱབ་གནས་སྐབས། noun 

spectrum 
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ཀུན་ཁྱབ་ཚིག་མཛོད། noun 

encyclopaedia 
ཀུན་ཁྱབ་ཚིག་མཛོད་་ོམ་མི། noun 

encyclopaedist 
ཀུན་ཁྱབ་ཤེས་ཡོན། noun education 
for all 
ཀུན་ཁྱབ་སོབ་དཔནོ། noun 

pantograph 
ཀུན་མཁྱེན། noun all-knowing, 
omniscient  
ཀུན་དགའ། noun 1 liked by all, 
darling (ག་ར་གིས་དགའ་མི།) 2  a 
state of being always happy 
(དུས་རྒྱུན་དགའ་བ།) 3  one of 
twenty eight astrological terms 
(འཕྲོད་ཆེན།) 
ཀུན་དགའ་བོ། noun Ananda  
ཀུན་དགའ་ར་བ། noun  ཀུན་ར། 
1 a pleasure grove, park (གླིང་ག) 
2  monk's assembly hall (དགེ་
སོང་གི་ཚོགས་ཁང་།)  
ཀུན་འགྲོ། noun gipsy, gypsy 
ཀུན་ཏུ་རྒྱུ། noun gipsy, gypsy 
ཀུན་བཏུས། noun anthology, 
compendium 
ཀུན་མཐུན། noun friendly, 
amiable  
ཀུན་མཐོང༌། noun glaring, 
limelight 

ཀུན་མཐོང་མིན་པ། adj. in camera 
ཀུན་མཐོང་མཛད་རིམ། noun open 
proceeding 
ཀུན་དོན། noun all-purpose 
ཀུན་འདུས། noun all-
encompassing 
ཀུན་ལྡན་གཞི་རྟེན། noun 

macrocosm  
ཀུན་སྤེལ། noun dissemination 
ཀུན་སོད། noun behaviour, 
conduct, make-up, ethical 
ཀུན་སོད་རྣམ་དག noun integrity 
ཀུན་སོད་རྣམ་གཞག noun ethics, 
code of conduct 
ཀུན་སོད་རིག་པ། noun ethics 
ཀུན་སོད་སོབ་དཔོན། noun moralist 
ཀུན་ཕན། noun beneficial to all  
ཀུན་འབྱུང་། noun source of 
everything 
ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ། noun the truth 
of the origin of suffering 
ཀུན་སོྦྱར། noun promiscuous 
ཀུན་ཚང༌། noun comprehensive, 
all-round 
ཀུན་ཚང་ཚིག་མཛོད། noun 

encyclopaedia 
ཀུན་ཚང་ཤེས་ཡོན། noun 

wholesome education  



ཀུན་རོབ། 4 ཀོ་གྲུ། 

 4  

ཀུན་རོབ། noun  དོན་དམ། the 
relative, the conventional 
phenomena 
ཀུན་རོབ་བདེན་པ། noun relative 
truth 
ཀུན་གཞི། noun basis, foundation 
ཀུན་གཟིགས། noun all-seeing 
ཀུན་བཟང་། noun all goodness  
ཀུན་བཟང་འཁོར་ལ།ོ noun 

crossword 
ཀུན་ལེགས། noun all goodness  
ཀུན ་སོང་། noun  བསམ་པ་
སེམས་བསྐྱེད། མནོ་བསམ། motive, 
inducement, intention 
ཀུན་སོང་ངན་པ། noun impure 
ཀུན་སོང་བཟང་པོ། noun inspiration 
ཀུན་སོང་ཤེས་ཡོན། noun moral 
education 
ཀུན་གསལ། noun glaring 
ཀེ་ཀེ། adj.  གསེག་ཁམས། 
1 horizontal, landscape (ཕར་
ཚུར།) 2  erect, upright, 
perpendicular, vertical (ཡར་
མར།) 
ཀེ་ཀེ་ཏང་ཏ། adj. horizontal  
ཀེ་ཇི། noun kilogram (kg) 
ཀེ་ཇི་བརྒྱ་ཚད། noun quintal 
ཀེ་ཏ་ཀ། noun a stone and tree 
with water purifying properties 

ཀེ་བ། noun potato 
ཀེ་བ་བསྒྲལ་ཆས། noun potato 
masher 
ཀེ་བ་མངརམོ། noun sweet potato 
ཀེ་བ་པགས་ཀོ། noun jacket  
ཀེ་བ་དམརཔ།ོ noun red potato 
ཀེ་ཧང་། noun cannabis, 
marijuana, hemp 
ཀེང་རུས། noun skeleton, scraggy 
ཀེན་་་ལ། noun tick 
ཀེན་སར། noun cancer 
ཀེབ་ཏ། noun chapatti, English 
muffin 
ཀེབ་ཏ་སྒྲིལ་ཤིང༌། noun rolling pin 
ཀེམ་འོད། noun blinker 
ཀེར་་། noun stare 
ཀེར་ཐིག noun 1 horizontal line 
(ཕར་ཚུར།) 2  vertical line (ཡར་
མར།) 
ཀེར་གཟུགས། noun perpendicular 
ཀེརམ། noun fern 
ཀོ་ཀྲ། adj. 1 crooked, not 
straight (ཕྲང་ཏང་ཏ་མེད་མི།) 
2  bow-legged, bandy-legged 
(སྒྱིད་ཐག་མ་ཕྲངམ།) noun rake 
(ཤད་ཅུང།) 
ཀོ་རྐྱལ། noun leather bag 
ཀོ་གྲུ། noun leather boat 
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ཀོ་སྒྱེས། noun animal skin curry 
ཀོ་སྒྲོམ། noun leather case 
ཀོ་ཆས་ཚོང་པ། noun saddler 
ཀོ་ཐག noun thong, leather strap 
ཀོ་གདན། noun skin rug 
ཀོ་པི། noun cabbage 
ཀོ་པི་ཆུང༌ཀུ། noun brussels sprout 
ཀོ་བ། noun leather  
ཀོ་མ། noun 1 brooch (ཐིང་ཁབ།) 
2  hook (ལྕགས་ཀྱུ།) 
ཀོ་ཤབ། noun vellum 
ཀོ་ཤེལ། noun plastic glass 
ཀོ་ཤོག noun parchment 
ཀོ་ལྷམ། noun leather shoe 
ཀོག་ཏོ། noun ball, roll 
ཀོང་ཐག noun traditional mouth 
organ made of bamboo or 
metal 
ཀོང་པོ། noun millet 
ཀོང་ཕུ། noun kung fu 
ཀོང་བུ། noun  དཀར་མེ་་ཀོངམ། 
butter lamp cup 
ཀོང་དབྱིབས། noun conical 
ཀོང་ཙེ། noun pine cone 
ཀོང་ཙེ་་མེ་ཏོག noun laburnum  
ཀོང་གཟུགས། noun cone 
ཀོང་ཤིང༌། noun conifer 

ཀོངམ། noun  དཀར་མེ་་ཀོངམ། 
butter lamp cup 
ཀོབ་ཆུང་། noun brussels sprout 
ཀོམ་གདན། noun skin rug 
ཀོཝ། noun  པགས་ཀོ། 
leather, hide 
ཀོཝ་སྤུ་ཅནམ། noun pelt  
ཀོཝ་རྫུན་མ། noun leatherette  
ཀོཝ་འོད་ཅནམ། noun patent 
leather 
ཀོརོ་ན། noun Krona 
ཀྭ་ཡེ། excl. hey 
ཀྱང༌། conj. either 
ཀྱི། conj. possessive case 
marker, genitive 
ཀྱི་ཧུད། excl. alas 
ཀྱིས། conj. by, agentive case 
marker 
ཀྱུར་ཀྱུར། adj. chirp, chirrup, 
twitter 
ཀྱོག་ཀྱོག adj. nod 
ཀྱོང་ཀྱོང༌། adj. concave, 
depression 
ཀྱོང་ཤེལ། noun concave lens 
ཀྲག་ཀྲག noun clatter 
ཀྲང་ཀྲི། noun rattle 
ཀྲང་ཀྲི་སྦུལ། noun rattlesnake 
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ཀྲང་ཀྲིང་། adj. bewildered, 
perplexed 
ཀྲམ་ཀ་་རྒྱབ། noun tail 
ཀྲམ་ཀྲེམ། adj. cheat, trick 
ཀྲི་ཕིན། noun tiffin 
ཀྲི་མི། noun lime container 
ཀྲིག་ཀྲི། adj.  གཏན་གཏན། ངེས་
ཏིག ངེས་བརྟན། 1 accurate, 
correct, exact, clean, just, 
unerring, plumb, smart (མ་
འཛོལ་བ།) 2  proper (འོས་ལྡན།) 
3  regular (རྒྱུན་མ་ཆད་པ།)  
ཀྲིག་ཀྲི་ཅིག adv.  ཧ་ལམ་ཅིག 
indifferent, mediocrity, 
middling 
ཀྲིག་ཀྲི་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། 
1 appreciation, satisfaction 
(ངལ་རངས་པ།) 2  displeasure 
(ངལ་མ་རངས་པ།) 
ཀྲིང་ཀ། noun  མདུང་། lance, 
pike, spear, bayonet, mace 
ཀྲིང་ཀྲི། noun gong 
ཀྲིང་སྒྲ། noun tinkle 
ཀྲུ་ཀུ་ལི། noun cotton 
ཀྲུམ་ཀྲུ། noun cartilage (པགས་ཀོ་
ཧྲབ་ཧྲོབ།) adj. crisp, crunchy, 
gristle (ཕྲུམ་ཕྲུམ།) 

ཀྲེག verb (fut., prs., pst., imp.) 

scratch, cross out 
ཀྲེག་ཀྲེགཔ། adj. shaven 
ཀྲེག་ཆས། noun abrasive, 
scraper, shaver 
ཀྲེག་ཐལ། noun scraping 
ཀྲེག་པོ་ལ། noun mean, miser, 
niggardly 
ཀྲེག་མི། noun scraper 
ཀྲེག་རྨ། noun scratch 
ཀྲེག་ལཱ། noun scratch 
ཀྲེག་ཤུལ། noun scratch 
ཀྲེབ་ཀྲེམ། noun flip-flop, slipper, 
sandal 
ཀྲེམ། noun  འབྱིད་སྐོར། མགུ་
འབྱིད། མགུ་སྐོར། deceit, trick, 
contrivance, ruse 
ཀྲེམ་རྐྱབ་མི། noun  ཀྲེམ་ཟེ། 
འབྱིད་སྐོར་རྐྱབ་མི། མགུ་འབྱིད་རྐྱབ་མི། 
cheater, crook, cunning, sly 
person, slacker 
ཀྲེམ་ཟེ། noun  ཀྲེམ་རྐྱབ་མི། 
འབྱིད་སྐོར་རྐྱབ་མི། མགུ་འབྱིད་རྐྱབ་མི། 
cheater, crook, cunning, sly 
person, slacker 
ཀྲོང་ཀྲོང་། adj. upright, straight 
ཀྲོབ་མདའ། noun firearm, gun, 
shooter 



ཀ 

ཀྲོབ་མདའ་ཁ་རིང༌། 7 ཀླུ་སན། 
 

 7  

ཀྲོབ་མདའ་ཁ་རིང༌། noun machine 
gun 
ཀྲོབ་མདའ་བཅོ་མི། noun gunsmith 
ཀྲོབ་མདའ་འབག་མི། noun gunman 
ཀྲོབ་མདའ་སྦྱང་ས། noun shooting 
gallery 
ཀྲོབ་མདའ་བཟོ་མི། noun gunsmith 
ཀྲོབ་མདའ་ཤིང༌། noun eucalyptus 
ཀྲོབ་མདའ་ལྷབ་ས། noun shooting 
gallery 
ཀྲོབ་མད་་ཁ། noun barrel 
ཀྲོབ་མད་་ཁ་དུང༌། noun muzzle 
ཀྲོབ་མད་་མགུ་ཆ། noun bolt 
ཀྲོབ་མད་་མགོ་ཡུ། noun butt 
ཀྲོབ་མད་་སྒྲ། noun bark 
ཀྲོབ་མད་་རྟ། noun trigger 
ཀྲོབ་མད་་ཐོ་ཆུང༌། noun cock 
ཀྲོབ་མད་་འཐབ་འཛིང༌། noun 

firefight 
ཀྲོབ་མད་་མདེའུ། noun bullet, 
shot, slug 
ཀྲོབ་མད་་གཡུ་པ། noun stock 
ཀླ་ཀློ། noun barbarian, savage, 
unexposed, uncivilized, pagan, 
heathen 
ཀླད་ཀོར། noun zero, null, 
naught, nil, love 

ཀླད་སྐྱོན་་་ནད། noun cerebral 
palsy 
ཀླད་འཁྲུག noun brainstorm 
ཀླད་རྒྱས་ནད། noun encephalitis 
ཀླད་སྟོང༌། noun empty-headed 
ཀླད་དར། noun cerebral 
membrane, cortex 
ཀླད་ནད། noun Alzheimer’s 
disease 
ཀླད་པ། noun  ཀླདཔ།  
དབུ་ཀླད། brain, nut 
ཀླད་པ་་གཤག་བཅོས། noun 

lobotomy  
ཀླད་འབྲེལ་་་རྒྱུས། noun neuron  
ཀླད་་། noun brain nerves 
ཀླད་ཚད། noun encephalitis 
ཀླད་གཞུང༌། noun cerebrum 
ཀླད་རླབས། noun brainwave 
ཀླད་ཤས་ལྟེ་བ། noun cerebrum 
ཀླུ། noun serpent, naga 
ཀླུ་གྲོང། noun place of serpent 
spirits, valley of nagas  
ཀླུ་སྒྲུབ། noun Nagarjuna 
ཀླུ་ཉ། noun dolphin 
ཀླུ་ནད། noun  མཛེ་ནད། ས་
བདག་ནད། ས་ནད། leprosy  
ཀླུ་སན། noun ingredients for 
naga rituals 
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ཀླུ་ཤིང་། noun red silk cotton 
tree, bombax ceiba L. 
ཀླུང་རྟ། noun  ལམ་འགྲོ། བ་བ་
ལམ་འགྲོ། fortune, luck 
ཀླུམ།ོ noun serpent, female naga 
ཀླུ་་ཕོ་བྲང་། noun palace of 
serpent spirits, palace of nagas  
ཀློ་པ། noun unexposed person, 
uncivilized person 
ཀློག་སྦྱང༌། noun recital 
ཀློང་གྱུར། noun enlightenment 
དཀའ་འགྲུལ། noun scramble 
དཀའ་ངལ། noun  ལཱ་ཁག 
དཀའ་སྡུག ངལ་བ། དཀའ་ཚེགས། 
དཀའ་ལས། དཀའ་ཐུབ། དཀའ་རྙོག 
difficulty, hardship, problem, 
adversity, affliction, bother, 
catch, cruelty, crunch, disaster, 
distress, dodgy, grinding, 
hitch, hurdle, matter, odds, set 
back, stink, strain, strait, 
struggle, trap, trouble, 
predicament, proposition, 
peril, woe 
དཀའ་ངལ་ཀུན་འཇོམས། noun 

panacea 
དཀའ་ངལ་འཁོར་ལོ། noun vicious 
circle 
དཀའ་ངལ་རྒྱུན་བྱིན། noun haunt  

དཀའ་ངལ་ཅན། adj. burdensome, 
problematic, severe, slippery, 
vexed, minefield  
དཀའ་ངལ་ཆུང་ཀུ། noun snag 
དཀའ་ངལ་ཉམས་མོང༌། noun ordeal 
དཀའ་ངལ་བརྟེན་བྱུང༌། noun vicious 
circle 
དཀའ་ངལ་དང་བླངས། noun 

contrive 
དཀའ་ངལ་གནས་སྐབས། noun 

crisis 
དཀའ་ངལ་གནས་སྟངས། noun 

trouble, fix 
དཀའ་ངལ་བྱིན་མི། noun scourge, 
troublesome 
དཀའ་ངལ་སོམ། noun 

burdensome, grievous 
དཀའ་ངལ་གཙོ་བོ། noun crux 
དཀའ་ངལ་ཚབས་ཆེན། noun 

malady 
དཀའ་ངལ་ལམ་ཁྱེར། noun 

fortitude, persevere 
དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས། noun 

navigate, problem-solving 
དཀའ་ངལ་སེལ་མི། noun trouble-
shooter 
དཀའ་ཆེ་དོན་ཆུང་ལཱ། noun legwork  
དཀའ་རྙོག noun  ལཱ་ཁག 
དཀའ་སྡུག ངལ་བ། དཀའ་ཚེགས། 
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དཀའ་ལས། དཀའ་ཐུབ། དཀའ་ངལ། 
complication 
དཀའ་རྙོག་ཅན། adj. undesirable 
དཀའ་ཐུབ། noun  ལཱ་ཁག 
དཀའ་སྡུག ངལ་བ། དཀའ་ཚེགས། 
དཀའ་ལས། དཀའ་རྙོག དཀའ་ངལ། 
asceticism, austerity, 
difficulty, hardship, problem, 
travail, tolerance of suffering 
དཀའ་ཐུབ་ཅན། adj. ascetic, 
painful, slippery, gruelling, 
stiff, martyr, inhospitable, 
troubled, uphill 
དཀའ་འཐུས། noun difficulty 
allowance, incentive 
དཀའ་དོན། noun conundrum 
དཀའ་སྡུག noun  ལཱ་ཁག ངལ་
བ། དཀའ་ཚེགས། དཀའ་ལས། དཀའ་
ཐུབ། དཀའ་རྙོག དཀའ་ངལ། 
hardship, misery, suffering, 
trial, trouble 
དཀའ་སྡུག་ཅན། adj. ascetic, 
painful, troubled, slippery, 
gruelling, stiff, martyr, 
inhospitable, uphill 
དཀའ་སྡུག་ཆེན་པོ། noun 

tribulation 
དཀའ་སྡུག་ཐེག་མི། noun stoic 
དཀའ་སྡུག་དྲག་པོ། noun 

tribulation 

དཀའ་སྡུག་མོང་མི། noun martyr, 
sufferer 
དཀའ་གནས། noun plight, 
sweatshop, quandary 
དཀའ་སད། noun hardship, 
perseverance, martyrdom, 
penance  
དཀའ་བ་་རྒྱལ་ཁ། noun pip 
དཀའ་ཚེགས། noun  ལཱ་ཁག 
དཀའ་སྡུག ངལ་བ། དཀའ་ལས། 
དཀའ་ཐུབ། དཀའ་རྙོག དཀའ་ངལ། 
difficulty, sweat, woe 
དཀའ་འཛེག noun scramble 
དཀའ་ལས། noun  ལཱ་ཁག 
དཀའ་སྡུག ངལ་བ། དཀའ་ཚེགས། 
དཀའ་ཐུབ། དཀའ་རྙོག དཀའ་ངལ། 
hardship, hard work, drudgery, 
toil, slog, sweat 
དཀའ་ལས་ཁག་དྲགས། adj. 

difficult 
དཀའ་ལས་ཅན། adj. laborious  
དཀའ་ལས་ཆེ་དྲགས། adj. teaser 
དཀའཝ་སད་ནུམ་མི། noun slogger 
དཀར་རྐྱང་། noun pure white, 
snow-white, plain, snowy 
དཀར་ཁུང༌། noun ventilator 
དཀར་ཁྲ། noun white strip, 
patch, pinstripe 
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དཀར་རྒྱན། noun ritual cakes’ 
decoration made with butter or 
vegetable shortening 
དཀར་རྒྱུ། noun colon 
དཀར་ཆག noun contents, index, 
catalogue  
དཀར་ཆས། noun porcelain 
དཀར་མཆོད། noun offering 
without meat, wine, and garlic 
དཀར་ཏོམ། noun maggot 
དཀར་ཐག noun pith 
དཀར་མདངས་ཅན། adj. bright, 
brilliant 
དཀར་མདོག་ཅན། adj. white 
དཀར་ནག noun 1 black and 
white (ཚོས་གཞི།) 2  mood (ཚོར་
ཉམས།) 
དཀར་པོ། adj. white, grey 
དཀར་པོ་གཅིག་ཐུབ། noun panacea 
དཀར་བ། adj. broad 
དཀར་མེ། noun  མཆོད་མེ། 
butter-lamp 
དཀར་མེ་་ཀོངམ། noun ཀོངམ། 
ཀོང་བུ། butter-lamp cup 
དཀར་གཙང༌། noun snow-white 
དཀར་རྩི། noun 1 white wash (ཀ་
ར།) 2  butter or vegetable 
shortening applied on ritual 

cakes (གཏོརམ་གུ་དབུར་ནི།) 
3  bleach (དཀར་རས།) 
དཀར་རྩིས། noun  སྐར་རྩིས། 
astrology 
དཀར་རས། noun calcium, bleach  
དཀར་ཡོལ། noun  ཞལ་དཀར། 
white clay ware, cup, china 
དཀར་གཡའ། noun pewter 
དཀར་ཤ་དམར་ཤ། noun pork and 
beef 
དཀར་ཤིང་། noun poplar  
དཀར་ཤོག noun vellum 
དཀར་སངས། noun vitreous 
དཀར་སེར། adj. cream, ivory 
དཀར་གསལ་ཅན། adj. brilliant 
དཀརཔོ་དཀར་རྐྱང༌། adj. lily-white  
དཀོན། verb (fut., prs., pst.) rare, 
scarce 
དཀོན་མཆོག noun almighty, lord, 
precious  
དཀོན་མཆོག་རྗེས་དྲན། noun grace, 
libation 
དཀོན་མཆོག་གསུམ། noun the 
three unequalled among the 
rarest, popularly known as the 
Three Precious Gem or Triple 
Gem; the Buddha, Dharma and 
Sangha 



ཀ 

དཀོན་གཉེར། 11 དཀྲུག 
 

 11  

དཀོན་གཉེར། noun caretaker, 
concierge, person in charge 
དཀོན་ཐག་ཐ། adj. scarce, hardly 
དཀོན་དུས། noun low season  
དཀོན་དྲགས། adj.  ཉུང་དྲགས། 
 འབོལ་དྲགས། rare, scarce, 
lack, scant, short, remote 
དཀོན ་ཚུལ། adj. rareness 
དཀོར། noun  དཀོར་ཟས། 
1 wealth (རྒྱུ་ནོར།) 2  faith-
offerings (དད་རས།) 
དཀོར་ཟས། noun  དཀོར། 
faith-offerings, handout 
དཀྱི། verb (fut., prs.) pst. དཀྱིས། 
imp. དཀྱིས། 1 wear, wrap (སྤུར་
བ་་དོན།) 2  entwine, swirl, 
twine (ཕྱི་ཁ་ལས་བསྐོར ་ཏེ་འབར་བ་་
དོན།) 
དཀྱི་ར། noun dress worn by 
Bhutanese women 
དཀྱིལ། noun centre, heart, 
mean, midst 
དཀྱིལ་ཀྲུང་། noun cross-legged 
sitting posture 
དཀྱིལ་འཁོར། noun mandala 
དཀྱིལ་ཐིག noun diameter 
དཀྱིལ་རྩེདཔ། noun midfielder 
དཀྱིལ་མཚམས། noun mid-point 
དཀྱིལ་གཞོང༌། noun dish 

དཀྱིས་ཐག noun twine 
དཀྱུ། verb (fut., prs., pst., imp.) 

flex 
དཀྱུས། noun length 
དཀྱུས་ཐུང་། noun  དཀྱུས་རིང་། 
short in length 
དཀྱུས་མ། noun  ཕལ་པ། 
ordinary, common, simple, 
constable, the gutter, lay, the 
proletariat, prosaic, 
unsophisticated 
དཀྱུས་ཚད། noun length, 
dimension  
དཀྱུས་རིང་། noun  དཀྱུས་ཐུང་། 
lengthy, swathe 
དཀྱོག verb (fut., prs.) pst. 

དཀྱོགས། imp. དཀྱོགས། churn 
དཀྲི། verb (fut., prs.) pst. དཀྲིས། 
imp. དཀྲིས། wrap, twine  
དཀྲིག verb (fut., prs.) pst. 

དཀྲིགས། imp. དཀྲིགས། curl  
དཀྲིས་ཐག noun twine 
དཀྲིས་ཤིང་། noun climber, 
creeper, ivy 
དཀྲུག verb (fut., prs.) pst. 

དཀྲུགས། imp. དཀྲུགས། 1 shake, 
stir, agitate, beat, churn, 
scramble, toss, disorder (འཁྲུག་
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བཅུག་པ།) 2  discompose, 
dislocate, disturb (ཕུང་བཟོ་བ།) 
དཀྲུག་རྐྱེན། noun dynamite, 
storm 
དཀྲུག་དམ། noun shaker 
དཀྲུག་བྱེད། noun provocative 
དཀྲུག་མི། noun 1 one who 
shakes or stir (བཞེས་སྒོ་དཀྲོག་མི།) 
2  instigator, agitator (བར་ན་
དཀྲོག་མི།) 
དཀྲུག་གཞི། noun provocation 
དཀྲུག་ཤིང་། noun 1 object for 
stirring, stir (དཀྲོག་ཤིང་།) 
2  schismatic, quarrelsome 
(དཀྲོག་མི།) 
དཀྲུག་ཧོད། noun shaker 
དཀྲུམ། verb (fut., prs.) pst. 

དཀྲུམས། imp. དཀྲུམས།  
བཅག break, crack, crush, 
fracture, knock, shatter, smash, 
crumble, splinter, snap 
དཀྲུམ་སྒྲ། noun smash 
དཀྲུམ་འཕྲུལ། noun crusher 
དཀྲུམཔ་འཇམ་ཏོང་ཏོ། adj. crumbly 
དཀྲུམས་དཀྲུམསཔ། adj. broken 
དཀྲུམས་རོ། noun wreckage 
དཀྲོག verb (fut., prs.) pst. 

དཀྲོགས། imp. དཀྲོགས། 
1 disrupt, interrupt, meddle, 

disturbance, tamper, tease, 
violate, hassle, mar (བར་ཆད་རྐྱབ་
པ།) 2  agitate, incite, sneak 
(ཕུང་བཟོ་བ།) 3  fiddle, churn 
(དཀྱོག་པ།) 
དཀྲོག་ཁ། noun  དཀྲོག་གཏམ། 
rumour, calumny, propaganda 
དཀྲོག་སྒྱུར། noun manipulation 
དཀྲོག་སྒྲ། noun knock 
དཀྲོག་གཏམ། noun  དཀྲོག་ཁ། 
rumour, calumny, propaganda 
དཀྲོག་འདོད་ཅན། adj. flirtatious 
དཀྲོག་མི། noun sneak 
དཀྲོག་རྩེད། noun booby trap 
བཀག་རྐྱབ་མི། noun objector  
བཀག་འགོག noun arrest, 
restraint, save, withhold, deny 
བཀག་འགྲོལ། noun opening up  
བཀག་ཆ། noun  བཀག་དམ། 
ཚད་འཛིན། མཚམས་འཛིན། 
stoppage, objection, 
obstruction, prohibition, 
rejection, repudiation, 
restraint, restriction, boycott, 
censure, containment, curb, 
embargo, frustration, 
hindrance, inhibition, 
interception, interference, 
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negation, immunity, arrest, 
debarment 
བཀག་ཆ་མེདཔ། adj. free, liberal, 
uninterrupted 
བཀག་ཆ་་ཐོབ་དབང་། noun right 
of immunity 
བཀག་ཆས། noun brake, resistor, 
bar 
བཀག་གཉེར་པ། noun custodian 
བཀག་ཏོག noun stopcock 
བཀག་ཐབས། noun deterrent, 
prevention, preventive 
measure 
བཀག་ཐབས་མེད་པ། adj. 

inevitable 
བཀག་ཐོགས། noun standstill 
བཀག་དུས། noun veto 
བཀག་དམ། noun  བཀག་ཆ། 
ཚད་འཛིན། མཚམས་འཛིན། ban, 
contraband, embargo, 
prevention, prohibition, 
restriction, sanction 
བཀག་དམ་ཅན། adj. restricted 
བཀག་དམ་དབང་ཚད། noun veto 
བཀག་གདངས། noun bar 
བཀག་གནས། noun standstill 
བཀག་གནོན། noun restrain 
བཀག verb (fut., prs., pst., imp.) 

1 avert, avoid, ban, bar, 

barricade, beat, block, 
blockade, brake, buck, check, 
closure, combat, confute, 
constrain, contain, contradict, 
constipate, counteract, cramp, 
debunk, demolish, denial, 
deter, disprove, disrupt, enjoin, 
fend, fight, foil, forbid, 
frustrate, hail, halt, hamstring, 
hinder, hobble, hush, immune, 
impede, inhibit, intercept, 
intervene, negate, negative, 
neuter, object, obstruct, parry, 
pause, preclude, prevent, 
prohibit, refusal, repudiate, 
resist, restrain, restrict, 
sabotage, save, scupper, shield, 
squash, squelch, stem, stifle, 
stop, stranger, suppress, 
thwart, veto (དགག་པ་རྐྱབ་པ།) 
2  cleave (ཤིང་གཤག་པ།) 
3  anorexia, loss of appetite (ཟ་
ཁམས་མེད་པ།)  
བཀག་མ་ཚུགསཔ། adj. inexorable 
བཀག་མི། noun objector, 
preventer 
བཀག་མེ། noun brake light 
བཀག་མེད་ཉིནམ། noun open day  
བཀག་མེད ་ཚོང་འབྲེལ། noun open 
market, free trade 
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བཀག་འཛིན། noun attachment, 
constraint, constriction, 
control, curb, limitation, 
regulation, restriction 
བཀག་འཛིན་མེདཔ། adj. 

uncontrolled 
བཀག་བཞག noun detain, 
withhold, stop 
བཀག་ར། noun barricade, 
floodgate, entanglement 
བཀག་རིལ། noun ballcock 
བཀག་ལུས། noun tailback 
བཀག་ཤུགས། noun resistance 
བཀག་ས། noun stand, stop 
བཀག་སྲུང༌། noun immunity, save 
བཀང་། verb (fut., prs., pst., 

imp.) complete, fill, stack, 
stock, crowd 
བཀང་ཤོག noun form 
བཀབ། verb (fut., prs., pst., 

imp.)  སྤུར། cover, cloak, 
clothe, drape, entomb, shroud, 
smother, wrap, blanket, carpet 
བཀབ་གོ་མིང་ཅན། noun 

fashionable dress 
བཀབ་གོ་ལ། noun clothes, dress 
བཀབ་ལྕགས། noun hinge 

བཀབ་ནེ། noun  སྐུ་གཟན། ན་
བཟའ། scarf worn by Bhutanese 
men on formal occasions 
བཀབ་གཟན། noun shawl 
བཀབ་རས། noun shawl 
བཀབ་ཤོག noun binding, cover, 
tracing paper 
བཀའ། noun  order, 
command, dictate 
བཀའ་བཀྱོན། noun  

reprimand, reproach, censure 
བཀའ་སྐུལ། noun call 
བཀའ་སྐྱོར་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.)  to convey order 
བཀའ་ཁྱབ། noun  

notification, proclamation, 
circular, fiat 
བཀའ་ཁྲིད། noun  

discourse 
བཀའ་ཁྲིམས། noun  

charter, prescript 
བཀའ་ཁྲེལ་དགོངས་ཁྲེལ། noun 

 reprimand 
བཀའ་གྲོལ། noun  

permission, green light, permit, 
approve, assent 
བཀའ་གྲོསཔ། noun  court 
jester 
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བཀའ་འགལ། noun  

contempt, violation 
བཀའ་འགྱུར། noun Buddhist 
canon 
བཀའ་རྒྱ། noun  བཀོད་རྒྱ། 
བཀའ་སོབ། བཀོད་ཁྱབ། ཞལ་བཀོད། 
བསབ་བ། command, edict, 
decree, instruction, order, 
ordinance, standing order, 
behest, fiat 
བཀའ་བརྒྱུད། noun one of the 
four sects of Mahayana 
Buddhism 
བཀའ་བསྒོ། noun empowerment, 
blessing, instruction 
བཀའ་བསྒྲག་པ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བསྒྲགས།  
ordain 
བཀའ་བཅག noun  

insubordination 
བཀའ་ཆད། noun  

penalty, judgment, visitation 
བཀའ་ཆོས། noun  

religious teaching, preaching 
བཀའ་ཉན། noun  

obedience  
བཀའ་རྟགས། noun order 
བཀའ་བསྟན། noun Buddhist 
canons and commentaries 

བཀའ་ཐམ། noun  བཀའ་ཤོག 
ཆབ་ཤོག  seal of 
authority, warrant 
བཀའ་དོན། noun  

content of command, content 
of order 
བཀའ་དྲིན། noun  དྲིན། 
 debt, gratitude, 
grace, tribute 
བཀའ་དྲིན་བསྐྱང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བསྐྱངས།  
forgive, pardon, consider 
བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར། noun thanks 
བཀའ་དྲིན་ཅན། adj.  

thankful, gracious, benevolent 
བཀའ་དྲིན་ཆེ། adv.  thank 
you, thanks  
བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ། adj.  

highly grateful 
བཀའ་དྲིན་དྲན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.)  gratitude, 
indebted 
བཀའ་དྲིན་ལེགས་སོ། noun vote of 
thanks 
བཀའ་དྲིན་བསམ་པ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. བསམས། 
gratitude, indebted 
བཀའ་དྲིན་བསམ་ཤེས། noun 

appreciation, sense of gratitude 
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བཀའ་དྲིན་བསམ་ཤེས་ཅན། adj. 

obliged  
བཀའ་སོམ། noun commandment 
བཀའ་གནང་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.)  command, 
dictate, order, enjoin 
བཀའ་ཕེབས་པ། verb (fut., prs., 

pst.)  arrival of 
command 
བཀའ་འཕྲིན། noun warrant, 
message 
བཀའ་དབང་། noun  

blessing, empowerment 
བཀའ་མོལ། noun  

discussion, talk 
བཀའ་བཙན་དཔནོ་པ།ོ noun 

dictator 
བཀའ་ཡིག noun writ 
བཀའ་ལན། noun  གསུང་ལན། 
 answer, response 
བཀའ་ལུང་། noun  oral 
transmission, request 
བཀའ་ཤོག noun  བཀའ་ཐམ། 
ཆབ་ཤོག  decree, 
edict, warrant, written order 
བཀའ་སྲུང་། noun  ཆོས་སྲུང་། 
Dharma protector, deity, 
guardian of the doctrine, 

guardian deity, command 
guard 
བཀའ་སོབ། noun  བཀོད་རྒྱ། 
བཀའ་རྒྱ། བཀོད་ཁྱབ། ཞལ་བཀོད། 
བསབ་བ།  advice, 
counsel, commandment 
བཀའ་སོབ་གནང་མི། noun  

adviser 
བཀལ། verb (fut., prs., pst., 

imp.)  ཕབ། 1 impose, levy, 
do, put (ཁྱལ་དང་ཉེས་བ་ ངོ་ཚ་དང་
སྡུག་བསྔལ་ཕོག་བཅུག་པ།) 2  drape, 
put on, put, stack, pin (བཞག་ནི་
དང་བཀབ་པ།) 3  appoint, install 
(གོ་གནས་ཐོབ་པ།)  
བཀལ་བཞག noun deposit, dump 
བཀུག verb (fut., prs., pst., imp.) 

1 curve, arch, crook, flex, 
bend, buckle, twist, duck (མར་
གུག་པ།) 2  call, convene, 
summon (འབོ་ནི་དང་ཚུར་བསྡུ་བ།) 
3  attract, draw, nobble (འཁོར་
བཅུག་པ།) 
བཀུག་བཀུགཔ། adj. bent, 
curvature, curved 
བཀུག་བརྡ། noun summons 
བཀུར། verb (fut., prs., pst., 

imp.) gesture of respect 
བཀུར་སྟི། noun respect, honour, 
courtesy, homage 
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བཀུར་བ་མེད་པ། adj. disrespect 
བཀུར་འོས། adj. honourable, 
laudable, respectable 
བཀོ། verb (fut., prs., pst., imp.) 

1 dispose of, disposal, drop, 
dump, fling, jettison, pelt, 
pitch, throw away, sling, bin, 
bung, cast (གཡུག་གཏང་བ།)  
བསྐྱུར། སྤང་། འདོར། གཡུག 
2  eliminate, extirpate, get rid 
of (བཏོན་གཏང་བ།) 3  ditch, 
discard, forsake, reject, 
repudiate, scrap, shed (མ་དགོ་
པར་བཞག་པ།)  
བཀོ་ཐངས། adj. delivery 
བཀོ་མི། noun thrower 
བཀོ་བཞག་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) abandon, desert, 
discard, disown, expurgate, 
lap, leave, sling, throw, skip, 
renounce, drop, elision, 
neglect, elide 
བཀོ་བཞག་མི། noun leaver, 
quitter 
བཀོ་བཞག་བཞགཔ། adj. 

abandoned 
བཀོད།  བཀོད་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) 1 enshrine, 
formulate, frame, lay, lodge, 
record, state, provide, file (བྲིས་

བཞག་པ།) 2  bring up (དྲིས་ལན་
འབད་བ།) noun design (བཟོ་
དབྱིབས།) 
བཀོད་ཁྱབ། noun  བཀོད་རྒྱ། 
བཀའ་སོབ། བཀའ་རྒྱ། ཞལ་བཀོད། 
བསབ་བ། directive, command, 
direction, executive 
བཀོད་ཁྱབ་འགོ་དཔོན། noun 

executive 
བཀོད་ཁྱབ་མདོ་ཆེན། noun 

executive director 
བཀོད་ཁྱབ་ཚོགས་པ། noun 

executive board 
བཀོད་ཁྲམ། noun framework 
བཀོད་ཁྲིམས། noun statute 
བཀོད་རྒྱ། noun  ཞལ་བཀོད། 
བཀའ་སོབ། བཀའ་རྒྱ། བཀོད་ཁྱབ། 
བསབ་བ། command, direction, 
instruction, order, prescription, 
behest 
བཀོད་རྒྱ་གཏང་མི། noun marshal 
བཀོད་རྒྱ་བྱིན་མི། noun oversee 
བཀོད་རྒྱ་་ལག་དེབ། noun 

instruction manual 
བཀོད་སྒྲིག noun direction, 
formation, constitute 
བཀོད་སྒྲིག་པ། noun director 
བཀོད་ཐངས། adj. way of 
designing, method of 
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designing, way of recording, 
way of writing  
བཀོད་ཐོ། noun registered list 
བཀོད་དཔོན། noun architect 
བཀོད་ཚོགས། noun board 
བཀོད་འཛིན་འགོ་དཔོན། noun 

executive 
བཀོད་བཟོཔ། noun designer 
བཀོད་རིས། noun  སྒྲིག་བཀོད། 
བཟོ་བཀོད། diagram, sketch, 
framework, design, outline 
བཀོད་ཤོག noun form, pro 
forma, format 
བཀོད་སོབ། noun cadet officer, 
instructor 
བཀོལ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) make use of, employ, 
send, set 
བཀོལ་ཉེས། noun exploitation 
བཀོལ་སོད། noun take into 
service, use, operation, 
treatment 
བཀོལ་འཕྲོ། noun second-hand 
བཀོལ་མི། noun 1 user (སོད་མི།) 
2  one who employs (གཡོག་ལཱ་
སོད་མི།) 
བཀོལ་ས། noun point of use 

བཀྱག noun  མདངས། མདོག 
ཚོས་གཞི། brightness, shine, 
polish, radiance 
བཀྱག་ཉམས། noun  བཀྱག་
ཡལ། faded, discoloured 
བཀྱག་བཏོན་མི། noun polisher 
བཀྱག་འཐོན་པ། verb (fut., prs.) 

pst. ཐོན། glow, shine, brighten 
བཀྱག་མདངས། noun radiance 
བཀྱག་གནགཔོ། noun black 
བཀྱག་མེད་ཐང་ཆུ། noun turpentine 
བཀྱག་མེད་མདངས་མེད། adj. 

colourless 
བཀྱག་མེད་མདོག་མེད། adj. pale 
བཀྱག་མེདཔ། adj. dull, dull 
colour, dusty 
བཀྱག་སྨུག་པོ། noun mauve 
བཀྱག་ཚ་དྲགས། adj. colourful, 
radiant, bright, brilliant, gaudy, 
glare, loud, lurid, showy, 
incandescence, violent 
བཀྱག་འོད། noun blaze 
བཀྱག་ཡལ་བ། verb (fut., prs., 

pst.)  བཀྱག་ཉམས། faded, 
mellow, often 
བཀྱག་སོར། noun stain 
བཀྲ་ཉེས། noun mischievous, 
delinquency, mischief, 
naughtiness, scamp, villain 
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བཀྲ་ཉེས་ཅན། adj. mischievous, 
naughty 
བཀྲ་མ་ཤིས་པ། noun 

1 inauspicious, jinx (་ས་ངན་པ།) 
2  notorious person, 
delinquent, devil, mischief, 
mischievous, miscreant, rogue 
(བཀྲ་ཉེས།)  སོད་ངན། ་ས་
ངན། 
བཀྲ་ཤིས། noun  བཀྲིས། 
. དགེ་ལེགས། ཕུན་སུམ་ཚོགས་
པ། auspicious, good, 
prosperity 
བཀྲ་ཤིས་མངའ་གསོལ། noun 

auspicious ceremony 
བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད། noun the 
eight auspicious signs 
བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས། noun 

congratulation, wishing of 
good luck, greeting  
བཀྲ་ཤིས་པ་་རྟགས། noun 

auspicious sign, good omen, 
mascot 
བཀྲ་ཤིས་སོན་ལམ། noun 

concluding prayer 
བཀྲ་ཤིས་ཟླཝ། noun auspicious 
month, a month which is 
exactly 3 0 days long with no 
duplications or omission of 
days 

བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཆགས། noun 

flourishing, prosperous 
བཀྲ་ཤིས་རབ་གནས། noun 

auspicious consecration 
བཀྲ་ཤིས་ལེགས་དཔལ། noun well-
wish dance performed at the 
end of special occasion 
བཀྲ་ཤིས་ལེགས་སོན། noun 

benediction 
བཀྲག noun brightness, shine, 
polish, radiance 
བཀྲག་ཆུ། noun lacquer, stain, 
varnish 
བཀྲག་མདངས། noun lustre, 
brightness, luminosity 
བཀྲག་མདངས་ཅན། adj. glossy, 
gorgeous 
བཀྲག་མེད་རང་བཞིན། noun 

paleness 
བཀྲག་རྩི། noun paint, varnish, 
oil paint, polish, enamel, 
French, glaze, gloss, lacquer  
བཀྲམ། verb (fut., prs., pst., 

imp.)  སྤེལ། spread, 
display, distribute, exhibit, 
dispense, dot, intersperse, lay, 
provide, pervade, deal 
བཀྲམ་སྟེགས། noun stand 
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བཀྲམ་སོྟན། noun  འགྲེམས་སྟོན། 
exhibition, display 
བཀྲམ་སོྟན་ཁང་། noun exhibition 
hall 
བཀྲམ་བརྡལ། noun pervasion 
བཀྲམ་སྤེལ། noun  ཁྱབ་སྤེལ། 
བགོ་བཀྲམ། distribution, 
circulation, supply, 
interspersion, provision, 
pervasion 
བཀྲམ་མི། noun distributor, 
provider 
བཀྲམ་བཙུགས། noun deployment 
བཀྲེས་སྐོམ། noun starvation, 
hunger and thirst  
བཀྲོངས། verb (fut., prs., pst., 

imp.)  བསྒྲལ། བསད། དམར་
བསད།  kill, 
assassinate 
བཀྲོངས་མི། noun assassin 
རྐ། noun water source 
རྐ་མགོ། noun head, water source 
རྐ་འགག noun sluice 
རྐང་། noun 1 leg (གཟུགས་ཀྱི་ཡན་
ལག) 2  bone marrow (རུ་ཏོའི་ཚི་
ལུ།) 
རྐང་དཀྲིས། noun gaiter 
རྐང་དཀྲོག noun footsie 

རྐང་བརྐྱང་ལག་བརྐྱང་། noun 

spread-eagled 
རྐང་ཁེབས། noun gaiter 
རྐང་ཁྲམ། noun stock 
རྐང་ཁྲི། noun  སོད་ཁྲི།  
བཞུགས་ཁྲི། chair 
རྐང་ཁྲི་འཁོར་ལོ་ཅནམ། noun 

wheelchair 
རྐང་ཁྲི་རིངམོ། noun pew 
རྐང་ཁྲི་ལག་ཅནམ། noun armchair 
རྐང་འཁོར། noun cycle, bicycle, 
pushbike  
རྐང་འཁོར་འཁོར་ལོ་གཅིགམ། noun 

unicycle 
རྐང་འཁོར་འགྲན་ས། noun 

velodrome 
རྐང་འཁོར་གཏང་མི། noun bicyclist, 
cyclist 
རྐང་འཁོར་རྩེདམོ། noun cycling 
རྐང་འཁོར་ལག་གཟུང་། noun 

handlebar 
རྐང་འཁྲབ། noun pedal, treadle  
རྐང་གླིང། noun  རྐང་དུང། 
trumpet  
རྐང་གླེབ། noun pedal, treadle 
རྐང་འགྲུལ། noun tramp, trek 
རྐང་འགྲུལཔ། noun pedestrian, 
wayfarer 
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རྐང་འགྲུལཔ་འགྱོ་ས། noun 

pedestrian crossing, pelican 
crossing 
རྐང་འགྲོས་འཇལ་ཆས། noun 

pedometer 
རྐང་འགྲོས་མི་ཊར། noun 

pedometer 
རྐང་རྒྱུག་ལཱ། noun errand 
རྐང་རྒྱུགཔ། noun express 
messenger 
རྐང་སྒྲ། noun tramp 
རྐང་ཅུང༌། noun knuckle 
རྐང་གཅིག་གླིང་སྒྱུར། noun 

pirouette 
རྐང་ལྕགས། noun shackle, fetter, 
manacle 
རྐང་རྗེན། noun  ཞབས་རྗེན། 
barefoot 
རྐང་རྗེས། noun  ཞབས་རྗེས། 
footprint 
རྐང་ཉ། noun lobster  
རྐང་གཉིསམ། noun biped 
རྐང་ཊ། noun fork, rake 
རྐང་ཊ་་རྩེ། noun prong 
རྐང་གཏད། noun astride 
རྐང་རྟེན། noun foothold, support, 
pedal 
རྐང་རྟེན་འཁརཝ། noun crutch 

རྐང་སྟེགས། noun  ཞབས་སྟེགས། 
foothold, footing, footrest, 
hold, stepping stone, tread, 
pedal, duckboards 
རྐང་སྟེགས་པང་ལེབ། noun 

gangplank 
རྐང་སྟོང༌། noun  རྐང་ཐང་།  
ཞབས་སྟོང། barefoot 
རྐང་ཐང་། noun  རྐང་སྟོང༌།  
ཞབས་ཐང་། walk, by foot 
རྐང་ཐང་འགྱོ་མི། noun pedestrian, 
walker, hiker 
རྐང་ཐང་འགྱོ་ས། noun pedestrian 
crossing 
རྐང་ཐང་དྲང་། verb (fut., prs., 

imp.) pst. དྲངས།  ཨ་ལུ་གསོ། 
bring up child, raise children 
རྐང་ཐང་འདྲངོ་། verb (fut., prs.) 

pst. འདྲོངས། imp. འདྲོངས། 
grown up, self-supporting 
རྐང་མཐིལ། noun  ཞབས་མཐིལ། 
sole 
རྐང་དུང་། noun 1 trumpet (མཆོད་
ཆས།)  རྐང་གླིང་། 2  femur 
(བརླད་དོའི་རུ་ཏོ།) 
རྐང་གདན། noun  ཞབས་གདན། 
foot mat, doormat 
རྐང་གདུབ། noun  ཞབས་གདུབ། 
foot-ring, anklet 
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རྐང་འདེགས། noun leg-up  
རྐང་འདྲུད། noun shamble, shuffle 
རྐང་རྡུམ། noun stump 
རྐང་རྡེག noun kick 
རྐང་རྡོ། noun stepping stone 
རྐང་ནད། noun foot disease 
རྐང་ནད་མཁས་པ། noun 

chiropodist 
རྐང་ནད་སན་བཅོས། noun 

chiropody, pedicure 
རྐང་པ། noun  རྐངམ།  
ཞབས། leg, foot 
རྐང་པ་་རྟིང་རས། noun spat 
རྐང་པ་་ས་ཁོངས། noun legroom  
རྐང་བ། noun ostrich 
རྐང་བྱེལ་ལག་བྱེལ་འཐབ་པ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) flounder 
རྐང་མ་་ངར་གདོང༌། noun shank 
རྐང་མ་་རྨིག་ཅུང༌། noun ankle 
རྐང་མ་་ཚིགས་ཏོ། noun ankle 
རྐང་མ་་མཛུབ་མ།ོ noun  ཞབས་
མཛུབ། toe 
རྐང་མ་་ཝ། noun instep 
རྐང་མ་་ཤ། noun rump steak 
རྐང་མེད། adj. legless  
རྐང་དམག noun  ས་དམག 
infantry 
རྐང་རྨིག noun hoof 

རྐང་རྩེད། noun football, soccer 
རྐང་རྩེདཔ། noun soccer player 
རྐང་ཚབ། noun quid pro quo 
རྐང་ཚབ་འཁརཝ། noun crutch 
རྐང་ཚིགས། noun ankle, joint 
རྐང་ཚིལ། noun marrow 
རྐང་མཛུབ། noun  ཞབས་མཛུབ། 
toe 
རྐང་མཛུབ་ཐོགས་པ། verb (fut., 

prs., pst.) stub 
རྐང་མཛུབ་བརྡུང་བ། verb (fut.) prs. 

རྡུང་། pst. བརྡུངས། imp. རྡུངས། 
stub 
རྐང་མཛུབ་སོ་ནད། noun bunion 
རྐང་མཛུབ་ཤ་འབུར། noun corn 
རྐང་ཞ། noun cripple 
རྐང་བཞི་མ། noun quadruped 
རྐང་ཟམ། noun foot-bridge 
རྐང་འོག noun underfoot 
རྐང་གཡུག་ལག་གཡུག noun 

flounder 
རྐང་གཡོག་ལག་གཡོག noun errand 
རྐང་རིང་། noun leggings  
རྐང་རིལ། noun football, soccer 
རྐང་རིལ་ཀ་གདུང༌། noun crossbar 
རྐང་རིལ་འགོ་བཙུགས། noun kick-
off 
རྐང་རིལ་རྩེད་མི། noun footballer 
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རྐང་རིལ་ལག་རིལ། noun rugby, 
rugger 
རྐང་རིལ་ལག་རིལཔ། noun rugby 
player 
རྐང་ལག noun  ཕྱག་ཞབས། 
limb 
རྐང་ལག་གཅད་གཏུབ། noun 

mutilation 
རྐང་ལག་གཅད་བཏོག noun 

amputation 
རྐང་ལག་བཅག་དཀྲུམ་བསམ་ཤིང༌། 
noun splint 
རྐང་ལག་བཏོག་པ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏོགས། mutilate 
རྐང་ལག་བཏོག་མི། noun mutilator 
རྐང་ལག་འདར་ནད། noun 

Parkinson’s disease 
རྐང་ལག་བསམ་པ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བསམས། truss, pinion 
རྐང་ལག་་ལ་ཅན། adj. agile 
རྐང་ལག་མཛོག་ཁྱད། noun kick-
boxing  
རྐང་ལག་བཞི་བཙུགས། noun 

scramble 
རྐང་ལམ། noun footpath, track, 
trail 
རྐང་ལངོ་། noun rear 
རྐང་ཤུབས། noun leggings  
རྐང་བཤུད། noun skate 

རྐང་བཤུད་འཁོར་ལ།ོ noun 

skateboard 
རྐང་སེན། noun  ཞབས་སེན། 
toe nail 
རྐང་གསུམ། noun tripod 
རྐང་གསུམ་རྒྱུག་འགྲན། noun three-
legged race 
རྐང་གསོར། noun sprocket 
རྐངམ་བཀལ་ས། noun legroom, 
footrest 
རྐངམ་སྒྱེན་མ།ོ noun barefoot 
རྐངམ་གཏད་ས། noun footrest 
རྐངམ་འདྲུད་ཤུལ། noun scuff 
རྐངམ་བཙུགས་ས། noun footing 
རྐངམ་གཞས་སྒོར། noun bandy-
legged, bow-legged 
རྐངམ་བཞག་ས། noun legroom  
རྐངམ་ཟུར་སྤྲིང༌། noun split 
རྐངམ་རིངམོ། adj. leggy  
རྐན། noun palate 
རྐན ་སྒྲ། noun palatal sound 
རྐན་ནད། noun disease of the 
palate 
རྐུ་བཅམ། noun outflank 
རྐུ་ནོར། noun haul, swag 
རྐུ་བཤུས། noun plagiarism 
རྐུ་བཤུས་འབད་མི། noun plagiarist 
རྐུ་གསོད། noun ambush, snipe 
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རྐུ་གསོད་རྐྱབ་མི། noun sniper 
རྐུན་བརྡ། noun burglar alarm 
རྐུན་ཚོང་། noun black marketing 
རྐུན་ཚོང་པ། noun receiver 
རྐུན་འཛུལ། noun break-in 
རྐུབ། noun 1 buttocks, bottom, 
arse, ass, bum, rear (ཨ་བུག) 
2  anus, rectum (ཨ་བུག་དོང་།) 
རྐོ་ཏི། noun hoe  
རྐོ་འཕྲུལ། noun shovel 
རྐོང་། noun scabies, mange 
རྐོང་ཟེ། noun mangy 
རྐྱང་སྐྱེད། noun simple interest 
རྐྱང་ཁྱིམ། noun stall 
རྐྱང་འཁྲབ། noun monodrama 
རྐྱང་གྲངས། noun single figures 
རྐྱང་གླུ། noun monody 
རྐྱང་གླུ་་ོམ་མི། noun monodist 
རྐྱང་བགོད་ཨང། noun prime 
number 
རྐྱང་གཅིགམ། adj. loner  
རྐྱང་གཉེན། noun monogamy 
རྐྱང་གཉེན་དགའ་མི། noun 

monogamist 
རྐྱང་གཉེན་གནས་མི། noun 

monogamist 
རྐྱང་གཏམ། noun soliloquy 
རྐྱང་རྟ། noun wild ass 

རྐྱང་གནས། noun privacy 
རྐྱང་གནས་རིང་ལུགས། noun 

isolationism 
རྐྱང་པ། noun 1 single, unit, 
unitary, bare, by itself, mono-, 
loner (རང་གཅིག) 2  root letter 
(བརྩེགས་འདོགས་མེད་པ་་ཡི་གུ།) 
རྐྱང་པ།ོ adj. lone  
རྐྱང་བཙོན། noun solitary 
confinement 
རྐྱང་ཚིག noun singular 
རྐྱང་ཚོན། noun monochrome 
རྐྱང་འཛིན། noun monopoly 
རྐྱང་གཞས། noun monody, solo 
རྐྱང་ལུས། adj. castaway 
རྐྱང་ལོར། noun one-note 
currency  
རྐྱང་བཤད། noun monologue, 
soliloquy 
རྐྱངམ་གཅིག adj.  གཅིག་ར། 
alone, one, only, save, sole 
རྐྱན། noun jar, water jug, kettle 
རྐྱབ། verb (fut., prs., pst., imp.) 

1 do, carry out, lock (འབད་བ།) 
2  go off, throw, discharge, 
omit (གཏང་བ།) 3  make, build, 
construct, make up (བཟོ་བ།) 
4  jar, strike (དྲང་བ།) 5  put up 
(བཀོད་པ།) 
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རྐྱབ་ཐེངས། noun stroke, round 
རྐྱབ་མི། noun builder, 
constructor, erector, kicker  
རྐྱལ། noun  ་ལ། swim 
རྐྱལ་ཅུང༌། noun caddy 
རྐྱལ་རྫིང༌། noun lido, pool 
རྐྱེན། noun 1 condition, 
circumstance, factor, cause (ཆ་
རོགས་འབད་བ།) 2  adversity, 
misfortune, calamity, hazard, 
incidence (བར་ཆད།) 
རྐྱེན་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) affect, cause, inflict, 
invite, spell, render 
རྐྱེན་ངན། noun  བར་ཆད། 
འགལ་རྐྱེན། calamity, 
misfortune, mishap, affliction, 
catastrophe, holocaust, 
misadventure, smash 
རྐྱེན་ངན་འཁྲབ་སྟོན། noun tragedy 
རྐྱེན་ངན་ཅན། adj. tragic 
རྐྱེན་ངན་གནས་སྟངས། noun 

tragedy 
རྐྱེན་ངན་གནོད་བསོམས། noun toll 
རྐྱེན་ངན་ཕོག་བཅུག་པ། verb 

victimize 
རྐྱེན་ངན་ཕོག་མི། noun victim 
རྐྱེན་ངན་འབྱུང་བཅུག་པ། verb 

victimize 

རྐྱེན་ངན་འབྱུང་བ། verb (fut., prs.) 

pst. བྱུང་། befall 
རྐྱེན་ངན་འབྱུང་མི། noun victim 
རྐྱེན་ངན་ཚབས་ཆེན། noun tragedy, 
disaster, catastrophe 
རྐྱེན་ངན་ཤི་ཆད། noun 

misadventure  
རྐྱེན་བྱུང༌། noun victimization 
རྐྱེན་འབད་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) implicate, induce, 
occasion, provoke 
རྐྱེན་མང༌། noun non-specific  
རྐྱེན་སོང་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) trigger 
ལྐུག་རྟགས། noun dumbness, 
stupidity 
ལྐུག་དད། noun cult 
ལྐུག་པ། noun silly, mute 
ལྐུག་་། noun idiocy 
ལྐོག་ཁ། noun  ལྐོག་གཏམ། 
backbiting, gossip 
ལྐོག་ཁ་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། gossip, 
backbite 
ལྐོག་ཁ་སབ་མི། noun backbiter, 
gossipy 
ལྐོག་གྱུར། noun  མངོན་གྱུར། 
non-obvious, not evident  
ལྐོག་གྲོས། noun conspiracy 
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ལྐོག་འཆར་བསྒྲིག་པ། verb (fut.) 

prs. སྒྲིག pst. བསྒྲིགས། imp. 

སྒྲིགས། cook 
ལྐོག་ཉན། noun eavesdropping, 
eavesdrop 
ལྐོག་ཉན་པ། noun eavesdropper 
ལྐོག་ཏི། noun illegitimate 
ལྐོག་གཏམ། noun  ལྐོག་ཁ། 
gossip 
ལྐོག་གཏམ་སབ་མི། noun gossipy 
ལྐོག་སོད། noun hanky-panky 
ལྐོག་བྱུས། noun hanky-panky 
ལྐོག་ཟ། noun embezzlement 
ལྐོག་ཤལ། noun  ཨོད་ཤལ། 
dewlap 
ལྐོག་སབ་ཅན། noun gossip 
ལྐོག་གསད། noun assassination 
ལྐོད་ནད། noun diphtheria  
ལྐོད་མ། noun vocal cords, 
oesophagus, gullet 
ལྐོད་མ་་སྐད། noun guttural 
ལྐོད་མ་་སྐད་གསངས། noun 

guttural 
ལྐོད་མ་་མཁས་མཆོག noun 

otolaryngologist, ENT 
Specialist (or Ear, Nose and 
Throat Specialist)  
ལྐོད་བཤལ། noun gargle 

ལྐོད་བཤལ་སན་ཆུ། noun gargle 
ལྐོདམ། noun pharynx 
ལྐོདམ་ཐོགས་པ། verb (fut., prs., 

pst.) choke, swallow, 
dumbfounded 
ལྐོདམ་འཐིབ་སྐད། noun thick 
ལྐོདམ་ལྡིབ་པ། verb (fut., prs., 

pst.) choke, swallow 
ལྐོདམ་བཤལ་ཆུ། noun gargle 
སྐ་པག་པ། adj.  ལྷ་སི་སི། stiff, 
thick, viscous 
སྐ་པག་པ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) thicken 
སྐད། noun 1 language, dialect 
(ཁ་སྐད།) 2  noise, voice, din, 
sound, tone, voice, cry (སྒྲ།) 
 གསུང་སྐད། 
སྐད་ཀྱི་སྐྱེ་གནས། noun voice box 
སྐད་ཀྱི་རིག་པ། noun philology 
སྐད་ཀྱིས་གང་བ། verb (fut., prs., 

pst.) ring 
སྐད་རྐྱབ་སྟེ་འབོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) call, hail 
སྐད་རྐྱབ་སྟེ་སབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) exclaim 
སྐད་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) cry, groan, scream, 
shout, sound, yell 
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སྐད་གྲགས། noun  སྐད་ཅན་མིང་
ཅན། སྙན་གྲགས། ཡོངས་གྲགས། མིང་
གཏམ།  མཚན་སྙན། fame, 
reputation, popularity, 
celebrity, hot, household name, 
name 
སྐད་གྲགས་ཅན། adj. famed, 
famous, renowned, popular, 
heart-throb, legend, legendary, 
noted, notable, illustrious, 
leading light  
སྐད་གྲགས་སོམ། adj. great fame, 
very famous 
སྐད་གྲགས་ཡལ་བ། verb (fut., prs., 

pst.) oblivion  
སྐད་འགག noun hoarseness  
སྐད་སྒྱུར། noun translation, 
interpretation, rendering 
སྐད་སྒྱུར་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) interpret, translate 
སྐད་སྒྱུར་རྐྱབ་མི། noun interpreter, 
translator 
སྐད་སྒྱུར་པ། noun  ལོ་ཙཱ་བ། 
translator, interpreter 
སྐད་སྒྱུར་འཛོལ་བ། verb (fut., prs., 

pst.) mistranslate 
སྐད་སྒྱུར་འཛོལ་འཛོལཝ། noun 

mistranslation 
སྐད་སྒྲ་ཚ་བ། adj. whine 

སྐད་སྒྲ་ཤུགས་རིང༌། adj. whine 
སྐད་ངན། noun feedback, howl 
སྐད་ངན་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) howl  
སྐད་ཅན་འཁྲབ་སོྟན་པ། noun 

megastar 
སྐད་ཅན་མིང་ཅན། noun  སྐད་
གྲགས། སྙན་གྲགས། ཡོངས་གྲགས། 
མིང་གཏམ། famed, famous, 
renowned, popular, heart-
throb, illustrious, leading light, 
legend, legendary, noted 
སྐད་ཅིག noun moment 
སྐད་ཅིག་མ། noun tick, twinkling 
སྐད་ཅིག་ཡུད་ཙམ། adv. quick 
སྐད་ཅོར། noun noise, racket, 
hubbub  
སྐད་ཆུང༌། noun low-pitched  
སྐད་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ། noun 

diglossia, bilingual 
སྐད་གཉིས་ཤན་སྦྱར། noun 

bilingual 
སྐད་གཉིས་ཤེས་མི། noun bilingual 
སྐད་སྙན་བྱི་ཅུང༌། noun canary 
སྐད་ཐུབ། noun soundproof 
སྐད་འཐེན་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) sing, vocalize 
སྐད་འཐེན་མི། noun singer, 
vocalist 
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སྐད་འཐོན་ས། noun voice box 
སྐད་དིག་པ། verb (fut., prs., pst.) 

stammer 
སྐད་དྲག་པོ། noun thunderous 
སྐད་གདངས། noun  གསུང་
དབངས། tone 
སྐད་གདངས་སེང་ཕབ། noun 

cadence 
སྐད་འདར་བ། verb (fut., prs., pst.) 

gibber, crack, shake, quaver 
སྐད་ཕབ་དུང་ཅུང༌། noun silencer 
སྐད་འཕྲུལ། noun speaker 
སྐད་འབོད། noun call, clamour, 
cry 
སྐད་འབོད་ཚིག noun slogan 
སྐད་སོམ། noun loud noise, 
voice, peal, row 
སྐད་སོམ་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) trumpet 
སྐད་མེད། adj. silence, noiseless, 
hushed, silent 
སྐད་མེད་རང་བཞིན། noun 

muteness 
སྐད་མེད་ལད་ཚུལ། noun 

pantomime 
སྐད་བཙིར་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) warble 
སྐད་རྩུབ་དྲགས། adj. gravelly 

སྐད་ཚ་དྲགས། adj. loud, noisy, 
obstreperous, shattering, shrill, 
raucous, rowdy, pip 
སྐད་ཟར་ཟིར། adj. hoarse, husky 
སྐད་ཟུང་གནས་སྟངས། noun 

diglossia 
སྐད་བཟུང་ཡོ་ཆས། noun receiver 
སྐད་ཡིག noun language, tongue, 
linguistic 
སྐད་ཡིག་མཁས་མཆོག noun 

linguist  
སྐད་ཡིག་མཁས་པ། noun 

philologist 
སྐད་ཡིག་གཅིག་ཤེས། noun 

monolingual 
སྐད་ཡིག་གཉིས་པ། noun second 
language 
སྐད་ཡིག་འབྱུང་ཁུངས་རིག་པ། noun 

etymology 
སྐད་ཡིག་འབྲེལ་བརྗོད། noun 

discourse 
སྐད་ཡིག་རིག་པ། noun philology, 
linguistics 
སྐད་ཡིག་སོབ་སོྦྱང༌། noun 

linguistics, language study 
སྐད་ཡིག་ལྷབ་མི། noun linguist  
སྐད་རིག་པ། noun linguist  
སྐད་རིགས། noun language 
variety 
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སྐད་རིགས་བཞི་ལྡན། noun 

quadrilingual 
སྐད་རིགས་བཞི་སབ་མི། noun 

quadrilingual 
སྐད་རིང༌། noun squeal, ululation 
སྐད་ལོག noun feedback 
སྐད་ཤུགས། noun loud noise, 
scream, loud, shriek, pitch 
སྐད་ཤུགས་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) explode, holler, 
shriek, bawl, blare, blast, cry, 
shrill, thunder, rant, yell 
སྐད་ཤུགས་ཅན། noun blare, call, 
din, ear-splitting, shattering, 
thunderous 
སྐད་ཤུགས་ཕབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) muffle 
སྐད་ཤོར་བ། verb (fut., prs., pst.) 

scream, groan, moan, shriek, 
yelp 
སྐད་སེང་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) raise voice, amplify 
voice 
སྐད་སོར་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) scramble 
སྐད་བསུབ་པ། verb (fut.) prs. སུབ། 
pst. བསུབས། imp. སུབས། sink 

སྐབས། adv. day, hour, occasion, 
point, while, time, during, at 
the time of, as 
སྐབས་སྐབས། adv.  རེ་ཅིག་
སྐབས། རེ་ཚེ་སྐབས།  ཨ་རྟག་ར། 
occasionally, sometimes, 
seldom, frequently, often 
སྐབས་སྐབས་ར། adv. frequently, 
often, occasionally, 
sometimes, seldom 
སྐབས་དགའ། noun love-hate 
relationship  
སྐབས་ཅིག adv.  གནས་སྐབས་
ཅིག འཕྲལ་སྐབས། འཕྲལ་ཁམས། 
meantime, for the time being, 
these days 
སྐབས་ཐོག adv. 1 at the time, 
during (རིང་ལུ།) 2  ad hoc (གློ་
བུར།) 
སྐབས་ཐོག་གཏང་བ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. བཏང་། station 
སྐབས་ཐོག་བདག་འཛིན་པ། noun 

caretaker 
སྐབས་ཐོག་དམག་ཤག noun billet 
སྐབས་ཐོག་ཚོགས་ཆུང་། noun ad 
hoc committee 
སྐབས་ཐོབ། adv. context 
སྐབས་མཐུན་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) contextualize  
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སྐབས་དོན། noun current matter, 
purpose, context, circumstance 
སྐབས་དོན་མིང་ཚིག noun locution  
སྐབས་སོ། noun fad 
སྐབས་བབ། adv. juncture, at 
present 
སྐབས་བབ་བཀག་སོམ། noun 

injunction 
སྐབས༌གཡོག noun secondment 
སྐབས་ལམ། noun byway 
སྐབས་སུ། adv. provisionally 
སྐམ།  རློནམ། verb (fut., prs., 

pst.) wither, decline, drain, 
evaporate, scorch, wilt, 
decline, deteriorate, shrivel 
(ཉམས་པ།) noun dry (རློནམ་མེན་
པ།) 
སྐམ་ཀྲ་ལ། adj.  རྒྱགས་ཏོ་རིལ་
རི། lanky, scrawny, spindly, 
wasted 
སྐམ་ཀྲོག་ཀྲོ། adj.  སྐམ་ཧུ་ཧུ། 
 རློན་ཆག་ཆ། crisp, dry 
སྐམ་ཁྲལ། noun tax paid in cash 
སྐམ་ཁྲུས། noun dry-cleaning 
སྐམ་ཁྲུས་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) dry-clean 
སྐམ་གློ། noun hacking cough 
སྐམ་ཆགས་རློན་ཆགས། noun newt  

སྐམ་ཐག་ཆོད་ཆོདཔ། adj. 

dehydrated 
སྐམ་ཐབ། noun kiln 
སྐམ་དྲགས། adj. 1 lean, thin (ཕྱ་
ཀྲིང་ཀྲི།) 2  completely dry, 
parched (རློནམ་མེན་པ།) 
སྐམ་གནས་རློན་གནས། noun 

amphibian 
སྐམ་ཕོགས། noun payment in 
kind or cash 
སྐམ་འཕྲུལ། noun drier, dryer 
སྐམ་ཚོགས། noun offerings other 
than cooked foods such as 
biscuits, noodles, fried or 
roasted grain items, etc. 
སྐམ་ཞིང་། noun  ཆུ་ཞིང་། dry 
land 
སྐམ་ས། noun dry place, dry land 
སྐམ་ཧུ་ཧུ། adj.  སྐམ་ཀྲོག་ཀྲོ། 
scarcity in food and water 
སྐར་ཁུང་། noun ventilation  
སྐར་ཆ། noun second 
སྐར་ཆ་་བརྡ་ཤིང༌། noun second 
hand 
སྐར་ཉ། noun starfish 
སྐར་རྟགས། noun asterisk, star 
སྐར་མདངས། noun aurora 
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སྐར་མདའ། noun falling star, 
meteor, meteorite, shooting 
star 
སྐར་རྡོ། noun asteroid 
སྐར་བརྡ། noun minute hand 
སྐར་གནས་བདུན་པ། noun Uranus 
སྐར་སྤྲིན། noun nebula  
སྐར་དབྱིབས། noun star 
སྐར་མ། noun   སྐར། 1 star 
(རྒྱུ་སྐར།) 2  minute (ཆུ་ཚོད་ཀྱི་ཆ་
ཤས།) 
སྐར་མ་དུ་བ་མཇུག་རིང༌། noun 

comet 
སྐར་མ་མཚོ་རྒྱལ། noun Neptune  
སྐར་མ་གཤིན་རྒྱལ། noun Pluto 
སྐར་མ་་བརྡ་ཤིང༌། noun minute 
hand 
སྐར་རྩིས། noun  དཀར་རྩིས། 
astrology 
སྐར་རྩིས་མཁན། noun astrologer 
སྐར་རྩིས་རིག་པ། noun astrology 
སྐར་ཚོགས། noun constellation, 
galaxy, stars, the Milky Way 
སྐར་ཚོམ། noun galaxy, 
constellation 
སྐར་ཚོམ་མིང་ཅན། noun 

constellation 
སྐར་གཟེར། noun rivet 

སྐར་འོད། noun aurora 
སྐརམ། noun star 
སྐལ་ངན། noun misfortune, ill-
fated 
སྐལ་མཉམ། noun fellow 
སྐལ་ལྡན། noun fortunate, 
blessed 
སྐལ་བ། noun  སྐུ་སྐལ། share, 
portion, honour, shareholding, 
fill, take 
སྐལ་བ་བགོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) apportion 
སྐལ་བ་བགོ་བཤའ། noun dividend, 
share 
སྐལ་མེད། adj. misfortune, ill-
fated 
སྐལ་རྩིས། noun appropriation 
སྐལ་ཚན། noun portfolio 
སྐལ་བཞག noun allocation 
སྐལ་བཟང་། noun good fortune, 
fortunate, honour 
སྐལ་བཟང་མེ་ཏོག noun dahlia 
སྐལཝ་བགོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) allocate 
སྐལཝ་སོད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) allocate 
སྐལཝ་བྱིན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) allocate 
སྐས་ཁང༌། noun landing  
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སྐས་གདང༌། noun rung 
སྐུ། noun 1 body (གཟུགས།) 
 2  statue, icon (མཆོད་
པ་་རྟེན།) 
སྐུ་དཀར་གསོལ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.)  whitewash 
སྐུ་རྐྱང་། noun  single, 
alone 
སྐུ་སྐལ། noun  share, 
portion, honour, fill, 
shareholding, take 
སྐུ་སྐེད། noun  waist 
སྐུ་སྐྱེ། noun  re-birth, re-
incarnation 
སྐུ་སྐྱེ་ལེན་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) incarnate 
སྐུ་ཁམས། noun  state of 
health 
སྐུ་ཁྲག noun  blood 
སྐུ་ཁྲུས། noun  bath 
སྐུ་འཁོར། noun  royal, 
royalty, monarchy, family 
member  
སྐུ་འཁོར་སྡེ་ཚན། noun  

entourage 
སྐུ་འཁོར་གསོལ་ཕོགས། noun 

 privy purse 

སྐུ་འཁྲུངས་པ། verb (pst.) fut. 

འཁྲུང་། prs. འཁྲུང་།  
birth, born 
སྐུ་འཁྲུངས་པ་་ཉིནམ། noun 

 birth anniversary 
སྐུ་གྱོང་། noun  loss 
སྐུ་གྲིབ། noun  

defilement, contamination  
སྐུ་གླུད། noun  effigy, 
ransom offered in the form of 
image and wealth 
སྐུ་བགྲེས། noun  elder, 
senior, former, old, aged 
སྐུ་མགྲོན། noun  guest 
སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ། noun  

chief guest 
སྐུ་རྒྱན། noun  ornament 
སྐུ་རྒྱབ། noun  སྐུ་མདུན། 
 1 back (སྒལ་ཏོ།) 
2  behind (མདུན་ཕྱོགས་འགལ་མིང་།) 
སྐུ་སྒེར། noun  personal, 
private 
སྐུ་སྒེར་དྲུང་ཆེན། noun  

private secretary 
སྐུ་སྒེར་ཚོགས་སྡེ། noun  

the Privy Council 
སྐུ་སྒེར་ལས་རོགས། noun  

personal assistant 
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སྐུ་སྒེར་གསོལ་ཕོགས། noun 

 the privy purse 
སྐུ་ངལ། noun  rest  
སྐུ་ངོ་མ། noun  

personally, in person 
སྐུ་དངོས། noun  

personally, in person  
སྐུ་བཅིང་། noun  waist-
belt 
སྐུ་ཆས། noun  personal 
belongings 
སྐུ་ཆེ། noun 1 huge body (གཟུགས་
སོམ།)  2  forgive, 
pardon (བཟོད་གསོལ།) 
སྐུ་ཆེནམོ། noun  

dignitary, Very Important 
Person (VIP), aristocrat 
སྐུ་མཆེད། noun  སྐུ་སྤུན། 
 sibling 
སྐུ་མཆོག noun  

venerable, honourable 
སྐུ་མཆོད། noun  

commemoration service, death 
anniversary  
སྐུ་འཆམ། noun  mask 
dance 
སྐུ་རྗེས། noun  body 
imprint, body mark  

སྐུ་ཉམས། noun  fatness, 
obesity 
སྐུ་ཉིད། noun  his 
སྐུ་ཉེ། noun  relative, 
kinsman 
སྐུ་གཉེར། noun  

caretaker 
སྐུ་གཉེར་ཁྱིམ། noun vicarage 
སྐུ་བརྙན། noun  shadow, 
reflected image, icon, idol 
སྐུ་རྟེན། noun  idol, 
statue, icon 
སྐུ་སྟོད། noun  1 upper 
part of the body (སྐེདཔ་ཡན་ཆད་
གཟུགས།) 2  blouse (འོན་ཇུ།) 
སྐུ་བསྟེན། noun  idolatry 
སྐུ་བསྟོད། noun  praise 
སྐུ་ཐང་། noun religious painted 
scroll 
སྐུ་ཐོག noun  during, 
lifetime 
སྐུ་དོརམ། noun  

trousers, pants 
སྐུ་དྲག noun  lord, peer, 
noble 
སྐུ་དྲག་གོ་གནས། noun  

lordship  
སྐུ་དྲག་ཕོ། noun  peer, 
nobleman 
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སྐུ་དྲག་མོ། noun  

peeress, noblewomen 
སྐུ་དྲིན། noun  kindness, 
benevolence, gratitude, grace 
སྐུ་དྲུང་། adv. in the presence of, 
in front of (གདོང་ཁར།)  
 ཞབས་སར། སྐུ་མདུན། noun 
discipline master of monk 
body (དགེ་བསྐོས།) 
སྐུ་གདུང་། noun  སྐུ་ཕུང་། སྐུ་
པུར།  dead body, 
corpse 
སྐུ་མདུན། adv.  ཞབས་སར། སྐུ་
དྲུང་།  སྐུ་རྒྱབ།  in 
the presence of, in front of 
སྐུ་མདུན་བཅར་མི། noun visitor 
སྐུ་འདྲ། noun  image, 
statue, effigy, icon, idol 
སྐུ་འདྲ་ཆུང་ཀུ། noun  

statuette 
སྐུ་འདྲ་སོམ། noun  

colossus 
སྐུ་ན། noun  age 
སྐུ་པར། noun  

photograph, portrait, image 
སྐུ་པུར། noun  སྐུ་གདུང་། 
 dead body 
སྐུ་སྤུན། noun  སྐུ་མཆེད། 
 sibling 

སྐུ་ཕུང་། noun  སྐུ་གདུང ་། 
 dead body 
སྐུ་ཕུང་མེ་མཆོད། noun  

cremation 
སྐུ་ཕོ། noun  belly, 
stomach 
སྐུ་ཕྱག noun  

prostration 
སྐུ་ཕྲེང་། noun  line of 
reincarnation 
སྐུ་དབང་། noun  power, 
authority 
སྐུ་རྩེད། noun  play, joke 
སྐུ་ཚ་བོ། noun  nephew 
སྐུ་ཚད། noun  statue 
size, body size  
སྐུ་ཚབ། noun  ཞལ་ཚབ། 
 representative, 
delegate, envoy 
སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ། noun  

mission 
སྐུ་ཚབ་ཡིག་ཚང་། noun  

office of the representative 
སྐུ་ཚམོ། noun  niece 
སྐུ་ཚེ། noun  life 
སྐུ་མཚམས། noun  retreat 
སྐུ་བཞེངས་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.)  1 model 



ཀ 

སྐུ་ཟླ། 35 སྐུདཔ་ཕྱ་སི་སི། 
 

 35  

(རྟེན་བཟོ་བ།) 2  grown up, 
mature (ན་ཚོད་ལོན་པ།) 
སྐུ་ཟླ། noun  spouse, 
consort 
སྐུ་གཟུགས། noun  body 
སྐུ་གཟུགས་བཟང་པ།ོ excl.  

kuzu zangpo, a form of 
greeting 
སྐུ་ཡོན། noun  

1 education, knowledge 
(ཤེས༌ཡོན།) 2  payment (གླ༌ཡོན།) 
སྐུ་རིམ། noun  ཞབས་བརྟན། 
 ritual, liturgy 
སྐུ་རུས། noun  1 bone, 
relic (རུ༌ཏོ།) 2  clan (རིགས༌རྒྱུད།) 
སྐུ་ཤ། noun  flesh  
སྐུ་སྲུང་། noun  body 
guard, the Guards 
སྐུ་སྲོག noun  life 
སྐུ་བསོད། noun  good 
fortune, luck 
སྐུ་ཧང་། noun  pillow 
སྐུགས། noun score, point, mark, 
run 
སྐུགས་ཁྲམ། noun transcript 
སྐུགས་གྲངས། noun mark, point 
སྐུགས་ཐོ། noun transcript 
སྐུགས་ཐོབ། noun score 
སྐུགས་ཐོབ་མི། noun scorer 

སྐུགས་འཐེབ། noun handicap 
སྐུགས་འདྲ། noun deuce 
སྐུགས་བང༌། noun scorecard, 
scoreboard 
སྐུགས་བྱིན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) grade, mark, score 
སྐུགས་བྱིན་མི། noun marker 
སྐུགས་འབྲས། noun result 
སྐུགས་རྩིས་བཀོད་ཤོག noun score 
sheet 
སྐུགས་ཤོག noun scorecard 
སྐུགས་ཧྲིལ་བུམ། noun full marks 
སྐུད་པ་་དྲུ་གོ། noun bobbin 
སྐུད་རོ། noun nap  
སྐུད་ཤུད་ཐགས་ར། noun a kind of 
hand-woven dress for women 
སྐུད་ཤེལ། noun fibreglass 
སྐུདཔ། noun entangle, filament, 
line, string, thread, yarn 
སྐུདཔ་དཀྱི་ས། noun bobbin 
སྐུདཔ་འཁལ་ཆས། noun spindle 
སྐུདཔ་འཁལ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) spin 
སྐུདཔ་སྒྲིལ་བ། verb (prs., imp.) 

fut. བསྒྲིལ། pst. བསྒྲིལ། roll yarn 
སྐུདཔ་སྤྲིང་བ། verb (fut., prs.) pst. 

སྤྲིངས། imp. སྤྲིངས། string 
སྐུདཔ་ཕྱ་སི་སི། noun fibre 
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སྐུདཔ་འཛིང་བ། verb (fut., prs.) 

pst. འཛིངས། imp. འཛིངས། 
entangled thread 
སྐུདཔ་བཤུབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) unpick 
སྐུདཔོ། noun  ཁོད་ཀིན། 
brother-in-law 
སྐུར་བརྗོད། noun  

slander, backbite, profanity 
སྐུར་གཏམ། noun  

profanity 
སྐུར་འདེབས། noun  

blasphemy, sacrilege, 
defamation 
སྐུར་པ། noun  backbite, 
slander, profanity 
སྐུར་པ་བཏབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) slander 
སྐུར་པ་བཏབ་མི། noun slanderer, 
profaner 
སྐུལ། verb (prs., imp.) fut. བསྐུལ། 
pst. བསྐུལ། instigation 
སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སོད། noun advocacy 
སྐུལ་སྒྱུར། noun motivation 
སྐུལ་བསྒྲགས། noun propaganda, 
campaign 
སྐུལ་བསྒྲགས་བཏང་སྟེ་འགྱོ་བ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) stump 

སྐུལ་འདེད། noun impetus, 
impulse 
སྐུལ་ནུས་ཅན། adj. influential 
སྐུལ་བྱེད། noun persuader 
སྐུལ་མ། noun motivation, 
encouragement, provoke, 
pressure, prompting, inspire, 
call 
སྐུལ་ཚིག noun imperative 
སྐུལ་ཤུགས། noun impetus 
སྐུལ་སོང༌། noun persuasion 
སྐུལ་སོང་འབད་མི། noun persuader 
སྐུལ་སོབ། noun cadet officer 
སྐེ། noun  མགུལ། neck 
སྐེ་དཀྲིས། noun kerchief, muffler 
སྐེ་ཁྲ། noun ruff  
སྐེ་འཁོར། noun chain, necklace 
སྐེ་རྒྱན། noun  མགུལ་རྒྱན། 
necklace, necktie, tie, locket 
སྐེ་སྒོ། noun pillory 
སྐེ་ཆ། noun necklace, ornament 
སྐེ་བཏོག་པ། verb (fut., prs., imp.) 

pst. བཏོགས། behead, decapitate 
སྐེ་ཐག noun halter 
སྐེ་དར། noun  མགུལ་དར། 
scarf 
སྐེ་བསམ་པ། verb (fut., prs., imp.) 

pst. བསམས། throttle, choke 
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སྐེ་རས། noun muffler, scarf 
སྐེ་རིང་རྟ། noun giraffe 
སྐེད་ཐག noun waist strap used 
by weaver 
སྐེད་ཐིག་ལོྷ་བང་ས་ཐག latitude 
སྐེད་པ། noun 1 waist, hip 
(གཟུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས།) 2  middle 
(བར་ན།) 
སྐེད་ཚད། noun waistline 
སྐེད་མཚམས། noun waistline 
སྐེད་ཟུག noun lumbago  
སྐེད་རགས། noun  སྐུ་བཅིང་། 
belt, girdle, waistband 
སྐེད་ལམ། noun crossing 
སྐེད་བཤེད། noun wrestling, judo, 
bout 
སྐེད་བཤེད་འཛིང་བ། verb (fut., prs.) 

pst. འཛིངས། imp. འཛིངས། 
wrestle 
སྐེད་བཤེད་འཛིང་མི། noun wrestler 
སྐེདཔ་བསྒུར་བསྒུརཝ། adj. stoop 
སྐེམ་པ། noun  འཛིནམ། 
forceps, tongs, pliers, nippers 
སྐོང་། verb (prs.) fut. བསྐོང་། pst. 

བསྐོངས། imp. སྐོངས། 1 fulfil, fill 
(རེ་བ་གྲུབ་པ།) 2  gather (བཞམས།) 
སྐོབས་ཚུད། noun landlocked  
སྐོམ། verb (fut., prs., pst.) thirst 

སྐོམ་ཚིག noun  ཁ་སྐོམ། thirst 
སྐོམ་སེལ། noun quencher 
སྐོར། prep. concerning, case, 
about, referring, pertaining, 
regarding 
སྐོར་སྐྱོད། noun round, round trip 
སྐོར་འཁོར། noun rotation 
སྐོར་གླུ། noun round 
སྐོར་འགྲུལ། noun trip 
སྐོར་རྒྱབ། noun rotation, turn, 
roster, shift, go 
སྐོར་རྒྱབ་སྡེ་ཚན། noun relay 
སྐོར་རྒྱབ་རེའུ་མིག noun rota, 
roster 
སྐོར་རྒྱབ་ལས་མི། noun relief 
སྐོར་རྒྱབ་ལོ་ཐོག noun crop 
rotation 
སྐོར་ཆ། prep.  ནེ་ཅིག དེ་ཅིག 
about, around 
སྐོར་བརྗོད། noun passive 
སྐོར་གཏམ། noun irony, drawl, 
advice, insinuation, undertone, 
overtone, innuendo, indirect 
statement, circumlocution, 
indirect speech  
སྐོར་ཐིག noun circumference 
སྐོར་ཐེངས། noun  ལན་ཐེངས། 
ཤོ་ཐེངས། innings, round 
སྐོར་ཐེངས་གཅིག noun lap  
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སྐོར་བ། verb (prs., imp.) fut. 

བསྐོར། pst. བསྐོར། 
circumambulate, rotate, go 
around, revolve 
སྐོར་རྩེད། noun merry-go-round 
སྐོར་ར། noun  ཞབས་སྐོར། 
circumambulation, rotation 
སྐོར་ལམ། noun  ཕྲང་ལམ། 
detour, long way, diversion 
སྐོར་སྲུང་པ། noun patrol, vigilante 
སྐོལ་སྣོད། noun boiler 
སྐྱ། noun  དབུ་སྐྲ། 1 hair (སྐྲ།) 
2  inferior quality (སྤུས་ཚད་ཞན་
པ།)  
སྐྱ་དཀར། noun white hair, grey 
hair 
སྐྱ་སྐམ་འཕྲུལ་ཆས། noun hairdryer 
སྐྱ་ཁབ། noun hairpin 
སྐྱ་ཁོག adj. evil-minded 
སྐྱ་ག noun magpie 
སྐྱ་གོང༌། noun knot 
སྐྱ་གྱི། noun razor, shaver, 
shaving blade 
སྐྱ་གྲི། noun shaver, razor, 
shaving blade 
སྐྱ་རྒྱས། adj. abundant, plentiful 
སྐྱ་རྒྱས་རྒྱས། adj. abundant, 
plentiful 
སྐྱ་སྒོགཔ། noun garlic 

སྐྱ་སྒོར་སྒོ། adj. round and bright, 
plump, fair 
སྐྱ་ཆག noun lock, pigtail, braid, 
ponytail 
སྐྱ་ཆེམ་ཆེ། adj.  སྐྱ་ཏེག་ཏེ། འོད་
ཆེམ་ཆེ། flashy 
སྐྱ་ཏང་ཏ། adj.  སྐྱ་ཏེག་ཏེ། སྐྱ་
སང་ས། སྐྱ་སེང་སེ། སྐྱ་ལྷབ་ལྷབ། 
bright, prominent line 
སྐྱ་ཏེག་ཏེ། adj.  སྐྱ་ཆེམ་ཆེ། འོད་
ཆེམ་ཆེ། སྐྱ་ཏང་ཏ། སྐྱ་སང་ས། སྐྱ་སེང་
སེ། སྐྱ་ལྷབ་ལྷབ། glittering 
སྐྱ་བཏོག་ཁང་། noun barber's 
shop, hair-cutting saloon 
སྐྱ་བཏོག་མི། noun barber, 
hairdresser 
སྐྱ་བཏོག་ས། noun barber shop, 
saloon, hairdresser 
སྐྱ་སྟུག་པག་པ། noun shock 
སྐྱ་ཐང༌། noun dust bowl 
སྐྱ་ཐར་ཐོར། noun shaggy 
སྐྱ་ཐལ། adj. albino, grey 
སྐྱ་ཐལ་ཐལ། adj.  སོ་ཏོ་ཁོག་ཁོ། 
ཐལ་ཁོག་རིལ་རི། grey, faded 
སྐྱ་ཐུང་ཀུ། noun crop 
སྐྱ་དོག་དོ། adj. fair  
སྐྱ་མདོག noun hair colour 
སྐྱ་སྣུམ། noun hair oil, 
brilliantine 
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སྐྱ་ཕུད་རྡོག་གཅིག noun wisp 
སྐྱ་བོ། adj. beige, grey, light, 
palish, whitish 
སྐྱ་སན། noun hair tonic, 
peroxide, hydrogen peroxide 
སྐྱ་རྩི། noun lacquer  
སྐྱ་ཚབ། noun wig, peruke 
སྐྱ་ཚོན། noun tint, rinse 
སྐྱ་འཛིང༌། noun labyrinth  
སྐྱ་འཛིན། noun tongs 
སྐྱ་རྫུན་མ། noun wig, peruke 
སྐྱ་ཝང་ཝང༌། adj. blaze 
སྐྱ་བཞུར་བ། verb (fut., pst., imp.) 

prs. གཞུར། shave 
སྐྱ་ཟིང་ཟི། adj. fuzzy, fuzz 
སྐྱ་ཟོང་། noun cloth of inferior 
quality 
སྐྱ་བཟོ། noun perm 
སྐྱ་བཟོ་བཟོ་མི། noun hairdresser 
སྐྱ་རེངས། noun dawn 
སྐྱ་ལམ། noun parting 
སྐྱ་ཤད། noun brush, comb, 
hairbrush 
སྐྱ་ཤུབས། noun wig, peruke 
སྐྱ་སང་ས། adj.  སྐྱ་ཏང་ཏ། སྐྱ་
སེང་སེ། སྐྱ་ལྷབ་ལྷབ། སྐྱ་ཏེག་ཏེ། 
clear, brightly shining  
སྐྱ་སི་སི། adj. bright, whitish 

སྐྱ་སེང་སེ། adj.  སྐྱ་ཏང་ཏ། སྐྱ་
སང་ས། སྐྱ་ལྷབ་ལྷབ། སྐྱ་ཏེག་ཏེ། 
illuminating, shining 
སྐྱ་སེར། noun 1 laity and clergy 
(ཆོསཔ་དང་འཇིག་རྟེན་པ།) 2  brown 
hair, pale, blond, lemon (སྐྱ་་
མདོག) 
སྐྱ་ལྷབ་ལྷབ། adj.  སྐྱ་ཏང་ཏ། སྐྱ་
སེང་སེ། སྐྱ་སང་ས། སྐྱ་ཏེག་ཏེ། shiny, 
gleaming  
སྐྱ་ཨོ་རོ། noun curly hair, frizzy 
སྐྱ་ཨོ་རོ་བཟོ་ཆས། noun tongs 
སྐྱག་པ། noun excrement, faeces 
སྐྱག་ལང་། noun habit, 
indulgence 
སྐྱག་ལང་ཤོར་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) pamper 
སྐྱབས། noun protector, refuge, 
asylum, deliverance 
སྐྱབས་མགོན། noun  མགོན་
སྐྱབས། protector, saviour, 
refuge, providence, 
protectress, redeemer, relief 
སྐྱབས་འགྲོ། noun refuge 
སྐྱབས་དངུལ། noun relief fund 
སྐྱབས་བཅོལ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) seek refuge, shelter 
སྐྱབས་བཅོལ་པ། noun refugee 
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སྐྱབས་རྗེ། noun eminence, the 
supreme lama, Holiness 
སྐྱབས་གནས། noun shelter, 
refuge, haven, messiah, object 
of refuge  
སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས། noun 

omnipotence  
སྐྱབས་འབུལ། noun tribute 
སྐྱབས་སྦྱིན། noun asylum  
སྐྱབས་མེད། adj. defenceless 
སྐྱབས་མེད་མགོན་མེད། adj. 

destitute 
སྐྱབས་འཚོལ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) seek refuge, shelter 
སྐྱབས་མཛད། verb (fut., prs., pst., 

imp.) patronage, redemption 
སྐྱབས་མཛད་པ། noun patron 
སྐྱབས་མཛད་མ། noun patroness 
སྐྱབས་མཛད་མི། noun protector, 
saviour, refuge, providence, 
protectress, redeemer, relief 
སྐྱབས་འཛིན། noun patron, 
patronage 
སྐྱབས་འཛིན་པ། noun patron 
སྐྱབས་འཛིན་མ། noun patroness 
སྐྱབས་ཞུ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) worship 
སྐྱབས་ཞུ་མི། noun worshiper 
སྐྱབས་གཟིགས། noun mercy 

སྐྱབས་འོག noun aegis, umbrella 
སྐྱབས་ཡུལ། noun refuge 
སྐྱ་་རལཔ། noun fringe 
སྐྱ་་རལཔ་ལྷ་ལྷཝ། noun 

dreadlocks 
སྐྱ་་ལན་བུ། noun lock, pigtail, 
braid 
སྐྱ་་ལྷས་གོང༌། noun bun 
སྐྱ་་ལྷས་རྡོག noun chignon 
ད་ཀྲེག་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) exfoliate 
ད་ལྤགས། noun membrane 
ད་མི། noun borrower 
ད་གཡའ་སི་སི། adj. creepy 
ད་བཤུབ་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) to remove dead skin, 
exfoliate 
དད་སྐབས། adv. peacetime 
དད་སྐྱོང༌། noun relaxed 
དད་སྐྱོང་ས་གནས། noun resort, 
retreat 
དད་གླིང་། noun island 
དད་གླུ། noun merry song 
དད་ཉམས། noun ease, 
enjoyment, peace, 
pleasantness, restful 
དད་ཉམས་སྐྱོང་མི། noun playboy 
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དད་ཉམས་ཅན། adj. serene, 
pleasant, life-enhancing, light-
hearted  
དད་ཏོང་ཏ།ོ adj.  བག་ཕེབས་ཏོག་
ཏོ། དད་ཏོང་ཏོ། peaceful, happy, 
mellow, sedate, sound, tranquil 
དད་ཐབས། noun means of living 
comfortably 
དད་ཐེག་སྡུག་ཐེག noun endurance 
དད་དུས། adv. peacetime 
དད་སྡུག noun welfare, woe 
དད་སྡུག་རྒྱན་ཤོག noun raffle 
དད་སྡུག་མ་དངུལ། noun relief 
fund 
དད་སྡུག་ལམ་ཁྱེར། noun 

endurance 
དད་གནས། noun resort, retreat 
དད་པ། noun well-being, peace  
དད་མེད། adj. comfortless 
དད་ཚོར། noun experience peace 
དད་ལན་སྡུག་ལན། noun 

reciprocity, return of favour  
དད་ས། noun haven  
དད་ཧེང༌། noun tranquillity 
དན་འགྲུལ། noun credit, loan 
དན་འགྲུལ་ཁང༌། noun pawn shop 
དན་འགྲུལ་བྱིན་མི། noun creditor, 
financier, mortgagee 

དན་འགྲུལ་མ་དངུལ། noun venture 
capital 
དན་འགྲུལ་ལས་སྡེ། noun financial 
company 
དན་འགྲུལ་ལེན་མི། noun 

mortgagor 
དན་མ། noun repayment, 
recovery, refund 
དན་ཚབ། noun repayment, 
recovery, refund 
དན་ཡིག noun debenture 
དལ་ཀྲུང༌། noun cross legged 
sitting posture 
སྐྱུ་རུ། noun 1 algae, edible water 
moss (ཚོདམ།) 2  goose berry 
(སན།) 
སྐྱུ་རུམ། noun algae, edible water 
moss 
སྐྱུག verb (prs.) fut. བསྐྱུག pst. 

བསྐྱུགས། imp. སྐྱུགས། vomit, 
sick, barf 
སྐྱུག་སན། noun emetic 
སྐྱུག་ལོང༌། noun sickness 
སྐྱུག་བཤལ་ནད། noun cholera 
སྐྱུག་སི་སི། adj. revolting, 
revulsion 
སྐྱུར་སྐྱོམ། noun marmalade 
སྐྱུར་ཆུ། noun acid 
སྐྱུར་དྲི། noun sour smell 
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སྐྱུར་ནུས་འཇོམས་རས། noun alkali 
སྐྱུར་རས། noun acid 
སྐྱུར་ཟས། noun chutney, zest 
སྐྱུར་ཧེང༌། adj. sourness 
སྐྱུརཔོ། adj. sour, acid 
སྐྱེ། verb (fut., prs.) pst. སྐྱེས། 
 ཤི། birth, delivery, grow, 
germinate, harbour, sprout, 
propagate, have 
སྐྱེ་སྐབས། adv. perinatal 
སྐྱེ་འགོག noun family planning, 
contraception 
སྐྱེ་འགོག་ཡོ་ཆས། noun 

contraceptive 
སྐྱེ་འགྲོ། noun sentient beings, 
extraterrestrial 
སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི། noun living beings 
life of birth, aging, sickness 
and dying  
སྐྱེ་རྒྱུན། noun reproduction 
སྐྱེ་རྒྱུན་བཀག་འཛིན། noun birth 
control 
སྐྱེ་རྒྱུན་འཁོར་ལ།ོ noun life cycle  
སྐྱེ་རྒྱུན་ཅན། adj. reproductive 
སྐྱེ་སྒོ། noun  མངལ་སྒོ། བུ་སྒོ། 
vagina 
སྐྱེ་དངོས། noun biological 
སྐྱེ་དངོས་ཕྲ་རབ་རིག་པ། noun 

microbiology 

སྐྱེ་དངོས་རིག་པ། noun ecology 
སྐྱེ་དངོས་རིག་པ་་མཁས་མཆོག noun 

naturalist  
སྐྱེ་བཅུག་པ། verb induction 
སྐྱེ་ཆས་སྒྲོམ། noun delivery kit, 
birth kit 
སྐྱེ་རྟགས། noun birth mark 
སྐྱེ་དུས། noun birthday 
སྐྱེ་ལྡན། noun life form, 
organism  
སྐྱེ་ལྡན་མཁས་མཆོག noun 

ecologist 
སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས། noun ecology 
སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་་་བཤལ། noun 

ecotourism 
སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས། 
noun ecosystem 
སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་སྲུང་འདོད་ཅན། 
noun ecologist 
སྐྱེ་ལྡན་ཚན་རིག noun life sciences  
སྐྱེ་ལྡན་རས་སོྦྱར་གནས་སྟངས། noun 

biochemical 
སྐྱེ་ལྡན་རས་སོྦྱར་པ། noun 

biochemist 
སྐྱེ་ལྡན་རས་སོྦྱར་རིག་པ། noun 

biochemistry 
སྐྱེ་ལྡན་རིག་པ། noun biological, 
biology 
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སྐྱེ་ལྡན་རིག་པ་ ་མཁས་མཆོག noun 

ecologist 
སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ། noun 

biodiversity 
སྐྱེ་ལྡན་ས་ཁོངས་སྲུང་སྐྱོབ། noun 

biosphere reserve 
སྐྱེ་ནུས། noun fertility 
སྐྱེ་ནུས་ཅན། adj. fertile 
སྐྱེ་ནུས་མེད་པ། adj. infertile, 
infertility 
སྐྱེ་གནས། noun 1 birth-place, 
home town (ཡུལ།)  སྐྱེ་ས། 
སྐྱེ་ཡུལ། 2  place of articulation 
(ཡི་གུ་འབྱུང་ས།)  
སྐྱེ་གནས་བཞི། noun the four 
types of birth 
སྐྱེ་འཕེལ། noun propagation, 
reproduction 
སྐྱེ་འཕེལ་ཅན། adj. reproductive 
སྐྱེ་བ། noun  སྐུ་སྐྱེ། ཡང་སྲིད། 
incarnation, rebirth  
སྐྱེ་བ་་ཉིནམ། noun  འཁྲུངས་
སྐར། birthday 
སྐྱེ་བ་་ནམ་དུས། noun 

growing season 
སྐྱེ་བ་་ནུས་པ། noun fertility 
སྐྱེ་བོ། noun human being, 
humanitarian 
སྐྱེ་བོ་ངན་པ། noun evil person 

སྐྱེ་བོ་དམ་པ། noun eminent, 
righteous person 
སྐྱེ་བོ་ཕལ་པ། noun common 
people 
སྐྱེ་བོ་རིག་པ། noun humanity  
སྐྱེ་འབྲེལ་མཁས་མཆོག noun 

obstetrician  
སྐྱེ་འབྲེལ་རིག་པ། noun obstetrics  
སྐྱེ་མ་་ངལ་གསོ། noun maternity 
leave 
སྐྱེ་མི། noun grower 
སྐྱེ་མེད། adj. inorganic 
སྐྱེ་ཚད། noun birth rate 
སྐྱེ་ཟུག noun  འཁྲུངས་ཟུག 
labour, labour pain 
སྐྱེ་ཡུལ། noun  སྐྱེ་གནས། སྐྱེ་ས། 
 འཁྲུངས་ཡུལ། birth-place, 
home town, mother country, 
motherland 
སྐྱེ་ཡུལ་གཉིས་པ། noun second 
home 
སྐྱེ་གཡོག noun midwife 
སྐྱེ་གཡོགམོ། noun midwife 
སྐྱེ་གཡོགམོ་གི་ལཱ། noun midwifery 
སྐྱེ་རིམ་འཁོར་ལོ། noun life cycle  
སྐྱེ་རོགས་མ། noun midwife 
སྐྱེ་ཤི་མེདཔ། adj. immortal 
སྐྱེ་ཤིང་། noun plant 
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སྐྱེ་ཤི་་གནས་ཐོ། noun vital 
statistics 
སྐྱེ་ས། noun  སྐྱེ་གནས། སྐྱེ་ཡུལ། 
 འཁྲུངས་ས། homeland  
སྐྱེ་སོན་སོྦྱར་བ། noun fertilization  
སྐྱེངས། verb (fut., prs., pst.)  

ངོ་ཚ།  ཞལ་སྐྱེངས། abashed, 
cringe, ashamed, 
embarrassment, guilty, 
humiliation 
སྐྱེངས་སི་སི། adj. awkward, 
ignominious 
སྐྱེད། noun interest on loan  
སྐྱེད་སྐྲུན། noun generation 
སྐྱེད་ཅུང་། noun compound 
interest 
སྐྱེད་འཇམ་སམ། noun simple 
interest 
སྐྱེད་བཏབ་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) servicing 
སྐྱེད་མཐོ་དྲགས། adj. exuberant, 
exuberance 
སྐྱེད་སོད་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) servicing 
སྐྱེད་མེད། adj. interest free 
སྐྱེད་མེད་དན་འགྲུལ། noun interest-
free loan 
སྐྱེད་མེད་བུ་ལོན། noun passive 
debt 

སྐྱེད་ཚད། noun lending rate  
སྐྱེད་ཚལ། noun  ལྡུམ་ར། གླིང་ག 
park, grove, shrubbery, 
plantation 
སྐྱེད་གཟན། noun usurer 
སྐྱེད་སྲིང༌། noun upbringing 
སྐྱེམས། noun quencher 
སྐྱེཝ། noun  སྐུ་སྐྱེ། 
incarnation 
སྐྱེར་པ། noun barberry plant 
སྐྱེལ། verb (prs., imp.) fut. བསྐྱལ། 
pst. བསྐྱལ། 1 deliver, reach 
(གནས་གཅིག་ལས་གཞན་ལུ་སྤོ་བ།) 
2  to live one's life, to finish 
(མཐར་ཕྱིན་བཅུག་པ།) 3  to see off 
(ཆ་རོགས་སྦེ་འགྱོ་བ།)  
སྐྱེལ་འགྲེམས། noun courier 
སྐྱེལ་འདྲེན། noun transport, 
conveyance, service, shipment, 
shipping, traffic, transit 
སྐྱེལ་འདྲེན་གླ། noun haulage  
སྐྱེལ་འདྲེན་གླ་ལེན་པ། noun 

conductor 
སྐྱེལ་འདྲེན་འགོ་འཛིན། noun 

conductor 
སྐྱེལ་འདྲེན་པ། noun transporter, 
carrier 
སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་མི། noun 

transporter 
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སྐྱེལ་འདྲེན་ཚོང་སྡེ། noun carrier 
སྐྱེལ་འདྲེན་རིམ་ལུགས། noun 

transportation system 
སྐྱེལ་སོད། noun delivery, service 
སྐྱེལ་མ། noun escort 
སྐྱེལ་མི། noun consignor, 
conveyor, sender 
སྐྱེས་སྐར། noun  འཁྲུངས་སྐར། 
birth star 
སྐྱེས་ཁུངས། noun paternity 
སྐྱེས་ཁུངས་ལག་ཁྱེར། noun birth 
certificate 
སྐྱེས་དངོས་རིག་པ། noun natural 
history  
སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ། noun  སྐྱེས་བུ་
དམ་པ། holy man  
སྐྱེས་མཆོག noun eminent person, 
sir 
སྐྱེས་ཉལ། noun lying-in  
སྐྱེས་ཉིནམ། noun birthday 
སྐྱེས་སོྟན། noun birthday 
celebration  
སྐྱེས་སོྟབས། noun intuition, 
natural 
སྐྱེས་སོྟབས་ཁྱད་ཆོས། noun 

endowment 
སྐྱེས་སོྟབས་ཁྱད་ཆོས་ཅན། adj. 

gifted 

སྐྱེས་སོྟབས་ལྕོགས་གྲུབ། noun 

natural ability  
སྐྱེས་སོྟབས་སང་རིག noun talent 
སྐྱེས་སོྟབས་རིག་པ། noun inherent 
wisdom, inborn talent, natural-
born 
སྐྱེས་ཐོབ་དབང་ཆ། noun birthright 
སྐྱེས་པ། noun  ཕོ་སྐྱེས། ཕོ་རྒྱ། 
 བུད་མེད། Mister (Mr.), 
male, man 
སྐྱེས་བུ། noun noble person 
སྐྱེས་བུ་དམ་པ། noun  སྐྱེས་ཆེན་
དམ་པ། reverend 
སྐྱེས་རྩིས། noun birth horoscope  
སྐྱེས་ཚད། noun birth-rate 
སྐྱེས་ཚེས། noun  འཁྲུངས་ཚེས། 
date of birth, birthday 
སྐྱེས་ཚེས་ལག་ཁྱེར། noun birth 
certificate 
སྐྱེས་རབས། noun series of life, 
hagiography, parable 
སྐྱེས་ལོ། noun  འཁྲུངས་ལོ། 
དགུང་ལོ། age 
སྐྱེས་ལྷ། noun  འཁྲུངས་ལྷ། 
deity of birth-place, natal deity 
སྐྱོ། verb (fut., prs., pst.)  
དགའ། lament, droop 
སྐྱོ་སྐྱོཝ། adj.  བ ཉེས། 
1 abysmal, bad, bleak, 
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execrable, meagre, mean, 
worthless (སྤུས་ཚད་ངན་པ།) 
2  motherfucker, low class (མི་
བ་ཉེས།) 
སྐྱོ་གླུ། noun  དགའ་གླུ། སོ་གླུ། 
blues, sad song, sentimental 
song, dirge, lament, monody 
སྐྱོ་ཉམས། noun moody  
སྐྱོ་དྲགས། adj. 1 extremely sad 
(འཁྲུལ་བ།) 2  very inferior, 
poor, bleak, grotty, hellish, 
worst (བང་ཉེས།) 
སྐྱོ་མདོག་ཤིག་ཤི། adj. glum, 
woebegone 
སྐྱོ་སྣང་། noun dejection, dismay, 
down, glumness, melancholy, 
moody, sadness, sickness, 
wrench, unease 
སྐྱོ་སྣང་ཅན། adj. dismayed, glum, 
sombre, psychedelic 
སྐྱོ་སྣང ་སྟོན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) lamentation  
སྐྱོ་བ། noun  དགའ་བ། 
1 sadness, blues, broken-heart, 
glumness, poignancy (འཁྲུལ་བ།) 
2  bad (ལེགས་ཤོམ་མེད་པ།) 
སྐྱོ་བ་་གནས་སྟངས། noun 

1 sorrow (འཁྲུལ་བ་་གནས་སྟངས།) 
2  squalor (ཞན་པ་་གནས་སྟངས།) 
སྐྱོ་བ་་རང་བཞིན། noun poorness 

སྐྱོ་མ། noun mush, sauce, shake, 
pulp, paste 
སྐྱོ་མ་ཁོག་ཁོ། adj. pulpy, mushy 
སྐྱོ་མོ། noun mourning 
སྐྱོ་་ོམ། noun sad composition, 
sad poem, lament 
སྐྱོ་རོགས། noun comforter 
སྐྱོ་རོགས་འབད་མི། noun comfort 
སྐྱོ་ཤས། noun an understanding 
of the futility of worldly life 
སྐྱོ་ཤོས། adj. worst, inferior, low 
point, underdog, worse 
སྐྱོ་སི་སི། adj.  དགའ་ཏོག་ཏོ། 
1 saddening, dismal, dreary, 
gloomy, glum, grey, heart-
rending, hellish, woeful, 
worse, dour, grim, appalling, 
pathetic, lamentable (མ་དགའ་
བ།) 2  dismal, worse, pathetic 
(གོ་མ་ཆོད་པ།) 
སྐྱོ་སུ་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) deteriorate 
སྐྱོ་ལྷང་ལྷང་། adj. weepy, blue, 
mushy 
སྐྱོགས། noun ladle, scoop 
སྐྱོང་། verb (fut., prs., pst., imp.) 

administer, govern 
སྐྱོང་གཞག noun treat, treatment, 
household management 
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སྐྱོང་གཞག་མཁས་པ། noun 

diplomat 
སྐྱོད་ཐམ། noun visa 
སྐྱོད་ནུས་ཀླད་ཕྲན། noun 

cerebellum 
སྐྱོད་གཟབ། noun road sense 
སྐྱོན། noun  ཡོན་ཏན། 
1 blemish, blot, blotch, defect, 
deficiency, demerit, downside, 
drawback, ill, taint, tarnish 
(ལེགས་ཤོམ་མེད་པ།) 2  affect, 
disadvantage, harm, hazard, 
impede (གནོད།) 3  error, 
failing, fault, flaw, foul, hole, 
imperfection, kink, loophole, 
mistake, shortcoming, wrong, 
bug, disease (འཛོལ་བ།)  
སྐྱོན་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) obstruct, harm, hurt, 
taint, tamper, mutilate 
སྐྱོན་ཅན། adj. defective, 
imperfect, blotchy, deformed, 
faulty, flawed, incorrect, 
reject, wrong 
སྐྱོན་བཅོས། noun correction, 
rectification 
སྐྱོན་ཆ། noun downside, defect 
སྐྱོན་ཆགས། noun damage, 
corrupt 

སྐྱོན་རྗོད་མི། noun critic, accuser, 
denouncer, satirist 
སྐྱོན་བརྗོད། noun accusation, 
affront, blasphemy, 
castigation, charge, comment, 
commentary, complaint, 
confutation, criticism, 
denouncement, denunciation, 
depreciation, rebuke, 
remonstrance, reproof, satire, 
slight, swipe, uproar, 
vilification 
སྐྱོན་བརྗོད་དགོད་བྲ། noun satire 
སྐྱོན་བརྗོད་དགོད་བྲ་བ་མ་མི། noun 

satirist 
སྐྱོན་བརྗོད་དགོད་བྲ་སབ་མི། noun 

satirist 
སྐྱོན་བརྗོད་ཆུང་ཀུ། noun niggle  
སྐྱོན་བརྗོད་སྙན་་ོམ། noun satire 
སྐྱོན་བརྗོད་དྲག་པོ། noun attack, 
bashing, blast, savage, scathing 
སྐྱོན་བརྗོད་པ། verb (fut., pst.) prs. 

རྗོད། imp. རྗོད། attack, blast, 
castigate, charge, criticize, 
decry, denounce, deprecate, 
excoriate, knock, lacerate, 
lambaste, maul, satirize, slam, 
slate, rap, remonstrate, 
upbraid, vilify 
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སྐྱོན་བརྗོད་འབད་མི། noun accuser, 
denouncer, satirist, critic 
སྐྱོན་བརྗོད་སོམ། noun obloquy  
སྐྱོན་བརྗོད་རྩུབ་དྲགས། adj. vitriol, 
vituperation 
སྐྱོན་བརྗོད་གསལ་བཤད། noun 

tirade, harangue 
སྐྱོན་གཏམ། noun slur 
སྐྱོན་བཏགས་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) rebuke, 
reprehension, criticize, 
deplore, impute, knock, slight, 
reprove, run down 
སྐྱོན་བཏགས་མི། noun accuser, 
critic, denouncer, satirist 
སྐྱོན་བཏགས་རུང་བ། adj. 

reprehensible 
སྐྱོན་རྟགས། noun blemish 
སྐྱོན་སོྟན་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) incriminate, lampoon 
སྐྱོན་འཐུས། noun damages 
སྐྱོན་དྲག་པ།ོ noun censure 
སྐྱོན་ལྡན། adj. faulty 
སྐྱོན་བརྡ། noun diagnostic 
སྐྱོན་པ། verb (fut., prs., pst.) 

harm, affect, inflict 
སྐྱོན་ཕོག verb (fut., prs., pst.) 

impairment 

སྐྱོན་བྲལ། noun faultless, 
flawless 
སྐྱོན་འབྱུང ་བ། verb (fut., prs.) pst. 

བྱུང་། taint 
སྐྱོན་ས་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) hide mistake 
སྐྱོན་མིང་། noun nickname 
སྐྱོན་མེད། adj. clean, safe, 
correct, faultless, flawless, 
harmless, hurtles, infallibility, 
intact, irreproachable, purity, 
perfect 
སྐྱོན་མེད་གསལ་བསྒྲགས། noun 

exculpation, exoneration 
སྐྱོན་བཙུགས། noun accusation, 
plaint, reprehension, reproach 
སྐྱོན་ཚིག noun scum 
སྐྱོན་མཚང༌། noun fault 
སྐྱོན་འཚོལ་ཅན། noun captious 
སྐྱོན་འཚོལ་འདོད་ཅན། noun 

captious 
སྐྱོན་འཚོལ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) cavil, fault 
སྐྱོན་འཛུགས། noun accusation, 
plaint, reprehension, reproach 
སྐྱོན་ཞུགས་པ། verb (fut., prs., 

pst.) breakdown, damage, 
deformity, corrupt, perpetrate, 
impede 
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སྐྱོན་བཟུང་ལས་རིམ། noun 

diagnostic 
སྐྱོན་ཡོན། noun pros and cons, 
merits and demerits 
སྐྱོན་ཤོར་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) perpetrate 
སྐྱོན་བཤད། noun harangue  
སྐྱོན་སུབ། noun cover up one's 
fault, hide fault, whitewash 
སྐྱོན་སེལ། noun rectification, 
correction, emend, debug 
སྐྱོན་སོང༌། noun nit-picking, dig 
out, disclose fault, scoff  
སྐྱོན་སོང་ཅན། noun captious 
སྐྱོབ། noun 1 protect (མགོན།) 
2  paste (སྤྱིན།) 
སྐྱོབ་ཆས། noun the Guards  
སྐྱོབ་ཐབས། noun salvation 
སྐྱོབ་པ། noun redemption 
སྐྱོབ་པ་་ལྷ། noun guardian deity 
སྐྱོབ་བྱེད། noun relief 
སྐྱོབ་བྲལ། noun unprotected, 
exposed 
སྐྱོབ་དབུར་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) paste 
སྐྱོབ་ཤ། noun poorness 
སྐྱོམ་འཕྲུལ། noun mincer 
སྐྱོམ་སྦྱར། noun cast 

སྐྱོར། verb (fut., prs., pst., imp.) 

1 recite by heart (ཁོང་ལས་སབ་པ།) 
2  prop (གཡོ་མ་བཅུག་པར་བཞག་པ།) 
སྐྱོར་རྟེན། noun prop 
སྐྱོར་སྦྱང ་། noun revision 
སྐྱོར་སྦྱང་ཁང་། noun study hall 
སྐྱོར་ཡོལ། noun smokescreen 
སྐྲ། noun  དབུ་སྐྲ། hair 
སྐྲ་ཚོན། noun tint 
སྐྲ་བཞུར། noun haircut 
སྐྲག་སྣང༌། noun panic, phobia 
སྐྲག་སྣང་ཅན། adj. phobic 
སྐྲང་འབུར། noun swelling, 
tumour, protuberance 
སྐྲན་རོྡག noun malignancy, 
protuberance, tumour 
སྐྲན་ནད། noun a disease that 
affects glands 
སྐྲན་ནད་ཅན། adj. malignant 
སྐྲན་ནད་གནས་སྟངས། noun 

malignancy 
སྐྲན་ནད་་་རྡོག noun malignancy 
བརྐམ་ཆགས། noun prurience 
བརྐམ་ཆགས་ཅན། adj. prurient 
བརྐུ། verb (fut., pst., imp.) prs. 

རྐུ། steal, nick, sneak 
བརྐུ་ནད། noun kleptomania 
བརྐུས་ནརོ། noun spoil 
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བརྐོ། verb (fut., pst., imp.) prs. 

རྐོ། 1 dig, unearth, hoe, 
excavate (དོང་སྤེད་པ།) 
2  engrave, carve, sculpt (འབུར་
རིས་བཏོན་པ།) 
བརྐོས་པར། noun tableau 
བརྐོས་རིས། noun intaglio 
བརྐྱང་། verb (fut., prs., imp.) pst. 

བརྐྱངས།  བསྐུམ། spread, 
straighten, stretch 
བསྐང་། verb (fut., prs., imp.) pst. 

བསྐངས། satisfy, fulfil 
བསྐང་བཤགས། noun confessional 
prayer 
བསྐམ། verb (fut., prs., imp.) pst. 

བསྐམས། dry 
བསྐམ་བཅུག་པ། verb season 
བསྐམས་བསྐམསཔ། adj. caked, 
shrunken, desiccated  
བསྐམས་ཤིང༌། noun seasoned 
བསྐལ་ངན། noun Dark Ages 
བསྐལ་ཆེན། noun great aeon 
བསྐལ་ཆེན་གྲངས་མེད། noun 

immeasurable aeon, countless 
aeon 
བསྐལ་པ། noun aeon, era, epoch 
བསྐལ་པ་བཟང་པ།ོ noun golden 
era, glorious period, 
golden age 

བསྐལ་པ་་འཁྱེག noun ice cap  
བསྐལ་པ་་འཁྱེག་ཕུང༌། noun 

permafrost 
བསྐལ་པ་་མེ། noun volcano, 
volcanic fire  
བསྐལ་མེ། noun volcano 
བསྐལ་མེ་་དོང་། noun crater 
བསྐལ་བཟང་། noun good aeon, 
fortunate era, golden age 
བསྐལ་བཟང་ཁུར་ཤིང་། noun 

rucksack, backpack 
བསྐལ་བཟང་བསིལ་ཡབ། noun a 
cap worn by religious persons 
བསྐུངས་ལཱ། noun espionage 
བསྐུམ། verb (fut.) prs. སྐུམ། pst. 

བསྐུམས། imp. སྐུམས།  
བརྐྱང་། shorten, retract, pull 
inwards, abridge, buckle, curl, 
huddle, shrink, contract 
བསྐུམ་ཚུགས་པ། adj. retractable 
བསྐུམས་བསྐུམསཔ། adj. shrunken 
བསྐུམས་གྱུར། noun shrinkage 
བསྐུར། verb (fut., pst.) prs. སྐུར། 
imp. སྐུར། 1 send (ཡི་གུ་སྐྱེལ་བ།) 
2  bless (དབང་གནང་བ།) 
བསྐུལ། verb (fut., pst.) prs. སྐུལ། 
imp. སྐུལ། motivate, encourage, 
lead, induce, send, titillate, 
push 
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བསྐུལ་ཤུགས། noun leverage  
བསྐོ་བཞག noun appointment, 
installation, nomination 
བསྐོ་བཞག་སྒྲུབ་མི། noun 

appointee 
བསྐོ་བཞག་འབད་མི། noun 

nominator  
བསྐོར། verb (fut., pst.) prs. སྐོར། 
imp. སྐོར། circle, engulf, hedge, 
rotate, girdle 
བསྐོལ། verb (fut., pst.) prs. སྐོལ། 
imp. སྐོལ། boil 
བསྐྱབ། verb (fut., prs., imp.) pst. 

བསྐྱབས། screen, shelter, shield, 
protect, redeem, retrieve 
བསྐྱར། adv. repeat, re- 
བསྐྱར་བཀོད། noun emphasis, 
redesign 
བསྐྱར་སྐྲུན། noun reprint, 
reproduction, reconstruction, 
reissue 
བསྐྱར་བསྐོས། noun reinstatement 
བསྐྱར་གྲོས། noun re-deliberation 
བསྐྱར་བགོ། noun redistribution 
བསྐྱར་བགྲང། noun recount 
བསྐྱར་འགྲན། noun replay, return 
match 
བསྐྱར་རྒྱུགས། noun make-up, 
resit, retake 

བསྐྱར་སྒྲིག noun rearrangement, 
refit, reorganize, rearrange 
བསྐྱར་བཅོས། noun reclamation, 
reconstruction, recycling, 
reformation, renewal, revamp 
བསྐྱར་བཅོས་འཁོར་ལོ། noun 

retread 
བསྐྱར་བཅོས་གོང་འཕེལ། noun 

redevelopment 
བསྐྱར་བརྗོད། noun iteration, 
tautology, reaffirmation, 
repeat, repetition, postscript 
བསྐྱར་བརྗོད་ཅན། adj. repetitious 
བསྐྱར་ཉན། noun playback, 
replay 
བསྐྱར་བཏབ། noun overprint 
བསྐྱར་བཏོན། noun reissue 
བསྐྱར་་། noun replay 
བསྐྱར་སྟོན། noun playback, 
replay 
བསྐྱར་ཐོན། noun loop  
བསྐྱར་མཐུན། noun 

rapprochement 
བསྐྱར་འཐུ། noun re-election 
བསྐྱར་འཐེན། noun chorus 
བསྐྱར་དྲན། noun recollection, 
retention 
བསྐྱར་གདངས། noun refrain 
བསྐྱར་སྡེབ། noun reunion 
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བསྐྱར་སོད། noun reuse 
བསྐྱར་སོད། noun reissue 
བསྐྱར་འབྱུང༌། noun frequency 
བསྐྱར་འབྲི། noun rewrite 
བསྐྱར་སྦྱོང༌། noun drill 
བསྐྱར་བཙུགས། noun 

reconstitution, refill, 
reinstatement 
བསྐྱར་བཙནོ་པ། noun jailbird  
བསྐྱར་རྩེད། noun replay, return 
match 
བསྐྱར་ཚིག noun refrain, 
repetition of words 
བསྐྱར་འཛུགས། noun re-establish, 
recommencement, reconstitute 
བསྐྱར་ཞིབ། noun review, 
reappraisal 
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི། noun reviewer 
བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཁང་། noun House 
of review 
བསྐྱར་ཞུ། noun nota bene (NB), 
postscript (PS) 
བསྐྱར་ཞུགས། noun re-entry, 
rejoinder 
བསྐྱར་ཟློས། noun oral repetition, 
iterate, reiterate, repeat, echo, 
reiteration, repetition, iteration, 
belabour 

བསྐྱར་ཟློས་ཟད་གྲོན། noun 

recurrent expenditure 
བསྐྱར་བཟ།ོ noun reform, remake, 
reconstruction, revision 
བསྐྱར་བཟ།ོ noun revision 
བསྐྱར་ལཱ། noun treadmill 
བསྐྱར་ལེན། noun retake 
བསྐྱར་ལོག noun echo, 
recurrence, reinstatement, 
repeat 
བསྐྱར་ལོག་ཆ་འཇོག noun 

reconsideration 
བསྐྱར་ལོག་་་སྐོར། noun revisit 
བསྐྱར་ལོག་ཞིབ་དཔྱད། noun 

double-check 
བསྐྱར་ལོག་ཡོངས་གྲགས། noun 

revival 
བསྐྱར་བཤད། noun iterate, 
reiterate, repeat, belabour 
བསྐྱར་སོན། noun retrieval 
བསྐྱར་གསོ། noun restoration, 
revival, renewal, rally, 
renaissance, renovation, 
resurrection, recharge 
བསྐྱར་གསོའི་རིང་ལུགས། noun 

revivalism 
བསྐྱར་གསོའི་སོབ་སྦྱོང༌། noun 

refresher course 
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བསྐྱལ། verb (fut., pst.) prs. སྐྱེལ། 
imp. སྐྱེལ། send, dispatch, 
carry, cart, consign, convey, 
despatch, forward, ship, 
spread, take, drop 
བསྐྱལ་ཆས། noun consignment 
བསྐྱལ་ས། noun consignee 
བསྐྱལ་སར་བསྐྱལ། verb (ft, pst.) 

prs. སྐྱེལ། imp. སྐྱེལ། blunder, 
response to unexpected 
happenings  
བསྐྱལ་སར་བསྐྱལ་སི་སི། adj. 

disastrous 
བད། verb (fut.) prs. ད། pst. 

བདས། imp. དས། borrow, lend 
བད་བར་བྱིན་མི། noun lender  
བསྐྱུར། verb (fut., pst.) prs. སྐྱུར། 
imp. སྐྱུར། 1 throw away, fling 
(བཀོ།)  བཀོ། སྤང་། འདོར། 
གཡུག 2  renounce (སྤང་།)  

བཀོ། སྤང་། འདོར། གཡུག 3  vote, 
cast vote (ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་པ།) 
བསྐྱེད། verb (fut., pst.) prs. སྐྱེད། 
imp. སྐྱེད། expand, extend  
བསྐྱེད་རིམ། noun generative state 
of mind 
བསྐྱོད། verb (fut., pst.) prs. སྐྱོད། 
imp. སྐྱོད། travel, move 
བསྐྱོད་རིམ། noun lap  
བསྐྲད། verb (fut., prs., pst., 

imp.) 1 erase, rub out (སུབ་པ།) 
2  expel, exile (བཏོན་གཏང་བ།) 
བསྐྲུན། verb (fut., pst.) prs. སྐྲུན། 
imp. སྐྲུན། make, publish, 
construct, generate 
བསྐྲུན་བང༌། noun imprint 
བསྐྲོག verb (fut.) prs. སྐྲོག pst. 

བསྐྲོགས། imp. སྐྲོགས། knock, 
rattle 
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༼ཁ༽ 
ཁ། noun 1 the 2 nd letter of the 
Dzongkha alphabet (གསལ་བྱེད།) 
2  mouth (དབང་པོ།)  ཞལ། 
 ངག 3  surface (ངོས་ལོགས།) 
4  language (སྐད་རིགས།) 
5  brim, lip (ཧོད་ཀྱི་ཁ།) 6 blade 
(རྣོས།) 7 edge, tooth (ཅ་ཆས་ཀྱི་
སོ།) 
ཁ་ཀྲམ། noun bifurcation  
ཁ་བཀག noun  ཁ་གཅད། 
hinder, object, gag 
ཁ་བཀང་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) refill 
ཁ་བཀལ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) allege, blame, finger 
ཁ་བཀུག་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) 1 reinforce the original 
colour (ཚོས་ཁ་ཨ་ཙི་ཕབ་པ།) 
2  redirect (སྲབ་ཐག་ཚུར་འཐེན་པ།) 
ཁ་བཀོད། noun  བཀའ་སོབ། 
instruction, advice 
ཁ་བཀྲམ་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) disperse, spread  
ཁ་བཀྲམ་བཀྲམཔ། adj. scattered 
ཁ་ལྐུག་པ། noun  ཞལ་ལྐུག་པ། 
dumb 

ཁ་སྐད། noun dialect, oral, 
tongue, vernacular, spoken 
language 
ཁ་སྐད་ངོ་མ་སབ་མི། noun  རང་
ཁ་སབ་མི། native speaker  
ཁ་སྐད་མིང་ཚིག noun 

metalanguage 
ཁ་སྐད་རིག་པ། noun philology, 
linguistics 
ཁ་སྐད་བསྲེས་མ། noun creole 
ཁ་སྐམ། noun 1 dry mouth (ཁ་ནང་
ཆུ་མེད་པ།)  ཞལ་སྐམ། 2  lip 
service (ཁ་ཙམ་ཅིག) 
ཁ་སྐམ་བཤད་མི། noun windbag 
ཁ་སྐོང་། noun supplement, 
additional, adjunct, appendage, 
appendix, complement, extra, 
plus, replenishment, infusion, 
add, flesh, lace 
ཁ་སྐོང་བླུགས་བླུགསཔ། noun 

sprinkle 
ཁ་སྐོམ། verb (fut., prs., pst.) 

 ཞལ་སྐོམ། thirsty, parched 
ཁ་སྐོར། noun  སྐོམ་ཚིག  
ཞལ་སྐོར། cross-check, verify 
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ཁ་བསྐང་བ། verb (fut., prs., imp.) 

pst. བསྐངས། replenish 
ཁ་ཁེབས། noun mantle, overlay 
ཁ་མཁས་དྲགས། adj. eloquent, 
vocal, articulate 
ཁ་མཁས་པ། adj.  ཞལ་མཁས་པ། 
eloquent, vocal, articulate 
ཁ་གང་། noun 1 mouthful, 
morsel (ཁ་ལྟེམ་ལྟེ།)  ལྟེམ་ལྟེ། 
2  brimful (ཧོད་ལྟེམ་ལྟེ།)  
ལྟེམ་ལྟེ། 3  one square measure 
of cloth (རས་གྲུ་བཞིམ།)  
ཁ་གོས། noun overcoat 
ཁ་གྱེས། noun parting 
ཁ་གྱོན། noun overall 
ཁ་གྲངས། noun number, quantity 
ཁ་གྲངས་འཕར་བ། verb (fut., prs., 

pst.) mushroom 
ཁ་མགྱོགས་དྲགས། adj. babble, 
fast-talker 
ཁ་འགྱུར། noun deflection 
ཁ་འགྲིག noun unite 
ཁ་འགྲུལ། noun sledge 
ཁ་རྒྱས་པ། verb (fut., prs., pst.) 

opening 
ཁ་རྒྱས་རྒྱསཔ། adj. open  
ཁ་རྒྱས་དོན་ཆུང་། noun glib 
ཁ་རྒྱུན། noun  ཞལ་རྒྱུན། oral 
tradition 

ཁ་སྒོར། noun circumference, 
deflection 
ཁ་བརྒྱང་བ། verb (fut., prs., imp.) 

pst. བརྒྱངས།  ཁ་བཙུམ། 
1 open mouth, gape (ཁ་སོམ་སྦེ་ཕྱེ་
བ།)  ཞལ་བརྒྱང། 2  lost, 
confused, inattention, 
hypnotize (དྲནམ་མ་བཏོན་པར་གཡེང་
བ།) 3  splay (རྐངམ་དང་ལགཔ་ཕྱེ་
བ།) 
ཁ་བརྒྱངས་བརྒྱངསམ། adj. open-
mouthed  
ཁ་བསྒོར་བ། verb (fut., pst.) prs. 

སྒོར། imp. སྒོར། angle 
ཁ་བསྒྱུར་བ། verb (fut., pst.) prs. 

སྒྱུར། 
imp. སྒྱུར། turn, direct, 
manipulate, deflect, avert, 
divert, sidetrack 
ཁ་ངན། noun  ཚིག་ངན།  
ཞལ་ངན། rude, abusive, vulgar, 
abuse, curse, row 
ཁ་ངན་ཕོག་མི། noun beleaguered 
ཁ་ངན་ཚིག་ངན། noun rude, 
abusive, vulgar, abuse, curse, 
row 
ཁ་ངལ། verb (fut., prs., pst.)  

ཞལ་ངལ། tired of talking 
ཁ་གཅད། noun  ཁ་བཀག 
muzzle, seal 
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ཁ་གཅིག noun unite 
ཁ་བཅད། noun filled to the brim 
ཁ་ལྕགས། noun snow chains 
ཁ་ཆག verb (fut., prs., pst.) 
break, fragment (ཁ་བོག་པ།) 
noun payment in food as part 
of wage (ལཱ་འཐུས།) 
ཁ་ཆར། noun blizzard, snow and 
rain, sleet, snowflake 
ཁ་ཆར་བུ་ཡུག noun avalanche, 
storm with snow and rain 
ཁ་ཆུ། noun  ཞལ་ཆུ། saliva, 
spit, spittle, dribble 
ཁ་ཆེ། noun 1 Kashmir (རྒྱ་གར་གྱི་
ས་གནས་ཅིག) 2  Muslim (ཆོས་
ལུགས་ཅིག) 
ཁ་ཆེ་པ། noun  Muslim 
ཁ་ཆེམས། noun  ཞལ་ཆེམས། 
last will, will, testament 
ཁ་ཆེམས་ནརོ་སྐལ། noun bequest 
ཁ་ཆེ་་ཆོས་དམག noun jihad 
ཁ་ཆེ་་ཆོས་ལུགས། noun Islam 
ཁ་ཆེ་་ཆོས་ལུགས་པ། noun 

Moslem 
ཁ་ཆེ་་མཆོད་ཁང༌། noun mosque 
ཁ་ཆེ་་སོྟན་པ། noun Mohammed, 
prophet 
ཁ་ཆེ་་དུས་སྟོན། noun Eid 

ཁ་ཆེ་་རིང་ལུགས། noun 

Moslemism 
ཁ་ཆེ་་གསུང་རབ། noun Koran 
ཁ་ཆེ་་ལྷ། noun Allah 
ཁ་ཆེ་་ལྷ་ཁང༌། noun mosque 
ཁ་མཆུ། noun case 
ཁ་འཆམ། noun  ཞལ་འཆམ། 
agree, reach a consensus, 
accord, assent, concurrence, 
understanding 
ཁ་འཆམ་འོས་པ། adj. agreeable 
ཁ་འཆམས་འཆམསཔ། adj. united 
ཁ་ཇ། noun unchurned butter tea 
ཁ་འཇམ། noun  ཞལ་འཇམ། 
mild, soft-spoken 
ཁ་རྗེ། noun luck, fortune, fluke, 
good-fortune, happy, honour 
ཁ་རྗེ་ཅན། adj. fortunate, lucky 
ཁ་རྗེ་ཆུང་བ། noun ill-fated, 
unfortunate, unlucky 
ཁ་རྗེ་གདམ་འཐུ། noun lucky dip  
ཁ་རྗེ་མེད་པ། adj. misfortune, 
mischance, luckless, unlucky 
ཁ་ཉན། noun obedience  
ཁ་ཉིནམ། adv. the day before 
yesterday 
ཁ་ཉུང་། adj.  ཞལ་ཉུང་། quiet, 
speaking less 
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ཁ་ཉུང་ལྕེ་ཉུང༌། adj. introvert, 
reticence 
ཁ་ཉུང་དྲགས། adj. taciturn, quiet, 
reticent 
ཁ་ཉེས། noun false accusation, 
defamation 
ཁ་ཉེས་བཀལ་མི། noun accuser 
ཁ་ཉེས་བསྡུ་མི། noun accused, 
defendant, scapegoat, fall guy 
ཁ་ཉེས་ཕོག་མི། noun accused, 
defendant, scapegoat, fall guy 
ཁ་གཉིས། noun two-faced, 
inconsistent 
ཁ་སྙོམ། verb (fut., prs.) pst. 

སྙོམས། imp. སྙོམས། trim, level, 
settle, adjust 
ཁ་བརྙོག verb (fut.) prs. རྙོག pst. 

བརྙོགས། imp. རྙོགས། addict 
ཁ་ཏ། noun  ཞལ་ཏ། advice, 
counsel 
ཁ་གཏང་། verb (fut., prs., imp.) 

pst. བཏང་། backbite, criticize, 
attack, denounce, deplore, 
deprecate, impute, knock, 
lacerate, maul, mutter, scoff, 
slander, vilify 
ཁ་གཏང་མི། noun denouncer 

ཁ་གཏམ། noun folk tale, verbal 
sayings, spoken words, talk, 
gossip 
ཁ་གཏིང་། noun 1 top and bottom 
(སྟེང་འོག) 2  inside and outside 
(ཕྱི་ནང་།) 
ཁ་གཏོར། verb (fut., prs., pst., 

imp.) disperse, scatter, 
disintegration, fracture, 
intersperse, disband 
ཁ་སྟོང་། noun  ཞལ་སྟོང་། 
empty mouth, without eating  
ཁ་ཐུག adv. 1 behalf, side (ཧོངས་
ལས།) 2  clash, collision, 
confrontation, head-on, meet 
(གདོང་ཐུག་འགྱོ་བ།) 3  towards, 
zone (ཕྱོགས་ལུ།) 
ཁ་ཐུག་རྐྱབ། verb (fut., prs., pst., 

imp.)  གདོང་ཐུག clash, 
coincide, confront, meet 
ཁ་ཐུང་འཕྲུལ་སོག noun  jigsaw  
ཁ་ཐུན། noun  ཞལ་ཐུན། 
prayer 
ཁ་ཐུམ། noun on the spot, 
instantly 
ཁ་ཐུལ། noun flurry 
ཁ་ཐོག noun 1 oral, verbal (ངག་
ཐོག)  ཞལ་ཐོག 2  surface 
(སྟེང་།) 
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ཁ་ཐོགས། verb (fut., prs., pst.) 

stammer, speak haltingly 
ཁ་ཐོགས་ཆགས་མེདཔ། adj. fluent, 
articulate 
ཁ་མཐུན། noun  ཞལ་མཐུན། 
alliance, concurrence, 
unanimity, knit 
ཁ་མཐུན་ཚོགས་སྡེ། noun 

confederation 
ཁ་མཐོ་ཚད། noun elevation, high 
altitude 
ཁ་འཐབ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) 1 tally (འགྲིག) 
2  argument, clash (ཤགས་རྐྱབ།) 
ཁ་འཐབ་ཚིག་འཐབ། noun 

argument, quarrel, tiff, row, 
face-off 
ཁ་འཐེན། noun  གསུང་འཕྲིན། 
verbal message, 
communication, message 
ཁ་འཐེན་འབག་མི། noun 

messenger 
ཁ་འཐེན་སབ་མི། noun go-between 
ཁ་འཐོར། noun scatter, dispersal, 
fragmentary 
ཁ་དད་ཅན། adj. slimy 
ཁ་དར། noun scarf 
ཁ་དིག verb (fut., prs., pst.)  

ཞལ་དིག stammer, stutter 

ཁ་དིག་མི། noun stammerer, 
stutterer 
ཁ་དོག noun colour 
ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས། noun parti-
coloured 
ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་ཅན། adj. dappled 
ཁ་དྲང་ཧིང་དྲང༌། noun outspoken 
ཁ་དམ་དྲགས། adj. tight-lipped, 
reserved, tight, hermetic 
ཁ་གདན། noun cover-sheet 
ཁ་གདུག noun mutter, grumble 
ཁ་གདུག་ཁེག་ཁེ། adj. acid 
ཁ་གདུག་འབར། verb (fut., prs., 

pst.) grumble, nag, upbraid, 
mutter, rap 
ཁ་གདུག་འབར་མི། noun grumbler 
ཁ་བདེ་ལྕེ་བདེ། noun vocal, 
eloquent, articulate, glib, 
loquacious, talkative, voluble 
ཁ་བདེ་དྲགས། adj. articulate, glib, 
loquacious, talkative, voluble, 
vocal, eloquent 
ཁ་སྡེབ། noun mob 
ཁ་བསམ། verb (fut., prs., imp.) 

pst. བསམས། seal 
ཁ་བསམ་རས། noun gag 
ཁ་བསྡུ་མི། noun scapegoat, 
defendant, accused, fall guy 
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ཁ་བསམོ། verb (fut.) prs. སོམ། 
pst. བསོམས། imp. སོམས།  
ཁ་བྲལ། bind, join, knit, unite, 
mob 
ཁ་ན་མ་ཐོ་བ། noun wrong doings, 
misdeeds 
ཁ་ནད། noun thrush, mouth 
disease 
ཁ་གནོན། noun subdue, 
counterforce, antidote 
ཁ་སྣོན། noun replenishment, 
reinforcement, addition, 
adjunct, infusion 
ཁ་དཔག verb (fut., prs., imp.) 

pst. དཔགས། mouth 
ཁ་དཔག་ས། noun mouthpiece 
ཁ་དཔེ། noun proverb 
ཁ་སྤར། verb (fut., prs., pst., 

imp.) mouth 
ཁ་སྤར་གོ་རྟོགས། noun lip-reading  
ཁ་སྤུ། noun moustache 
ཁ་སྤུབ། verb (fut., prs.) pst. 

སྤུབས། imp. སྤུབས། facing 
down, upside down 
ཁ་སོ་ངན་པ། noun insolence 
ཁ་ཕུང༌། noun snowdrift, drift 
ཁ་ཕོག་མི། noun fall guy, 
accused, defendant, scapegoat 

ཁ་ཕྱད། verb (fut., prs., pst., 

imp.)  ཁ་བལ། meet, 
encounter 
ཁ་ཕྱད་སྒྲ་སྒྲིག noun engagement 
ཁ་ཕྱལ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) separate, disbandment, 
detach, disband, divert, prise, 
divisive 
ཁ་ཕྱིས། noun napkin 
ཁ་ཕྱེ། verb (fut., prs.) pst. ཕྱེས། 
imp. ཕྱེས།  ཞལ་ཕྱེ། open, 
gape, prise, unfurl 
ཁ་ཕྱོགས། noun  ཞལ་ཕྱོགས། 
direction, orientation, course, 
trend 
ཁ་ཕྱོགས་འགྱུར་བ། noun drift, 
angle 
ཁ་བ། noun snow 
ཁ་བ་ཅན། adj. snowy, filled with 
snow 
ཁ་བ་མེ་ཏོག noun snowdrop 
ཁ་བ་་འཁྱེག་དུམ། noun 

snowflake 
ཁ་བེད། verb (fut., prs., pst.) 

release 
ཁ་བང་། noun  ཞལ་བང་། 
address, epigraph, nameplate, 
ticket, postcode 
ཁ་བང་ཐོ་དེབ། noun directory 
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ཁ་བལ། verb (fut., prs., pst., 

imp.)  ཁ་ཕྱད། depart, 
sunder, detach, dissolve, 
divorce, separate, part, leave-
taking 
ཁ་བལ་ཐག་གཅད། noun 

separation 
ཁ་བལ་གནས་ཡུན། noun 

separation 
ཁ་བལ་ཕྱད་དབང་། noun visitation 
ཁ་བལ་བལཝ། noun divorced 
ཁ་བལ་བཟའ་ཚང༌། noun broken 
home 
ཁ་བལ་ལེགས་སོན། noun goodbye, 
farewell, adieu 
ཁ་བྲལ། noun  ཁ་བསོམ། 
depart, sunder, dissolution, 
detach, dissolve, divorce, 
parting, repudiation, leave-
taking 
ཁ་བྲལ་མཐོང་སྣང་། noun leave-
taking  
ཁ་བྲལ་གཟིགས་སྐོར། noun 

farewell visit 
ཁ་བྲལ་ལེགས་སོན། noun goodbye, 
farewell, adieu 
ཁ་བྲལ་གསོལ་སྟོན། noun farewell 
party 

ཁ་དབྱེ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) classify, specify 
ཁ་འབབ། noun snowfall 
ཁ་འབར་སྲབ་ལེབ། noun veneer 
ཁ་སྦུབ། noun prone 
ཁ་སྦྱར། noun sealant 
ཁ་མ་འགྱུར་མི། noun colour fast 
ཁ་མ་འགྲིགས་པ། adj. contention 
ཁ་མ་བཅད་པ། adj. uncovered 
ཁ་མ་འཆམས་པ། adj. contention, 
disagreement, schism, differ, 
oppose, difference, 
ཁ་མ་མཐུན་པ། adj. schism, differ, 
disagree, oppose, difference, 
contention 
ཁ་མར། adv.  ཁ་ཡར། descent 
ཁ་མར་ཁ་ཐུག adv. downward 
ཁ་མར་མུར། adj. murmur, mutter 
ཁ་མི་འཆམ་པ། adj. differ, 
disagree, oppose, difference, 
schism, contention 
ཁ་མི་མཐུན་པ། adj. oppose, 
schism, differ, disagree, 
oppose, difference, contention 
ཁ་མི་བཟེད་པ། adj. refuse, 
decline, demur, disclaim 
ཁ་མིག noun plough 
ཁ་མེད་ལྕེ་མེད། adj. weak, quiet, 
meek person 
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ཁ་མང་། adj.  ཞལ་མང་། 
talkative, loose tongue, ranty 
ཁ་མང་དྲགས། adj. talkative, 
loose tongue, ranty 
ཁ་རྨ། noun  ཞལ་རྨ། mouth 
ulcer 
ཁ་སན། noun ointment for 
mouth  
ཁ་ཙ། adv. yesterday 
ཁ་ཙ་ཁ་ཉིནམ། adv. recently, the 
other day 
ཁ་ཙང་མ་ཆགས་མི། noun loose 
tongue  
ཁ་ཙམ། noun lip-service, 
superficial 
ཁ་ཙམ་དོན་མེད། noun lip-service, 
talk 
ཁ་ཙམ་མིན་པ། adj. true, sincere 
ཁ་བཙན། verb (fut., prs., pst.) 

1 able, dominant (རྒྱལ་བ།) 
2  intact, tightly closed (དམ་
དྲགས།) 
ཁ་བཙུམ། verb (fut., prs., imp.) 

pst. བཙུམས།  ཁ་བརྒྱང་། 
 ཞལ་བཙུམ། shut up, silent, 
quiet, muzzle 
ཁ་བཙོག་པ། noun  ཞལ་བཙོག་
པ། vulgar speech, words 
ཁ་རྩི། noun sealant 

ཁ་རྩུབ་དྲགས། adj. sharp 
ཁ་་ོད། noun debate, argument, 
spat, spy, rift, row 
ཁ་་ོད་བསྡུར་བ། verb (fut., pst.) 

prs. སྡུར། imp. སྡུར། joust  
ཁ་ཚ། noun  ཞལ་ཚ། hot, 
spicy 
ཁ་ཚ་རྐང་ནད། noun foot and 
mouth disease 
ཁ་ཚ་དྲགས། adj. 1 harsh, hurtful, 
rant, acid (ཁ་རྩུབ་དྲགས།) 2  hot 
(བྲོཝ་ཚ་བ།) 
ཁ་ཚད་་་ཆས། noun spirit level 
ཁ་ཚིག noun covenant, terms, 
undertaking, agreement, 
commitment 
ཁ་ཚིག་གན་རྒྱ། noun settlement 
ཁ་ཚིག་་ར་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) deliver 
ཁ་ཚོན། noun lip-stick 
ཁ་མཚམས། noun snowline 
ཁ་ཞག noun skin 
ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད། noun true, 
sincere 
ཁ་ཞེ་མི་མཐུན་པ། adj. treacherous 
ཁ་ཞེ་མི་མཚུངས་པ། adj. 

unprincipled 
ཁ་གཞོང་། noun allure, woo, 
flattery 
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ཁ་གཞོང་མི། noun flatterer 
ཁ་ཟས་རྒྱ་སྨུག noun brownie 
ཁ་ཟས་ལག་ཟས། noun snack, 
foodstuffs, nibble, nosh 
ཁ་ཟིམ། noun flurry, shower 
ཁ་གཟར། noun hill  
ཁ་བཟང༌། noun greeting, 
salutation 
ཁ་བཟེད། verb (fut., prs., pst., 

imp.)  ཞལ་བཞེས། agree, 
accept, admission, accede, 
admit, assent, commit, grant, 
humour  
ཁ་བཟེད་བཅུག་པ། verb foist 
ཁ་བཟེད་བཏུབ་པ། adj. agreeable 
ཁ་ཡར། adv.  ཁ་མར། upward 
ཁ་ཡིག noun address, caption, 
epigraph, label, tab, ticket, tag, 
postcode 
ཁ་ཡུན་རིངམ།ོ adj. gabfest 
ཁ་ཡོག noun blame, pretext 
ཁ་ཡོག་ཕོག་མི། noun accused, 
defendant, scapegoat 
ཁ་རགས། noun muzzle 
ཁ་རང་། noun kharang, grits 
ཁ་རམ། noun  མི་ཁ། 
malicious talk, cunning talk, 
deceitful language 
ཁ་རལ། noun cleft lip 

ཁ་རས། noun  ཞལ་རས། 
mouth cover, serviette 
ཁ་རི་ཁ་ཐུག adv. blunt, 
forthright, forward, frank 
ཁ་རི་མུ་ཟ། noun watermelon, 
melon 
ཁ་རིལ་སྨྱུ་གུ། noun ballpoint pen 
ཁ་རིས། noun frontispiece 
ཁ་རུད། noun  གངས་རུད། 
avalanche, glacier 
ཁ་རུབ་པ། verb (fut., prs., pst.) 

1 bind, join, knit, unite, mob 
(ཁ་བསོམ།) 2  healing of wound 
(རྨ་ ཁ་ཟུམ་པ།) 
ཁ་རླུང༌། noun snowstorm 
ཁ་ལན། noun  གསུང་ལན། 
verbal reply, response, retort, 
backchat 
ཁ་ལན་འཇལ། verb (fut., prs., 

pst., imp.)  ཞལ་ལོག་ཞུ། 
retort, backchat 
ཁ་ལས་སྐྱོར། verb (fut., prs., pst., 

imp.) recite 
ཁ་ལུ་ཉན་མི། noun docile, obeyer 
ཁ་ལུག་པ། verb (fut., prs.) pst. 

ལུགས། imp. ལུགས། pout 
ཁ་ལུང༌། noun tab 
ཁ་ལེབ། noun cover, lid 
ཁ་ལོ་བ། noun driver, pilot 
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ཁ་ལོག verb (fut., prs., pst.) 

1 uproar (རྒོལ་བ།) 2  fade (ཚོས་
ཡལ་བ།) 
ཁ་ཤ། noun canvas, cloth 
ཁ་ཤ་སྤུ་ཅནམ། noun velour 
ཁ་ཤ་སིང་ཐགས། noun calico 
ཁ་ཤགས། noun argument, 
quarrel, clash, fight, tiff, row, 
face-off, spy, strife, rift, 
squabble 
ཁ་ཤགས་ཆུང་ཀུ། noun brush 
ཁ་ཤགས་་དམོ། noun talk show 
ཁ་ཤན། noun rim 
ཁ་ཤས། adj. few 
ཁ་ཤེས་མི། noun speaker 
ཁ་ཤོ་རལ། noun cleft lip, harelip 
ཁ་ཤོག noun flap, tab, ticket 
ཁ་ཤོར། verb (fut., prs., pst.) 

lost, given up unintentionally, 
release 
ཁ་བཤད། noun empty talk, 
gossip, verbal statement, 
narration, narrative, verbalize, 
articulate and convincing 
presentation, explanation  
ཁ་བཤལ་སན་ཆུ། noun 

mouthwash 
ཁ་སངས་ཧིང་གསལ། adj. 

forthright, frankness, open, 

open-hearted, unequivocal, 
bluff, frank and open minded 
ཁ་སུབ། noun bung, cork, plug, 
gag, muzzle 
ཁ་སུབ་རས། noun gag 
ཁ་སྲུང༌། noun  ཞལ་སྲུང་། diet 
ཁ་སྲུང་མི། noun dieter, abstainer 
ཁ་སབ། noun call, speak, talk, 
conversation, converse, speech 
ཁ་སབ་མཁས་དྲགས། adj. 

conversationalist 
ཁ་སབ་ཐངས། adj. way of 
speaking, locution 
ཁ་སབ་དལ་དབང་། noun freedom 
of speech  
ཁ་སབ་མི། noun speaker 
ཁ་གསར། noun virgin 
ཁ་གསར་རང་བཞིན། noun virginity 
ཁ་གསལ། noun clear, explicit, 
detail, clarification, intimate, 
lucidity, minute, transparency, 
clarify, explain, spell, explain, 
amplify 
ཁ་གསལ་ཅན། adj. graphic, 
lucidly 
ཁ་གསལ་པོ། adj. articulate 
ཁ་གསལ་མེད་མི། noun bare 
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ཁ་གསོ། noun renew, restore, 
replenishment, restoration, 
refresh 
ཁ་གསོ་སོྦྱང་བརྡར། noun refresher 
course 
ཁ་གསོ་སོབ་སྦྱོང་། noun refresher 
course, training 
ཁ་བསྲུང་བ། verb (fut.) prs. སྲུང་། 
pst. བསྲུངས། imp. སྲུངས། diet 
ཁ་བསླུ་བ། verb (fut.) prs. སླུ། pst. 

བསླུས། imp. སླུས། defraud 
ཁ་ཧན་གདིང་ངན། adj. siren 
ཁ་ལྷན། noun kiss 
ཁ་ལྷམ། noun snowshoe 
ཁ་ལྷུ། noun allure, flatter, woo, 
flattery, defraud 
ཁ་ལྷུ་རྐྱབ་མི། noun flatterer 
ཁ་ལྷོག verb (fut., prs., pst., 

imp.) open, uncover, turn over 
ཁག noun group, part, unit 
liability, clutch 
ཁག་བཀལ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) excuse 
ཁག་བགོ། noun partition 
ཁག་འགན། noun charge, 
responsibility 
ཁག་ཆེ། adj. important, vital 

ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ། adj. crucial, 
essential, important, vital, 
burning, urgent 
ཁག་ཆེ་དྲགས། adj. big, 
imperative, important, serious 
ཁག་ཆེ་ཤོས། adj. chief, linchpin, 
overriding, uppermost, first 
degree 
ཁག་བསྙད། noun buck 
ཁག་ཏེག་ཏེ། adj.  ཁག་དྲགས། 
bitter, bitterness 
ཁག་ཏེམ། noun bitter gourd 
ཁག་ཐེག noun attestation, vouch 
for, assume responsibility, 
affirm 
ཁག་དྲགས། adj.  ཁག་ཏེག་ཏེ། 
bitter, bitterness, bile, foul 
ཁག་འཕུལ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) unload 
ཁག་དབྱེ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) breakdown, 
segmentation 
ཁག་འབག noun contract, 
warranty, take responsibility  
ཁག་འབག་ཆུང་བ། noun petty 
contract 
ཁག་འབགཔ། noun contractor 
ཁག་ཚན། noun team, block, 
cluster 
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ཁག་བཟེད། verb (fut., prs., pst., 

imp.) guarantee 
ཁག་བཟེད་མི། noun guarantor 
ཁག་ལེན། noun warranty, vouch 
ཁག་ལེན་མི། noun guarantor 
ཁང་། noun house, hall 
ཁང་ཁྱིམ། noun house 
ཁང་གླ། noun rent 
ཁང་ཅུང༌། noun cubbyhole 
ཁང་བཅད་གྲུ་བཞི། noun cubicle 
ཁང་ཆང༌། noun minibar 
ཁང་ཆས། noun furniture 
ཁང་ཆུང༌། noun booth 
ཁང་ཆེན། noun pavilion 
ཁང་གཉེར། noun  ཁྱིམ་སྲུངཔ། 
watchman, house-keeper, 
caretaker, housekeeper 
ཁང་བདག noun homeowner  
ཁང་སྡེ། noun block 
ཁང་མིག noun chamber, 
compartment, pavilion, room, 
cabin, apartment 
ཁང་མིག་ཆུང་ཀུ། noun closet 
ཁང་མིག་ལཱ་གཡོག noun room 
service 
ཁང་ཚན། noun flat, unit 
ཁང་བཟང༌། noun edifice, 
mansion, pavilion 

ཁང་གཡོག noun minion, orderly, 
room service 
ཁང་གཡོགཔ། noun peon 
ཁང་གཡོགམོ། noun chambermaid 
ཁང་རིང༌། noun skyscraper 
ཁང་ཤུལ། noun ruined house 
ཁབ། noun needle, pin 
ཁབ་ཀོ་མ། noun safety pin, hook 
ཁབ་ཏོ། noun cover, lid, brim, 
cap, stopper, tap, top 
ཁབ་ཏོ་ཅན། adj. lidded  
ཁབ་དུང་། noun needle-case  
ཁབ་གདན། noun pin-cushion 
ཁབ་མིག noun eye 
ཁབ་རྩེ། noun needle-point, pin 
ཁབ་ཟས། noun biscuit 
ཁབ་ཟས་བཟོ་ཁང་། noun bakery, 
confectionery factory 
ཁབ་ཟས་བཟོ་མི། noun baker 
ཁབ་གཟེར། noun pin 
ཁབ་གཟེར་མགུ་ཏོ། noun pinhead 
ཁབ་ལེན་ལྕགས། noun magnet 
ཁབ་ལེན་ལྕགས་བཟོ། noun 

magnetization 
ཁབ་ལེན་སྣེ་མཐའ། noun polarity 
ཁབ་ལེན་སྣེ་ཟུར། noun pole 
ཁབ་ཤུབས། noun needle-case  
ཁམ། noun peach 
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ཁམ་ཏོ། noun mouthful, bite, 
gulp, nibble, morsel 
ཁམ་བུ། noun peach 
ཁམ་ཚད། noun mouthful 
ཁམ་ཚིག noun peach nut 
ཁམ་ཚིག་པགས་ཀོ། noun nutshell  
ཁམ་ལོག་སི་སི། adj. bedraggled 
ཁམ་ཤིང་། noun peach tree 
ཁམས། noun 1 health, physical 
condition (གཟུགས་སྟོབས།) 
2  element (འབྱུང་བ།) 
3  arrogance (ང་རྒྱལ།) 4  realm 
(གླིང་།) 
ཁམས་ལྔ། noun the five elements 
ཁམས་ཅན། adj. arrogant, 
haughty, overbearing, 
presumptuous, hauteur 
ཁམས་མཐུན། noun congenial 
ཁམས་མཐོ་དྲགས། adj. very 
proud, arrogant 
ཁམས་དྭངས་ཏོག་ཏོ། adj.  
ཁམས་ལོག་སི་སི། clean, 
appealing, fresh 
ཁམས་དྭངས་འཕྲོས་འཕྲོས། adj. 

fresh, clean 
ཁམས་ཕོག noun biliousness, 
disgust, nausea, nauseate, sick, 
sickness, gag, heave, bilious 

ཁམས་ཕོག་རྐྱབ་སི་སི། adj. 

nauseous, unsavoury, 
disgusting, unappetizing 
ཁམས་ཕྲན། noun cell, corpuscle 
ཁམས་འཕྲོད་བཞེས་སྒོ། noun 

wholefood 
ཁམས་དམར་སྣོད། noun ovary 
ཁམས་གཙང༌། noun neatness  
ཁམས་གཙང་ཏོག་ཏ།ོ adj. clean, 
refreshing 
ཁམས་རས། noun cellulose 
ཁམས་གཞན་མི་ཁུངས། noun alien 
ཁམས་ཟས། noun refreshments 
ཁམས་ཟེ། adj. arrogant, hauteur, 
machismo, macho, 
overweening 
ཁམས་ལོག verb (fut., prs., pst.) 

obscenity, dirty, filthy, 
nauseous 
ཁམས་ལོག་སི་སི། adj.  ཁམས་
དྭངས་ཏོག་ཏོ། dirty, nauseating, 
filthy, messy, nasty, obscene, 
offensive, scuzzy, shambles, 
squalid, pig 
ཁམས་སངས། noun leisure, 
holiday, recess, refresh 
ཁམས་སངས་འགྲུལ་སྐྱོད། noun 

jaunt, outing 
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ཁམས་གསུམ། noun the three 
realms 
ཁཝ། noun snow 
ཁ་་མཆུ། noun lip  
ཁ་་རང་དབང༌། noun voice 
ཁར། prep. by, onto 
ཁར་ཁིར། adj. hyperactive, 
vigorous 
ཁར་ཉན་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) obey 
ཁར་འཐོན། verb (fut., prs.) pst. 

ཐོན། imp. ཐོན། talk 
ཁལ། num. twenty, score (གྱངས་
ཁ།) noun load (དོ།) 
ཁལ་རྒྱབ། noun pannier 
ཁལ་སྒ། noun pack saddle 
ཁལ་ལྔ། num. hundred 
ཁལ་གཅིག num. twenty 
ཁལ་ཆེན། num. eight thousand 
ཁལ་གཉིས། num. forty 
ཁལ་རྟ། noun pack-horse, pack-
pony 
ཁལ་རྟ་ཤུགས་ཅན། noun shire 
horse 
ཁལ་ཐག noun pack rope 
ཁལ་དྲེལ། noun pack-mule 
ཁལ་ཚན། noun score 
ཁལ་བཞི། num. eighty 

ཁལ་གསུམ། num. sixty 
ཁས་བླངས། noun pledge, 
commitment, volunteer, 
guarantee, promise, 
undertaking, vow, voluntary 
ཁས་བླངས་བསྐྱར་གསོ། noun 

reassurance, reaffirmation 
ཁས་བླངས་འཐུས་ཤོར། noun sell-
out 
ཁས་བླངས་དམ་བཅའ། noun oath 
of allegiance, pledge 
ཁས་བླངས་པ། noun volunteer 
ཁས་བླངས་དམག་མི། noun militia 
volunteer 
ཁས་བླངས་དམག་འཛིང་པ། noun 

vassal 
ཁས་བླངས་ལས་མི། noun volunteer 
worker 
ཁས་བླངས་གསལ་བསྒྲགས། noun 

manifesto 
ཁས་དབང་ལས་འགལ་བ། adj. 

breach of privileges 
ཁས་མི་ལེན་པ། adj. defiance, 
denial, intolerance, negation, 
rebuff, refusal 
ཁས་མི་ལེན་པ་་གཏམ། noun 

disclaimer 
ཁས་ལེན། noun assent, consent, 
acceptance, acknowledgement, 
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admission, assurance, buy, 
commitment, confession, 
covenant, word 
ཁས་ལེན་འགན་སོད། noun 

guarantee 
ཁས་ལེན་བཅུག་པ། verb reconcile 
ཁས་ལེན་་་བ། noun orthodoxy 
ཁས་ལེན་གནས་གོང་། noun tender, 
bid 
ཁས་ལེན་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) accept, assure, commit, 
consent, face, fess, grant, 
guarantee, humour, own, 
swear, presume, profess, yield 
ཁས་ལེན་མི། noun guarantor, 
promise 
ཁས་ལེན་མེད་པ། adj. rebuff 
ཁས་ལེན་མེད་པ་་བསམ་འཆར། noun 

dissenting opinion 
ཁུ་ཁྲག noun semen, menstrual 
blood 
ཁུ་ཁྲག་འདྲེས་སོྦྱར། noun 

fertilization of egg 
ཁུ་བ། noun 1 fluid, gravy, soup 
(གཤེར་ཆུ་་རིགས།) 2  sperm, 
semen (ཐིག་ལེ།) 
ཁུ་བ་ཅན། adj. juicy  
ཁུ་བྱུག noun cuckoo 
ཁུ་བྱུག་སྔོནམ།ོ noun cuckoo 

ཁུ་སན། noun draught 
ཁུ་རུ། noun dart  
ཁུ་ལི། noun buckwheat bread 
ཁུ་སིམ་གནས་སྟངས། noun 

quietness 
ཁུ་སིམ་སི། adj. silent, peaceful, 
calm, dead, dumb, hushed, lull, 
mute, sleepy, solemn, still, 
tranquil, peace, quiet 
ཁུ་སིམ་ཧེང༌། adj. tranquil, 
quietness 
ཁུག noun pocket 
ཁུག་ཁུགཔ། adj. mature, 
precocity, ripe, seasoned, 
worldly-wise 
ཁུག་དེབ། noun pocketbook 
ཁུག་པ། verb (fut., prs., pst.) 

mature, ripen 
ཁུག་ཚང༌། noun pocket 
ཁུག་ཚད། noun degree 
ཁུག་ཤོག noun hive  
ཁུངས། noun 1 reason, cause, 
meaning, something, support, 
reliance (རྒྱུ་མཚན།) 2  origin, 
source (འབྱུང་ས།) 
ཁུངས་བཀོད། noun attestation 
ཁུངས་སྐྱེལ་་ོམ་ཡིག noun thesis 
ཁུངས་བསྐྱལ། verb (fut.) prs. སྐྱེལ། 
pst. བསྐྱལ། 
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imp. སྐྱེལ། clarify, elucidate, 
justify, prove, insistence, 
qualification, contend 
ཁུངས་ངོ་མ། noun main reason, 
real cause 
ཁུངས་ཅན། adj. purposeful, 
resourceful, meaningful, 
weighty, assertive 
ཁུངས་བརྗོད། noun qualification 
ཁུངས་གཏུགས། noun reference 
ཁུངས་གཏུགས་དཔེ་དེབ། noun 

reference book 
ཁུངས་རྟེན་དཔེ་དེབ། noun 

reference book 
ཁུངས་རྟེན་མེདཔ། adj. 

unsupported 
ཁུངས་རྟེན ་ཚིག noun quotation 
ཁུངས་སྟོན། noun demonstration 
ཁུངས་སྟོན་དངོས་པོ། noun exhibit 
ཁུངས་བརྟེན། verb (fut., pst.) prs. 

རྟེན། imp. རྟེན། refer 
ཁུངས་ཐུབ། noun durable, 
valuable, lasting 
ཁུངས་ཐོན། noun exposure 
ཁུངས་དོན། noun reason, purpose 
ཁུངས་དོན་མེད་པ། adj. mumbo-
jumbo 

ཁུངས་དག noun classic, 
authentic, pure, genuine, 
accurate, valid 
ཁུངས་དག་ར་སོད། noun 

authentication 
ཁུངས་དང་ལྡན་པ། adj. well 
founded 
ཁུངས་དང་ལྡན་ཧེང༌། adj. reliability 
ཁུངས་ལྡན། adj. authentic, 
rational, reliable, worthy, 
justifiable 
ཁུངས་ལྡན་རྩིས་རིག noun theorem 
ཁུངས་དཔྱད། verb (fut., prs., pst., 

imp.) appraisal 
ཁུངས་མ་ཆོད་པ་་དད་པ། noun 

blind faith 
ཁུངས་མེད། adj. baseless, 
meaningless, without 
substance, futile, absurdity, 
crap, dead, dead loss, 
frivolous, idle, nonsense, 
rotten, vanity, demeaning, 
drivel, fatuous, feeble, 
groundless, hopeless, 
irrelevant, pointless, valueless, 
ludicrous, lame, senseless, 
tripe 
ཁུངས་མེད་སྐྱོན་བཙུགས། noun false 
allegation 
ཁུངས་མེད་གློག་བརྙན། noun slush 
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ཁུངས་མེད་གཏམ། noun platitude 
ཁུངས་མེད་དོན་མེད། noun mumbo-
jumbo 
ཁུངས་མེད་པ། adj. lark, 
ludicrousness, rot, fruitlessly, 
vainly, unjustified 
ཁུངས་མེད་བློ། noun rubbish 
ཁུངས་མེད་མི། noun junk, trash, 
nobody 
ཁུངས་མེད་བརྩི་བ། verb (fut.) prs. 

རྩི། pst. བརྩིས། imp. རྩིས། 
dismiss, dismissal 
ཁུངས་མེད་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) mock, ridicule, 
belittle, underplay 
ཁུངས་མེད་སབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) drivel 
ཁུངས་བཙན། noun pure, genuine, 
accurate, classic, authentic 
ཁུངས་ཡིག noun liner note  
ཁུངས་ཡོད། adj. assertive, 
validation 
ཁུངས་བཤད། noun elucidation 
ཁུངས་བཤད་འབྲི་་ོམ། noun 

descriptive essay, explanatory 
essay 
ཁུངས་གསལ། noun transparency 
ཁུངས་གསལ་ཅན། adj. coherent 

ཁུར་ཆ། noun baggage, luggage, 
freight, load 
ཁུར་ཆ་བཀལ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) load, laden 
ཁུར་ཆ་མང་དྲགས། adj. overloaded 
ཁུར་ཆ་བཙུགས་ས། noun stowage 
ཁུར་ཆེན། noun cumbersome 
ཁུར་ཚད། noun load  
ཁུར་ཤིང༌། noun roof rack, 
rucksack 
ཁེ། noun  རྒུད། གྱོང་། profit, 
benefit 
ཁེ་ཀོ། noun strength, energy, 
muscle, vim 
ཁེ་ཀོ་ཅན། adj. strong, sturdy, 
tough, energetic, lusty, red 
blooded 
ཁེ་ཀོ་ཡོད་མི། noun energetic 
ཁེ་གྱོང། noun benefit 
ཁེ་གྱོང་པ། noun stakeholder 
ཁེ་རྒུད། noun  ཁེ་གུད།  
ཁེ་ཕམ། profit and loss 
ཁེ་རྒུད་མ་བཏུབ་པ། adj. 

disadvantage 
ཁེ་ཅན། adj. beneficial 
ཁེ་ཏོག་ཏོ། adj. cheap, 
inexpensive, dirt cheap, gift, 
giveaway 
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ཁེ་ཐོན། noun  ཁེ་འབབ། 
proceeds 
ཁེ་འཐུས། noun bonus, royalty 
ཁེ་འཐོབ། verb (fut., prs.) pst. 

ཐོབ། earn 
ཁེ་དོན་ཉེན་མཆོང་། noun gamble 
ཁེ་བདག noun proprietor 
ཁེ་འདོད་ཆེ་བ། adj. commercial 
ཁེ་སྤོགས། noun make profit, gain 
ཁེ་ཕན། noun advantage, benefit, 
gain, benison, compensation, 
end, good, interest, mileage, 
spoil 
ཁེ་ཕན་ཅན། adj. advantageous, 
beneficial, gainful 
ཁེ་ཕན་་ག་སོད། noun conflicts of 
interest 
ཁེ་ཕན་ཐོབ་པ། verb (pst.) fut. 

འཐོབ། 
prs. འཐོབ། reap, benefit 
ཁེ་ཕན་ཐོབ་མི། noun beneficiary 
ཁེ་ཕན་བྱིན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) active trading 
ཁེ་ཕན་བྱུང་བ། verb (pst.) fut. 

འབྱུང་། 
prs. འབྱུང་། reap, benefit 
ཁེ་ཕན་ལེན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) benefit, passive 
trading 

ཁེ་ཕན་ཧེང་སྐལ། noun bonus 
ཁེ་ཕམ། noun  ཁེ་རྒུད། profit 
and loss 
ཁེ་དབང༌། noun concession, 
privilege, title 
ཁེ་དབང་འགལ་སྐྱོན། noun breach 
of privileges  
ཁེ་འབབ། noun  ཁེ་ཐོན། 
proceeds, profit, gain 
ཁེ་འབབ་ཅན། adj. economic 
ཁེ་སོམ། noun lucrative 
ཁེ་སོམ་ཐོན་ཁུངས། noun 

gold mine 
ཁེ་མ་རྒུད། noun breakeven 
ཁེ་མེད། noun non-profit, 
profitless, uneconomical, 
unprofitable, unproductive 
ཁེ་མེད་རྒུད་མེད། noun breakeven 
ཁེ་བཙངོ༌། noun close out 
ཁེ་ཚད། noun profit margin 
ཁེ་ཚོང༌། noun speculation 
ཁེ་ཚོང་འཐབ་མི། noun speculator 
ཁེ་ཡོད། noun profitable 
ཁེ་ཡོདཔ། adj. profitable, 
beneficial 
ཁེ་རེ་་ཉེན་ལཱ། noun gamble 
ཁེ་ཧེང༌། adj. cheapness 
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ཁེངས་ཁ། noun language spoken 
by Khengpa  
ཁེངས་དྲེགས། noun haughtiness, 
pride, pomposity  
ཁེངས་དྲེགས་ཅན། adj. arrogant, 
haughty 
ཁེངས་པ། noun arrogance, pride 
ཁེངས་སེམས། noun boastfulness, 
arrogance, conceit 
ཁེངས་སེམས་ཅན། adj. 

presumptuous 
ཁེན་གོང༌། noun wing collar 
ཁེན་ཇ། noun shirt, jersey 
ཁེན་ཇ་ལག་རྡུམ། noun T-shirt 
ཁེན་ཞྭ། noun hood  
ཁེབ་ས། noun  གྱོང་རྒུད། gain, 
profit, benefit, earnings, 
margin, saving, spoil, 
proceeds, return 
ཁེབ་ས་བགོ་བཤའ། noun profit-
sharing 
ཁེབ་ས་ངེས་ཏིག noun net profit  
ཁེབ་ས་ངོ་མ། noun net profit 
ཁེབ་ས་ཅན། adj. lucrative, 
profitable 
ཁེབ་ས་འཐོབ་པ། verb (fut., prs.) 

pst. ཐོབ། profit 
ཁེབ་ས་སོམ་ཟ་མི། noun profiteer 

ཁེབ་ས་སོམ་བཟོ་མི། noun money 
maker 
ཁེབ་ས་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) pay 
ཁེབ་ས་འོང་འབབ། noun earnings 
ཁེབ་ས་གསོལ་ར། noun bonus 
ཁེབས། noun cover, carpet, 
covering, dust sheet, loose 
cover, sheet 
ཁེབས་གོས། noun smock 
ཁེབས་ཅུང༌། noun coverlet 
ཁེབས་གདན། noun mat 
ཁོ། pron. he, him 
ཁོ་ཐག་ཆད། verb (fut., prs., pst., 

imp.) despondency, despair, 
loss hope 
ཁོ་ན། adj. solely, only, 
exclusively, all, out-and-out, 
simply 
ཁོ་ར་རང༌། adv. per se 
ཁོག་ཆུང༌། noun shallow 
ཁོག་སོྟང་། noun hollow, empty, 
unfilled 
ཁོག་ནག noun wicked 
ཁོག་ནད། noun disease of 
internal organs 
ཁོག་པ། noun 1 belly (ཕོཝ།) 
2  mind (སེམས།) 
ཁོག་པ་ཆུང་ཀུ། noun squeamish 
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ཁོག་པ་སོམ། noun equable, thick-
skinned 
ཁོག་པ་ཡངས་དྲགས། adj. tolerant 
ཁོག་ཡངས། adj. patience, 
tolerance, benevolence 
ཁོག་རུལ། noun evil, corrupt, 
immoral 
ཁོགཔ་རྒྱ་ཆེ་དྲགས། adj. open-
minded  
ཁོགཔ་ཡངས་དྲགས། adj. broad-
minded, liberal 
ཁོང་། pron. 1 they, them (གང་ཟག་
གསུམ་པ།) 2  internal parts of 
the body (ཁོག་པ།) 
ཁོང་སྐྱུག noun vomit 
ཁོང་ཁྲོ། noun rage, anger, fury, 
ire, outrage, scowl, snarl, stink, 
resentment, warpath 
ཁོང་ཁྲོ་ཅན། adj. angry, ill-
tempered, ireful 
ཁོང་ཁྲོ་ལོང་བཅུག་པ། verb 

exasperate, incense, spite 
ཁོང་ཁྲོ་ལོང་སི་སི། adj. infuriating 
ཁོང་ཁྲོ་ལོངས་ལོངསམ། noun 

indignant  
ཁོང་ཁྲོ་སོང་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) anger, irritate, 
annoy, provoke, enrage, 
exasperate, infuriate, rile 

ཁོང་ཁྲོ་སོང་བྱེད། noun provocative 
ཁོང་ཁྲོ་སོང་མི། noun provoker 
ཁོང་ཁྲོས། verb (fut., prs., pst., 

imp.) fray, irritation, flip, rage, 
inflame, indignation, 
infuriation 
ཁོང་ཆ་ཁྱབ། pron. they 
ཁོང་ཆུད། verb (fut., prs., pst.) 

comprehend, thoroughly 
ཁོང་ཆུབ། noun enlightenment 
ཁོང་ནག noun wicked 
ཁོང་དཔྱད། noun ultrasound 
ཁོང་རྩུབ། noun cruel-hearted 
ཁོང་ར། pron. themselves 
ཁོངས་གཏོགས། noun affiliation, 
association, inclusion 
ཁོངས་བསྡུ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) assimilate, belong, 
embody, include, incorporate, 
pigeon-hole 
ཁོངས་བཙུགས། noun 

assimilation, incorporation 
ཁོད་ཀིན། noun  སྐུདཔོ། 
1 cousin brother (ཨ་ཞང་གི་བུ།) 
2  brother-in-law (སྐུདཔོ།) 
ཁོད་སྙོམས། noun plain, level, 
even 
ཁོད་སྟོད་གྱོན་ཆས། noun pullover 
ཁོད་སད། noun hindquarters  
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ཁོད་སད་ཁ་ཐུག noun nether 
region  
ཁོད་སད་གྲིབ་ནད། noun paraplegic 
ཁོད་སད་གྲིབ་མི། noun paraplegia 
ཁོད་སི་སི། adj.  ཚ་ཏོག་ཏོ། 
cold, chilly, bitter, freezing, 
frozen, icy, nippy, wintry, 
stone cold 
ཁོདམ། adj.  ཁོདམ། cold, 
chill 
ཁོམ། verb (fut., prs., pst.) free, 
leisurely 
ཁོར་ཡུག noun circumference, 
surrounding, environment 
ཁོལ་ཁོལཝ། adj. boiled water 
ཁྭ་ཏ། noun rook 
ཁྱ་རྒོད། noun eagle 
ཁྱ་རྒོད་ཕྱུ་གུ། noun eaglet 
ཁྱ་རེ་ཁྱོ་རེ། adj. wobble 
ཁྱད། noun matter 
ཁྱད་དངོས། noun variant 
ཁྱད་ཅན། adj. special 
ཁྱད་ཅན་ཕོ། noun superman 
ཁྱད་ཅན་མོ། noun superwoman 
ཁྱད་བཅུད། noun value 
ཁྱད་བཅོས། noun special effects 
ཁྱད་ཆོད། verb (fut., prs., pst.) 

representative 

ཁྱད་ཆོས། noun characteristic, 
aspect, attribute, beauty, ethos, 
glamour, glitter, lineaments, 
shape, signature, strain, 
property, point, quality, 
nonentity, credential, value, 
feature, peculiarity 
ཁྱད་ཆོས་གཅིག་མཚུངས། noun 

coterminous 
ཁྱད་ཆོས་ཐ་དད། noun dichotomy 
ཁྱད་ཆོས་སྣ་ཚོགས། noun various 
ཁྱད་ཆོས་མ་འདྲཝ། noun cachet 
ཁྱད་ཆོས་ཚང་བ། verb (fut., prs., 

pst.) qualify, fully-fledged 
ཁྱད་ཆོས་བཟང་པོ། noun cachet, 
selling point 
ཁྱད་བརྗོད། noun attribute 
ཁྱད་བརྗོད་བ་ཚིག noun predicate 
ཁྱད་མཉམ། noun balance 
ཁྱད་མཐོ། noun hi-tech  
ཁྱད་མཐོའི་འཕྲུལ་རིག noun hi-tech  
ཁྱད་འཐུས། noun honorarium  
ཁྱད་དུ་འཕགས་པ། adj. distinction, 
distinguished, divine, 
eminence, exalted, excel, 
excellence, fine, gem, golden, 
magnificence, nobility, 
outstanding, pre-eminence, 
prime, remarkable, sanctity, 
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superior, terrific, tip-top, 
tremendous, ultimate, unusual, 
world-beater, capital, classic 
ཁྱད་ལྡན། adj. eminent 
ཁྱད་ལྡན་ཁྲིམས་ཀྱི་མཁས་མཆོག 
noun eminent jurist 
ཁྱད་ལྡན་མི་ངོ། noun eminent 
person 
ཁྱད་བསྡུར། noun comparison 
ཁྱད་ནུས་ཆེ་ཏོག་ཏོ། adj. compact 
ཁྱད་གནད། noun feature 
ཁྱད་རྣམ། noun feature, 
characteristic, attribute, shape, 
style, type, property, point, 
quality 
ཁྱད་རྣམ་ཅན། adj. distinct 
ཁྱད་སྣང་ཅན། adj. dimensional 
ཁྱད་པར། adj. contrast, 
difference, distinction, 
differential, discrepancy, 
dissimilarity, gap, gulf, 
imbalance, trade deficit, 
peculiarity, variance, variation, 
excel, vary 
ཁྱད་པར་ཅན། adj. excellent, 
special, unique, eminent, 
striking, sweeping 
ཁྱད་པར་རྗོད་བྱེད། noun 

predicative 

ཁྱད་པར་ཐོན་པ། verb (pst.) fut. 

འཐོན། 
prs. འཐོན། contrast, range 
ཁྱད་པར་ཕྱེ་བ། verb (fut., prs.) pst. 

ཕྱེས། imp.ཕྱེས། contrast, 
differentiate, distinguish, 
compare 
ཁྱད་པར་བ། adj. executive 
ཁྱད་པར་སོམ། adj. chasm, 
sweeping 
ཁྱད་པར་མེད་པ། adj. indifference, 
irrespective of, immaterial, 
indifferent, vanilla 
ཁྱད་པར་རིག་་ལ། noun 

qualification 
ཁྱད་པར་རིག་་ལ་ཅན། adj. 

exponent 
ཁྱད་པར་གསལ་བརྗོད། noun 

predication 
ཁྱད་དཔེ། noun representative 
ཁྱད་འཕགས། adj. distinction, 
distinguished, divine, 
eminence, exalted, excel, 
excellence, fine, gem, golden, 
magnificence, nobility, 
outstanding, pre-eminence, 
prime, remarkable, sanctity, 
superior, terrific, tip-top, 
tremendous, ultimate, unusual, 
world-beater, capital, classic 
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ཁྱད་འཕགས་གོ་གནས། noun sir 
ཁྱད་འཕགས་ཅན། adj. excellent, 
exceptional, magnificent, 
sparkling, sterling, sublime, 
super, superb, superlative, top-
notch, world-class 
ཁྱད་འཕགས་དུས་ཆེན། noun jubilee  
ཁྱད་འཕགས་ཕོ་སྐྱེས། noun 

superman 
ཁྱད་འཕགས་མིང ་ཅན། noun 

laureate  
ཁྱད་འཕགས་མོ་སྐྱེས། noun 

superwoman 
ཁྱད་འཕགས་རིག་་ལ། noun 

virtuosity 
ཁྱད་འཕགས་རིག་་ལ་ཅན། adj. 

virtuoso 
ཁྱད་འཕགས་ལཱ་ཤུལ། noun 

masterpiece 
ཁྱད་དབང། noun prerogative  
ཁྱད་དབང་སོད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) vouchsafe 
ཁྱད་དབང་ཕུལ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) vouchsafe 
ཁྱད་དབྱེ། noun disparity 
ཁྱད་མེད། adj. it does not matter, 
it makes no difference 
ཁྱད་་ལ། noun special skill, 
expertise, virtuosity 

ཁྱད་་ལ་ལྡན་པ། adj. virtuoso 
ཁྱད་ཚང༌། noun credentials, 
institution 
ཁྱད་ཚད། noun margin, 
qualification, eligibility 
ཁྱད་ཚད་མ་ལྡན་པ། adj. 

disqualification  
ཁྱད་ཚད་ལས་འགལ་བ། adj. 

disqualified 
ཁྱད་ཚབ། noun behalf, cover, 
representation 
ཁྱད་ཚིག noun modifier, 
adjective 
ཁྱད་མཚར་ཅན། adj. prodigious 
ཁྱད་ཟུར། noun nuance  
ཁྱད་ཡོན། noun honorarium, 
qualification 
ཁྱད་ཡོན་ཐོ། noun curriculum 
vitae 
ཁྱད་གཡོག noun profession 
ཁྱད་རིག noun profession, 
professional 
ཁྱད་རིག་ཅན། adj. professional 
ཁྱད་རིག་མེདཔ། adj. 

unprofessional, unskilled 
ཁྱད་རིག་ལཱ། noun profession, 
practice 
ཁྱད་ལཱ། noun profession 
ཁྱད་གསོད། noun disdain 
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ཁྱབ། verb (fut., prs., pst.) 

enough, waft, capture, 
colonize, diffuse, cover, dot, 
span, spread, extend, swallow, 
prevail, permeate, pervade, 
clad, bathed 
ཁྱབ་ཁོངས། noun expanse, orbit, 
sphere, catchment area 
ཁྱབ་ཁྱབཔ། adj. teeming 
ཁྱབ་བསྒྲགས། noun  བཀའ་ཁྱབ། 
announcement, notification, 
advert, advertisement, circular, 
proclamation, promulgation, 
pronouncement, plug 
ཁྱབ་བསྒྲགས་ཞལ་འཛོམས། noun 

news conference  
ཁྱབ་བསྒྲགས་ཡིག་ཆུང། noun flyer 
ཁྱབ་ཆེ་ཏོག་ཏོ། adj.  ནོན་ཆེ་ཏོག་
ཏོ། widespread, covering a 
large area 
ཁྱབ་ཆེ་བ། adj. prevalence 
ཁྱབ་ཆེན་པ།ོ adj. expansive 
ཁྱབ་ཆེ་་ཚིག noun catchphrase 
ཁྱབ་གདལ། noun diffusion, 
permeation, ramification, 
pervasion 
ཁྱབ་གདལ་ཆེ་བ། noun epidemic 
ཁྱབ་བརྡལ། noun pervasiveness 

ཁྱབ་སྤེལ། noun  བཀྲམ་སྤེལ། 
བགོ་བཀྲམ། spread, notification, 
circular, dissemination, 
promotion, promulgation, 
propagation 
ཁྱབ་སྤེལ་འབད་མི། noun promoter 
ཁྱབ་དབང་། noun jurisdiction, 
effect, in force 
ཁྱབ་དབང་སོད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) enforcement 
ཁྱབ་མ་ཚུགས་པ། adj. overlook 
ཁྱབ་མིང༌། noun byword 
ཁྱབ་ཚད། noun coverage, extent, 
span, spread, scope 
ཁྱབ་ཚལ། noun runner 
ཁྱབ་ཚིག noun byword, dictum 
ཁྱབ་ཚུགས་པ། adj. reachable, 
ramant 
ཁྱམ་ཁྱོམ། adj. unsteady, stagger, 
wobble 
ཁྱམས་ར། noun court, yard 
ཁྱལ། noun  ཁྲལ། tax, levy 
ཁྱལ་འཐུས་འུར་ལཱ། noun labour 
contribution in lieu of tax 
ཁྱལ་ཚབ། noun substitute tax 
payer 
ཁྱལ་གསར། noun new settler 
ཁྱལཔ། noun tax payer 
ཁྱི། noun dog, canine  
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ཁྱི་སྐད། noun bark 
ཁྱི་ཁྱིམ། noun kennel 
ཁྱི་ཆུང༌། noun toy 
ཁྱི་ཕྲུག noun toy, puppy 
ཁྱི་མོ། noun bitch 
ཁྱི་ཚང༌། noun kennel 
ཁྱིམ། noun  གཟིམ་ཅུང་། 
house, home, door 
ཁྱིམ་བཀོད། noun house design  
ཁྱིམ་རྐུན། noun burglar, 
housebreaking, burglary 
ཁྱིམ་འཁོར་རྩྭ་ཐང༌། noun parkland 
ཁྱིམ་གྱི་མཐའ་སྐྱོང༌། noun 

housekeeping  
ཁྱིམ་གྱི་འཛིན་སྐྱོང༌། noun 

housekeeping  
ཁྱིམ་གྱི་ཨམ། noun housewife  
ཁྱིམ་གྱི་ཨར་རྐུན། noun burglar, 
housebreaking, burglary 
ཁྱིམ་གྲུ། noun houseboat  
ཁྱིམ་ཅུང་། noun shanty, cottage, 
small house, closet, box, cabin 
ཁྱིམ་བཅད། noun partition 
ཁྱིམ་བཅོམ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) burgle 
ཁྱིམ་ཆས། noun building material 
ཁྱིམ་ཆས་ཚོང་ཁང་། noun hardware 
store 

ཁྱིམ་ཆས་རག་རོ། noun lumber  
ཁྱིམ་ཆུང༌། noun shanty, cottage, 
small house, closet, box, cabin 
ཁྱིམ་ཆུང་བདག་པོ། noun cottager 
ཁྱིམ་ཆུང་གསང་སོད། noun 

outhouse  
ཁྱིམ་ཇག noun burglar, 
housebreaking, burglary 
ཁྱིམ་ཉོ་མི། noun homebuyer  
ཁྱིམ་གཉིས་པ། noun second home 
ཁྱིམ་སོྟངམ། noun empty house, 
vacant flat 
ཁྱིམ་ཐབ། noun married couple, 
husband and wife 
ཁྱིམ་ཐོག noun spire, roof, storey 
ཁྱིམ་ཐོག་སྒོ་ར། noun lych-gate  
ཁྱིམ་ཐོག་གཅིགམ། noun bungalow 
ཁྱིམ་ཐོག་གཉིསམ། noun duplex 
ཁྱིམ་ཐོག་ཟླ་གམ། noun vault 
ཁྱིམ་ཐོག་ཤིང་ཆ། noun rafter 
ཁྱིམ་དོྲད་ཉམས་ཅན། noun snug 
ཁྱིམ་གདང་འབྱེལམ། noun terrace 
ཁྱིམ་གདོང༌། noun facade 
ཁྱིམ་མདུན། noun facade 
ཁྱིམ་སྡེ་་དོ་དམ། noun house 
captain  
ཁྱིམ་སྡེ་་སོབ་དཔོན། noun 

housemaster  
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ཁྱིམ་ནང་སོད་མི། noun homebody, 
housebound, occupant 
ཁྱིམ་ནང་བཟོ་བཟཝོ། noun home-
made  
ཁྱིམ་ནང་ལོག་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) homecoming  
ཁྱིམ་པ། noun layman, house-
holder 
ཁྱིམ་སྤངས་པ། noun ascetic 
ཁྱིམ་བ། noun fowl, poultry 
ཁྱིམ་བར་ལམ་ཆུང༌། noun alley 
ཁྱིམ་འབྲེལ་གནད་དོན། noun 

household affair 
ཁྱིམ་སོམ། noun mansion 
ཁྱིམ་སྦྲགས་ས་ཁོངས། noun 

premise 
ཁྱིམ་མེད་པ། adj. homeless  
ཁྱིམ་གཙོ་གཉིསམ། noun duplex 
ཁྱིམ་བཙནོ། noun house arrest  
ཁྱིམ་ཚང༌། noun neighbour, 
neighbourhood, next door 
ཁྱིམ་ཚོགས། noun complex 
ཁྱིམ་ཚོང་འཐབ་མི། noun developer 
ཁྱིམ་མཚེས། noun neighbour, 
next door, neighbourhood 
ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ། noun 

neighbouring country 

ཁྱིམ་བཟོ། noun 1 house design, 
architecture (བཀོད་པ།) 2  house 
construction(ཁྱིམ་རྐྱབ།) 
ཁྱིམ་བཟོ་བ།ོ noun house builder, 
house designer 
ཁྱིམ་བཟོ་ཚོགས་པ། noun building 
society 
ཁྱིམ་བཟོ་རིག་པ། noun 

architecture 
ཁྱིམ་བཟོའི་ཅ་ཆས། noun building 
material 
ཁྱིམ་རིང༌། noun pile 
ཁྱིམ་རིངམོ། noun skyscraper 
ཁྱིམ་རོ་ཁོག noun hovel  
ཁྱིམ་རོགས། noun room-mate, 
housemate 
ཁྱིམ་ལཱ། noun home-work, 
assignment, outwork, prep 
ཁྱིམ་ས། noun plot 
ཁྱིམ་སྲུང་རོ་ཁྱི། noun guard dog 
ཁྱིམ་སྲུངཔ། noun  ཁང་གཉེར། 
caretaker, house-keeper 
ཁྱིམ་གསརཔ། noun new building, 
new house 
ཁྱིམ་ཨང་། noun house number 
ཁྱིར་ཁྱིར། adj. circular 
ཁྱིར་་། noun goggle 
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ཁྱུ། noun  རུ་ཁག flock, herd, 
swarm, group, cubit, fleet, 
regiment 
ཁྱུ་བདའ། noun herd  
ཁྱུ་འཕུར། noun flight 
ཁྱུ་ཚོགས། noun swarm, pack 
ཁྱུག་ཁྱུག་ལྡེམ་ལྡེམ། adj. lissom 
ཁྱུང་། noun garuda 
ཁྱུང་སེང༌། noun griffin 
ཁྱེད། pron.  you (plural) 
ཁྱེད་ག་ར། pron.  you-all 
ཁྱེད་ཆ་ཁྱབ། pron.  you-
all 
ཁྱོ་མང་བསྟེན་སོྲལ། noun 

polyandry 
ཁྱོད། pron.  སྐུ་ཉིད། you 
(singular) 
ཁྱོད་ཅག་ང་ཅག noun language 
spoken in some parts of 
Lhuntse, Mongar, 
Tashiyangtse and Tashigang 
ཁྱོད་ར། pron. yourself 
ཁྱོད་ར་རང༌། pron. yourself 
ཁྱོན། noun expanse 
ཁྱོན་བསོམས། noun grand total, 
total 
ཁྱོན་ཡངས། noun voluminous 

ཁྱོསམ། noun  ཕྱག་མཇལ། 
gift, present 
ཁྲ། noun 1 stripe (ཐིག་རིས།) 
2  falcon (བ།) 
ཁྲ་བཀོད། noun mosaic, pattern 
ཁྲ་ཁྲ། adj. parti-coloured 
ཁྲ་གྲུབ་བཞིམ། noun check 
ཁྲ་ཅན་རས་ཆ། noun tweed 
ཁྲ་ཅེམ་ཅེ། adj. glittering, 
sparkling 
ཁྲ་ཅོམ་ཅོ། adj. colourful, starry 
ཁྲ་ཆུང༌། noun kestrel 
ཁྲ་རྟ། noun zebra 
ཁྲ་ཐིག noun fleck 
ཁྲ་ཐིག་ཅན། adj. dappled, flecked 
ཁྲ་དིང་དི། adj. starry 
ཁྲ་ནར་ན། adj. striped 
ཁྲ་རྣམ། noun pattern 
ཁྲ་བམོ། noun breed of cow 
ཁྲ་བོ། noun coloured, spotted, 
dappled, pied, variegated, 
patch 
ཁྲ་བྱིལ། noun mosaic 
ཁྲ་རས། noun streamer 
ཁྲ་རིས། noun grain, mosaic 
ཁྲ་ལམ། noun zebra crossing 
ཁྲ་ལམ་ལམ། adj. vivid, clear 
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ཁྲ་ཤིག་ཤི། adj. multicolour, 
striped 
ཁྲ་ཤེལ། noun stained glass 
ཁྲ་ཤོག noun streamer 
ཁྲ་གསོ་སྐྱོང༌། noun falconary 
ཁྲ་གསོ་པ། noun falconer 
ཁྲ་ལྷམ་ལྷམ། adj. vivid, clear 
ཁྲག noun  སྐུ་ཁྲག blood 
ཁྲག་དཀར་ཁམས་ཕྲན། noun 

leucocyte  
ཁྲག་དཀར་ནད། noun leukaemia  
ཁྲག་དཀར་དམར་ཁམས་ཕྲན། noun 

corpuscle 
ཁྲག་ཁམས་དཀར་ཁུ། noun lymph  
ཁྲག་ཁམས་དམརཔོ། noun 

haemoglobin 
ཁྲག་ཁོདམ། noun cold-blooded 
ཁྲག་ཁྲིག་ཆེན་པོ། num. trillion 
ཁྲག་རྔམ་ཅན། adj. bloodthirsty 
ཁྲག་ཉམས་ནད། noun anaemia 
ཁྲག་ཉུང་ནད། noun anaemia 
ཁྲག་བརྟག་མཁས་མཆོག noun 

haematologist 
ཁྲག་བརྟག་རིག་པ། noun 

haematology 
ཁྲག་དོྲད་ཅན། noun warm-
blooded 
ཁྲག་གདན། noun napkin  

ཁྲག་མདོག noun red 
ཁྲག་འདྲེན་སྦུབས་སོྟང༌། noun 

ventricle 
ཁྲག་སྡེ། noun blood group 
ཁྲག་དཔེ། noun blood sample 
ཁྲག་དཔྱད། noun blood test 
ཁྲག་བྱིན་མི། noun blood donor 
ཁྲག་འབབ། noun haemorrhage 
ཁྲག་་། noun artery, blood 
vessel, capillary, vein 
ཁྲག་་་གཙོ་བོ། noun aorta 
ཁྲག་ཚིགས། noun blood clot 
ཁྲག་ཚིལ། noun thrombosis 
ཁྲག་མཛོད། noun blood bank 
ཁྲག་འཛིན་ནང་ཆ། noun valve 
ཁྲག་རས། noun napkin  
ཁྲག་རླུང་། noun blood pressure, 
apoplexy, biliousness 
ཁྲག་རླུང་རྒྱུན་ལམ། noun tube 
ཁྲག་རླུང་ཅན། noun apoplectic 
ཁྲག་ལམ། noun blood vessel, 
capillary, jugular 
ཁྲག་ལོང༌། verb(fut., prs.) pst. 

ལོངས། imp. ལོངས། 
exasperation, indignation, 
outrage, rage, resentment 
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ཁྲག་ལོང་སི་སི། adj. diabolical, 
exasperating, irksome, 
outrageous 
ཁྲག་ཤུགས། noun blood pressure 
ཁྲག་ཤུགས་འཇལ་ཆས། noun 

kymograph 
ཁྲག་ཤུགས་མཐོ་དྲགས། adj. 

hypertension  
ཁྲག་ཤེད། noun blood pressure 
ཁྲག་ཤོར། noun haemorrhage 
ཁྲག་ཤོར་ནད། noun haemophilia 
ཁྲག་ཤོར་ནདཔ། noun 

haemophiliac 
ཁྲག་བཤལ། noun bloodbath, 
dysentery 
ཁྲག་སེལ། noun dialysis 
ཁྲག་སོང༌། verb (fut., prs., pst., 

imp.) anger 
ཁྲག་སོང་བ་སོད། noun nuisance  
ཁྲག་ལོྷང་། noun irritate, provoke, 
infuriation 
ཁྲབ། noun armour 
ཁྲབ་རྩེདཔ་གཙོ་བོ། noun star 
ཁྲམ། noun 1 record (ཐོ།) 
2  frame (པར་ཤིང་།) 
ཁྲམ་རིས། noun matrix, graph 
ཁྲམ་ཤིང༌། noun crucifixion 
ཁྲམ་གསད། noun crucify 

ཁྲལ། noun tax 
ཁྲལ་དགོངས་ཡངས། noun tax 
break 
ཁྲལ་ཉུང༌། noun tax dodge 
ཁྲལ་ཉུང་བཏབ་མི། noun tax 
dodger 
ཁྲལ་ཉུང་བཏབ་ས། noun tax haven 
ཁྲལ་རྟགས། noun revenue stamp 
ཁྲལ་འཐེབ། noun surcharge, 
additional tax 
ཁྲལ་བསྡུ་ཐངས། adj. taxation 
ཁྲལ་བསྡུ་མི། noun tax collector 
ཁྲལ་བསྡུ་ལེན། noun collect tax 
ཁྲལ་པ། noun taxpayer 
ཁྲལ་ཕབ་ཆ། noun tax-deductible 
ཁྲལ་ཕོག་མི། noun dutiable 
ཁྲལ་འབབ། noun tax return, 
revenue, tax 
ཁྲལ་མ་ཕོགཔ། adj. tax-exempt 
ཁྲལ་མེད། adj. duty-free 
ཁྲལ་མེད་དངུལ་སོད་ཐངས། adj. tax 
shelter 
ཁྲལ་མེད་ཚོང་འབྲེལ། noun free 
trade 
ཁྲལ་དམག noun conscript 
ཁྲལ་ཚད། noun tax bracket, tax 
rate 
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ཁྲལ་ཚབ། noun substitute tax 
payer 
ཁྲལ་ཟུར། noun tax evasion 
ཁྲལ་ཡངས། noun tax-free, tax 
exempt 
ཁྲལ་ཡངས་ཆག noun tax relief 
ཁྲལ་ལུགས། noun taxation 
ཁྲལ་གསར། noun new settler 
ཁྲི། num. ten thousand (གྱངས་ཁ་་
མིང་།) noun seat, throne (སྟེགས།) 
ཁྲི་ཁུག noun traditional 
drawstring bag 
ཁྲི་ཁེབས། noun throne cover, 
seat cover 
ཁྲི་འགྲིགས། noun settled, 
reconciled, rapprochement 
ཁྲི་སྒྲིག་མི། noun negotiator  
ཁྲི་སྒྲོམ། noun ottoman 
ཁྲི་མངའ་གསོལ། noun coronation, 
enthronement 
ཁྲི་མངའ་གསོལ་ཉིནམ། noun 

coronation day, day of 
enthronement 
ཁྲི་སྟེགས། noun seat 
ཁྲི་ཐགས། noun loom 
ཁྲི་གདུགས། noun sun 
ཁྲི་འདོན། noun accession, 
enthronement, installation 

ཁྲི་འདོན་རྒྱལ་སྲས། noun Crown 
Prince 
ཁྲི་འདོན་དུས་ཆེན། noun 

coronation day, day of 
enthronement 
ཁྲི་འདོན་མཛད་སྒོ། noun 

inauguration, investiture 
ཁྲི་འདོན་སྲས་མོ། noun Crown 
Princess 
ཁྲི་ཕྲག num. ten thousand 
ཁྲི་བར་ལམ། noun gangway 
ཁྲི་འབབ། verb (fut., prs., imp.) 

pst. བབས། unseat, dethrone, 
abdicate 
ཁྲི་འབབ་མི། noun abdicator 
ཁྲི་མུན། noun dungeon, prison 
ཁྲི་འཛིན། noun chairman, 
chairperson 
ཁྲི་འཛིན་གོ་གནས། noun 

chairmanship 
ཁྲི་འཛིན་ཕོ། noun chairman 
ཁྲི་འཛིན་མིང་གནས། noun 

chairmanship 
ཁྲི་འཛིན་མོ། noun chairwoman 
ཁྲི་ཟུར། noun former, retiree 
ཁྲི་ཟུར་པ། adj. emeritus 
ཁྲི་བཟོ། noun settlement 
ཁྲི་བཟོ་མི། noun mediator 



ཁ 

ཁྲི་འུར། 85 ཁྲིམས་འགལ་ན་ཆུང༌། 

 85  

ཁྲི་འུར། noun dispute, deadlock 
ཁྲི་རབས། noun reign, succession 
ཁྲིད། noun  བཀའ་ཁྲིད། 
discourse, teaching, 
transmission 
ཁྲིད་ལུང་། noun oral transmission 
and explanation 
ཁྲིམས། noun  བཀའ་ཁྲིམས། 
law, rule, justice, dictate, 
legislation 
ཁྲིམས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ། noun warrant, 
court order 
ཁྲིམས་ཀྱི་སྐད་ཡིག noun legalese  
ཁྲིམས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས། noun legal 
jurisdiction 
ཁྲིམས་ཀྱི་མཁས་མཆོག noun jurist 
ཁྲིམས་ཀྱི་གྲོགས་རམ། noun legal 
aid  
ཁྲིམས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད། noun verdict 
ཁྲིམས་ཀྱི་ཐ་སྙད། noun legalese  
ཁྲིམས་ཀྱི་ཚད་གཞི། noun 

normative  
ཁྲིམས་ཀྱི་མཛད་རིམ། noun 

proceedings 
ཁྲིམས་ཀྱི་རིང་ལུགས། noun legal 
system, rule of law  
ཁྲིམས་ཀྱི་ལག་ལེན། noun legal 
proceeding  

ཁྲིམས་ཀྱི་ལམ་ལུགས། noun legal 
system  
ཁྲིམས་བཀལ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) penalize, punish 
ཁྲིམས་སྐྱབས། noun ward 
ཁྲིམས་སྐྱོང་ལས་སྡེ། noun law 
enforcement agency, law 
enforcement body 
ཁྲིམས་སྐྱོང་ལྷན་སྡེ། noun judiciary  
ཁྲིམས་ཁང་། noun court 
ཁྲིམས་ཁང་བཀའ་རྒྱ། noun 

injunction 
ཁྲིམས་ཁང་གོང་མ། noun High 
Court  
ཁྲིམས་ཁང་དོ་དམ། noun bailiff 
ཁྲིམས་ཁྲི། noun bench 
ཁྲིམས་གྲོལ། noun release on 
completion of prison term  
ཁྲིམས་དགག་ལམ་ལུགས། noun 

obstructionism  
ཁྲིམས་འགལ། noun illegal, illicit, 
breach, contravention, crime, 
violation, illegality, unlawful 
ཁྲིམས་འགལ་ངན་ཚོགས། noun 

mafia 
ཁྲིམས་འགལ་བརྟག་དཔྱད་རིག་པ། 
noun criminology 
ཁྲིམས་འགལ་ན་ཆུང༌། noun 

juvenile delinquent  
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ཁྲིམས་འགལ་བ། noun criminal 
ཁྲིམས་འགལ་འབད་མི། noun 

defaulter, violator, gangster, 
offender 
ཁྲིམས་འགལ་ཚོང་སྒྱུར། noun black 
market 
ཁྲིམས་འགལ་ཚོང་པ། noun 

smuggler 
ཁྲིམས་འགལ་ལཱ། noun illegal 
activity 
ཁྲིམས་རྒྱབ་མེད་མི། noun outlaw 
ཁྲིམས་གཅོད། noun conviction 
ཁྲིམས་གཅོད་ཁྲམ་ཤིང༌། noun rack 
ཁྲིམས་གཅོད་གྲུབ་པ། adj. 

convicted 
ཁྲིམས་འཆལ་ངང་ཚུལ། noun 

amorality 
ཁྲིམས་སྙོམས། noun equal justice, 
fair judgment 
ཁྲིམས་གཏུགས། noun lawsuit, 
sue, arraignment, prosecute, 
litigant 
ཁྲིམས་གཏུགས་འབད་མི། noun 

litigant, plaintiff 
ཁྲིམས་རྟགས། noun judicial 
stamp, legal stamp 
ཁྲིམས་་ར་ལག་ལེན། noun legal 
action  
ཁྲིམས་བསྟུན། noun legality, legit 

ཁྲིམས་ཐོག adv. legally, lawful 
ཁྲིམས་མཐུན། noun lawful, 
legitimate, legality, right 
ཁྲིམས་མཐུན་གོ་གནས། noun legal 
status 
ཁྲིམས་མཐུན་དངུལ་ཀྲམ། noun 

legal tender  
ཁྲིམས་མཐུན་བསྟར་སདོ། noun legal 
action, legal proceedings 
ཁྲིམས་མཐུན་ཐོབ་དབང་། noun legal 
right  
ཁྲིམས་མཐུན་གནས་རིམ། noun 

status 
ཁྲིམས་མཐུན་དབང་འཛིན། noun 

statutory authority 
ཁྲིམས་མཐུན་མི་མང་ངལ་གསོ། noun 

legal holiday  
ཁྲིམས་མཐུན་མིན་པ། adj. unlawful 
ཁྲིམས་མཐུན་ཨ་ལུ། noun 

legitimate  
ཁྲིམས་འཐུས། noun compound, 
bail 
ཁྲིམས་དེབ། noun statute book, 
lawbook 
ཁྲིམས་དོན། noun legal, 
concerning law, clause 
ཁྲིམས་དོན་སྐད་ཡིག noun legalese  
ཁྲིམས་དོན་སྐུ་ཚབ། noun legal 
representative 
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ཁྲིམས་དོན་མཁས་མཆོག noun jurist 
ཁྲིམས་དོན་མཁས་པ། noun legal 
expert 
ཁྲིམས་དོན་གྲོས་དཔནོ། noun legal 
advisor 
ཁྲིམས་དོན་འགན་འཛིན་པ། noun 

notary  
ཁྲིམས་དོན་ཚོགས་ཆུང་། noun 

legislative committee 
ཁྲིམས་དོན་ཚོགས་པ། noun 

legislature  
ཁྲིམས་དོན་སོབ་སྦྱོང༌། noun 

jurisprudence  
ཁྲིམས་གདན། noun court fee 
ཁྲིམས་འདུན། noun court, court of 
law 
ཁྲིམས་འདུན་བསྐྱལ་བ། verb (fut., 

pst.) prs. སྐྱེལ། imp. སྐྱེལ། haul  
ཁྲིམས་ལྡན། noun lawful  
ཁྲིམས་སྡེ། noun judiciary 
ཁྲིམས་གནས། noun abide, 
adhere, obey 
ཁྲིམས་པང༌། noun pillory 
ཁྲིམས་དཔྱད། noun prosecution, 
judge, trial 
ཁྲིམས་དཔྱད་ཆ་མེད། noun mistrial 
ཁྲིམས་དཔྱད་རིག་པ། noun 

penology 
ཁྲིམས་སྤྱི། noun chief justice 

ཁྲིམས་སྤྱི་བློན་པ།ོ noun chief 
justice 
ཁྲིམས་བློན། noun law minister 
ཁྲིམས་འབྲེལ། noun judicial, 
judiciary-related 
ཁྲིམས་མེད། adj. lawless 
ཁྲིམས་མེད་རིང་ལུགས། noun 

anarchy 
ཁྲིམས་མེད་ལུང་མེད། noun anarchy, 
pandemonium 
ཁྲིམས་བཙུགས། noun imprison 
ཁྲིམས་་ོད། noun suit 
ཁྲིམས་་ོད་པ། noun lawyer, 
barrister, counsellor, solicitor 
ཁྲིམས་་མོ། noun legislation  
ཁྲིམས་་མོ་པ། noun lawmaker, 
legislator 
ཁྲིམས་་མོ་མི། noun lawmaker, 
legislator 
ཁྲིམས་ཚད། noun tariff, sentence 
ཁྲིམས་ཚིག noun legalese  
ཁྲིམས་འཛོལ། noun mistrial 
ཁྲིམས་ཞིབ་འདུས་ཚོགས། noun 

jury, tribunal 
ཁྲིམས་ཞིབ་འདུས་ཚོགས་འགོ་ཁྲིདཔ། 
noun foreman 
ཁྲིམས་ཞིབ་པ། noun attorney 
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ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ། noun 

tribunal 
ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་པ། noun 

tribunal, jury 
ཁྲིམས་ཞུ། noun plea 
ཁྲིམས་གཞུང། noun law of the 
land 
ཁྲིམས་བཟོ། noun legislation, 
law-making, passing 
ཁྲིམས་བཟོ་པ། noun lawmaker  
ཁྲིམས་བཟོ་དབང་འཛིན། noun 

legislative authority 
ཁྲིམས་བཟོ་མི། noun lawmaker, 
legislator 
ཁྲིམས་བཟོ་ཚོགས་སྡེ། noun senate 
ཁྲིམས་བཟོ་ཚོགས་སྡེ་་འཐུས་མི། 
noun senator 
ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་སྡེ། noun The 
Legislative, legislative body 
ཁྲིམས་ཡངས་ཆག noun 

commutation, scot-free 
ཁྲིམས་ཡིག noun law book, act, 
rule, code 
ཁྲིམས་ར། noun dock 
ཁྲིམས་ལས་འགལ་མི། noun 

lawbreaker, miscreant 
ཁྲིམས་ལས་དབྱེ་སྡེ། noun judiciary 
cadre 

ཁྲིམས་ལུགས། noun rule and 
regulation, enactment, ethic, 
guide dog, law, legal system, 
legislation, statute, system, 
regulation, rule 
ཁྲིམས་ལུགས་གསར་བཙུགས། noun 

introduction of new law 
ཁྲིམས་ལུགས་གསར་བཟོ། noun 

enactment 
ཁྲིམས་བཤིག verb (fut., prs., pst., 

imp.) breach, infraction, 
infringement, violation, flout, 
infringe 
ཁྲིམས་བཤིག་མི། noun 

lawbreaker, recalcitrant, 
violator 
ཁྲིམས་བཤུབ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) infraction, breach of law, 
break law, violate, infringe 
ཁྲིམས་བཤུབ་མི། noun lawbreaker  
ཁྲིམས་བཤེར། noun trial, 
proceeding, try 
ཁྲིམས་སར་སྐྱེལ་མི། noun 

complainant, prosecutor, 
plaintiff 
ཁྲིམས་སར་ཐུག་པ། verb (fut., prs., 

pst.) litigate 
ཁྲིམས་སྲུང་། noun police 
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ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ། noun police 
man, cop, copper, law, police 
ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་མ།ོ noun 

policewoman 
ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་་འགོ་དཔོན། 
noun cop 
ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་་ངོ་རྒྱན། noun 

shield 
ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་་ལས་ཁང༌། 
noun cop shop 
ཁྲིམས་སྲུང་དམག་མི། noun police 
ཁྲིམས་སྲུང་ལས་ཁང༌། noun cop 
shop 
ཁྲིམས་ཧྲམ། verb (fut., prs., pst.) 

dissolution of law and rules, 
infraction, infringement  
ཁྲིམས་ཧྲམ་གཏང་མི། noun 

lawbreaker  
ཁྲིར་ཕེབས། noun accession 
ཁྲུ། noun cubit 
ཁྲུང་ཁྲུང་། noun crane 
ཁྲུང་ཁྲུང་སྐེ་ནག noun black-
necked crane 
ཁྲུང་ཁྲུང་མེ་ཏོག noun geranium 
ཁྲུས། noun bath, wash 
ཁྲུས་ཀྱི་གྱོན་ཆས། noun bathrobe 
ཁྲུས་ཁང་། noun bathroom, baths 
ཁྲུས་ཁྱིམ། noun baths 

ཁྲུས་ཆས། noun toiletries 
ཁྲུས་ཆུ། noun holy water, water 
for purification  
ཁྲུས་བབས། noun Blessed rainy 
day 
ཁྲུས་སན། noun shampoo 
ཁྲུས་རྫིང༌། noun bath, baths 
ཁྲུས་ཝ། noun bathtub 
ཁྲུས་གཞོང་། noun sink, wash-
basin 
ཁྲུས་ཟངས། noun bath 
ཁྲུས་རས། noun towel 
ཁྲུས་གསོལ། noun anointment 
ཁྲེལ། noun guilt, shame 
ཁྲེལ་དགོད། noun jeer, snigger 
ཁྲེལ་དང་ངོ་ཚ། noun feeling of 
guilt and shame 
ཁྲེལ་དང་ངོ་ཚ་མེད་པ། adj. 

unabashed, unashamed, 
unrepentant 
ཁྲེལ་མེད། adj. shameless¸ 
barefaced 
ཁྲེལ་མེདཔ། adj. barefaced 
ཁྲེལ་གཞུང་མེད་པ། adj. 

unprincipled, unscrupulous 
ཁྲེལ་ཡོད། adj. shame 
ཁྲོ། noun urn, vessel, cauldron 
ཁྲོ་ཆུ་ཁོལ་མ། noun molten 
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ཁྲོ་གཏམ། noun glaring 
ཁྲོ་གཏུམ། noun ferocity, 
fierceness, fury, ire 
ཁྲོ་གཏུམ་ཅན། adj. brutal, ireful, 
mean, severe, surly, vicious 
ཁྲོ་ཚིག noun invective 
ཁྲོ་ཚུལ། adj. fierceness 
ཁྲོམ། noun town, bazaar, 
market, mart 
ཁྲོམ་དཀྱིལ་བང་ཕྱོགས། noun 

upstate 
ཁྲོམ་སྐོར་ལམ། noun ring road, 
orbital 
ཁྲོམ་ཁྱིམ། noun town house 
ཁྲོམ་གོ། noun dress for special 
occasion, glad rags 
ཁྲོམ་གྱི་གོང་ཚད། noun market 
price 
ཁྲོམ་གྱི་ཐང་གཞི། noun market 
ཁྲོམ་གྱི་མཐའ་ཟུར། noun outskirts 
ཁྲོམ་གྱི་མཐའ་ལམ། noun ring road 
ཁྲོམ་གྱི་གནས་གོང༌། noun market 
value 
ཁྲོམ་གྱི་ཚོང་ཤུགས། noun market 
forces 
ཁྲོམ་གྱི་ཟུར་ལམ། noun backstreet 
ཁྲོམ་གྱི་ས་ཁོངས། noun town area 

ཁྲོམ་དགའ་བཅུག་མི། noun crowd 
pleaser 
ཁྲོམ་བསྒྲགས། noun open, 
revelation 
ཁྲོམ་ཆེན། noun metropolis, big 
town 
ཁྲོམ་སོྟང༌། noun  ghost town 
ཁྲོམ་སོྟན། noun public fair 
ཁྲོམ་མཐའ། noun outskirts 
ཁྲོམ་འཐབ། noun scene 
ཁྲོམ་འདབས། noun suburb 
ཁྲོམ་སྡེ། noun city, municipal 
ཁྲོམ་སྡེ་ཁང། noun town hall 
ཁྲོམ་སྡེ་ལས་འཛིན། noun city 
corporation, municipal 
corporation 
ཁྲོམ་སྡེ་་མངའ་ཁོངས། noun 

township 
ཁྲོམ་སྡེ་་འཆར་གཞི། noun town 
planning 
ཁྲོམ་སྡེ་་སྤྱི་ཁྱབ། noun mayor 
ཁྲོམ་སྡེ་་གཙོ་ཁང༌། noun town hall 
ཁྲོམ་སྡེ་་ས་ཁོངས། noun township 
ཁྲོམ་དཔོན། noun mayor 
ཁྲོམ་དཔོན་གོ་གནས། noun 

mayoralty 
ཁྲོམ་དཔོན་མོ། noun mayoress 
ཁྲོམ་དབུས། noun downtown 
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ཁྲོམ་འབྲེལ། noun urban 
ཁྲོམ་མི། noun burgess 
ཁྲོམ་གཙ།ོ noun metropolis 
ཁྲོམ་ཚོགས། noun urban, urban 
centre 
ཁྲོམ་ཚོགས་གོང་འཕེལ། noun urban 
development 
ཁྲོམ་ཚོགས་འཆར་འགོད། noun 

urban planning 
ཁྲོམ་ཚོགས་འཆར་འགོད་ལྟེ་བ། noun 

urban planning centre 
ཁྲོམ་ཚོང་། noun auction, open 
market 
ཁྲོམ་གཞུང༌། noun downtown 
ཁྲོམ་ཟུར། noun suburb 
ཁྲོམ་ཟུར་ཚོགས་ཕྲན། noun country 
club 
ཁྲོམ་ཟུར་ས་སྟོང༌། noun green belt 
ཁྲོམ་ལམ། noun avenue, high 
street, street 
ཁྲོམ་ལམ་ངོ་མ། noun main street 
ཁྲོམ་ལམ་ལྟེ་བ། noun high street  
ཁྲོམ་ལམ་མེ། noun street light 
ཁྲོམ་ལམ་གཙོ་བོ། noun high street  
ཁྲོམ་ཤགས། noun scene 
ཁྲོམ་ས། noun town area 

ཁྲོས། verb (fut., prs., pst., imp.) 

glaring, ireful, resentful, 
wrathful, fierce, furious, fury 
མཁན་ཆེན། noun chief abbot 
མཁན་པ།ོ noun abbot 
མཁའ་སྐྱོད་གནམ་གྲུ། noun 

spacecraft 
མཁའ་སྐྱོདཔ། noun astronaut 
མཁའ་གྲུ། noun spacecraft 
མཁའ་འགྲུལ། noun flight, air 
transportation, aviation, 
passage, voyage 
མཁའ་འགྲུལ་འགྲེམས་ཤོག noun 

aerogram 
མཁའ་འགྲུལ་གནམ་གྲུ། noun 

spaceship 
མཁའ་འགྲུལ་པ། noun air 
passenger, flight passenger, 
voyager 
མཁའ་འགྲུལ་དབང་འཛིན། noun 

aviation authority 
མཁའ་འགྲུལ་རིག་པ། noun 

aeronautics 
མཁའ་འགྲེམས། noun airmail 
མཁའ་འགྲོ། noun fairy, sky-
walker, dakini, angel, celestial 
beings, fairy 
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མཁའ་འགྲོ་མ། noun angel, 
celestial beings, fairy, sky-
walker, dakini 
མཁའ་འགྲོའི་གཙོ་མོ། noun 

archangel 
མཁའ་འཐབ། noun air combat  
མཁའ་ནད། noun air sickness 
མཁའ་དབྱིངས། noun mid-air 
མཁའ་དབྱིངས་རིག་པ། noun 

astronomy 
མཁའ་དམག noun air force 
མཁའ་དམག་འགོ་དཔནོ། noun air 
commodore 
མཁའ་དམག་ཉེན་བརྡ། noun air-
alert 
མཁའ་དམག་སྤྱི་ཁྱབ། noun air 
chief marshal 
མཁའ་དམག་གཙོ་འཛིན། noun air 
marshal 
མཁའ་དམག་སྲུང་སྐྱོབ། noun air 
defence 
མཁའ་ལམ། noun air route, 
airline, airway 
མཁའ་ལམ་སྐྱེལ་འདྲེན། noun air 
transport 
མཁའ་ལསཔ། noun air crew, 
flight crew 
མཁར། noun fort, rook, fortress 
མཁལ་རྡོག noun kidney 

མཁལ་མ། noun kidney 
མཁལ་ཤུན། noun cortex 
མཁས་མཆོག noun expert, 
luminary, maven, specialist, 
past master, practised, highly 
accomplished 
མཁས་ཉམས། noun magisterial, 
expertness 
མཁས་ཉམས་ཅན། adj. witty 
མཁས་དྲགས། adj. expert, dab 
hand, genius, versed, skilled 
person, scholar, learned, 
knowledgeable 
མཁས་པ། noun  བླུན་པོ། 
expert, skilled person, scholar, 
learned, knowledgeable, ace, 
educated, erudite, genius, 
intellectual, sage, savant, 
pundit 
མཁས་པ་་སྡེ་ཚོགས། noun think 
tank 
མཁས་པ་་བོླ་གྲོས། noun wise 
མཁས་པ་་ཞལ་འཛོམས། noun 

symposium 
མཁས་པ་་ཡོན་ཏན། noun 

erudition 
མཁས་པ་་རང་བཞིན། noun 

expertness 
མཁས་སོད། noun polish 
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མཁས་བླུན། noun wise and 
foolish 
མཁས་དབང་། noun erudite 
person, professor, savant, 
doctor 
མཁས་སྦྱོང༌། noun scholarship 
མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ། noun 

quality of being learned, 
disciplined and noble 
མཁས་་ལ། noun expertise 
མཁས་ཚུལ། adj. expertness 
མཁས་ཚོགས། noun expert 
committee 
མཁས་མཛངས་དབུ་ཁྲིདཔ། noun 

statesman 
མཁས་མཛངས་དབུ་ཁྲིདམོ། noun 

stateswoman 
མཁས་འཛོམས། noun symposium 
མཁས་ཡནོ། noun speciality 
མཁས་རིག noun dynamic, 
erudition, expertise 
མཁས་ཤོས། adj. highly 
accomplished 
མཁས་སབོ། noun scholarship 
མཁསཔ། noun expert, skilled 
person, scholar, learned person 
མཁུར་ཏ།ོ noun cheek 
མཁུར་སན། noun blusher 
མཁུར་ཚོན། noun rouge 

མཁུར་ཚོས། noun  ཟ་་བ། 
 ཞལ་ཚོས། cheek 
མཁུར་ལྷུག noun jowl  
མཁོ། verb (fut., prs., pst.) need, 
want 
མཁོ་བཀོད། noun demand 
མཁོ་གལ། noun requirement, 
need 
མཁོ་གལ་ཅན། adj. needful  
མཁོ་སྒྲུབ། noun procurement, 
collection, acquisition, 
mobilization, purchase, acquire 
མཁོ་མངག noun market, 
booking, order, requisition 
མཁོ་མངག་ཡི་གུ། noun indent 
མཁོ་ཆས། noun needs, appliance, 
equipment, material, 
necessaries, supply, thing, 
paraphernalia 
མཁོ་ཆས་སོད་མི། noun supplier 
མཁོ་ཆེ་བ། adj. lifeline  
མཁོ་ཆེ་་ལག་ཆ་ཆུང་ཀུ། noun  

gadget 
མཁོ་བརྗོད། noun requisition 
མཁོ་འདོད། noun demand, 
requisition, want 
མཁོ་སད། noun supply, 
paraphernalia 
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མཁོ་སོད། noun supplies, 
provision 
མཁོ་སོད་འབད་མི། noun supplier 
མཁོ་བད། noun amenity, 
necessities, consumer goods, 
requirement 
མཁོ་བད་སྦྱོར་མི། noun provider 
མཁོ་བྱེལ་མེདཔ། adj. cipher, 
otiose, needless 
མཁོ་མེད། adj. unnecessary, 
useless, dead loss, dregs, futile, 
junk, liability, needless, 
redundancy 
མཁོ་མེད་དངོས་པོ། noun frill 
མཁོ་མེད་བདག་མེད། noun 

worthless 
མཁོ་མེད་ཡི་གུ། noun junk mail  
མཁོ་མེད་རང་བཞིན། noun 

obsolescence  
མཁོ་མེདཔ། adj. wasted 
མཁོ་ཚད་ལྡན་པ། adj. adequate 
མཁོ་ཟད། noun obsolescence  
མཁོ་ཡིག noun requisition 
མཁོ་གཡོག noun vocation 
མཁོ་གཡོག་ངོས་ལེན། noun 

vocation 
མཁྱེན། verb (fut., prs., pst., 

imp.)  comprehend, 
know, understand 

མཁྱེན་རྒྱ། noun  level of 
knowledge, visionary, insight 
མཁྱེན་རྒྱ་ཅན། adj.  

learned person, far-sighted, 
insightful, mind, visionary 
མཁྱེན་རྒྱ་ཆེ་བ། adj.  

polymath, visionary 
མཁྱེན་ལྡན། adj.  learned 
person, far-sighted, insightful, 
mind, visionary 
མཁྱེན་པ་་ཡེ་ཤེས། noun  

transcendental wisdom 
མཁྱེན་སན་ཡངས་པ། adj.  

polymath 
མཁྱེན་བརྩེ། noun  

learned and merciful 
མཁྱེན་གཟིགས་ཆེ་བ། adj.  

visionary 
མཁྱེན་གསལ། noun  

well-understood, well known 
མཁྲིས་རྡོ། noun gallstone 
མཁྲིས་ནད། noun jaundice 
མཁྲིས་ནད་ཅན། adj. bilious 
མཁྲིསཔ། noun bile, gall 
མཁྲེགས་པོ། adj. iron 
འཁན་པ། noun artemisia 
འཁན་པ་མེ་ཏོག noun 

chrysanthemum, artemisia 
flower 
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འཁར་གུག noun crook 
འཁར་མཆོང༌། noun the pole vault 
འཁར་འཕུལ། noun  snooker 
འཁར་འཕུལ་འཁརཝ། noun cue 
འཁར་རིལ། noun lacrosse  
འཁརཝ། noun  ཕྱག་འཁར། 
stick, walking stick, staff, 
baton, birch, bludgeon, stave, 
goad 
འཁརཝ་རྟ་མགོ་ཅན། noun hobby 
horse  
འཁལ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) spin, twirl, twist 
འཁལ་སྐུད། noun yarn 
འཁུན། verb (fut., prs., pst.) imp. 

ཁུན། groan, moan 
འཁུན་སྐད། noun moan 
འཁུན་སྒྲ། noun moan 
འཁུམ། verb (fut., prs.) pst. 

འཁུམས། scrunch 
འཁེལ། verb (fut., prs., pst.) fall 
འཁོགས་པ། noun nonagenarian  
འཁོན། noun  འཆམ། 
animosity, enmity, hostility, 
grudge 
འཁོན་འཁྲུག noun cold war 
འཁོན་མཇུག noun rupture 

འཁོན་འདུམ། noun dispute 
resolution  
འཁོན་སང༌། noun hostility  
འཁོན་འཛིན། noun animosity, 
animus, antagonism, enmity, 
feud, grudge, vendetta 
འཁོན་ལན། noun vengeance, 
retaliation, revenge 
འཁོན་སེམས། noun grudge, ill-
will, animosity, animus 
འཁོར་དཀྱིལ། noun hub  
འཁོར་བཀབ། noun bonnet 
འཁོར་སྐས། noun escalator 
འཁོར་སྐྱོད། noun circulation, 
drive, rotation 
འཁོར་སྐྱོད་འཁོར་ལོ། noun 

roundabout 
འཁོར་ཁྱིམ། noun mobile home 
འཁོར་རྒྱ། noun perimeter 
འཁོར་སྒྲོམ། noun deck 
འཁོར་ལྕགས། noun snow chains 
འཁོར་ཆེན། noun large prayer 
wheel 
འཁོར་ཐག noun conveyor belt 
འཁོར་ཐམ། noun driving licence 
འཁོར་ཐོག noun deck 
འཁོར་གདན། noun pivot 
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འཁོར་འཕྲུལ། noun turbine, 
rotary, rotor 
འཁོར་བ། noun cyclic existence, 
samsara 
འཁོར་དབུས། noun hub  
འཁོར་མི། noun obtainer  
འཁོར་གཞོང༌། noun boot 
འཁོར་གཡོག noun retainer, 
retinue 
འཁོར་རིམ། noun cross section, 
cycle 
འཁོར་ལམ། noun road, 
motorway, motor road 
འཁོར་ལམ་བཟོ་མི། noun navvy  
འཁོར་ལོ། noun wheel, tyre 
འཁོར་ལོ་གཉིསམ། noun 

motorcycle, bicycle 
འཁོར་ལོ་བེད་པ། verb (fut., prs., 

pst.) tyre-burst 
འཁོར་ལོ་རང་འགྱིར་མ། noun 

freewheel 
འཁོར་ལོ་སོ་ཅནམ། noun 

cogwheel, sprocket 
འཁོར་ལོ་སོར་འཐེབ། noun spare 
tyre 
འཁོར་ལོའི་གོང་གཞུ། noun wing 
འཁོར་ལོའི་ལྕགས་ཐག noun track 
འཁོར་ལོའི་འདྲུད་ཤིང༌། noun 

traction 

འཁོར་ལོའི་རྩིབས། noun spoke 
འཁོར་ལོའི་རྩིབས་ཁེབས། noun 

hubcap  
འཁོར་ལོའི་སོ། noun cog 
འཁོར་ལོའི་སོྲག་ཤིང༌། noun axle, 
pivot, reel 
འཁོར་ལོའི་ལྷམ། noun roller skate 
འཁོར་ས། noun honeypot, pit, pit 
stop 
འཁོར་སོ། noun tread 
འཁོར་གསུམ་རྐང་འཁོར། noun 

tricycle 
འཁོལ། verb (fut., prs.) pst. ཁོལ། 
boil 
འཁོལ་ཚད། noun boiling point 
འཁྱག་རུམ། noun frozen water, 
iceberg 
འཁྱག་རོམ། noun glacier 
འཁྱམ། verb (fut., prs.) pst. 

འཁྱམས། roam, stray, wander, 
totter 
འཁྱམ་ཐང༌། noun forecourt 
འཁྱམ་མི། noun wanderer, stray, 
loafer, idler 
འཁྱམ་ར། noun forecourt, 
barnyard 
འཁྱམ་ས། noun esplanade, 
habitat, prom, promenade 
འཁྱམས་འཁྱམསཔ། adj. stray 
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འཁྱིད། verb (fut., prs.) pst. ཁྱིད། 
imp. ཁྱིད། lead 
འཁྱིད ་མི། noun escort, guide, 
leader 
འཁྱིར། verb (fut., prs., pst., 

imp.) eddy 
འཁྱིར་རྩེད། noun top 
འཁྱིལ། verb (fut., prs., pst.) 

stand, swirl, curl, hang, 
stagnate, permeate, eddy 
འཁྱིལ་འཁྱིལཝ། adj. stagnant 
འཁྱིལ་གཟུགས། noun whorl, 
spiral 
འཁྱིལ་རིས། noun whorl, spiral 
འཁྱུ། verb (fut., prs., pst., imp.) 

wash, bathe, clean, rinse, 
laundry 
འཁྱུ་ཆས། noun mop, scourer 
འཁྱུ་འཕྲུལ། noun launderette, 
washer, washing machine 
འཁྱུ་བཤལ། noun wash 
འཁྱུ་བཤལ་འཕྲུལ་ཆས། noun 

washing machine 
འཁྱུག་སྣང༌། noun glimpse 
འཁྱུག་ཙམ། adj. instant, mere 
འཁྱུག་བཤད། noun snatch 
འཁྱེག noun ice, rime 
འཁྱེག་བསྐལ། noun ice age 

འཁྱེག་ཁྱིམ། noun cold storage, 
igloo 
འཁྱེག་གི་སེར་གུ། noun crevasse 
འཁྱེག་གུ་རམ། noun ice cream, 
ice candy 
འཁྱེག་འགྲུལ། noun sledge 
འཁྱེག་སྒྲོམ། noun refrigerator, 
freezer, deep freezer, fridge, 
icebox 
འཁྱེག་ཅན། adj. icy 
འཁྱེག་ཆགས་གྱང་ཚད། noun 

freezing point 
འཁྱེག་ཆུ། noun iced water 
འཁྱེག་སྟ། noun ice axe 
འཁྱེག་ཐུབ་སན། noun antifreeze 
འཁྱེག་ཐོག་འདེད་རིལ། noun ice 
hockey 
འཁྱེག་དུམ། noun snowflake, 
pack 
འཁྱེག་རྡོབ། noun ice bucket  
འཁྱེག་པ། verb (fut., prs.) pst. 

འཁྱེགས། freeze, cake, congeal 
འཁྱེག་ཕད། noun ice pack 
འཁྱེག་ཕུང༌། noun glacier, iceberg 
འཁྱེག་རྩེད། noun ice skating 
འཁྱེག་མཛུབ། noun icicle 
འཁྱེག་མཛོད། noun glacier 
འཁྱེག་ཟས། noun ice cream 
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འཁྱེག་རི། noun glacier 
འཁྱེག་ཤོ། noun ice cube 
འཁྱེག་བཤུད། noun ice skating, 
slide 
འཁྱེག་བཤུད་ཁྱིམ། noun ice rink 
འཁྱེག་བཤུད་རྩེད་ཐང༌། noun ice 
rink 
འཁྱེག་བཤུད་རྩེདམོ། noun ice 
skating 
འཁྱེག་བཤུད་ལྷམ། noun ice skate 
འཁྱེག་ལྷམ། noun skate 
འཁྱེར་བ། verb (fut.) pst. ཁྱེར། 
prs. ཁྱེར། imp. ཁྱེར། borne 
འཁྱོག་ཚིག noun crooked word, 
crooked talk, untruthful word  
འཁྱོལ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) untie, unfurl, unloose, 
unfasten, unhitch, unwind 
འཁྲབ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) act, play, dramatize, 
enact, stage, perform 
འཁྲབ་སྐྱོད། noun march past 
འཁྲབ་སྐྱོད་གུས་བཏུད། noun march 
past 
འཁྲབ་སྐྱོད་སྒྲ་གཞསཔ། noun 

marching band 
འཁྲབ་སྐྱོད་སྟི་སོ་ཞུ་ས། noun parade 
ground 
འཁྲབ་མཁནམ།ོ noun ballerina 

འཁྲབ་འགན། noun role 
འཁྲབ་ཆས། noun costume 
འཁྲབ་ཆས་བཟོ་མི། noun costumier 
འཁྲབ་གཏམ། noun speech 
འཁྲབ་སྟེགས། noun stage, stand, 
platform 
འཁྲབ་སྟེགས་གདོང་མེ། noun 

footlights 
འཁྲབ་སོྟན། noun drama, play, 
performance, theatre, 
rendering 
འཁྲབ་སོྟན་ཁང་། noun theatre, 
auditorium, pavilion 
འཁྲབ་སོྟན་རྒྱབ་སྐད། noun voice-
over 
འཁྲབ་སོྟན་འཆམ་རྒྱུགས། noun 

rehearsal 
འཁྲབ་སོྟན་སྟ་གོན། noun rehearsal 
འཁྲབ་སོྟན་ཐུང་ཀུ། noun sketch, 
skit 
འཁྲབ་སོྟན་དང་པ། noun premiere 
འཁྲབ་སོྟན་སྡེ་ཚན། noun troupe 
འཁྲབ་སོྟན་པ། noun performer, 
actor 
འཁྲབ་སོྟན་རྩེ་བ། verb (fut., prs.) 

pst. རྩེས། imp. རྩེས། play, act 
འཁྲབ་སོྟན་ལེའུ། noun act 
འཁྲབ་སོྟན་སྲུང་ཡིག noun drama 
script 
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འཁྲབ་ཐུང༌། noun skit 
འཁྲབ་སྡེ། noun company 
འཁྲབ་་ལ་འོས་དཔྱད། noun 

audition 
འཁྲབ་རྩེད་ཆ་རོགས། noun co-star 
འཁྲབ་རྩེདཔ། noun character, 
actor, cast 
འཁྲབ་རྩེདཔ་སྐད་ཅན། noun movie 
star 
འཁྲབ་རྩེདཔ་བརྟག་དཔྱད། noun 

screen test 
འཁྲབ་རྩེདཔ་གཙོ་ཕོ། noun hero 
འཁྲབ་རྩེདཔ་གཙོ་བོ། noun star 
འཁྲབ་རྩེདཔ་གཙོ་མོ། noun heroine  
འཁྲབ་རྩེདམོ། noun actress 
འཁྲབ་ཚབ། noun double 
འཁྲབ་ཚིག noun libretto, speech 
འཁྲབ་གཞས། noun opera 
འཁྲབ་གཞས་འབྲི་མི། noun 

librettist  
འཁྲབ་གཞུང། noun screenplay, 
script 
འཁྲབ་གཞུང་འབྲི་མི། noun 

screenwriter, scriptwriter 
འཁྲབ་གཞུང་བ་མ་མི། noun 

playwright 
འཁྲབ་ཤོག noun screenplay 
འཁྲབ་ཤོག་འབྲི་མི། noun dramatist 

འཁྲབ་སྲུང༌། noun masque, 
screenplay, script, plot 
འཁྲབ་སྲུང་འབྲི་མི། noun dramatist, 
scriptwriter, playwright 
འཁྲབ་སྲུང་བ་མ་མི། noun 

screenwriter 
འཁྲི། verb (fut., prs.) pst. འཁྲིས། 
incur, owe, obligated, obliged 
འཁྲི་འགན། noun obligation, 
accountable  
འཁྲི་འགན་སྒྲུབ་ཐངས། adj. burden 
of proof 
འཁྲི་འགན་ཅན། adj. accountable 
འཁྲི་ཤིང༌། noun climber, creeper, 
ivy 
འཁྲི་ཤིང་ལྕུག་མ། noun tendril 
འཁྲིག་ནུས་ཉམས་པ། adj. 

impotence 
འཁྲིག་པ་སོད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) copulate 
འཁྲིག་པ་་ཁྱིམ། noun Gemini 
འཁྲིག་སོད། noun copulation, 
coupling, fornication, 
lovemaking, sexual 
intercourse, romp 
འཁྲིད། verb (fut., prs.) pst. ཁྲིད། 
imp. ཁྲིད། lead 
འཁྲིལ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) accordingly, abide, 
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adhere, bind, comply, 
conform, dictate, hinge, 
adherence, apt, compliance 
འཁྲུ་བཤལ་ནད། noun diarrhoea 
འཁྲུག verb (fut., prs.) pst. 

འཁྲུགས། fight, quarrel, unsettle, 
disturb, assail, dispute, 
assailant 
འཁྲུག་སྒྱུར། noun upheaval 
འཁྲུག་་ོད། noun conflict, 
quarrel, discord, combat 
འཁྲུག་འཛིང་། noun combat, 
conflict, fight 
འཁྲུག་སོང༌། noun quarrelsome, 
aggressive 
འཁྲུག་སོང་ཅན། adj. aggressive, 
quarrelsome 
འཁྲུག་སོང་འབད་མི། noun 

aggressor 
འཁྲུང་། verb (fut., prs.) pst. 

འཁྲུངས།  give birth 
འཁྲུངས་སྐར། noun  

birthday 
འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན། noun 

 birth anniversary 
འཁྲུངས་སྐར་དུས་སོྟན། noun 

 birth anniversary 
འཁྲུངས་ཉིན། noun  birth 
anniversary 

འཁྲུངས་སྟོན། noun  

birthday celebration 
འཁྲུངས་ཡུལ། noun  

birth-place 
འཁྲུངས་རབས། noun  

biography, hagiography 
འཁྲུན་ཆོད། noun verdict, court 
decision, decree, judgment, 
ruling 
འཁྲུན་ཆོད་ཐ་དད། noun dissent 
འཁྲུན་ཆོད་སོ་སོ། noun dissent 
འཁྲུལ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) 1 err, muddle, 
mistake(འཛོལ་བ།) 2  illusion, 
delusion (རྫུན་པ།) 3  sad, 
broken heart, blues (སྐྱོ་བ།) 
འཁྲུལ་སྐད། noun blues 
འཁྲུལ་ཉམས། noun deception, 
mistaken sentiments, 
emotional state, moody 
འཁྲུལ་གདངས། noun blues 
འཁྲུལ་སྣང། noun 1 illusion, 
deceptive appearance, unreal, 
hallucination, phantasm, 
mare’s nest (རྫུན་སྣང་།) 2  pity, 
sentimental, dismay, 
melancholy, moody, sadness, 
sickness, unease (སྐྱོ་བ།)  
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འཁྲུལ་སྣང་ཅན། adj. dismayed, 
illusive, illusory, oppressive, 
touchline, psychedelic 
འཁྲུལ་སྣང་ལང་བ། verb (fut., prs.) 

pst. ལངས། oppress, dismay, 
hallucinate 
འཁྲུལ་སྣང་ལང་སི་སི། adj. moving 
འཁྲུལ་མེད། adj. impeccable, 
perfect, flawless, accuracy, 
correct, impeccable, 
infallibility 

འཁྲུལ་་ོམ། noun sad poem, sad 
composition 
འཁྲུལ་སི་སི། adj. sad, heart 
rendering 
འཁྲུལ་ལྷང་ལྷང༌། adj. mushy 
འཁྲོལ། verb (fut., prs., pst.) 

1 jingle (བསྐྲོག) 2  approval 
(གནང་བ་སོད་པ།)  
འཁྲོལ་སྒྲ། noun jingle 
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༼ག༽ 
ག noun the 3 rd letter of the 
Dzongkha alphabet (གསལ་བྱེད།) 
pron. who, which (འདྲི་ཚིག) 
ག་དགའཝ། adj. free, happy-go-
lucky, as one wishes 
ག་དགའཝ་འཁྲིག་སོད། noun free 
love 
ག་ཅི། pron. what 
ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང། adv. whatever 
ག་ཏེ། pron. where, whither 
ག་ཏེ་ཡོད་ལུགས། adv. 

whereabouts 
ག་ཏེ་ལུ་ཡང༌། adv. everyplace, 
everywhere, anyplace, 
anywhere 
ག་ཏེ་ལྷོད་ལྷོད། adv. aimlessly 
ག་ཐོབ། adv. random, rush 
ག་ཐོབ་གུ་ཐོབ། adv.  ག་ཚུད་གུ་
ཚུད། haphazard, wild  
ག་ཐོབ་འགྲན་པ། noun tug of war 
ག་ཐོབ་བསྡུ་བསྡུཝ། adj. scratch 
ག་དེ་དྲག་དྲག adv. as far as 
ག་དེམ་ཅིག adv. how much 
ག་དྲག noun compare 
ག་འདི། pron. which 

ག་བསྡུར། noun comparison, 
contest, liken 
ག་མནོ། adv. think, as one 
wishes 
ག་མནོ་ས། adv. unguarded 
ག་ཕུབ། noun  གང་རྐྱལ། 
prone, upside down, face down 
ག་བུར། noun camphor 
ག་བྲིས། noun verbatim 
ག་འབད་རུང་། pron. anyone, 
anybody, either, any, 
whichever 
ག་མེད་གུ་མེད། adj.  ག་ནི་ཡང་
མེནམ། disorganized, uselessly  
ག་མེན་གུ་མེན། adj. useless, 
worthless, haphazard, 
disorganized 
ག་ཚུད། adv. random 
ག་ཚུད་གུ་ཚུད། adv.  ག་ཐོབ་གུ་
ཐོབ། haphazardly, whatever 
comes on the way  
ག་འཚམས། adv. whatever 
appropriate 
ག་ཡང་མེད། adj. nobody 
ག་ཡང་མེན། adj. no one  



ག་ར། 104 གང་ཟག་གསུམ་པ། 

 104  

ག་ར། pron.  ལ་ལུ། all, 
entire, complete, everything, 
imaginable, totally, whole, in 
toto 
ག་ར་ཆ་ཚང༌། noun monty 
ག་ར་ཆཔ་ད། adv. altogether 
ག་ར་ནང༌། adj. all-round 
ག་སབ། noun verbatim 
ག་སབ་ཉན་མི། noun dutiful, 
gullible, submissive, tame 
ག་སབ་ཡིད་ཆེས། noun credulous 
ག་ལྷོད་སོང་འཚོལ། noun ransack 
གག verb (fut., prs., pst.) crack, 
break, burst 
གག་གགཔ། adj. cleft 
གག་འགྲམ། noun cleft 
གང་། verb (fut., prs., pst.) full, 
filled, brim, bulge, burst, 
colonize, cover, crowd, flood, 
inundate, well (ལྟེམ་ལྟེ།) 
num.ber one (གྱངས་ཁ།) 
གང་རྐྱལ། noun  ག་ཕུབ། lie 
down face-up 
གང་རྐྱལ་ཆུ་་ལ། noun backstroke 
གང་ཁྱབ། noun cover 
གང་གངམ། adj. chock-a-block, 
crowded, full, teeming, 
brimful, packed 

གང་བགྱང་། noun number of 
times 
གང་མགྱོགས། adv. as fast as 
possible, as soon as possible 
གང་་ར། adv. anyway 
གང་སྟོང་། noun change in fortune 
གང་དྲག adv. to the extent 
possible, as far as possible 
གང་དྲན་འཚུབ་སོད། noun rampage 
གང་འདོད། noun free will 
གང་བ། verb (fut., prs., pst.)  
སྟོང་པ། bathed, clad, full, 
houseful, inundation 
གང་བྱུང༌། adj. promiscuous 
གང་འབུར། noun bulge 
གང་་ལ། noun backstroke 
གང་ཚད། noun fill, capacity, 
volume 
གང་ཞིག pron. anybody, 
somebody, someone 
གང་ཟག noun chap, man, 
person, pipe 
གང་ཟག་གི་མིང་ཚབ། noun 

personal pronoun 
གང་ཟག་གཉིས་པ། noun second 
person 
གང་ཟག་དང་པ། noun first person 
གང་ཟག་གསུམ་པ། noun third 
party 
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གང་བཟོའི་དངོས་པོ། noun 

versatility 
གང་རུང༌། adv. any, anything, 
either 
གང་རུང་ནང། adv. in 
གང་ལྷག noun excess baggage, 
overspill 
གངམ། noun plenty, many, 
much, fill 
གངས། noun snow mountain 
གངས་ཀྱི་སེར་ཁ། noun crevasse 
གངས་འཁོར། noun mountain 
bike 
གངས་རྒྱན་མེ་ཏོག noun 

chionodoxa 
གངས་རྒྱུད། noun mountain chain 
གངས་ཅན། adj. mountainous, 
snow-covered mountain 
གངས་ཆུ། noun mountain water 
གངས་ཆེན། noun high mountain 
གངས་ལྗོངས། noun mountainous 
region 
གངས་དོམ། noun polar bear 
གངས་ལྡན། adj. mountainous 
གངས་མི། noun inuit 
གངས་མི་་སྐད་ཡིག noun inuit 
གངས་རྩེ། noun mountain top, 
pinnacle 

གངས་འཛེག noun 

mountaineering 
གངས་འཛེག་འཁོར་ལོ་གཉིསམ། noun 

mountain bike 
གངས་འཛེག་པ། noun 

mountaineer 
གངས་ཟུར། noun mountainside 
གངས་གཟིག noun snow leopard 
གངས་རི། noun mountain, snowy 
mountain, mount 
གངས་རུད། noun  ཁ་རུད། 
avalanche 
གངས་ཤེལ། noun snow goggles 
གངས་སེང༌། noun snow lion 
གཱན་ཛི། noun vest 
གཱན་ཛི་ཁེན་ཇ། noun undershirt 
གཱན་ཛི་གང༌། noun yard 
གབ་གཏམ། noun conundrum 
གབ་ཚིག noun riddle 
གའུ། noun  མགུལ་གའུ། 
amulet, locket 
གར། noun dance 
གར་ཁང༌། noun disco 
གར་ཁུ། noun sauce 
གར་ཁུ་་ཧོད། noun sauce boat 
གར་མཁན་མ། noun ballerina 
གར་འཁྱེག noun coagulation 
གར་གར། noun gargle 
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གར་གརམ། adj. concentrate 
གར་འཆམ། noun mask dance 
གར་སྟེགས། noun stage 
གར་དྲགས། adj. concentrate, 
heavy, viscous, intensive, stiff, 
thick 
གར་མ། noun 1 ballerina 
(གཞསམོ།) 2  concentrate (གར་
དྲགས།) 
གར་ཚོན། noun deep 
གར་ཧེང༌། adj. consistency 
གརཱམ། noun gram 
གལ་ཅན། adj. august, important, 
significant, big, cardinal, 
crucial, first degree, 
imperative, import, 
instrumental, notable, sacred, 
sanctity, serious, signal, prime, 
prominence, someone, 
responsible, urgent, vital, 
weighty 
གལ་ཅན་དུས་སྐབས། noun 

watershed 
གལ་ཅན་གནས་ཚུལ། noun scoop 
གལ་ཅན་གཞུང་ལམ། noun trunk 
road 
གལ་ཅན་ཡི་གུ། noun epistle 
གལ་ཆུང༌། adj. insubstantial, 
negligible, subordinate, trifle 

གལ་ཆུང་གནད་དོན། noun triviality 
གལ་ཆེ་ཆུང༌། adj. seriousness 
གལ་ཆེ་ཏོག་ཏོ། adj. important, 
significant, crucial 
གལ་ཆེ་དྲགས། adj. very 
important 
གལ་ཆེ་ཤོས། adj. burning, most 
important, vital, chief, key, 
leading, linchpin, main, 
overriding, top ranking, 
premier, principal, priority, 
uppermost 
གལ་ཆེ་ཧེང༌། adj. seriousness 
གལ་ཆེན། adj. capital, 
significant, crucial, imperative 
གལ་ཆེན་པོ། adj. paramount 
གལ་ཆེཝ། adj. expedient, lifeline 
གལ་ཆེ་་དུས་ཚོད། noun 

emergency 
གལ་ཆེ་་ཞབས་ཏོག noun 

emergency services 
གལ་ཏེ། conj. if, in case, in the 
event of, provided 
གལ་གནད། noun concern, 
emphasis, importance, status, 
point, valuation 
གལ་གནད་ཅན། adj. major, 
momentous, noteworthy, 
signal, significant, special 
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གལ་གནད་ཆུང་བ། noun non-
essential, insignificant, 
secondary 
གལ་གནད་ཆེ་དྲགས། adj. vital, 
fundamental 
གལ་གནད་ཆེ་ཤོས། adj. 

centrepiece 
གལ་གནད་མེད་མི། noun nobody  
གལ་མ་ཆེཝ། adj. odds and ends, 
oddments, insignificance 
གལ་མི་ཆེ་བ། adj. odds and ends, 
oddments, insignificance 
གལ་རིམ། noun milestone 
གལ་སྲིད། conj. if, in case, in the 
event of, provided 
གི། conj. possessive case 
marker, genitive 
གི་ཁུག noun corner, nook, 
remote  
གི་གུ། noun ‘i’ vowel  
གིས། conj. by, agentive case 
marker 
གུ། conj. postposition indicating 
by, onto, above, on top of 
གུ་ཡངས། noun open 
གུ་ཡངས་པོ། adj. liberal  
གུ་ཡངས་མེདཔ། adj. illiberal 
གུ་ཡངས་ཚོང་འབྲེལ། noun free 
trade 

གུ་རམ། noun candy, sweets, 
sugar, caramel, toffee 
གུ་རམ་གར་ཁུ། noun treacle 
གུ་རམ་ནད། noun diabetes 
གུ་རམ་ནདཔ། noun diabetic 
གུ་རམ་ཕྱེ། noun caster sugar 
གུ་རམ་དམརཔོ། noun molasses, 
brown sugar 
གུ་རམ་ཚབ། noun saccharin 
གུ་རུ། noun guru 
གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ། noun precious 
master, Guru Padma 
Sambhava 
གུག verb (fut., prs., pst., imp.) 

bend, bow, crook, curve, 
droop, sag, slouch 
གུག་ཀྱོག noun curve 
གུག་གུགཔ། adj. crooked, 
curvature, curved, hooked, 
gnarled, bent 
གུག་ཆ། adj. curvature 
གུག་ཐིག noun parabola 
གུག་ཐིག་ཅན། adj. parabolic 
གུག་ཚག noun comma (,) 
གུག་ཟམ། noun humpback 
bridge  
གུག་ཤད། noun bracket, 
parenthesis 
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གུང༌། noun 1 jaguar (སེམས་ཅན།) 
2  household (ཁྱིམ་གྲངས།)  
གུང་གྲངས། noun number of 
households 
གུང་ཆེན། noun central beam, 
supporting truss 
གུང་ཇ། noun afternoon tea 
གུང་རྗེས། noun post meridian 
(p.m.) 
གུང་བློན། noun lieutenant 
general, general 
གུང་བློན་འོགམ། noun major 
general 
གུང་མོ། noun middle finger 
གུང་ཚིགས། noun lunch  
གུང་མཛུབ། noun middle finger 
གུང་ཞག noun  night 
གུང་ཡོལ། noun afternoon 
གུང་ཤུལ། noun post meridian 
(p.m.) 
གུང་སེང་ངལ་གསོ། noun sabbatical 
གུང་ཨང༌། noun house number  
གུན་ཆ། noun sugar cane 
གུམ། verb (fut., prs., pst.) 

contract 
གུར། noun  དབུ་གུར། tent 
གུར་ཁང་། noun tent, pavilion  
གུར་གུམ། noun saffron 

གུར་ཆུ། noun syrup 
གུར་ཆེན། noun marquee 
གུར་སོམ། noun marquee 
གུས་བཀུར། noun honour, 
homage, tribute, regard, 
reverence, veneration, 
courteous 
གུས་བཀུར་ཅན། adj. courteous, 
dutiful, reverent 
གུས་བཀུར་མེདཔ། adj. disrespect, 
irreverent 
གུས་ཉམས། noun degradation 
གུས་བཏུད། noun deference, 
homage, honour, humbleness, 
obeisance, salute, prostration 
གུས་བཏུད་ཅན། adj. deferential 
གུས་བཏུད་ཕྱག་རྒྱ། noun curtsy 
གུས་པ། pron. first person ‘I’ 
used by men (ང་།) noun respect 
(གུས་ཞབས།) 
གུས་པ་མེད་པ། adj. impertinent 
གུས་པས། adv. reverently, 
gallantly 
གུས་སོད་ཅན། adj. polite 
གུས་ཕྱག noun obeisance  
གུས་མིང༌། noun courtesy title 
གུས་མེད། adj. discourtesy, 
disrespect, impertinence, 
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irreverent, sacrilege, rude, 
rudeness 
གུས་མེད་སོད་ལམ་ཅན། adj. cheeky 
གུས་མོ། pron. first person ‘I’ 
used by women  
གུས་ཚིག noun polite word 
གུས་ཚུལ། adj. humbleness, 
obeisance 
གུས་ཚུལ་དྲགས་དྲགསཔ། adj. oily, 
smarmy 
གུས་རྫུ་ཅན། adj. slimy 
གུས་ཞབས། noun civility, 
loyalty, respect, regard, 
esteem, veneration, courtesy, 
deference, manners, obeisance, 
salute 
གུས་ཞབས་ཅན། adj. civil, loyal, 
respectful, courteous, courtly, 
deferential, hallowed 
གུས་ཞབས་ཆེན་པོ། adj. politely 
གུས་ཞབས་ཉམས་པ། adj. obloquy  
གུས་ཞབས་སོྟན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) genuflection, 
kowtow 
གུས་ཞབས་ཐོབ་མི། noun 

esteemed, respected 
གུས་ཞབས་མེད་པ། adj. impish, 
irreverence, without respect, 

disrespectful, discourtesy, 
impertinence 
གུས་ཞབས་མཚན་བརྗོད། noun 

reverend 
གེ་ཟ། noun corn, maize 
གེ་ཟ་ཕྱེ། noun cornflour 
གེ་ཟ་བཤོསཔ། noun corncob 
གེ་ཟ་་སྲིབ། noun cornflakes 
གེ་ཤིང་ཀེ་བ། noun tapioca 
གེ་སར། noun 1 pollen, anther 
(ཟེའུ་འབྲུ།) 2  a legendary king 
of Ling (གླིང་གི་རྒྱལ་པོ།) 
གེགས། noun  སྐུ་གེགས། drag, 
hindrance, impediment, 
obstacle, preventer, sabotage, 
dislocate, inhibit, intervene, 
scupper, scuttle, inhibition, 
disruption 
གེགས་འབད་མི། noun 

encumbrance 
གེན་ཏི། noun pickaxe  
གོ། verb (fut., prs., pst.) 1 hear 
(ཐོས།) hon. གསན། 
2  understand (ཤེས།) noun 
dress for men (གྱོན་ཆས།) conj. 
terminating particle (སར་བསྡུ།)  
གོ་དཀའ་བ། adj. arcane, enigma, 
flimsily, incomprehension, 
mystification, secret 
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གོ་སྐབས། noun amplitude, 
chance, opportunity, avenue, 
break, chance, occasion, odds, 
opening, scope, slot, start, 
prospect, possibility, access 
གོ་སྐབས་ཆུང་ཀུ། noun sniff 
གོ་སྐབས་འཐོབ་པ། verb (fut., prs.) 

pst. ཐོབ། chance  
གོ་སྐབས་དང་པ། noun gambit 
གོ་སྐབས་དམན་པ། noun 

underprivileged 
གོ་སྐབས་འཚོལ་མི། noun 

opportunist 
གོ་སྐབས་ཡོདཔ། adj. accessible 
གོ་སྐབས་རན་པ། verb (fut., prs., 

pst.) sporting chance 
གོ་སྐབས་ལེན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) chance, grasp 
གོ་ཁྲབ། noun armour 
གོ་ཁྲབ་ཅན། adj. armoured 
གོ་གི་ལགཔ། noun sleeve 
གོ་དགུ། num. ninety nine 
གོ་སྒྲིག noun organization, 
structure 
གོ་སྒྲོམ། noun wardrobe, closet 
གོ་བརྒྱད། num. ninety eight 
གོ་ལྔ། num. ninety five 
གོ་གཅིག num. ninety one 

གོ་ཆ་་རིག་པ། noun heraldry  
གོ་ཆོད་ཏོག་ཏོ། adj. useful 
གོ་ཆོདཔ། noun  ཕན་ཐོགསཔ། 
phenom, phenomenon, useful 
གོ་གཉིས། num. ninety two 
གོ་རྙོག་པོ། adj. flimsily 
གོ་རྟགས། noun stripe 
གོ་རྟོགས། noun  ཤེས་རྟོགས། 
apprehension, abreast, 
assimilation, comprehension, 
deed, discernment, inference, 
realization, understanding, 
awareness 
གོ་ཐངས། adj. view 
གོ་ཐལ། noun ash 
གོ་ཐོས། noun hearing, 
understanding 
གོ་ཐོས་མེདཔ། adj. stubborn 
གོ་དོག verb (fut., prs., pst.) 

congestion, overcrowding 
གོ་དོག་བཅུག་མི། noun 

encumbrance 
གོ་དོག་དྲགས། adj. congested, 
overcrowded 
གོ་དོན། noun meaning, concept, 
inference, sense 
གོ་དོན་འགྲེལ་བཤད། noun 

definition 
གོ་དོན་རྙོག་དྲགས། adj. ambiguity 
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གོ་དནོ་རྙོག་དྲགས་ཅན། adj. 

ambiguous 
གོ་དོན་ཕྱི་འགྱུར། noun 

misconception 
གོ་དོན་མེདཔ། adj. nonsense  
གོ་དོན་ལེན་ཐངས། adj. 

construction 
གོ་དོན་གསརཔ། noun neologism  
གོ་དོན་གསལ་བ། adj. 

apprehensive 
གོ་དྲུག num. ninety six 
གོ་གདང༌། noun hanger, clothes-
hanger 
གོ་བདུན། num. ninety seven 
གོ་འདོད། noun curiosity 
གོ་འདོད་ཅན། adj. curious 
གོ་བརྡ། noun concept, idea 
གོ་བརྡ་སོད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) educate 
གོ་བརྡ་སོད་མི། noun 

communicator 
གོ་བརྡ་ཕྱི་འགྱུར། noun 

misinterpret, misrepresentation 
གོ་བརྡ་འཛོལ་བ། noun 

misinterpret, misrepresentation 
གོ་བསྡུར། noun discussion, 
deliberation 
གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས། noun 

workshop 

གོ་ནི་མེདཔ། adj. stone deaf 
གོ་གནས། noun appellation, 
designation, position, rank, 
title, chairmanship, grandeur, 
status, post, seat, office 
གོ་གནས་བསྐྱར་གསོ། noun 

reinstatement 
གོ་གནས་གལ་ཅན་མེད་མི། noun 

back-bencher 
གོ་གནས་འགོམ་མཆོང། noun 

leapfrog  
གོ་གནས་རྒན་ཤོས། noun seniority 
གོ་གནས་ཅན། adj. high-ranking 
official, dignitary 
གོ་གནས་ཅན་གྱི་ཨམ་སྲུ། noun lady  
གོ་གནས་ཆུང་བ་་འགོ་དཔོན། noun 

non-commissioned officer  
གོ་གནས་ཆུང་མི། noun underling 
གོ་གནས་ཆུང་རིམ། noun corporal 
གོ་གནས་འཆང་མི། noun office 
holder 
གོ་གནས་ཐོབ་མི། noun knight 
གོ་གནས་མཐོ་ཤོས། adj. top-
ranking 
གོ་གནས་ཕྱག་འཁར། noun sceptre 
གོ་གནས་མར་ཕབ། noun 

demotion, relegation 
གོ་གནས་གཟུང་མི། noun office-
bearer, office-holder 
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གོ་གནས་ཡར་འཕར། noun fast 
track 
གོ་གནས་ཡར་སེང༌། noun 

promotion 
གོ་ཕུད། noun strip 
གོ་འཕང་། noun status, position  
གོ་བ། noun concept, meaning, 
understanding, deed, grasp, 
idea, identification, inference 
གོ་བ་ཅན། adj. sophisticated 
གོ་བ་འཇམ་ཏོག་ཏ།ོ adj. well 
defined 
གོ་བ་འཐེབ། noun comprehend, 
understand additional meaning 
གོ་བ་བརྡ་ལོག noun 

misconstruction, 
misinformation 
གོ་བ་ལེན་ཚུལ། adj. construction 
གོ་བ་གསལ་ཏོག་ཏོ། adj. well 
defined 
གོ་མ་ཆོདཔ། adj. useless, 
obsolete, cipher, dodgy, 
dysfunctional, good-for-
nothing, inoperative, junky, 
lousy, pathetic 
གོ་མི། noun hearer  
གོ་ཚུགས་པ། adj. audible 
གོ་མཚོན། noun  མཚོན་ཆ། 
armament, weapon, armoury, 

arms, arsenal, firearm, 
munitions,  
གོ་མཚོན་བཀག་དམ་ཚད་འཛིན། noun 

non-proliferation  
གོ་མཚོན་བསྐྱར་སོད། noun 

rearmament 
གོ་མཚོན་འགྲན་བསྡུར། noun arms 
race 
གོ་མཚོན་ཅན། adj. armed 
གོ་མཚོན་འབག་མི། noun armed 
གོ་མཚོན་སྦུངས་ཕབ། noun 

disarmament 
གོ་མཚོན་མཛོད་ཁང༌། noun 

armoury, arsenal, magazine 
གོ་མཚོན་སར་བཀྲམ། noun 

rearmament 
གོ་བཞི། num. ninety four 
གོ་ཡངས་དྲགས། adj. liberal, 
spacious 
གོ་ཡངས་པོ། adj. liberal, spacious 
གོ་ཡངས་འཕྲོས་འཕྲོས། adj. 

commodious, spacious  
གོ་རིམ། noun order, phase, step, 
sequence, rank, stage, 
hierarchy 
གོ་རིམ་ཀྲིག་ཀྲི། adj. neat  
གོ་རིམ་མེདཔ། adj. scrappy, 
shambolic, shapeless, random 
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གོ་རིམ་ཚུལ་མཐུན། noun 

systematic, orderly 
གོ་རིམ་ལོག་པ། noun inversion 
གོ་རིམ་ཨང༌། noun number, serial 
number  
གོ་ལ། noun  ན་བཟའ། dress, 
clothes, garment, laundry 
གོ་ལ་འཁྱུ་ལཱ། noun laundry  
གོ་ལ་ནང་ཤབ། noun inner lining 
of clothes 
གོ་ལ་ཚོང་ཁང༌། noun boutique 
གོ་ལ་གཟར་ཐག noun clothes line 
གོ་ལ་གསརཔ། noun sharp 
གོ་ལ་་རྒྱུ་ལམ། noun orbit 
གོ་ལུགས། noun conception, 
notion, understanding 
གོ་ལེ། adv. gradually, slowly, 
gently, organically 
གོ་ལོག noun misapprehension, 
misconception, 
misunderstanding 
གོ་ལོག་བཤད་པ། noun 

misinterpretation 
གོ་ཤེས། noun understanding 
གོ་ཤེས་ཅན། adj. sophisticated 
གོ་ཤེས་ཉན་ཤེས། noun 

understanding  
གོ་ཤེས་ཉན་ཤེས་ཅན། adj. 

understanding 

གོ་ཤེས་བསམ་ཤེས། noun 

understanding 
གོ་ས། noun post, rank, position 
གོ་ས་མར ་ཕབ། noun demote, 
degrade 
གོ་ས་འོགམ། noun subordinate 
གོ་ས་ཡར་སེང་། noun promote, 
upgrade 
གོ་ས་་མིང་གནས། noun title 
གོ་ས་བ། adj. plainly 
གོ་གསུམ། num. ninety three 
གོང་། noun 1 collar, lapel, 
neckline (གོས་སྟོད།) 2  cost, 
price (རིན།) 3  upper, up (སྟོད།) 
གོང་ཁེ་ཏོག་ཏ།ོ adj. cheap, 
inexpensive 
གོང་འགྲོ་རྒྱལ་ཁབ། noun the Third 
World 
གོང་རྒྱན། noun necktie  
གོང་ཅན། adj. valuable, 
expensive, costly, dear, 
executive, expensive, 
overpriced, stiff, priceless, 
pricey 
གོང་ཅན་དངོས་པ།ོ noun valuables 
གོང་ཆག noun depreciation 
གོང་ཆུང། adj. inexpensive 
གོང་ཆུང་ཀུ། adj. low price, 
inexpensive 
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གོང་ཆུང་རྒྱན་ཆ། noun trinket 
གོང་ཆུང་ཅ་ཆས། noun schlock 
གོང་ཆེན། adj. high end  
གོང་གཉིསམ། noun double-
breasted 
གོང་མཉམ། noun par 
གོང་ཏོ་རིལ་རི། adj. spherical, 
round, circular, ball 
གོང་རྟགས། noun price tag 
གོང་ཐང་། noun prevailing cost, 
price, rate 
གོང་ཐང་ཅན། adj. prized 
གོང་ཐང་འཕར་ཆ། noun inflation 
གོང་ཐང་སོམ། adj. invaluable 
གོང་ཐང་མར་ཆག noun 

depreciation, devaluation 
གོང་མཐོ་དྲགས། adj. high price, 
exorbitant price 
གོང་འཐེབ། noun overcharge  
གོང་དུ་བཀུར་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) uphold 
གོང་ཕབ་སྒོ་ཚོང༌། noun yard sale 
གོང་ཕབ་བཙོང་ཁང༌། noun outlet 
གོང་ཕབ་བཙོང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཙོངས། undersell 
གོང་ཕབ་ཚོང༌། noun sale 
གོང་འཕེལ། noun increase, 
development, advancement, 

progress, prosper, flourish, 
forward, boom, boost, 
betterment, growth 
གོང་འཕེལ་འགོ་བཙུགས་དུས་སྐབས། 
noun embryo 
གོང་འཕེལ་ཅན། adj. adv.anced, 
developed 
གོང་འཕེལ་གཏང་མི། noun 

developer 
གོང་འཕེལ་ཐལ་ཐལཝ། adj. 

developed, adv.anced 
གོང་འཕེལ་མ་སོངམ། adj. 

backwardness, undeveloped, 
stagnant 
གོང་འཕེལ་སོང་སོངམ། adj. 

adv.anced, developed 
གོང་འབབ། noun depreciation 
གོང་སོམ། adj. costliness, high 
end 
གོང་མ། noun  འོག་མ། 
superior, higher, above, 
former, previous, august, 
emperor, senior 
གོང་མ་་གོང་མ། noun paramount 
གོང་དམ་་ཤོག་ཀུ། noun newsprint  
གོང་་། noun excess baggage 
གོང་ཚད། noun  ཕྱག་རིན། 
price, rate 
གོང་ཚད་ངེས་ཏིག noun net price  
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གོང་ཚད་ངོ་མ། noun face value, 
actual price 
གོང་ཚད་གཏན་སྒྲིག noun pricing 
གོང་ཚད་གཏན་འབེབས། noun 

appraisal, price-fixing 
གོང ་ཚད་ཕབ་འགྲན། noun price 
war 
གོང་ཚད་ཕྱེད་ཀ། adj. half-price 
གོང་ཚད་སོམ། adj. high-priced, 
stiff pricey 
གོང་ཚད་མར་བཅག noun bargain 
གོང་ཚད་ཡར་འཕར། noun inflation 
གོང་ཚད་སར་བཀོད། noun 

revaluation 
གོང་བཞིན། adv. as above, ditto 
གོང་བཞུ། noun lantern  
གོང་ཟམ། noun overpass 
གོང་ཡིག noun price tag 
གོང་རུས། noun collarbone 
གོང་ལས་གོང་དུ། adv. 

progressively 
གོང་ཤོག noun price tag 
གོང་གསལ། noun above-
mentioned, cited above 
གོངམ། noun senior, higher, 
superior, head 
གོན། noun cucumber 
གོན་ཅུང༌། noun small cucumber 

གོབ། verb (fut., prs., pst.) crawl, 
creep, grovel 
གོབ་འགྱོ་མི། noun crawler 
གོམ། noun footstep, step 
གོམ་གང༌། noun pace 
གོམ་སྒྲ། noun tread 
གོམ་ཐེངས། noun pace 
གོམ་པ་གསར་བཙུགས་ཨ་ལུ། noun 

toddler 
གོམ་སྤོ་སྒྲ། noun clump, patter 
གོམ་སྤོ་ཐངས། adj. step 
གོམ་ཚད། noun pace, step 
གོམ་རིམ། noun step, phase, 
stage 
གོམས། verb (fut., prs., pst., 

imp.) accustom, familiarize, 
get, inure 
གོམས་འདྲིས། noun acquaintance, 
accustom, familiarity, 
orientation, familiarization, 
inure, custom 
གོམས་འདྲིས་ངན་པ། noun addict 
གོམས་འདྲིས་ཅན། adj. conversant, 
experienced, familiar, inured, 
practitioner 
གོམས་འདྲིས་སྦྱང་བ། noun 

orientation course 
གོམས་འདྲིས་ཚུད་ཚུདཔ། adj. 

habituated, ingrained, used 
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གོམས་འདྲིས་ལས་རིམ། noun 

orientation programme 
གོམས་འདྲིས་སོབ་སྦྱོང༌། noun 

orientation 
གོམས་སྦྱང༌། noun experience 
གོམས་ཚུད་ཚུདཔ། adj. habituated, 
ingrained, used 
གོམས་ཞེན། noun mannerism 
གོམས་ལཱ། noun second nature 
གོམས་གཤིས། noun habit, norm 
གོམས་གཤིས་་་བ། noun morality 
གོམས་གཤིས་ཚུད་བཅུག་པ། verb 

instil 
གོམས་སྲོལ། noun practice 
གོཝ་འཇམ་ཏངོ་ཏོ། adj. 

unambiguous 
གོཝ་འཇམ་དྲགས། adj. plain 
གོཝ་ལཱ་ཁག adj. 

incomprehensible, 
incomprehension 
གོའུ་ཏ་མ། noun Gautama 
གཱོལ། noun score, goal 
གཱོལ་བཙུགས་མི། noun scorer 
གོས། noun dress, clothes, 
garment, laundry 
གོས་ཆས་ཁྲུས་ཁང་། noun laundry 
གོས་ཆེན། noun brocade, silk, 
satin 

གོས་ཕུད་་དམོ། noun striptease 
གོས་བཤུབ་སོ་སོྟན། noun striptease 
གྱ་དགུ། num. eighty nine 
གྱ་བརྒྱད། num. eighty eight 
གྱ་ལྔ། num. eighty five 
གྱ་གཅིག num. eighty one 
གྱ་གཉིས། num. eighty two 
གྱ་དྲུག num. eighty six 
གྱ་བདུན། num. eighty seven 
གྱ་བཞི། num. eighty four 
གྱ་གསུམ། num. eighty three 
གྱང༌། verb (fut., prs., pst.) cold 
(བསིལ་བ།)  སྐུ་བསིལ།  
དྲོ། ཚ། noun wall (རྩིགཔ།) 
གྱང་ཁེབས། noun siding 
གྱང་ཁོག noun ruined mud wall, 
shell, ruin, ruinous 
གྱང་ཁྱིམ། noun mud house 
གྱང་སྒྲོམ། noun closet 
གྱང་རྟེན། noun retaining wall 
གྱང་མཐུད་མཐུདཔ། noun semi-
detached 
གྱང་དོང་། noun peephole 
གྱང་གདན། noun dado 
གྱང་པར། noun pin-up 
གྱང་བྱིལ་ལག་ཆ། noun trowel 
གྱང་རྩེད། noun squash 
གྱང་རིལ། noun squash 
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གྱང་རིས། noun fresco 
གྱང་ལོགས་རོབ་འབྱེལ། noun 

virginia creeper 
གྱང་ཤུགས། noun cold wave, 
severe cold, biting, 
temperature 
གྱང་ཤུགས་ཀླད་ཚད། noun freezing 
point 
གྱང་ཤུགས་ཅན། adj. freezing 
གྱང་ཤུམ། noun 1 fever (ནད།) 
2  shiver, chill, bite, bitter 
(འདར་བ།) 
གྱང་ཤུལ། noun ruins 
གྱང་ཤོག noun wallpaper, paper 
གྱངས་ཁ། noun number, count, 
figure, head, headcount, 
strength, sum, toll 
གྱངས་ཁ་ཉུང་ཤོས། adj. minority 
གྱངས་ཁ་མ་ཆོདཔ། adj. countless, 
incalculable, innumerable, 
numerous 
གྱངས་ཁ་མེདཔ། adj. uncountable 
གྱངས་ཁ་འཛོལ་བ། noun miscount 
གྱངས་ཁ་སྲུང་མི། noun 

makeweight 
གྱངས་རྟགས། noun number  
གྱངས་ཐོ། noun tally 
གྱངས་གཞི། noun cardinal 
number 

གྱད་ལྕགས། noun bar-bell 
གྱད་རྟ། noun shire horse 
གྱད་རྟ་རྐང་ཐུང༌། noun cob 
གྱད་རྡོ། noun weight-lifting 
གྱད་་། noun he-man, hero 
གྱལ། noun  བཞུགས་གྲལ། 
file, line, queue, row, rank 
གྱལ་ཁར་གཏོགས་མི། noun 

participant 
གྱལ་མགོ། noun  གྱལ་མཇུག 
top of a line, head of row 
གྱལ་འགུཔ། noun line leader, 
first in the line 
གྱལ་ཅན། adj. lined  
གྱལ་གཅིག noun single file 
གྱལ་མཇུག noun  གྱལ་མགོ། 
end of line, end of row 
གྱལ་ཐིག noun line 
གྱལ་རིམ། noun order of line, 
cavalcade, file, row 
གྱལ་སྲུང་མི། noun makeweight 
གྱི། noun knife (ལག་ཆ།)  
ཕྱག་གྲི། conj. possessive case 
marker, genitive (ཕྲད།) 
གྱི་ཁ། noun blade 
གྱི་ཁྱད། noun duel, fencing 
གྱི་ཁྱད་རྐྱབ་མི། noun fencer 
གྱི་ཁྱད་འགྲན་བསྡུར། noun fencer 
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གྱི་ཁྱད་རྩེདམོ། noun fencing 
གྱི་ཅུ། noun  ཕྱག་གྲི། knife, 
penknife 
གྱི་ཅུ་རྩེ་ཅནམ། noun stiletto 
གྱི་ཅུ་ལེབ་ཏེམ། noun machete 
གྱི་ཅུ་་གཡུ་པ། noun hilt  
གྱི་ཆད། noun fine imposed on 
attempted use of dagger 
གྱི་རིང་། noun sword, chopper 
གྱི་ལེབ། noun machete 
གྱི་ཤུབས། noun  ཤན་ཤུབས། 
scabbard, sheath 
གྱི་སྲབ། noun table knife 
གྱི་གསོབ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) stab 
གྱི་གསོབ་ལཱ། noun stab 
གྱིབ་མ། noun shadow, shade 
གྱིབ་མ་ཅན། adj. shady 
གྱིབ་བསིལ། noun shade tree 
གྱིམ་ཙི། noun clippers, scissors 
གྱིམ་ཙི་སོམ། noun shears, big 
scissors 
གྱིས། conj. agentive case marker 
གྱུར་ཅིག verb may 
གྱུར་རྡོ། noun fossil 
གྱུར་རྡོ་ཆགས་ཆགསཔ། noun 

fossilized  

གྱུར་རྡོ་རིག་པ། noun 

palaeontology 
གྱེན། noun  ཐུར། ascent, 
steep, inclination, pitch, slope, 
rise, uphill 
གྱེན་བདེ་ཏོག་ཏོ། adj. gentle 
གྱེན་གཟར་དྲགས། adj. scarp 
གྱེན་ལོག noun insurrection, 
uprising, protest, disobedience, 
rise 
གྱེན་ལོག་མི། noun insurrectionist 
གྱེས་གྱེསཔ། adj. broken 
གྱེས་སྡེ། noun splinter group 
གྱེས་ཚོགས། noun splinter group 
གྱོག་དོམ། noun aardvark, ant 
bear 
གྱོག་མོ། noun ant 
གྱོག་མོ་དཀརཔོ། noun termite, 
white ant 
གྱོང་། noun  ཁེ། loss 
གྱོང་རྒུད། noun  ཁེབ་ས།  
སྐུ་གྱོང་། blow, loss, cost  
གྱོང་རྒུད་ཅན། adj. costly 
གྱོང་རྒུད་ལྕི་ཤོས། adj. nadir  
གྱོང་རྒུད་ཆེ་བ། adj. costly 
གྱོང་པོ། adj. brute, rough, 
crudity, gruff, hard, horny 
གྱོང་རྩུབ། noun gruffness 
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གྱོང་རྩུབ་ཅན། adj. churl 
གྱོང་རི་རི། adj. white-hot 
གྱོངས། verb (fut., prs., pst.)  

གཤགས། death, expire 
གྱོངས་མི། noun deceased, dead, 
late 
གྱོདཔ། noun stomach, 
oesophagus, tripe, paunch 
གྱོན། verb (fut., prs., pst., imp.) 

wear, put on, attire, clad 
གྱོན་གྱོནམ། adj. worn, costumed 
གྱོན་ཆས། noun clothing, dress, 
costume, apparel, attire, 
clothes, garment, gear, suit, 
robe, get-up 
གྱོན་ཆས་འཁྱུ་ས། noun laundry  
གྱོན་ཆས་གོང་ཅན་ཚོང་ཁང༌། noun 

salon 
གྱོན་ཆས་སྒྲོམ། noun suitcase 
གྱོན་ཆས་ཆ་ཚང༌། noun outfit, full 
suit 
གྱོན་ཆས་དཔེ་སྟོན་པ། noun model 
གྱོན་ཆས་ཚོང་ཁང༌། noun boutique 
གྱོན་ཆས་བཟོ་བཟོ་མི། noun dresser 
གྱོན་ཆས་ལག་རྡུམ། noun cloak 
གྱོན་ཆས་ལྷམ་ཚང༌། noun outfit 
གྱོན་ཐངས། adj. dressing 

གྱོན་འཕྲོ་བཙོང ་ས། noun flea 
market 
གྱོན་མི། noun wearer 
གྱོན་ལུགས། adj. dressing 
གྱོས། noun 1 idea, plan (འཆར་
གཞི།) 2  weight equivalent to 
about 1667 grams (ལྗིད་ཚད།)  
གྱོས་བཀོད་་ོམ་མི། noun 

mastermind 
གྱོས་ངན། noun collusion, 
conspiracy, intrigue, 
machination, scheme, put-up 
job, plot 
གྱོས་ངན་ཅན། adj. collusive 
གྱོས་ངན་སྡེ་ཚན། noun cabal 
གྱོས་ངན་པ། noun conspirator 
གྱོས་ངན་བ་མ་མི། noun 

conspirator, schemer, 
ringleader 
གྱོས་རྡོ། noun weight 
གྱོས་དཔོན། noun ringleader 
གྱོསཔོ། noun father-in-law 
གྲ་སྒྲིག noun arrangement, 
logistics, mobilization, 
preparation, ready, run-up, 
warm-up 
གྲ་སྒྲིག་མེདཔ། adj. ill-prepared, 
unprepared, impromptu, 
unorganized, unplanned 
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གྲ་སྒྲིག་དམག་འཐབ། noun pitched 
battle 
གྲ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང༌། noun 

preparatory committee 
གྲ་སྒྲིག་ཞལ་འཛོམས། noun 

preparatory meeting 
གྲ་སྒྲིག་ཡོད་པ། adj. readily, 
repertoire 
གྲ་སྒྲིག་སོབ་གྲྭ། noun preparatory 
school, prep. school 
གྲ་དུམ། noun splinter 
གྲགས་བཅོམ། noun palace coup 
གྲགས་ཐོབ། noun hit  
གྲགས་པ། noun fame, reputation 
གྲང་ངད། noun chill 
གྲང་ངར། noun chill, cold snap, 
cold wave, nip 
གྲང་ངར་ཅན། adj. chilly, frosty 
གྲང་ནད། noun hypothermia, 
gonorrhoea 
གྲང་བ། noun hypothermia, 
gonorrhoea 
གྲང་གཞི། noun clap 
གྲང་རླབས། noun cold wave 
གྲང་ཤུགས། noun cold snap 
གྲང་བསིལ། noun cold, cool 
གྲངམོ་དོྲནམོ། adj. lukewarm, 
tepid, warm 

གྲངས། noun haul, number, 
strong, sum 
གྲངས་ཉུང༌། adj. minority, few 
གྲངས་ཉུང་མི་རིགས། noun ethnic 
minority 
གྲངས་གཏོགས། noun 

participation 
གྲངས་གཏོགས་པ། noun 

participant 
གྲངས་ནོར། noun miscount 
གྲངས་འབོར། noun amount, 
census, number, sheer, strength 
གྲངས་འབོར་དྲན་ཐོ། noun tally 
གྲངས་མེད། adj. countless, 
infinite, innumerable 
གྲངས་མེདཔ། adj. incalculable 
གྲངས་མང༌། adj. multitude, 
majority, many, numerous, 
strong, umpteen 
གྲངས་བཙུགས། noun 

assimilation, inclusion, 
incorporation 
གྲངས་རྩིས། noun count, 
calculation, counting 
གྲངས་ཚད། noun amount, 
quantity, quorum, cardinal 
number  
གྲངས་ཚད་འཇལ་བ། verb (fut., prs. 

pst., imp.) quantify  
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གྲངས་འཛུལ། noun affiliation, 
entry 
གྲངས་ཡོད་མིང་ཚིག noun count 
noun 
གྲངས་རློབས། noun population 
གྲབས་སྦྱོང༌། noun warm-up 
གྲབས་མེད་ལེགས་སྦྱར། noun 

extempore, unprepared speech 
གྲབས་གཤོམ། noun attempt 
གྲམ་ཙེ་གདན། noun carpet 
གྲལ། noun  བཞུགས་གྲལ། 
file, line, queue, row, rank 
གྲལ་གཏོགས། noun entry, 
involvement, participation 
གྲལ་གཏོགས་པ། noun participant 
གྲལ་འབེབས། noun paragraph 
གྲལ་མེད། adj. pariah 
གྲལ་བཙུགས། noun enrolment, 
inclusion 
གྲལ་ཚུད། noun inclusion 
གྲལ་བཞི་སྙན་་ོམ། noun quatrain 
གྲལ་རིམ། noun line, train, 
queue, rank 
གྲལ་བཤམ། noun offering for 
dedication prayer 
གྲས། noun type 
གྲི། noun  གྱི། knife 

གྲི་གུག noun crooked knife, 
cutlass 
གྲི་ཐུར། noun cutlery 
གྲི་ཡུ། noun hilt  
གྲིབ། noun  སྐུ་གྲིབ། 
contamination, pollution, 
defilement 
གྲིབ་བརྙན། noun silhouette 
གྲིབ་མ། noun shadow, shade 
གྲིབ་རས། noun contaminant 
གྲིབ་ཞུགས། noun contamination, 
defilement 
གྲིབ་ཟས། noun polluted food 
གྲིབ་ཡོལ། noun blackout 
གྲིབ་བསང་། noun purifying 
incense 
གྲུ། noun 1 ship, boat, ark, craft, 
ferry, gondola, launch, 
schooner, yacht (གཟིངས།)  
ཕེབས་གྲུ། 2  angle (ཟུར།) 
གྲུ་བཀོ་དངོས་པོ། noun jetsam  
གྲུ་སྐྱ། noun oar, scull, paddle 
གྲུ་སྐྱ་འཛིན་ཐག noun rowlock 
གྲུ་སྐྱ་བཞག་རྟེན། noun oarlock  
གྲུ་སྐྱ་བཞག་ས། noun oarlock  
གྲུ་སྐྱོད། noun cruise 
གྲུ་ཁག noun flotilla 
གྲུ་ཁོག noun shipwreck, hulk 
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གྲུ་འཁོར། noun undercarriage 
གྲུ་གང༌། noun shipload 
གྲུ་གླ། noun ferriage, boat fare 
གྲུ་འགྲུལ། noun rowing 
གྲུ་འགྲུལ་ཤོ་ཁག noun convoy 
གྲུ་རྒྱབ། noun stern 
གྲུ་རྒྱུག་འགྲན་འཛོམས། noun 

regatta 
གྲུ་རྒྱུག་འདུ་འཛོམས། noun regatta 
གྲུ་ཅན། adj. angular 
གྲུ་བཅོ་ཁང༌། noun shipyard 
གྲུ་ཆགས་ས། noun dockyard, 
harbour, seaport, dock, jetty, 
port 
གྲུ་ཆུང༌། noun ferry, boat, canoe, 
sampan, gondola 
གྲུ་ཆུང་རྒྱུག་འགྲན། noun scull 
གྲུ་ཆུང་རྒྱུག་རྩེད། noun sculling 
གྲུ་ཆུང་ཤུགས་ཅན། noun tug 
གྲུ་ཆེན། noun armada, liner, ship, 
vessel 
གྲུ་མཇུག noun stern 
གྲུ་གཏང་མི། noun boatman, 
sailor, oarsman, sculler, 
seafarer, rower 
གྲུ་བཏགས་ས། noun berth, wharf 
གྲུ་ཐག noun mooring, sheet, 
rigging 

གྲུ་ཐོག noun deck 
གྲུ་ཐོག་གླིང་སྐོར། noun 

circumnavigation 
གྲུ་དར། noun sail, ship-flag 
གྲུ་དར་ཐགཔ། noun sheet 
གྲུ་དར་གཟུང་ཐག noun stay, 
rigging 
གྲུ་དར་ཤིང༌། noun mainsail 
གྲུ་དོ། noun cargo, lading 
གྲུ་དོ་ཁང། noun dock, quay 
གྲུ་དོཔ། noun docker 
གྲུ་བདག noun ship owner 
གྲུ་སྡེ། noun shipping 
གྲུ་ནང་ཁང་མིག noun sickbay 
གྲུ་ནང་འགྲུལ་སྐྱོད། noun sail 
གྲུ་ནང་ངལ་ཁང༌། noun saloon 
གྲུ་ནང་བྱུང་བྱུངམ། noun shipboard 
གྲུ་གནམ་སྒོ་ཅུང༌། noun porthole 
གྲུ་སྣ། noun prow 
གྲུ་པ། noun boatman, ferryman, 
flight crew, mariner, oarsman, 
sculler, seafarer 
གྲུ་པ་དཀྱུས་མ། noun rating 
གྲུ་དཔོན། noun sea captain, 
aviator, captain, seaman, pilot 
གྲུ་དཔོན་སོད་ས། noun the bridge 
གྲུ་འཕྲོག་བཅོམ། noun piracy 
གྲུ་འབབ། noun harbour  
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གྲུ་སོམ། noun longboat  
གྲུ་མ། noun oarswoman  
གྲུ་ཙི། noun silk 
གྲུ་གཙོ། noun flagship 
གྲུ་་ལ། noun seamanship 
གྲུ་ཚུགས། noun jetty, seaport, 
pier, port 
གྲུ་ཚུགས་ཁྲོམ། noun port 
གྲུ་ཚོགས། noun shipping 
གྲུ་འཛིན། noun wharf 
གྲུ་བཞག་མཚོ་ཁ། noun basin 
གྲུ་བཞག་ས། noun berth, harbour 
གྲུ་བཞི། noun square 
གྲུ་བཞི་དཀྱུས་རིང་། noun rectangle 
གྲུ་བཞི་ཁག་ཁ། adj. squarish 
གྲུ་བཞི་ཅནམ། adj. square 
གྲུ་བཞི་ནར་ན། adj. oblong, 
rectangle 
གྲུ་བཞི་ནར་དབྱིབས་ཅན། adj. 

cuboid 
གྲུ་བཞི་ནར་གཟུགས་གཡོ་ཁམས། 
noun rhombus 
གྲུ་བཞིམ། adj. square 
གྲུ་ཟམ། noun gangway 
གྲུ་ཟུར། noun angle, prow 
གྲུ་ཟོག noun lading  
གྲུ་གཟིངས། noun ship 
གྲུ་གཟིངས་ཀོ་མ། noun anchor 

གྲུ་གཟིངས་སོྲག་ཤིང༌། noun keel 
གྲུ་བཟོ་ཁང༌། noun shipyard 
གྲུ་ཡོལ། noun sail 
གྲུ་གཡོག་སྡེ་ཚན། noun crew 
གྲུ་གཡོགཔ། noun sailor, seafarer 
གྲུ་རིང༌། noun barge 
གྲུ་རིངམོ། noun longboat  
གྲུ་རེལ་གླ་ཉུང་སོད་ས། noun second 
class 
གྲུ་རེལ་ཉལ་ཁྲི། noun berth 
གྲུ་ལམ། noun channel, seaway, 
waterway 
གྲུ་ལེབ་ཏེམ། noun lighter  
གྲུ་གཤམ། noun hull  
གྲུ་གཤམ་ལེབ་ཅན། noun punt 
གྲུ་གསུམ། noun  ཟུར་གསུམ། 
triangle, triangular 
གྲུ་གསུམ་ཅན། adj. triangular 
གྲུ་གསུམ་མ། adj. triangle 
གྲུང་པོ། adj. sagacious 
གྲུབ་ཆུ། noun holy water  
གྲུབ་རྟགས། noun mark of 
spiritual accomplishment 
གྲུབ་ཐོབ། noun saint, 
accomplished yogi 
གྲུབ་མཐའ། noun doctrine, 
philosophy, view, dogma, 
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dogmatism, gospel, ism, sect, 
tenet, theory, ethos 
གྲུབ་མཐའ་མཁས་པ། noun 

philosopher 
གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ། noun thinker 
གྲུབ་མཐའ་བསམ་ཞིབ་པ། noun 

thinker 
གྲུབ་འབྲས། noun result, 
achievement, outcome, effect, 
fruit, issue, materialization, 
output, produce, product, 
work, consequence 
གྲུབ་འབྲས་ངན་པ། noun 

reverberation 
གྲུབ་འབྲས་ཅན། adj. fertile, 
fruitful 
གྲུབ་འབྲས་དུས་ཚོད། noun 

flowering 
གྲུབ་འབྲས་བྱུང་བྱུངམ། noun 

successful 
གྲུབ་འབྲས་ལེགས་ཤོམ། noun flying 
colours 
གྲུབ་རྩིས། noun theorem 
གྲུམ་ངེས་ཅན། adj. flake, flaky 
གྲུམ་ཉེན། noun fragility 
གྲུམ་ཉེན་ཅན། adj. fragile 
གྲུམ་གདན། noun rug carpet, 
carpet 

གྲུ་་སྐྱེལ་འདྲེན། noun sea 
transport, shipment, ferriage 
གྲུ་་ཁ་ལོ་པ། noun navigator  
གྲུ་་སྒྱིར་འཁོར། noun helm  
གྲུ་་གཉའ་ཤིང༌། noun boom 
གྲུ་་ཐེམ་སྟེགས། noun levee  
གྲུ་་ཐོག་སྐྱོར། noun bulwark 
གྲུ་་དར་ཤིང༌། noun mast, spar 
གྲུ་་གདོང་ཟུར། noun bow 
གྲུ་་ཕྱོགས་སོྟན་པ། noun cox, 
coxswain 
གྲུ་་འབབ་སྟེགས། noun pier, quay 
གྲུ་་འབབ་ཚུགས། noun dock 
གྲུ་་ཟན་སྐྱ། noun scull 
གྲུ་་གཡོན་ཕྱོགས། noun port 
གྲུ་་སོྲག་ཤིང༌། noun keel 
གྲུར་སྐྱོད། noun rowing 
གྲེ་ཁུང༌། noun vocal cords, voice 
box 
གྲོ་ཆག noun bulgar wheat 
གྲོ་ཞིབ། noun fine wheat flour 
གྲོགས། noun friend, spouse 
གྲོགས་སྐུལ། noun enlistment 
གྲོགས་དགའ། noun outflow 
གྲོགས་འགྱུར་ལས་ཚིག noun 

conjugation 
གྲོགས་ཉམས། noun fellowship 
གྲོགས་པོ། noun pal 
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གྲོགས་ཚིག noun auxiliary word, 
particle 
གྲོགས་ཞན་པ་་ཞན་འཐུས། noun 

alimony 
གྲོགས་རམ། noun help, aid, 
assistance, contribution, 
favour, grant, leg-up, offer, 
sponsorship, support, 
philanthropy, auspices 
གྲོགས་རམ་རྒྱུན་ལམ། noun 

helpline  
གྲོགས་རམ་དངུལ། noun subsidy 
གྲོགས་རམ་པ། noun donor 
གྲོགས་རམ་བྱིན་མི། noun donor 
གྲོགས་རམ་འབད་མི། noun 

assistant, contributor, 
philanthropist, backer 
གྲོགས་རམ་མ་དངུལ། noun 

monetary assistance, grant 
གྲོགས་རམ་མེདཔ། adj. unaided 
གྲོགས་རམ་ཚོགས་པ། noun charity 
གྲོགས་རམ་ལས་འགུལ། noun aid 
project 
གྲོགས་བཤེས། noun close friend, 
friendship 
གྲོང་སྐད། noun dialect 
གྲོང་ཁྱིམ། noun manor, manor 
house, villa 
གྲོང་ཁྱེར། noun city, metropolis 

གྲོང་ཁྱེར་སྤྱི་ཁྱབ། noun mayor 
གྲོང་མཐའ། noun enclave 
གྲོང་སྡེ། noun city, municipality 
གྲོང་སྡེ་ལས་འཛིན། noun city 
corporation, municipal 
corporation 
གྲོང་སོད། noun gall 
གྲོང་ཚན་ཆུང་ཀུ། noun hamlet 
གྲོང་ཚིག་མིན་པ། adj. euphemism 
གྲོང་གཞིས། noun manor 
གྲོང་ཡུལ། noun village, 
countryside, rural area 
གྲོང་ཡུལ་སན་པ། noun rural health 
worker 
གྲོང་བཤལ། noun orienteering 
གྲོང་གསེབ། noun country, 
village, countryside, rural area, 
remote place, land, up-country 
གྲོང་གསེབ་ཁྲལ། noun rural tax 
གྲོང་གསེབ་ཉེན་སྲུང༌། noun 

neighbourhood watch  
གྲོང་གསེབ་ན་གཞོན། noun rural 
youth 
གྲོང་གསེབ་པ། noun countryman, 
yokel, villager 
གྲོང་གསེབ་མི་སེར། noun rural 
people, villager 
གྲོང་གསེབ་སན་ཁང༌། noun cottage 
hospital 
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གྲོང་གསེབ་ཚོགས་ཕྲན། noun 

country club 
གྲོང་གསེབ་ཞབས་ཏོག noun 

outreach 
གྲོང་གསེབ་ཨམ་སྲུ། noun 

countrywoman 
གྲོད་ཁོག noun paunch 
གྲོན་ཆུང༌། noun cost-effective 
གྲོལ། verb (fut., prs., pst.)  
བཅིང་། liberate, conquer, 
extricate, unhitch, dismiss, 
free, break, recess, approve 
གྲོལ་བཅུག་མི། noun liberator  
གྲོལ་གཏང་མི། noun liberator  
གྲོལ་ཐབས། noun catharsis 
གྲོལཔ། noun retired person 
གྲོས། noun discussion, 
negotiation, talk 
གྲོས་གླེང་། noun conversation, 
debate 
གྲོས་བཅུད། noun resolution 
གྲོས་ཆོད། noun resolution, 
minutes, decision 
གྲོས་ཆོད་བཀོད་མི། noun 

rapporteur 
གྲོས་ཆོད་ཐོ་དེབ། noun record of 
resolutions 
གྲོས་ཆོད་གསལ་བསྒྲགས། noun 

communiqué 

གྲོས་འཆམ། noun unanimity 
གྲོས་འཆར། noun motion, 
proposal, opinion, suggestion, 
plan 
གྲོས་འཆར་བཀོད་མི། noun 

proposer 
གྲོས་འཆར་སྙན་ཞུ། noun 

memorandum 
གྲོས་འཆར་བ་མ་མི། noun 

proposer 
གྲོས་གཏམ། noun overtone 
གྲོས་སོྟན། noun consultancy, 
consultation, guidance, 
suggestion, advice 
གྲོས་སོྟན་པ། noun consultant, 
adv.isor, mentor 
གྲོས་སོྟན་བྱིན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) advise 
གྲོས་སོྟན་ལཱ། noun consultancy 
གྲོས་བསྟུན། noun conference, 
opinion 
གྲོས་བསྟུན་ཁང་མིག noun 

consulting room 
གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས། noun 

consultation, colloquium, 
consultation meeting 
གྲོས་བསྟུན་རིག་་ལ། noun 

consultation skills 
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གྲོས་ཐག noun decision, 
resolution 
གྲོས་ཐག་གཅད་མ་ཚུགས་པ། adj. tie 
གྲོས་ཐག་ཆོད་ཆོདཔ། adj. decided 
གྲོས་ཐོ། noun minute 
གྲོས་ཐོ་གཏན་འཁེལ། noun 

confirmation of minutes 
གྲོས་ཐོ་འབྲི་མི། noun rapporteur 
གྲོས་མཐུན། noun agreement, 
accord, concurrence, 
consensus, resolve 
གྲོས་དོན། noun motion 
གྲོས་དོན་བཀག་དམ། noun motion 
of censure  
གྲོས་དོན་མཚམས་འཇོག noun 

adj.ournment motion  
གྲོས་འདེབས། noun 

recommendation 
གྲོས་འདེབས་ཕུལ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) recommend 
གྲོས་འདྲེན་པ། noun moderator 
གྲོས་བསྡུ། noun opinion poll 
གྲོས་བསྡུར། noun deliberation, 
discussion 
གྲོས་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས། noun 

seminar 
གྲོས་གནས། noun forum 
གྲོས་དཔོན། noun adviser 

གྲོས་དཔོན་སྤྱི་ཁྱབ། noun chief 
advisor 
གྲོས་འབུལ། noun advice 
གྲོས་ཚོགས། noun conference, 
parliament 
གྲོས་ཚོགས་གོང་མ། noun senate, 
upper house 
གྲོས་ཚོགས་གོང་མ་་འཐུས་མི། noun 

senator 
གྲོས་འཛིན་པ། noun moderator 
གྲོས་འཛོམས། noun consultation, 
seminar 
གྲོས་གཞི། noun agenda, motion, 
proposition 
གྲོས་ཤོག noun bill, discussion 
paper 
གྲོས་བཤད། noun discussion 
གྲྭ་པ། noun monk 
གྲྭ་ཕད། noun pouch, bag, 
traditional bag used by monks 
གྲྭ་ཚང་། noun monastic 
institution, priory, cloister 
གྲྭ་ཚང་དགོན་སྡེ། noun religious 
institution 
གྲྭ་ཤག noun cell 
གླ། noun fare, fee, rent, wage, 
charge 
གླ་ཁར་གཏང་མི། noun hirer, 
lessor, renter 
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གླ་ཁར་སོད་དབང༌། noun tenancy 
གླ་ཁར་སོད་མི། noun tenant 
གླ་ཁར་སོད་ཡུན། noun tenancy 
གླ་ཁར་ལེན་མི། noun hirer, lessee 
གླ་ཁར་ལེན་ལེནམ། adj. rented 
གླ་འཁོར། noun taxi, cab, 
minicab 
གླ་འཁོར་གཏང་མི། noun cabby 
གླ་འཁོར་དེད་གཡོགཔ། noun cabby 
གླ་འཁོར་བཞག་ས། noun cab-stand 
གླ་རྔན། noun remuneration, 
wage, charge 
གླ་ཅུམ། noun musk deer 
གླ་ཆ། noun  གླ་ཡོན། charge, 
fare, wage, emolument, fee, 
pay, remuneration 
གླ་ཆ་ཉུང་ཤོས། adj. minimum 
wage 
གླ་ཆ་དམའ་ཤོས། adj. minimum 
wage 
གླ་ཆུང་ལཱ། noun sweated labour 
གླ་ཐོག་ལེན་མི། noun lessee  
གླ་ཐོབ་མི། noun waged 
གླ་འཐུས། noun service charge, 
commission, payment, pay off 
གླ་འཐེབ། noun supplement, 
surcharge 
གླ་པ། noun hireling  

གླ་སོད་མགྱོནམོ། noun paying 
guest 
གླ་སོད་ཟུར་ཤག noun paying 
cabin 
གླ་སོད་ལག་དམར་སྡེ་ཚན། noun hit 
squad  
གླ་སོད་ཤག་ཁྱིམ། noun paying 
cabin 
གླ་ཕོགས། noun pay 
གླ་བ། noun musk deer 
གླ་དབང༌། noun charter 
གླ་མེད། adj. free 
གླ་མེད་འགྲུལ་སྐྱོད། noun hitch, 
hitch-hike  
གླ་མེད་འགྲུལ་སྐྱོད་པ། noun hitch-
hiker  
གླ་མེད་འགྲུལ་སྐྱོད་འབད་མི། noun 

hitch-hiker  
གླ་མེད་སོད་ཁྱིམ། noun squat 
གླ་མེད་ལཱ། noun free service, 
unpaid work 
གླ་དམག noun mercenary 
གླ་རྩི། noun musk 
གླ་ཚད། noun tariff 
གླ་ཡོན། noun cost, fee, payment, 
wage, service charge, user fee 
གླ་རིན། noun payment, pay off 
གླ་ཤག noun paying cabin 
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གླགས་རྙེད་པ། adj. rout 
གླགས་་། noun try 
གླགས་མ་འཁེལ་མི། noun wayward 
གླང༌། noun bull, ox, steer 
གླང་འཁོར། noun bullock cart, 
cart 
གླང་རྒོད། noun matador 
གླང་ཅུ ་ཝཝ། noun okra, lady’s 
finger, bhindi 
གླང་ཅུ་ཝཝ་གི་སོན། noun okra 
གླང་ཅུང༌། noun bullock 
གླང་ཆུ། noun shampoo 
གླང་ཆེན་ཐལ་དཀར། noun white 
elephant 
གླང་ཆེན་ཕ།ོ noun bull elephant 
གླང་འཐབ། noun bullfight 
གླང་དོར་གཅིག noun 1 one pair of 
oxen (ཆ་གཅིག) 2  an area 
which can be ploughed by a 
pair of ox in one day (ས་ཁྱོན།) 
གླང་པོ་ཆེ། noun elephant 
གླང་མ་ཤིང་། noun arroyo willow 
གླང་རྨོ་མི། noun ploughman 
གླང་ལེབ། noun soap, tablet 
གླང་ལེབ་ཆུ། noun shampoo 
གླང་ལེབ་ཕྱེ། noun washing 
powder 
གླང་ལེབ་ལྦ་ག noun lather of soap 

གླངམོ་ཆེ། noun elephant 
གླངམོ་ཆེ་་མཆེཝ། noun ivory, 
tusk 
གླངམོ་ཆེ་་ལྷ་པ། noun trunk 
གླར་སོད་འབད་མི། noun boarder 
གླི། noun pear 
གླི་སྐམ། noun prune 
གླིང༌། noun drift, field, expanse, 
wide area, tract, realm, zone, 
region, kingdom 
གླིང་སྐོར་ལམ། noun circuit 
གླིང་སྐྱོད། noun surge 
གླིང་ག noun  སྐྱེད་ཚལ། ལྡུམ་ར། 
park, garden 
གླིང་སྒར། noun camp 
གླིང་སྒྱུར། noun turnabout, 
radical, revolution, upheaval, 
U-turn, volte-face 
གླིང་སྒྱུར་རིང་ལུགས། noun 

radicalism 
གླིང་གཅིག་པ་་མི། noun 

contingent 
གླིང་ཆེན། noun  གླིང་ཕྲན། 
continent, mainland 
གླིང་སྟོང༌། noun desert island 
གླིང་སྟོན། noun picnic 
གླིང་ཕམ། noun massacre 
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གླིང་ཕྲན། noun  གླིང་ཆེན། 
island, sub-continent 
གླིང་ཕྲན་པ། noun islander 
གླིང་བུ། noun  ལྗགས་གླིང་། 
flute, nose flute, pipe 
གླིང་འཛིན་པ། noun ranger 
གླིང་གཞན་སོྲག་ཆགས། noun 

extraterrestrial 
གླིང་ལག noun isthmus 
གླིང་གསད། noun pogrom 
གླིངམ། noun flute, nose flute, 
pipe 
གླིངམ་འཕུ་མི། noun flautist, piper 
གླུ། noun  མགྲིན་གླུ། མགུལ་གླུ། 
anthem, hymn, song, serenade, 
symphony 
གླུ་ཁྲི། noun musical chairs 
གླུ་མཁསཔ། noun repertoire 
གླུ་གར། noun dance 
གླུ་གར་ཁང༌། noun discotheque 
གླུ་གར་འཁྲབ་སོྟན། noun musical 
གླུ་གར་སྡེ་ཚོགས། noun orchestra  
གླུ་སྒྲ། noun strain 
གླུ་སྒྲོམ། noun gramophone, 
stereo 
གླུ་སྟོན། noun concert 
གླུ་ཐུང༌། noun ditty 
གླུ་འཐེན་མི། noun singer 

གླུ་དེབ། noun album 
གླུ་འཕྲུལ། noun jukebox  
གླུ་དབངས། noun melody 
གླུ་་ོམ། noun composition 
གླུ་་ོམ་མི། noun lyricist  
གླུ་ཚན་གཙོ་བོ། noun leader  
གླུ་ཚིག noun lyric  
གླུ་མཚམས། noun rest 
གླུ་མཛོད། noun repertoire 
གླུ་གཞས། noun serenade, song, 
symphony 
གླུ་གཞས་ཁང༌། noun ballroom 
གླུ་གཞས་མཁནམ། noun showgirl 
གླུ་གཞས་་དམོ། noun recital 
གླུ་གཞས་སྟོན་མོ། noun rave 
གླུ་གཞས་ལས་རིམ། noun concert 
གླུ་གཞསཔ། noun minstrel 
གླུད། noun  སྐུ་གླུད། effigy, 
ransom 
གླེགས་བམ། noun  པོ་ཏི། 
volume of scriptures 
གླེན་ལྐུགས། noun blockhead, 
dumb person, dull, dumbness 
གླེན་གོ། noun (term used for 
male) blockhead, dull, dumb, 
dumbness, cold, daft, foolish, 
imbecile, mute 
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གླེན་གོམོ། noun (term used for 
female) blockhead, dull, dumb, 
dumbness, cold, daft, foolish, 
imbecile, mute 
གླེན་རྟགས། noun dumbness, 
stupidity 
གླེན་རྟགས་ཅན། adj. idiotic, 
stupid 
གླེན་པ། noun empty-headed, 
idiot, blockhead, foolishness, 
idiocy 
གླེན་་་ཅན། adj. cuckoo 
གླེན་འཛུམ། noun smirk 
གླེབ་འཁོར། noun roller 
གླེབ་འཕྲུལ། noun rolling mill 
གླེམ་མ། noun see-saw 
གློ། noun flank 
གློ་འཁོག verb (fut., pst., prs.) 

cough 
གློ་རྒྱུ་་ཤ་རིམ། noun diaphragm 
གློ་བརྒྱལ་ནད། noun whooping 
cough 
གློ་ཐག noun 1 bellyband, girth 
(སྒ་ཐག) 2  windpipe, trachea 
(ལྐོད་མ་ལས་གློཝ་བར་གྱི་དུང་ཅུང་།)  
གློ་ནད། noun cough, lung 
disease, Legionnaires’ disease 
གློ་བ་་བད་ཀན། noun pulmonary 
TB 

གློ་བ་་ཚ་ནད། noun pneumonia 
གློ་བུར། noun  ཧང་ཏོམ། quirk, 
abrupt, sudden, emergency 
གློ་བུར་ཁྱབ་གདལ། noun epidemic 
གློ་བུར་གྱི་སྐད། noun clap 
གློ་བུར་མགྱོགས་སྒུལ། noun jerk  
གློ་བུར་འགྱུར་ལྡོག་ཅན། adj. 

capricious 
གློ་བུར་འགྱུར་བ། noun sudden 
change, twist, vagaries 
གློ་བུར་ངལ་གསོ། noun casual 
leave, emergency leave 
གློ་བུར་འཇིག་རྐྱེན། noun 

cataclysm, catastrophe 
གློ་བུར་ཉམས་ཆག noun crash 
གློ་བུར་ཉེན་འཚུབ། noun 

emergency 
གློ་བུར་འཐོན ་སྒོ། noun emergency 
door 
གློ་བུར་ན་ཟུག noun twinge, pang 
གློ་བུར་ནང་འཛུལ། noun irruption 
གློ་བུར་ནད་ཕོག noun seizure 
གློ་བུར་གནོད་བཀལ། noun sally 
གློ་བུར་ཕྱིར་སྟནོ། noun outburst 
གློ་བུར་བྱུང་བ། noun surprise 
གློ་བུར་བར་རྐྱེན། noun accident, 
unexpected event 
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གློ་བུར་འབབ་ཆགས། noun forced 
landing 
གློ་བུར་མར་འབབ། noun nose dive, 
slump 
གློ་བུར་སན་བཅོས། noun 

emergency treatment, first aid 
གློ་བུར་སན་བཅོས་ཁང༌། noun 

casualty ward 
གློ་བུར་སན་བཅོས་ལས་ཁུངས། noun 

casualty department 
གློ་བུར་བཙན་བཅོམ། noun salvo 
གློ་བུར་ཚོར་བ། noun surprise, 
twitch 
གློ་བུར་འཚུབ་རྡོལ། noun cataclysm 
གློ་བུར་ཞབས་ཏོག noun 

emergency services 
གློ་བུར་ཞལ་འཛོམས། noun 

emergency meeting 
གློ་བུར་ཞིབ་དཔྱད། noun spot 
check 
གློ་བུར་ཟུག་གཟེར། noun pang 
གློ་བུར་ཡར་འཕར། noun outburst, 
spurt, surge, tidal wave, 
upsurge 
གློ་བུར་རླུང་འཚུབ། noun squall 
གློ་བུར་ལཱ་གཡོག noun emergency 
services 
གློ་བུར་ཤི་རྐྱེན་ཞིབ་དཔྱདཔ། noun 

coroner 

གློ་འབར་བ། verb (fut., prs., pst.) 

cough 
གློ་འབུར་སྒོ་སྒྲིག noun bay 
window 
གློ་སན། noun expectorant 
གློ་ཚད། noun pneumonia 
གློ་ཚིལ། noun  ལྗགས་གློ། 
phlegm, sputum 
གློ་ཡུ། noun trachea 
གློ་ཡུ་་ཚད་ནད། noun bronchitis 
གློག noun lightening, electricity 
གློག་ཀེམ། noun flash, lightening, 
thunderbolt 
གློག་ཀེམ་འོད། noun sheet 
lightning 
གློག་སྐུད། noun cable, electric 
cable, wire, cord, lead, power 
line 
གློག་སྐྱེད་འཕྲུལ་ཆས། noun dynamo 
གློག་ཁ། noun outlet, power 
socket, point, power point 
གློག་ཁབ། noun plug 
གློག་ཁབ་ལེན། noun 

electromagnet 
གློག་ཁྲལ། noun electricity tariff 
གློག་ཁྲི། noun electric chair 
གློག་འཁོར། noun tram 
གློག་འཁྱུག noun bolt, lightning 
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གློག་གི་ཕོ་སྣེ། noun pole 
གློག་གི་མི་ཊར། noun 

electromagnet 
གློག་གི་འོད་ཚད། noun amp, 
ampere 
གློག་གྲི། noun electric razor 
གློག་གླ། noun electricity tariff 
གློག་མགྱོགས་ཇམ་སྦྱིས། noun 

electric kettle 
གློག་འགུལ་འཕྲུལ་ཆས། noun 

oscillator 
གློག་འགྲེམས། noun electronic 
mail, mail 
གློག་རྒྱུན། noun electric current 
གློག་རྒྱུན་བཀག་ཆས། noun cut out, 
insulator 
གློག་རྒྱུན་ཆད་པ། verb (fut., prs., 

pst.) outage 
གློག་རྒྱུན་མཐུད་ས། noun terminal 
གློག་རྒྱུན་འཐོན་སྒོ། noun cathode 
གློག་རྒྱུན་བསྣར་ཐག noun 

extension lead 
གློག་རྒྱུན་དཔྱད་ཆས། noun current 
tester 
གློག་རྒྱུན་འཛུལ་སྒོ། noun anode 
གློག་རྒྱུན་རཝ། noun electric fence 
གློག་རྒྱུན་རེག་པ། verb (fut., prs., 

pst.) short circuit 

གློག་རྒྱུན་ལམ། noun grid 
གློག་རྒྱུན་ལེན་འཕྲུལ་ཆུང་བ། noun 

semi-conductor 
གློག་རྒྱུན་ཤུགས་ཚད། noun volt 
གློག་སྒྱུར། noun ionization 
གློག་དངུལ། noun giro 
གློག་དངུལ་གཏོང་ལེན། noun giro 
གློག་ཆར། noun electric storm, 
thunderstorm 
གློག་ཆས། noun element, 
electrical goods 
གློག་ཆས་ཆུང་ཀུ་་བཟོ་བཀོད། noun 

microelectronics 
གློག་ཉེན་བཀག་ཆས། noun 

electrical insulation material 
གློག་ཉེན་བཀག་ཤུབས། noun 

electrical insulation 
གློག་ཉེན་བཞུ་སྐུད། noun fuse 
གློག་བརྙན། noun cinema, movie, 
film, feature film, motion 
picture, screen, theatre 
གློག་བརྙན་སྐད། noun soundtrack 
གློག་བརྙན་ཁང་། noun movie 
theatre, cinema hall, cinema, 
studio, picture hall 
གློག་བརྙན་རྒྱབ་སྐད། noun voice-
over 
གློག་བརྙན་སྒྲ། noun soundtrack 
གློག་བརྙན་ཆ་ཕྲན། noun clip 
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གློག་བརྙན་བརྙན་ཤོག noun frame 
གློག་བརྙན་བཏབ་ས། noun set 
གློག་བརྙན་་་འདོད་ཅན། noun 

moviegoer 
གློག་བརྙན་སོྟན་ཆས། noun movie 
apparatus, equipment 
གློག་བརྙན་སོྟན་མི། noun 

projectionist, film operator, 
movie operator 
གློག་བརྙན་ཐོན་རིམ་ཅན། noun 

serial 
གློག་བརྙན་མཐངོ་སྣང༌། noun set 
གློག་བརྙན་སྣ་མང་ཁང༌། noun 

multiplex 
གློག་བརྙན་པར། noun movie 
poster, picture 
གློག་བརྙན་པར་ཆས། noun 

camcorder, cine-camera 
གློག་བརྙན་གཟུང་རྟེན་འཁོར་ལོ། noun 

video 
གློག་བརྙན་བཟོ་སྐྲུན། noun film 
གློག་བརྙན་བཟོ་ཁང༌། noun studio 
གློག་བརྙན་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) shooting 
གློག་བརྙན་བཟོ་ལཱ། noun 

cinematography 
གློག་བརྙན་ཡན་ལག noun 

sequence 

གློག་བརྙན་རིག་པ། noun 

cinematography 
གློག་བརྙན་ལཱ། noun theatre 
གློག་བཏེག noun illumination 
གློག་རྟ། noun electric switch 
གློག་རྟ་སྒྲོམ། noun switchboard, 
switch box 
གློག་བརྟེན་འགྲུལ་འཁོར། noun tram 
གློག་བརྟེན་ཅ་ཆས། noun 

electronics 
གློག་བརྟེན་རླུང་འཁོར། noun electric 
fan 
གློག་བརྟེན་ཤི་རྐྱེན། noun 

electrocution 
གློག་ཐག noun cable, line, power 
line, wire, flex 
གློག་ཐག་ཀཝ། noun pylon 
གློག་ཐག་སྤྲིང་མི། noun lineman 
གློག་ཐག་རེག་པ། verb (fut., prs., 

pst.) short circuit 
གློག་ཐག་ཨམ། noun main 
གློག་ཐབ། noun microwave, 
microwave oven 
གློག་ཐབ་དྲོད་ཆས། noun hot pants  
གློག་ཐུབ་བཀག་ཆས། noun resistor 
གློག་ཐོག་ཡིག་འཕྲིན། noun e-mail, 
electronic mail 
གློག་མཐུད། noun contact 
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གློག་འཐོན་སྒོ། noun cathode 
གློག་དྲན། noun byte 
གློག་དྲིལ། noun electric bell 
གློག་མདེའུ། noun power plug, 
plug 
གློག་རྡུལ། noun electron 
གློག་རྡུལ་ཕྲན། noun ion 
གློག་རྡུལ་བར་ཁམས། noun 

ionosphere 
གློག་རྡུལ་རིག་པ། noun electronics 
གློག་ལྡན་རྡུལ་ཕྲན། noun proton 
གློག་བརྡ། noun flare 
གློག་ནུས། noun charge 
གློག་ནུས་གསོ་ཆས། noun charger 
གློག་གནས་མཛོད་ཁང༌། noun 

database 
གློག་སྣེ། noun electrode 
གློག་པ། noun electrician 
གློག་པར། noun X-ray, X-ray 
film 
གློག་པར་མཁས་མཆོག noun 

radiologist 
གློག་པར་བཏབ་མི། noun 

radiographer 
གློག་པར་འཕྲུལ་ལས་པ། noun X-ray 
technician 
གློག་ཕྲད། noun contact 

གློག་འཕྲིན། noun telegram, telex, 
electronic mail, e-mail 
གློག་འཕྲིན་ལས་གཡོག noun telex 
service 
གློག་འཕྲུལ། noun electric torch, 
electronics, generator 
གློག་འཕྲུལ་སྤུ་གྲི། noun electric 
razor 
གློག་བྱི། noun mouse 
གློག་མེ། noun electricity, 
electric, power 
གློག་མེ་ཁང་། noun power station, 
power plant, power house 
གློག་མེ་བཙུགས་མི། noun 

electrician 
གློག་མེ་ཤུགས་ཅན། noun 

floodlight 
གློག་མེ་ཨམ། noun electric 
generator 
གློག་མེད་རྡུལ་ཕྲན། noun neutron  
གློག་མེ་་ཀཝ། noun lamp-post  
གློག་མེ་་ཆུ་ར། noun water boiler 
གློག་མེ་་་ོ་ར། noun rice cooker 
གློག་མེ་་ནུས་ཤུགས། noun voltage 
གློག་མེ་་འཕྲུལ་ཁང༌། noun power 
station, power plant, power 
house 
གློག་མེ་་འཕྲུལ་ཁང་ཆུང་བ། noun 

mini-hydel 
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གློག་མེ་་འཕྲུལ་ཚེམ། noun electric 
sewing machine 
གློག་མེ་་མི་ཊར། noun ammeter 
གློག་མེ་་ཚོད་ར། noun curry 
cooker 
གློག་མེ་་འོད་ཚད། noun wattage 
གློག་མེ་་འོད་ཤུགས། noun voltage 
གློག་བཙུགས། noun electrification 
གློག་ཚད། noun megawatt, 
wattage, watt 
གློག་ཚད་སྐྱེད་འཕྲུལ། noun 

transformer 
གློག་ཚད་སྒྱུར་ཆས། noun adaptor 
གློག་ཚད་སྒྱུར་འཕྲུལ། noun 

transformer 
གློག་ཚད་འཇལ་ཆས། noun 

voltmeter 
གློག་ཚད་བརྟག་ཆས། noun 

electrometer, stabilizer 
གློག་ཚད་སྤེལ་འཕྲུལ། noun 

transformer 
གློག་ཚད་མི་ཊར། noun voltmeter 
གློག་མཛོད། noun hard disk  
གློག་འཛིན་སྒྲ་རླབས། noun 

microwave 
གློག་འཛིན་ཡོ་ཆས། noun 

condenser 
གློག་རམ། noun hotpot  

གློག་རས། noun cell, electron 
གློག་རས་རིག་པ། noun electronics 
གློག་ཟིར། noun electric shock 
གློག་གཟེར་གསོ་བཅོས། noun shock 
therapy 
གློག་འོད་སྐྱེད་རས། noun radium 
གློག་འོད་མདངས་ཤུགས་ཅན། noun 

floodlit 
གློག་འོད་གསོ་དཔྱད། noun 

radiotherapy 
གློག་ར། noun electric fence 
གློག་རིག noun computer 
གློག་རིག་སྐད་སྒྱུར། noun machine 
translation 
གློག་རིག་ཆ་ལག noun peripheral 
གློག་རིག་ཆུང་ཀུ། noun 

microcomputer, notebook 
གློག་རིག་ཆུང་བ། noun 

minicomputer 
གློག་རིག་མཉེན་ཆས། noun 

software 
གློག་རིག་མཐུད་འཕྲུལ། noun 

terminal 
གློག་རིག་དྲན་ཚད། noun byte, 
megabyte 
གློག་རིག་དྲན་མཛོད། noun cache 
གློག་རིག་དྲན་ཤུགས། noun random 
access memory (RAM) 
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གློག་རིག་གདོང་ཤེལ། noun icon 
གློག་རིག་ནད་ཡམས། noun virus 
གློག་རིག་བྱི་གདན། noun mouse 
mat 
གློག་རིག་མ་འཕྲུལ། noun 

motherboard 
གློག་རིག་ཚད་འཛིན། noun 

processor 
གློག་རིག་མཚམས་ཤད། noun 

cursor 
གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ། noun 

internet, net 
གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ལག་ལེན། 
noun surfing 
གློག་རིག་རིམ་ཚན། noun module 
གློག་རིག་ལས་སྣ་་བརྒྱུད་ལམ། noun 

multimedia 
གློག་རིག་ལས་སོད། noun 

operation 
གློག་རིག་ལས་རིམ། noun 

computer program 
གློག་རིག་ལས་རིམ་རྐུ་མི། noun 

hacker 
གློག་རིག་གསང་ཚིག noun 

password 
གློག་རིམ་དཀར་ཆག noun menu 
གློག་རེག noun shock 
གློག་རེག་སན་བཅོས། noun shock 
therapy 

གློག་རླབས། noun signal 
གློག་ལམ། noun circuit, electric 
circuit, power line 
གློག་ལམ་སྐྱོན་ཞུགས། noun short 
circuit 
གློག་ལམ་ཤུགས་ཚད། noun amp, 
ampere 
གློག་ལེན་ཅ་ཆས། noun conductor 
གློག་ཤུགས། noun load, power, 
wattage  
གློག་ཤུགས་ཅན། noun high 
voltage 
གློག་ཤུགས་འཇལ་ཆས། noun 

ammeter, voltmeter 
གློག་ཤུགས་འཇལ་ཚད། noun 

kilowatt (kW), ohm 
གློག་ཤུགས་འཇིབ་ཆས། noun 

lightning conductor  
གློག་ཤུགས་མཐོན་པོ། noun high-
tension  
གློག་ཤུགས་ཕབ་སེང་རྟ། noun 

dimmer 
གློག་ཤུགས་ཚད། noun voltage 
གློག་ཤུགས་ཚད་འཛིན། noun 

transistor 
གློག་ཤུབས། noun electrical 
insulation 
གློག་ཤེལ། noun light bulb, 
electric bulb 
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གློག་ཤེལ་མདངས་ཅནམ། noun 

fluorescent 
གློགཔ། noun dandruff 
གློང་། verb (fut., prs.) pst. གློངས། 
imp. གློངས། burrow, grub, 
search, dig, rummage  
གློད་གྲོལ། noun sail 
གློད་འཐུས། noun bail 
གློཝ། noun lung  
གད་རྒྱངས། noun fit 
གད་པ། noun terraced wall, 
slope 
གད་མོ། noun laugh, laughter 
གད་ཚིགས། noun terrace 
གན་རྒྱ། noun affidavit, pact, 
agreement, bond, compact, 
contract 
གན་རྟགས་པ། noun signatory 
གན་འཛིན། noun agreement, 
bond, compact, contract, 
covenant, affidavit, pact 
གན་འཛིན་ཐོག adv. contractual 
གན་ཡིག noun deed, agreement 
དགག་སྒྲ། noun negative, no 
དགག་ཆ། noun objection 
དགག་པ། noun confutation, 
objection, contradiction, 
denouncement, obstructionism, 
question, refutation 

དགག་པ་རྐྱབ་མི། noun questioner, 
objector 
དགག་ཕྱོགས། noun negation 
དགག་ཚིག noun never, not, 
negative  
དགག་འོས་ཅན། adj. questionable 
དགག་ལན། noun refutation  
དགག་བཤད། noun polemic 
དགག་བཤེར། noun check 
དགག་བཤེར་དང་ཚད་མཉམ། noun 

check and balance 
དགང་གཟར། noun tobacco pipe 
དགའ། verb (fut., prs., pst.)  

སོ།  སྐྱོ།  དགྱེས། མཉེས། 
love, like, rejoice, cheer, 
happy, flirt, gladden, glory, 
glow, idolize, lighten, revel, 
favour 
དགའ་དད། noun happiness, 
happy, sunshine, halcyon 
དགའ་དད་གོང་འཕེལ། noun life-
enhancing  
དགའ་དད་བྱིན་མི། noun life-
enhancing  
དགའ་དད་མེདཔ། adj. joyless  
དགའ་སྐྱོ་མེདཔ། adj. without 
choice, by compulsion 
དགའ་ཁྱིམ། noun love nest  
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དགའ་གླུ། noun  སྐྱོ་གླུ། love 
song, serenade 
དགའ་མགུ། noun delight, rapture 
དགའ་མགུ་ཅན། adj. rapturous 
དགའ་མགུ་ཡི་རང། noun 

sensation, deeply fulfilling, 
satisfying, gratifying 
དགའ་སྔགས། noun bewitchment 
དགའ ་ཆང༌། noun  དགྱེས་སྐྱེམས། 
philtre 
དགའ་མཆོང༌། noun caper 
དགའ་ཉམས། noun  སོ་ཉམས། 
amusement, good feeling, 
good spirit, cosiness, 
enjoyment, excitement, gaiety, 
joviality, joy, merriment, 
spring, pleasantness, zest 
དགའ་ཉམས་ཅན། adj. balmy, 
bright, chirpy, cosy, jovial, 
jubilant, lush 
དགའ་ཉམས་སོ་ཉམས། noun cheer, 
merriment 
དགའ་ཏོག་ཏོ། adj.  སོ་ཏོག་ཏོ། 
 སྐྱོ་སི་སི། cheerful, lovely, 
pleasant, joyous, cheery, 
appetizing, genial, glad, 
glorious, good, grand, great, 
happy, heavenly, jovial, light, 
nice 

དགའ་གཏམ། noun heart-to-heart  
དགའ་བཏུབཔ། adj. lovable  
དགའ་སོྟན། noun  དགྱེས་སྟོན། 
carnival, celebration, festival, 
function, feast, occasion 
དགའ་སོྟན་བརྩི་སྲུང༌། noun festivity 
དགའ་ཐལ། noun applause, clap 
དགའ་མཐུན། noun favour, 
closely related 
དགའ་མཐུན་སྒྲིག་ལུགས། noun 

cronyism 
དགའ་མཐུན་གཉེན་སོྦྱར། noun love 
match  
དགའ་མཐུན་འབྲེལ་བ། noun affair 
དགའ་འཐོམ། noun dazzle 
དགའ་དྲགས་པ། adj. besotted 
དགའ་གདམ། noun preference, 
preferential 
དགའ་ལྡན། noun promised land 
དགའ་སྡུག་ལམ་ཁྱེར། noun 

endurance 
དགའ་གནས། noun honey pot  
དགའ་སྣང༌། noun exaltation, 
happy feeling, gladness, glow 
དགའ་སྣང་ཅན། adj. jaunty  
དགའ་སྣང་དྲག་པོ། adj. keel 
དགའ་སོ། noun  སོ་བ། 
delight, pleasure, joy, 
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enjoyment, exhilaration, 
exultation, festivity, frolic, fun, 
gaiety, gladness, glee, 
jubilation, lift, merrymaking, 
sensation, pleasure, rejoicing, 
zest, electric, electricity 
དགའ་སོ་ཅན། noun delightful, 
exhilarating, gladsome, jolly, 
joyful, joyous, kicking, 
mirthful 
དགའ་སོ་ཆེ་བ། noun great joy, 
great pleasure 
དགའ་སོ་མེདཔ། adj. joyless  
དགའ ་སོ་ཚད་མེད། noun boundless 
joy, ecstasy 
དགའ་སོའི་ཐལ་རྩེད། noun 

applause 
དགའ་སོའི་རྩེདམོ། noun 

recreational sport, favourite 
sport, game 
དགའ་སོའི་རང་བཞིན། noun 

jubilation  
དགའ་སོའི་ལས་རིམ། noun 

entertainment 
དགའ་འཕྱད། noun date 
དགའ་བ། noun  སྐྱོ་བ། 
rapture, fond, gladness, 
happiness, honour, joviality, 
joy, like, liking, love, respect 

དགའ་བ་སོམ། noun relish 
དགའ་བ་མེད་པ། adj. loveless  
དགའ་བ་་ཅ་དངོས། noun 

attraction 
དགའ་བ་་གཉེན་སོྦྱར། noun love 
match  
དགའ་བ་་གནད་དོན། noun hobby 
horse  
དགའ་བ་་གནས། noun second 
home 
དགའ་བ་་སྦྱིན་པ། noun treat 
དགའ་བ་་མི་ཚེ། noun love life  
དགའ་བ་་རང་བཞིན། noun 

cheerfulness 
དགའ་བ་་ལཱ། noun hobby, 
favoured activity 
དགའ་བ་་ས་ཆ། noun attraction 
དགའ་བྱེད། noun Ramayana 
དགའ་འབྲེལ། noun affair 
དགའ་མི། noun fan, love, lover 
དགའ་མོས། noun liking  
དགའ་རོྨངས། noun dazzle 
དགའ་རྩེད། noun frolic 
དགའ་་ོམ། noun poem of 
happiness, song of joy, love 
letter  
དགའ་བརྩེ་གཏད་ས། noun 

valentine 
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དགའ་བརྩེ་་ཉམས། noun romance 
དགའ་བརྩེ་་འོ་སོྦྱར། noun petting 
དགའ་བརྩེ་་ཤོག་བང༌། noun 

valentine 
དགའ་ཚལ། noun public garden, 
park, grove 
དགའ་ཚོར། noun  དགྱེས་ཚོར། 
མཉེས་ཚོར། acknowledgement, 
appreciation, gratitude, reward 
དགའ་ཚོར་ཅན། adj. obliged, 
appreciative, grateful, thankful 
དགའ་ཚོར་སོམ། noun deep 
appreciation, gratitude 
དགའ་ཚོར་མེདཔ། adj. ungrateful, 
unappreciative 
དགའ་ཚོར་ཚད་མེད། noun nuts  
དགའ་འཛུམ། noun  དགྱེས་
འཛུམ། ཞལ་འཛུམ། beam, smile, 
wry 
དགའ་རྫུ་བཏབ་སྟེ་དཀྲོག་མི། noun 

flirt 
དགའ་ཞེན། noun fancy 
དགའ་ཞེན་བསམ་བརྗོད། noun 

valentine 
དགའ་ཞེན་བསམ་ཡུལ། noun 

valentine 
དགའ་གཞོང༌། noun caress 
དགའ་ཡིག noun love letter  
དགའ་གཡེང༌། noun reveller 

དགའ་རོགས་ཀྱིས་བཀོ་བ། verb (fut., 

prs., pst.) jilt  
དགའ་རོགས་མཉམ་བོག noun elope 
དགའ་རོལ། noun romance 
དགའ་ལཱ། noun hobby  
དགའ་ཤུགས་ཐལ་བ། adj. 

overjoyed, overexcited 
དགའ་ཤོས། adj.  མཉེས་ཤོས། 
choice, happiest, favourite, 
highlight 
དགའ་ཤོསམ། noun love, fiancée, 
lover, mistress 
དགའ་བཤལ། noun joyride, jaunt 
དགའ་སེམས། noun crush, love 
དགའ་སྲུང༌། noun love story  
དགའ་བསུ། noun congratulation, 
welcome, greet, open house 
དགའ་བསུ་་ལེགས་སོ། noun 

acclaim, acclamation 
དགའཝ། noun 1 happy (སོ་བ།) 
2  penalty for sexual 
misconduct (ཆད་དངུལ།) 
དགའཝ་དདཔ་མེདཔ། adj. 

comfortless 
དགའཝ་ཚོར། noun love 
དགར་འཇུག verb (fut., prs., pst., 

imp.) 1 done (ཚར་བ།) 2  take 
(འབད་ཆི།) 3  fucked (ལུས་འབྲེལ།) 
དགུ། num. nine  
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དགུ་གྱུར། noun nine fold  
དགུ་བཅུ། num. ninety  
དགུ་བཅུ་པ། noun ninetieth  
དགུ་་བ། noun nine fold  
དགུ་འཐབ། noun multiplication, 
table 
དགུ་པ། noun ninth  
དགུ་ཕྲག num. set of nine 
དགུང་དབྱིངས། noun zenith 
དགུང་ལོ། noun  age  
དགུན། noun winter 
དགུན་དཀྱིལ། noun midwinter 
དགུན་ངར། noun winter cold, 
cold wave 
དགུན་ཐོག noun winter crop 
དགུན་དུས། noun winter, 
wintertime 
དགུན་དུས་རྩེདམོ། noun winter 
sports 
དགུན་གནས། noun winter 
residence, winter resort 
དགུན་རྩེད། noun winter sports 
དགུན་ཚོང་། noun winter business 
དགུན་གཞུང༌། noun midwinter 
དགེ་བསྐྲད། noun de-frocked 
monk, disrobed monk 
དགེ་ཁྱིམ། noun squat 
དགེ་དོན་ཚོགས་པ། noun charity 

དགེ་དོན་ཚོང་ཁང༌། noun charity 
shop 
དགེ་འདུན། noun monk body, 
monks, priesthood 
དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ། noun monk 
body, monk community 
དགེ་འདུན་གྲྭ་ཚང༌། noun monk 
body, monastic institution 
དགེ་འདུན་སྡེ་ཆུང༌། noun priory 
དགེ་འདུནཔ། noun clergy 
དགེ་སྡིག noun virtue and sin 
དགེ་ཕྲུག noun pupil 
དགེ་བ། noun  སྡིག་པ། virtue, 
merit 
དགེ་བ་བཅུ། noun the ten virtues 
དགེ་བ་་ཡོ་བད། noun offering for 
charity 
དགེ་བ་་ལཱ། noun virtuous act, 
noble deed, wholesome deed 
དགེ་བ་་བཤེས་གཉེན། noun 

spiritual friend, monk 
དགེ་སོྦྱར། noun philanthropy 
དགེ་་། noun 1 good virtues, 
good roots (ཕན་པ་་ལཱ།) 
2  commemoration service 
(གཤིན་པོའི་བདུན་ཚིགས།) 
དགེ་ཚོགས། noun foundation 
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དགེ་མཚན། noun  བཀྲ་ཤིས། 
དགེ་ལེགས། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། 
auspicious, good, prosperity 
དགེ་མཚན་ཅན། adj. auspicious 
དགེ་ལུགས། noun one sect of 
Buddhism 
དགེ་ལེགས། noun  བཀྲ་ཤིས། 
དགེ་མཚན། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། 
auspicious, good, prosperity 
དགེ་བཤེས། noun Buddhist 
scholar  
དགེ་སེམས། noun piety, 
piousness, pietist 
དགེ་སེམས་ཅན། adj. pious 
དགེ་སོང༌། noun monk 
དགེ་སོང་གི་གོ་འཕང༌། noun 

monkhood 
དགེ་སོང་མ། noun nun  
དགོ། verb need, require, want  
དགོ་དོན། noun purpose 
དགོ་བདེན་བདེན། adj. essential, 
absolutely essential 
དགོ་འདདོ། noun need  
དགོ་འདོད་ཅན། adj. grasping 
དགོངས། verb (fut., prs., pst., 

imp.)  think, reflect 
དགོངས་ཁྲེལ། noun  ཐུགས་ཁྲོས། 
 disgust, angry  

དགོངས་གྲོལ། noun  

termination 
དགོངས་འཆར། noun  ཐུགས་
འཆར།  view 
དགོངས་ཐད་བརྒྱུད་འབྲེལ། noun 

telepathy 
དགོངས་དོན། noun  

concept, provision 
དགོངས་འདུས་པ་་ཁ། noun 

minority language spoken in 
Mongar Dzongkhag 
དགོངས་པ། noun  mind, 
intention 
དགོངས་པ་རོགས། verb (fut., pst., 

prs.)  expire, pass 
away 
དགོངས་ཕོག noun  

sacking, suspension 
དགོངས་རོགས། noun  

death anniversary, funeral 
service 
དགོངས་ཞུ། noun retirement, 
resignation 
དགོངས་ཞུ་འགྱོ་མི། noun retiree 
དགོངས་ཞུ་་གསོལ་ར། noun 

gratuity, golden handshake 
དགོངས་བཞེད། noun  

thought, view, desire, intention 
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དགོངས་གཟིགས། noun  

consideration 
དགོངས་ཡངས། noun exemption, 
waiver, forgiveness, lenience, 
pardon, write-off 
དགོད་བྲ། noun joke, kidding, 
humour, prank, comedy, 
amusement, antics, banter, 
chestnut, crack, fun, gag, jest, 
jocularity, lark, sally 
དགོད་བྲ་སྒྱུར་མི། noun clown, 
comedian, fool, comic, gag, 
jester, jocular, joker 
དགོད་བྲ་ཅན། adj. buffoon, 
humorous, jolly, amuse 
དགོད་བྲ་ཆེ་ཏོག་ཏོ། adj. humorous  
དགོད་བྲ་ཚ་དྲགས། adj. jocular  
དགོད་བྲ་སི་སི། adj. funny, comic, 
buffoon, comic, grotesque, 
hideous, hilarious, hysterical, 
laughable, laughing stock, 
hoot, silly, priceless, ridiculous 
དགོད་བྲ་་འཁྲབ་སོྟན། noun comic 
play, comedy 
དགོད་བྲ་་གློག་བརྙན། noun 

comedy 
དགོད་བྲ་་རྣམ་འགྱུར། noun antics 
དགོད་བྲ་་སོད་རྣམ། noun antics 
དགོད་བྲ་་སོད་ལམ། noun antics 

དགོད་བྲ་་རྩེདམོ་རྩེ་མི། noun 

prankster 
དགོད་བྲ་་ཚིག noun punch line 
དགོད་བྲ་་ཟློས་གར། noun comedy 
དགོད་བྲ་་ཡུལ། noun laughing 
stock  
དགོད་བྲ་་ལན། noun repartee 
དགོད་བྲ་་བསམ་བཀོད། noun sally 
དགོན་སྡེ། noun abbey, monastic 
community, cloister, 
monastery 
དགོན་སྡེ་་བདག་སྐྱོང་། noun 

monastic administration 
དགོན་སྡེ་་གཙོ་འཛིན། noun abbot 
དགོན་པ། noun abbey, 
monastery, cloister 
དགོན་པ་་བདག་སྐྱོང་པ། noun 

parish clerk 
དགོན་པར་སོད་མི། noun 

parishioner 
དགོན་ལུང། noun parish 
དགོས་མཁོ། noun  ཐུགས་མཁོ། 
essential, need, requirement, 
necessity, necessary, principle 
དགོས་མཁོ་མེད་པ། adj. 

unnecessary 
དགོས་ངེས། noun ought to model 
དགོས་ངེས་ཚད་གཞི། noun norm  
དགོས་ཆེད། noun dative case 
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དགོས་བརྗོད། noun demand 
དགོས་དོན། noun end, need, 
purpose, role 
དགོས་དོན་སྣ་མང༌། noun 

multipurpose 
དགོས་འདོད། noun demand, 
desire, want 
དགོས་འདོད་དཔུང་འཇོམས། noun 

wish-fulfilling 
དགོས་པ། noun purpose, reason 
དགྱེས་པ། noun  མཉེས། 
gratification 
དགྱེས་ཚོར། noun gladness 
དགྲ། noun  བང་ཕྱད།  
གཉེན། adversary, enemy, foe 
དགྲ་སྐོར། noun beleaguered  
དགྲ་བགེགས། noun enemy, 
obstructers 
དགྲ་ངོ་མ། noun arch-enemy 
དགྲ་བཅོམ་པ། noun 1 the Victor, 
referred to the Buddha (སངས་
རྒྱས།) 2  Arhat, one who 
attained nirvana (ཉོན་མོངས་པ་
ལས་རྒྱལ་མི།) 
དགྲ་གཏམ། noun conundrum 
དགྲ་སྟ། noun battle axe 
དགྲ་བང་ཕྱད། noun enemy 

དགྲ་ལན། noun tit for tat, 
revenge, vengeance, reprisal, 
retaliation 
དགྲ་ལན་འཇལ་འདོད་ཅན། adj. 

vengeful 
དགྲ་ལན་འཇལ་མི། noun avenger, 
retaliator 
དགྲ་ལི། noun shield 
དགྲ་ལྷ། noun protective deity  
བགའ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) ant སྔུ། laugh, chuckle, 
giggle 
བགའ་སྐད། noun gale, hoot, 
whoop 
བགའ་དགོ་མནོ་སི་སི། adj. 

laughable  
བགའ་གདོང་ཤིག་ཤི། adj. laughing  
བགའ་འཛུམ། noun chuckle 
བགའ་འཛུམ་ཤིག་ཤི། adj. laughing  
བགའ་ཤུགས། noun gust 
བགེགས། noun evil spirit 
བགེགས་བསྐྲད། noun dispel, 
warding off evil spirits 
བགོ། verb (fut., prs., pst., imp.) 

dissect, distribute, divide, split, 
spread, part, partition 
བགོ་བཀྲམ། noun  ཁྱབ་སྤེལ། 
བཀྲམ་སྤེལ། distribution, 
disbursement, allocate 
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བགོ་སྐལ། noun  སྐུ་སྐལ། 
quota, share, allocation, 
apportionment, equity, slice 
བགོ་གྲངས། noun factor 
བགོ་འགྲེམས། noun allotment, 
apportionment 
བགོ་ལྕགས། noun dividers 
བགོ་རྟགས། noun division sign 
(÷) 
བགོ་ཐངས། noun method of 
dividing  
བགོ་ཐུན་ཟ་མི། noun sharecropper 
བགོ་མཐུན། noun share-crop 
བགོ་མཐུན་ཚོང་ལས། noun 

partnership 
བགོ་བ། noun distribution 
བགོ་འབྲས། noun quotient 
བགོ་མི། noun distributor 
བགོ་རྩིས། noun division 
བགོ་རྩིས་རིམ་པ། noun long 
division  
བགོ་ཚན། noun split, portfolio, 
unit 
བགོ་བཤའ། noun allotment, 
share, apportionment, cut, 
division, equity, holding, share 
holding, slice, stock, take, 
portion 

བགོ་བཤའ་འཆང་མི། noun 

shareholder 
བགོ་བཤའ་ཉོ་བཙོང་ཁང༌། noun 

exchange 
བགོ་བཤའ་ཉོ་བཙོང་འཐབ་ས། noun 

stock exchange 
བགོ་བཤའ་ལྷག་ལུས། noun 

remainder, balance 
བགོ་བཤ་་ཁེབ་ས། noun dividend, 
share-profit 
བགོ་བཤ་་གནས་གོང༌། noun equity 
བགོ་བཤ་་མ་དངུལ། noun stake 
བགོ་བཤ་་ཚོང་སྒྱུར། noun stock 
market 
བགོ་བཤ་་ཚོང་སྒྱུར་འཐབ་ས། noun 

stock market 
བགོ་བཤ་་ཚོང་པ། noun bull, 
stockbroker 
བགོ་བཤ་་ཚོང་འབྲེལ། noun stock 
exchange 
བགོ་ལྷག noun remainder 
བགོ་ཨང༌། noun denominator 
བགྱང་། verb (fut., prs., imp.) pst. 

བགྱངས། 1 count (བརྩི་ནི།) 
2  backbite, say (ཁ་གཏང་བ།) 
བགྱང་མི། noun backbiter 
བགྲད། verb (fut., prs., pst., 

imp.) straddle 
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བགྲེས། verb (fut., pst., prs.)  

སྐུ་བགྲེས། old  
བགྲེསཔ། noun former 
བགྲོ་གླེང་། noun discussion, 
consultation 
བགྲོད་ལམ། noun passage 
མགར་ཐབ། noun forge, furnace 
མགར་ཚང༌། noun forge 
མགརཝ། noun smith, 
blacksmith, metal worker 
མགལ་དུམ། noun charred wood 
མགུ། noun head  
མགུ་ཀྱོག noun nod  
མགུ་ཀྱོག་ཀྱོག adv. nod 
མགུ་ཀྱོག་ཀྱོག་འབད་མི། noun 

nodder  
མགུ་སྐོར། noun  ཀྲེམ། མགུ་
འབྱིད། འབྱིད་སྐོར།  དབུ་སྐོར། 
beguilement, deception, 
trickery, bluff, con, confidence 
trick, contrivance, deceit, 
deception, deviousness, 
duplicity, fiddle, fraud, 
humbug, seduction, trap, 
swindle, perfidy, ruse 
མགུ་སྐོར་རྐྱབ་མི། noun betrayer, 
deceiver, double-dealer, 
fraudster, Judas, seducer, 
swindler  

མགུ་སྐོར་མཁནམ། noun seductress 
མགུ་སྐོར་ཅན། adj. clever, 
deceiver, scoundrel, wily, 
entrap 
མགུ་སྐོར་ཚ་དྲགས། adj. deceitful, 
humbug 
མགུ་འཁོར། noun dizziness, 
confused, puzzled, giddiness, 
vertigo 
མགུ་འཁོར་ནད། noun giddiness 
མགུ་གློག noun headlight  
མགུ་རྒྱན། noun  དབུ་རྒྱན། 
1 head ornament (མགོའི་རྒྱན་ཆ།) 
2  symbol used at the head of 
written texts (e.g. ༄༅ ༄) 
(ཡིག་མགོ།) 
མགུ་ལྕི་དྲགས། adj. top-heavy 
མགུ་མཇུག noun countdown 
མགུ་མཇུག་ཤོག་སྟོང༌། noun flyleaf 
མགུ་གཉིསམ། noun bicephalous 
མགུ་རྙོག་དཀའ་ངལ། noun jigsaw  
མགུ་རྙོག་དྲགས། adj. complex, 
tangled, thorny, tortuous, 
twiddly, labyrinth, labyrinthine 
མགུ་རྙོག་སི་སི། adj. addled, 
labyrinthine 
མགུ་ཏོ། noun  དབུ། head, 
nut, pod 
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མགུ་བཏགས། noun seek support, 
take refuge 
མགུ་སྟེགས། noun headrest  
མགུ་ཐོད། noun turban 
མགུ་ཐོབ་ཐོབ། adj. confused, 
puzzled, edgy  
མགུ་ཐོཝ། noun 

Down’s syndrome 
མགུ་འཐོམ་བ་རིམ། noun rigmarole 
མགུ་འཐོམ་རྩེདམ།ོ noun jigsaw, 
puzzle 
མགུ་འཐོམ་ལམ་ལུགས། noun red 
tape 
མགུ་འཐོམ་སི་སི། adj. clumsy, 
complicated, confusing, 
labyrinthine, messy, muddling 
མགུ་བདེ་དྲགས། adj. artful, crafty, 
cunning, devious 
མགུ་འདྲོང། noun self-
supporting, independent  
མགུ་རྡུང་མི། noun hustler 
མགུ་ན་དྲགས། adj. devious, 
hassle 
མགུ་ན་པ་ཏྲ། noun obstinate, 
stubborn, tough, pig-headed, 
hard headed, complicated 
མགུ་ནད། noun  དབུ་ནད། 
headache, head disease 

མགུ་ནད་ཚབས་ཆེན། noun 

migraine 
མགུ་ལྤགས། noun scalp 
མགུ་བ། verb (fut., prs., pst.) 

impressed 
མགུ་འབྱིད། noun  ཀྲེམ། མགུ་
སྐོར། འབྱིད་སྐོར། betrayal, 
confidence trick, contrivance, 
deceit, fiddle, duplicity, 
humbug, seduction, swindle, 
perfidy, wiles 
མགུ་འབྱིད་རྐྱབ་མི། noun  ཀྲེམ་
ཟེ། ཀྲེམ་རྐྱབ་མི། འབྱིད་སྐོར་རྐྱབ་མི། 
deceiver, hustler, shark 
མགུ་འབྱིད་རྐྱབ་མི་ཨམ་སྲུ། noun 

seductress 
མགུ་འབྱིད་ཅན། noun deceiver, 
fox 
མགུ་འབྱིད་ཚ་དྲགས། adj. deceitful, 
humbug  
མགུ་མེ། noun headlight  
མགུ་རོྨངས། noun bewilderment, 
daze, puzzlement 
མགུ་རོྨངས་སི་སི། adj. confusing 
མགུ་སན། noun aspirin 
མགུ་བཙུགསམ། noun women's 
under-gown 
མགུ་བཙེམས་མ། noun pad 
མགུ་ཚིག noun satisfactory word  
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མགུ་འཛིན། noun header  
མགུ་ཟིང༌། noun confusion 
མགུ་ཡུ་འཁོར ་ནད། noun giddiness 
མགུ་ཡུ་འཁོར་སི་སི། adj. dizzy, 
giddy 
མགུ་རས། noun head-cover, 
scarf, head dress, hood, veil 
མགུ་ཤད། noun brush, comb, 
hairbrush 
མགུར་གླུ། noun hymn, religious 
song, spiritual song  
མགུར་དེབ། noun hymn book, 
psalter 
མགུར་དབངས། noun chant 
མགུར་མ། noun hymn, religious 
song, spiritual song, psalm 
མགུར་མ་བ་མ་མི། noun psalmist 
མགུལ་རྒྱན། noun 1 salutation (ཡི་
གུ་་མགུ་རྒྱན།) 2  necklace (སྐེ་
རྒྱན།) 
མགོ། noun  མཇུག  དབུ། 
head  
མགོ་དཀྲིས། noun head dress, 
kerchief, headband 
མགོ་སྐེད་བང་སེར་བ། noun 

yellowhammer 
མགོ་སྐོར། noun beguilement, 
deception, trickery, bluff, con, 
confidence trick, contrivance, 

deceit, deception, deviousness, 
duplicity, fiddle, fraud, 
humbug, seduction, trap, 
swindle, perfidy, ruse 
མགོ་མཁྲེགས་པོ། adj. pig-headed 
མགོ་གུག noun bow 
མགོ་རྒྱན། noun  དབུ་རྒྱན། 
1 head ornament (མགོའི་རྒྱན་ཆ།) 
2  symbol used at the head of 
written texts, e.g. ༄༅ ༄ ༊ 
࿐ ༉ ༈ (ཡིག་མགོ།) 
མགོ་སྒུར། noun surrender, retreat 
མགོ་སྒུར་བརྡ་མཚན། noun white 
flag 
མགོ་བསྒུར། verb (fut., pst.) prs. 

སྒུར། imp. སྒུར། submit, 
surrender, capitulate, cave 
མགོ་ཅན། noun surmounting 
letter, letter superimposed on 
cardinal letters, super script 
མགོ་ཆས། noun headgear  
མགོ་མཇུག་རྟིང་སོག noun reversal 
མགོ་མཇུག་སོར་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) transposition 
མགོ་རྙོག noun intricacy 
མགོ་རྙོག་ཐིག་ཁྲམ། noun maze 
མགོ་རྙོག་དྲགས། adj. intricate, 
maze, tricky, complexity 
མགོ་སོྟང༌། noun vacancy 
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མགོ་བརྟག་མཁས་མཆོག noun 

phrenologist 
མགོ་བདེ་་མགྱོགས་ལན། noun 

repartee 
མགོ་འདྲོང་་། noun self-
supporting, independent 
person 
མགོ་ལོྡག noun contrary, 
converse 
མགོ་འཛིན། noun head 
མགོ་ཟུག noun headache  
མགོ་གཡོགས། noun veil 
མགོ་རས། noun  དབུ་རས། 
head dress, headscarf, kerchief 
མགོ་ལོག noun inversion 
མགོ་སོག noun somersault 
མགོན། noun lord, saviour, 
protector 
མགོན་སྐྱབས། noun  སྐྱབས་
མགོན། protector 
མགོན་ཁང་། noun inner chapel 
མགོན་པ།ོ noun Mahakala, the 
protecting deity 
མགོན་མེད། adj. defenceless 
མགོའི་བརྟག་ཐབས། noun 

phrenology 
མགྱོགས། adv. quick, fast 
མགྱོགས་རྐུ། noun snatch 

མགྱོགས་སྐྱོད། noun express 
མགྱོགས་གྲུ། noun clippers 
མགྱོགས་གྲྭ། noun crammer 
མགྱོགས་འགྱུར་ཅན། adj. roller 
coaster 
མགྱོགས་འགྲོས། noun quickness 
མགྱོགས་འགྲོས་འགྲུལ་འཁོར། noun 

express 
མགྱོགས་འགྲོས་གཏོང་ལེན། noun 

express 
མགྱོགས་རྒྱུག noun dash 
མགྱོགས་ངེས། adj. fast 
མགྱོགས་གཏམ། noun jabber 
མགྱོགས་ཐངས། adj. briskness, 
rapidity 
མགྱོགས་ཐོན། noun crash 
མགྱོགས་དེབ། noun crammer 
མགྱོགས་དྲགས། adj. rapid, brisk, 
fast, hasty, nimble, nippy, 
smart, snappy, speedy, swift, 
quick, very fast 
མགྱོགས་དྲགས་ཉེན་ཅན། adj. 

breakneck 
མགྱོགས་པ། adv. quickness, 
quickly, fast, anon, apace, fast, 
near, shortly, smart, soon, 
presently, promptly 
མགྱོགས་པར་འགྱོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) scamper 
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མགྱོགས་སྤར། noun flutter 
མགྱོགས་ཕབ། noun dictation 
མགྱོགས་ཕུད། noun whip 
མགྱོགས་འཕེལ། noun 

proliferation, explosive, 
exponential, explosion 
མགྱོགས་་ལ། noun deftness 
མགྱོགས་་ལ་ཅན། adj. nippy, deft 
མགྱོགས་ཚད། noun momentum, 
knot, speed limit, pace, 
quickness, rate, velocity 
མགྱོགས་ཚད་མི་ཊར། noun 

speedometer 
མགྱོགས་ཚད་བཟོ་མི། noun 

pacemaker 
མགྱོགས་ཚད་སེང་ཆས། noun 

accelerator 
མགྱོགས་ཚད་སེང་མི། noun 

accelerator 
མགྱོགས་ཚུགསམ། noun a 
Dzongkha script recognized as 
midway between block and 
cursive letters 
མགྱོགས་ཚུལ། adj. briskness, 
rapidity 
མགྱོགས་ཚོར། noun nimble  
མགྱོགས་ཟས། noun fast food 
མགྱོགས་ཡིག noun cursive, small 
letter, cursive writing 

མགྱོགས་རིམ། noun expeditious 
མགྱོགས་ལན། noun rejoinder 
མགྱོགས་ལན་སབ་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) rejoin 
མགྱོགས་ལམ། noun expressway, 
fast lane, short cut 
མགྱོགས་ཤུགས། noun speed 
མགྱོགས་ཤུགས་ཕབ་ས། noun 

sleeping policeman 
མགྱོགས་ཤུགས་ཚད་བརྒལ། noun 

overdrive 
མགྱོགས་ཤོས། adj. fastest 
མགྱོགས་བཤད། noun patter 
མགྱོགས་ཧེང༌། adj. swiftness 
མགྱོགས་ལྷབ། noun cram 
མགྱོགས་ལྷུང༌། noun plunge 
མགྱོགས་ལྷོད། noun briskness, 
speed 
མགྱོན་ཁྱིམ། noun guest house 
མགྱོནམོ། noun  བགྲོན་པོ།  
སྐུ་མགྲོན། houseguest  
མགྲིན་རྒྱན། noun tie 
མགྲིན་མཐུན། noun jointly 
མགྲིན་པ། noun throat, neck 
མགྲིན་ཚབ། noun mouthpiece, 
spokesperson 
མགྲིན་རིས། noun ruff  
མགྲོན་སྐྱོང༌། noun hospitality  
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མགྲོན་སྐྱོང་ཁང་མིག noun parlour 
མགྲོན་སྐྱོང་འཆར་དངུལ། noun 

entertainment 
མགྲོན་སྐྱོང་པ། noun protocol 
མགྲོན་ཁང་། noun guest house 
མགྲོན་ཁྱིམ། noun guest house 
མགྲོན་གཉེར། noun protocol, 
guest attendant 
མགྲོན་བདག noun protocol  
མགྲོན་བརྡ། noun  མགྲོན་འབོད། 
invitation 
མགྲོན་པ།ོ noun  མགྱོནམོ། 
guest  
མགྲོན་འབོད། noun  མགྲོན་བརྡ། 
invitation 
མགྲོན་ཞུ། noun invitation 
མགྲོན་ ཤག noun guest room 
མགྲོན་ཤོག noun invitation card 
མགྲོན་བསུ། noun reception 
འགག verb (fut.,prs.) pst. 

འགགས། block, obstruct, clog 
འགག་ཀོཊ། noun tunic 
འགག་ཁོངས། noun beat 
འགག་འཁར། noun truncheon 
འགག་སྒོ། noun cattle grid 
འགག་སྡེ། noun squad, police 
འགག་སྡེ་ ་སྤྱི་ཁྱབ། noun 

commissionaire 

འགག་པ། noun censure, 
congestion, police 
འགག་པ་དཀྱུས་མ། noun police 
constable, constable, corporal 
འགག་པ་་དམག་སྒར། noun nick  
འགག་པ་་གཙོ་འཛིན། noun chief 
of police 
འགག་པ་་རོ་ཁྱི། noun  འགག་
ཁྱི། police dog 
འགག་དཔོན། noun police colonel 
འགག་སྤྱི། noun police 
commissioner 
འགག་ཕོ། noun policeman 
འགག་བེར། noun nightstick  
འགག་མོ། noun policewoman 
འགག་སུབ། noun block, 
obstruction 
འགགས་ཤི། noun suffocate 
འགངས་ཅན། noun valuable, 
important 
འགངས་སྣོད། noun strongbox 
འགན། noun  ཐུགས་འགན། 
responsibility, duty, mantle, 
charge, onus 
འགན་ཁག noun  ཐུགས་
འགན།ཕྱག་འགན། charge, duty, 
onus, responsibility, mantle 
འགན་ཁག་འཁྲི་མི། noun 

responsible 
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འགན་ཁག་ཅན། adj. responsible 
འགན་ཁག་ལྕི་དྲགས། adj. 

overloaded 
འགན་ཁག་ཕོག་མི། noun 

accountable, incumbent, 
responsible 
འགན་ཁག་འབག་མི། noun 

responsible, sponsor 
འགན་ཁག་ཡོད་མི། noun 

accountable 
འགན་ཁུར། noun appointment, 
responsibility, duty, load, 
obligation, onus, role 
འགན་ཁུར་ཆེ་ཆུང༌། noun workload 
འགན་ཁུར་སྣང་མེད། noun 

irresponsibility 
འགན་ཁུར་སོམ། noun weight 
འགན་འཁྲི། noun accountability, 
obligation 
འགན་འཁྲི་ཕོག་མི། noun 

respondent, accountable 
འགན་གྲོལ་བཀའ་རྒྱ། noun 

relieving order 
འགན་ཅན་འགོ་དཔོན། noun official  
འགན་བཅོལ། noun charge, 
entrust 
འགན་གནས། noun capacity, 
oversight 
འགན་སྣང་མེད་པ། adj. carefree 

འགན་སོད། noun delegation, 
subrogation 
འགན་དབང་། noun mandate 
འགན་འབྲེལ་ཁྲི་འཛིན། noun ex 
officio chairman 
འགན་ཚད། noun terms of 
reference 
འགན་འཛིན། noun incharge  
འགན་འཛིན་འགོ་དཔོན། noun 

executive, official 
འགན་འཛིན་པ། noun official, 
master 
འགན་ཡིག noun memorandum 
འགན་རོགས། noun associate 
འགན་ལེན། noun assumption, 
commitment, guarantee, 
warranty, undertaking 
འགན་ལེན་པ། noun sponsor, 
surety 
འགན་ལེན་ལཱ། noun undertaking 
འགབ། verb (fut., prs., pst.) 

cover, meet  
འགབ་ས། noun cover 
འགལ། verb (fut., prs., pst.) 

contradict, violate 
འགལ་རྐྱེན། noun  རྐྱེན་ངན། 
བར་ཆད། misfortune, mishap 
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འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད། noun 

impediment, untoward 
occurrence 
འགལ་སྐྱོན། noun breach  
འགལ༌ཉེན། noun break 
འགལ་ཐུག noun collision 
འགལ་ཕྱོགས། noun pole 
འགལ་བ། noun  མཐུན། 
aberration, fault, contradiction, 
breach, converse, foul, 
opposition, contradictory, 
violation 
འགལ་མིང་། noun antonym, 
opposite word, opposite 
འགལ་ཚིག noun sarcasm, 
paradox 
འགལ་ཟླ། noun opposite, 
opponent, reverse 
འགལ་ལན་འབད་བ། noun defend 
འགལ་ཤོར། noun default 
འགལ་ཤོར ་བ། noun defaulter 
འགས། verb (fut., prs., pst.) 

burst, crack, rapture, erupt, go 
off, detonation, explode, blast 
འགས་འགྲམ། noun rift 
འགས་འགྲམ་ཅན། adj. rifty 
འགས་སྒྲ། noun crackling, pop, 
report, crack 

འགས་ཆག noun rupture, 
breakage 
འགས་ཐོར། noun detonation 
འགས་དོང༌། noun chasm 
འགས་མིག noun detonator 
འགས་ཚད། noun megaton 
འགས་རས། noun bomb, 
firecracker, device, explosive 
འགུགས་བརྡ། noun summon 
འགུགས་བརྡ་་བཀའ་རྒྱ། noun 

summoning order  
འགུཔ་བདག noun head, boss 
འགུལ། verb (fut., prs., pst.) 

pulsate 
འགུལ་དཀྲུག noun shake 
འགུལ་བཀག noun 

immobilization 
འགུལ་སྐྱོད། noun  གཡོ་འགུལ། 
mobility, movement 
འགུལ་སྐྱོད་ཅན། adj. locomotive  
འགུལ་འགྱུར། noun motion 
འགུལ་བརྙན། noun animation 
འགུལ་བཏུབཔ། adj. locomotion  
འགུལ་ལྡན་པར་བརྙན། noun 

animation 
འགུལ་ནད། noun motion 
sickness 
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འགུལ་མེད། adj. immobile, inert, 
irremovable, stationary 
འགུལ་མེད་འཁྲབ་སོྟན། noun 

tableau 
འགུལ་མེད་རྒྱུ་ནོར། noun real estate 
འགུལ་མེད་གནས་སྟངས། noun 

standstill 
འགུལ་ཤད། noun cursor 
འགུལ་ཤུགས། noun impetus 
འགུལ་ཤུགས་ཚན་རིག noun 

dynamic 
འགེགས། noun check point, gate, 
gateway 
འགོ། noun beginning, initial 
འགོ་ཁྲིད་འབད་མི། noun pioneer 
འགོ་ཁྲིདཔ། noun  དབུ་ཁྲིད། 
standard-bearer, leader, 
spearhead, helm, lead, 
vanguard, leadership, leader 
འགོ་བརྗོད། noun preface, 
preliminary 
འགོ་ཉེན་ཅན། adj. infectious 
འགོ་ཐོག noun first, beginning, 
first hand, foremost, initial, at 
the outset 
འགོ་ཐོག་བཙག་འཐུ། noun primary 
round 
འགོ་ཐོག་གསུང་བཤད། noun 

maiden speech 

འགོ་དང་པ། noun opener, 
foremost, initially 
འགོ་དང་པ་ཐོབ་མི། noun 

discoverer 
འགོ་དང་པ་གསརཔ་བཟོ་མི། noun 

discoverer 
འགོ་འདྲེན། noun  དབུ་འདྲེན། 
aegis, guidance, leadership, 
organization, coordination, 
management, initiative 
འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི། noun marshal, 
organizer 
འགོ་འདྲེན་པ། noun co-ordinator, 
host, organizer, marshal 
འགོ་འདྲེན་སྤུས་དག noun 

organization 
འགོ་བརྡ་བྱིན་མི། noun starter  
འགོ་ནད། noun contagion, 
infectious disease, contagious 
disease, infection 
འགོ་པ། noun military rank 
above constable 
འགོ་དཔོན། noun boss, officer, 
commander 
འགོ་དཔོན་གོངམ། noun senior 
officer 
འགོ་དཔོན་བགྲེསཔ། noun ex-
official, retired official 
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འགོ་དཔོན་མང་དྲགས། adj. top-
heavy 
འགོ་དཔོན་སོབ་སྦྱོང་པ། noun cadet 
འགོ་དཔོན་གསརཔ། noun new 
broom  
འགོ་བ། verb (fut., prs., pst.) 

infect  
འགོ་འབྱེད། noun inaugurate, 
opening, opening up 
འགོ་འབྱེད་རྟེན་འབྲེལ། noun 

inauguration ceremony 
འགོ་འབྱེད་གསུང་བཤད། noun 

inaugural address, opening 
speech 
འགོ་མང་གཞུང་ལུགས། noun 

bureaucracy 
འགོ་བཙུགས། noun  མཇུག་བསྡུ། 
 དབུ་འཛུགས། begin, 
commence, start, dawn, 
foundation, inaugural, 
inception, introduction, kick-
off, launch, onset, opening, 
opening up, origin, outset, 
prelude, initiate 
འགོ་བཙུགས་དཀའ་ངལ། noun 

teething troubles 
འགོ་བཙུགས་གླུ་དབངས། noun 

prelude 

འགོ་བཙུགས་ཉིནམ། noun day of 
establishment, foundation day 
འགོ་བཙུགས་རྟེན་འབྲེལ། noun 

inauguration 
འགོ་བཙུགས་འཐུས་མི། noun 

founder member 
འགོ་བཙུགས་དུས་ཚོད། noun zero 
hour 
འགོ་བཙུགས་ནུབ་མོ། noun opening 
night  
འགོ་བཙུགས་གནས་སྐབས། noun 

infancy 
འགོ་བཙུགས་པ། noun foray, 
initiation 
འགོ་བཙུགས་མི། noun beginner, 
forerunner, founder, founding 
father, opener, originator, 
starter, pioneer 
འགོ་བཙུགས་མཚམས། noun 

baseline 
འགོ་བ་མ། noun institute 
འགོ་བ་མ་མི། noun originator 
འགོ་མཚམས། noun start 
འགོ་འཛིན། noun  དབུ་འཛིན། 
boss, head, leader, officer, in-
charge 
འགོ་འཛིན་དུས་ཡུན། noun reign 
འགོ་འཛིན་མེད་དུས། noun 

interregnum 
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འགོ་འཛིན་འོག་མ། noun second in 
command 
འགོ་འཛུགས། noun 

commencement 
འགོ་འཛོམས་དུས་སྟབས། noun 

blind date 
འགོ་ཟས། noun starter, appetizer  
འགོ་བཟུང༌། noun outset 
འགོ་ཡིག noun caption, heading  
འགོག་རྐྱེན། noun stumbling 
block 
འགོག་སྐྱོན། noun impede 
འགོག་པ། noun cessation 
འགོག་པ་་བདེན་པ། noun the truth 
of cessation of suffering 
འགོག་སན། noun anaesthetic 
འགོག་སན་མཁས་མཆོག noun 

anaesthetist 
འགོད་ཤོག noun form, proforma 
འགོམ། verb (prs.) fut. བགོམ། 
pst. བགོམས།imp. བགོམས། 
leapfrog  
འགོར། verb (fut., prs., pst.) take 
time, delay, last 
འགོར་སིམ། noun osmosis 
འགྱམ། noun base, foundation 
འགྱམ་སྒྲིང་སྒྲི། adj. foothold 
འགྱམ་རོྡ། noun foundation stone 

འགྱིང་འགྲོས། noun strut 
འགྱིང་ཉམས། noun strut 
འགྱིབ། noun rubber, plastic, 
polythene 
འགྱིབ་ཀྱི་ནུ་རྩེ། noun dummy 
འགྱིབ་ཀྱི་ཨོམ་ཏོག noun nipple  
འགྱིབ་ཁེབས། noun melamine 
འགྱིབ་གུ་རམ། noun chewing gum 
འགྱིབ་ཆ། noun melamine 
འགྱིབ་ཆས། noun vinyl 
འགྱིབ་ཐག noun rubber band 
འགྱིབ་ཐིའུ། noun rubber stamp 
འགྱིབ་དུང༌། noun hose, polythene 
pipe 
འགྱིབ་གདན། noun foam mattress 
འགྱིབ་མདེའུ། noun baton round, 
plastic bullet, rubber bullet 
འགྱིབ་རོྡབ། noun bucket 
འགྱིབ་ཟོང༌། noun linoleum  
འགྱིབ་རས། noun linoleum  
འགྱིབ་ལེབ། noun vinyl 
འགྱིབ་ཤབ། noun gasket 
འགྱིབ་ཤིང་། noun rubber tree 
འགྱིབ་ཤུབས། noun gasket 
འགྱིབ་ཤོག noun cellophane, 
plastic 
འགྱིབ་སོབ། noun sponge 
འགྱིབ་སོབ་སོ། adj. foam 
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འགྱིབ་ལྷམ། noun rubber boot 
འགྱིབ་ཨ་ལུ། noun doll 
འགྱིམ་་། noun vigil, vigilance 
འགྱིར། verb (fut., prs., pst.) turn, 
revolve, rotate 
འགྱིར་ཐག noun belt 
འགྱིར་མདའ། noun revolver 
འགྱིར་རིལ། noun ball bearings, 
bearing 
འགྱུར། verb (fut., prs., pst.) pst. 

གྱུར། change, digress, 
diversify, mutate, see-saw, 
vary, waver, weather, budge, 
colour, convert, fall, grow, 
shift, turn, vacillate, 
metamorphosis, metamorphose 
འགྱུར་ཁྱད། noun impact 
འགྱུར་འགྱོ་མི། noun changeable 
འགྱུར་ཆེན། noun sea change, 
revolution 
འགྱུར་ཆོག་ཆོ། adj. skittish 
འགྱུར་ཉེན། noun variability 
འགྱུར་གདན་མ་དངུལ། noun 

earnest money 
འགྱུར་ལྡོག noun fluidity, 
variation, inconstancy, 
fickleness 
འགྱུར་ལྡོག་ཅན། adj. fickle, 
unsteady, flighty, fluid, 

inconsistent, instability, 
uncertainly, variable 
འགྱུར་ལྡོག་མེད་པ། adj. constant, 
firm, balanced, unchanging, 
irrevocable 
འགྱུར་ནུས་ཅན། adj. far-reaching 
འགྱུར་བ། noun change, 
variation, fluctuation, 
metamorphosis, see-saw, turn, 
process, perturbation, 
alteration, switch, 
transformation, transmutation, 
break 
འགྱུར་བ་མགྱོགས་དྲགས། adj. 

quicksilver 
འགྱུར་བ་རྒྱ་ཆེན། noun sea change, 
revolution 
འགྱུར་བ་ཅན། adj. mutable, 
quicksilver, roller coaster 
འགྱུར་བ་སོམ། noun sea change, 
revolution 
འགྱུར་བ་མེད་པ། adj. stable, 
steadfast, inflexibility, set, 
settled, consistent, hard 
headed, invariable, 
monotonous, steady, pristine, 
unfailing, changeless, fast, 
inflexible, timeless, adamant 
འགྱུར་བ་་རྣམ་གྲངས། noun 

variable 
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འགྱུར་བ་་རང་བཞིན། noun 

fickleness 
འགྱུར་འབུཔ། noun amoeba 
འགྱུར་མེད། noun everlasting, 
unchanging, constant, fixed, 
hard line, inflexibility, 
obstinacy, static, swastika 
འགྱུར་མེད་གོང་ཐང་། noun fixed 
costs 
འགྱུར་མེད་རང་བཞིན། noun 

obstinacy, permanence 
འགྱུར་མེད་ལས་སྡེ། noun monolith 
འགྱུར་ཚད། noun gradient 
འགྱུར་གཞི། noun variability 
འགྱུར་རིམ། noun process, 
milestone 
འགྱུར་སོར། noun digression 
འགྱུར་སྲིད་པ། adj. mutable 
འགྱེ། verb (fut., prs.) pst. གྱེས། 
branch, diverge 
འགྱེལ། verb (fut., prs., pst.) 

collapse, fall, drop, crumple, 
tumble, pitch, topple, trip 
འགྱེལ་ཉེན་ཅན། adj. precarious 
འགྱེལ་ཏ། noun skid, slip, trip 
འགྱེལ་ཏ་བཀག་ཆས། noun traction 
འགྱེལ་ཏ་རྐྱབ་སི་སི། adj. slippery 
འགྱེལ་སག་ས། adj. top-heavy 

འགྱོ། verb (fut., prs., pst., imp.) 

 འབོན། go, proceed, depart, 
draw, get, go off, head, leave, 
start, travel, undergo  
འགྱོ་ཐངས། adv. step, walking 
style, stride, walk 
འགྱོ་མི། noun goer, leaver, 
traveller 
འགྱོ་ཞོར་སོད་ཞོར། noun 

incidentally 
འགྱོ་ས། noun  སོང་ས། 
destination, place 
འགྱོད་པ། noun  ཐུགས་འགྱོད། 
atonement, regret, repentance 
འགྱོད་བཤགས། noun atonement, 
penitence 
འགྱོད་བཤགས་འབད་མི། noun 

penitent 
འགྱོད་སེམས། noun contrition 
འགྱོད་སེམས་ཅན། adj. penitent 
འགྱོད་སེམས་དྲག་པོ། noun 

contrition 
འགྲང་། verb (fut., prs.) pst. 

འགྲངས།  ་ོགས། 1 be fully 
fed, satiate (གང་བ།) 
2  intoxicate, booze, 
inebriated, drunk, legless, 
tanked up, pissed (བཟི་བ།) 
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འགྲངས་སྐད། noun belch, 
eructation 
འགྲན། verb (fut., prs., pst., 

imp.) compete, contend, 
contest, fight, meet 
འགྲན་རྒོལ། noun antagonist 
འགྲན་རྒོལ་ཅན། adj. antagonistic 
འགྲན་རྒོལ་འབད་མི། noun 

antagonist 
འགྲན་མཉམ། noun dead heat 
འགྲན་རྟ། noun racehorse 
འགྲན་རྟ་རྒྱུག་ཕམ་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) nobble  
འགྲན་སོྟན། noun tournament 
འགྲན་བསྡུར། noun competition, 
contest, battle, heat, than, 
warfare 
འགྲན་བསྡུར་པ། noun competitor, 
contender, contestant 
འགྲན་བསྡུར་ཨང་མཉམ། noun 

dead heat 
འགྲན་བྲལ། noun landslide  
འགྲན་མི། noun contender, 
contestant, competitor 
འགྲན་མེད། adj. unparalleled, 
incomparable, peerless, 
singular, unchallengeable, 
uncompetitive, uncontested, 
unequalled, unsurpassed, 

unanswerable, matchless, 
unrivalled 
འགྲན་བ་ོན། noun contest 
འགྲན་ཟླ། noun competitor, 
competition, opponent, 
contestant, rival 
འགྲན་ཟླ་འབད་མི། noun 

competitor, contender, 
contestant 
འགྲན་ཟླ་ཡོདཔ། adj. competitive 
འགྲན་ཟླ་་གྲལ་གཏོགས། noun 

outing 
འགྲན་སེམས། noun antagonism, 
competitive spirit 
འགྲམ། noun impact, side 
འགྲམ་ཆག noun repercussion 
འགྲམ་ཞོལ། noun jowl  
འགྲམ་རུས། noun jawbone  
འགྲམ་སོ། noun molar 
འགྲིག verb (fut., prs.) pst. 

འགྲིགས། 1 ok, fit, match, befit, 
mesh, mould, suit, tally (བཏུབ་
པ།) 2  reconcile (འཆམ་ཁ་བཟོ་བ།) 
འགྲིག་ཁ། noun socket 
འགྲིག་ཁམ། noun dovetail, fit 
འགྲིག་ཆ་བཟོ་མི། noun negotiator  
འགྲིག་འཇགས། noun reconcile 
འགྲིག་མཐུན། noun modus 
vivendi, fit 
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འགྲིག་མིན། adj. clash, 
inconsistency, split 
འགྲིག་ཧེང༌། adj. fitness 
འགྲིབ། verb (fut., prs., pst.)  
འཕེལ་བ། diminish, dwindle, 
wane, blur, defile, doom, 
swallow, hazy 
འགྲིབ་མེད། adj. pristine 
འགྲིམ། verb (fut., prs.) pst. 

འགྲིམས། explore 
འགྲིམ་དཔོན། noun sergeant 
འགྲིམ་དཔོན་གོངམ། noun sergeant 
major 
འགྲིམ་སྲུང༌། noun vigil, vigilance 
འགྲུབ། verb (fut., prs.) pst. གྲུབ། 
attain, bring off, achieve, 
accomplish, complete, 
compose, constitute, fulfil, pull 
off 
འགྲུབ་རྟེན། noun passport 
འགྲུབ་ཐབས། noun passport 
འགྲུབ་མེད་རེ་བ། noun pipedream, 
mirage 
འགྲུབ་ཚུལ། adj. composition, 
constitution 
འགྲུལ། verb (fut., prs., pst.) 

travel 
འགྲུལ་བཀག noun curfew 

འགྲུལ་སྐོར། noun ride, round, 
round trip 
འགྲུལ་སྐོར་ཤོ་ཐེངས། noun trip 
འགྲུལ་སྐྱེལ་ཆུ་གྲུ། noun passenger 
ship 
འགྲུལ་སྐྱེལ་གནམ་གྲུ། noun 

passenger aeroplane 
འགྲུལ་སྐྱེལ་སྣུམ་འཁོར། noun 

people carrier, people mover, 
passenger transport, vehicle 
འགྲུལ་སྐྱོད། noun  འགྲོ་འགྲུལ། 
 འབོན་བཞུད། hop, travel, 
journey, leg, mobility, 
movement 
འགྲུལ་སྐྱོད་བརྒྱུད་འཕྲིན། noun 

walkie-talkie 
འགྲུལ་སྐྱོད་ཆོག་ཐམ། noun route 
permit, transit permit 
འགྲུལ་སྐྱོད་ཉན་ཆས། noun walking 
stick 
འགྲུལ་སྐྱོད་ཐོ་དེབ། noun logbook  
འགྲུལ་སྐྱོད་ཐོ་ཡིག noun log  
འགྲུལ་སྐྱོད་དུས་ཡུན། noun travel 
འགྲུལ་སྐྱོད་ལས་རིམ། noun travel 
schedule, itinerary 
འགྲུལ་ཁང༌། noun inn 
འགྲུལ་ཁྱིམ། noun mobile home 
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འགྲུལ་འཁོར། noun  སྣུམ་འཁོར། 
conveyance, vehicle, motor 
vehicle, transport 
འགྲུལ་འཁོར་བཀག་ས། noun hard 
shoulder  
འགྲུལ་འཁོར་རྐང་གཉིསམ། noun 

two-wheeler  
འགྲུལ་འཁོར་ཁྱིམ། noun garage 
འགྲུལ་འཁོར་བཅོ་ཁང་། noun 

automobile workshop  
འགྲུལ་འཁོར་ཆུང་བ། noun small 
vehicle, light vehicle, minibus 
འགྲུལ་འཁོར་ཆེ་བ། noun heavy 
vehicle 
འགྲུལ་འཁོར་གདང་རིངམོ། noun 

cortege 
འགྲུལ་འཁོར་གདོང་ཐུག noun 

collision 
འགྲུལ་འཁོར་གདོང་ཤེལ། noun 

windscreen 
འགྲུལ་འཁོར་བརྡ་སྐད། noun honk  
འགྲུལ་འཁོར་འཕྲོག་བཅོམ། noun 

vehicle robbery 
འགྲུལ་འཁོར་བཱསི། noun omnibus  
འགྲུལ་འཁོར་བར་མ། noun medium 
vehicle 
འགྲུལ་འཁོར་བཙན་འཕྲགོ noun 

vehicle hijack 

འགྲུལ་འཁོར་གཞུང་ལམ། noun 

motorway 
འགྲུལ་འཁོར་བཞག་ས། noun 

parking place, parking space 
འགྲུལ་འཁོར་བཞི་འགྲོསམ། noun 

four-wheel drive  
འགྲུལ་འཁོར་ལམ། noun vehicle 
road, motor road 
འགྲུལ་འཁོར་སྲུང་ལྕགས། noun 

bumper 
འགྲུལ་གླ། noun fare 
འགྲུལ་འགག noun snarl 
འགྲུལ་ཉམས། noun odyssey  
འགྲུལ་ཐོ། noun log  
འགྲུལ་ཐོགས། noun traffic jam 
འགྲུལ་འཐུས། noun travelling 
allowance 
འགྲུལ་དོན། noun purpose of 
travel 
འགྲུལ་དམ། noun curfew 
འགྲུལ་འདོད་ཅན། adj. wanderlust 
འགྲུལ་པ། noun passenger, 
traveller 
འགྲུལ་པ་སོད་ས། noun tavern 
འགྲུལ་པ་་དངུལ་འཛིན། noun 

traveller’s cheque 
འགྲུལ་པ་་ཉལ་ཁྱིམ། noun motel 
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འགྲུལ་ཕོགས། noun travelling 
allowance 
འགྲུལ་འཕྲིན། noun mobile 
འགྲུལ་སྦྱོང་འཁོར་སོ། noun 

treadmill 
འགྲུལ་མི། noun passenger, 
traveller 
འགྲུལ་དམག noun cavalry 
འགྲུལ་ཚད་མི་ཊར། noun 

mileometer, milometer, 
odometer  
འགྲུལ་བཞུད། noun journey, trip 
འགྲུལ་ཡིག noun itinerary 
འགྲུལ་ཡུན། noun travel 
འགྲུལ་གཡོགཔ། noun steward 
འགྲུལ་གཡོགམོ། noun stewardess 
འགྲུལ་རོགས། noun companion 
འགྲུལ་རོགསཔོ། noun steward 
འགྲུལ་རོགསམོ། noun stewardess 
འགྲུལ་ལཱ། noun fieldwork 
འགྲུལ་ལམ། noun route, walk 
འགྲུལ་ལམ་ཕྱེད་སོད། noun 

contraflow 
འགྲེང་བུ། noun ‘e’ vowel  
འགྲེམས། noun post, mail 
འགྲེམས་སྐྱེལ། noun mailing, post 
འགྲེམས་ཁང༌། noun post office 

འགྲེམས་ཁང་ཆེ་བ། noun general 
post office 
འགྲེམས་ཁོངས། noun postal zone, 
postal territory 
འགྲེམས་འཁོར། noun mail van 
འགྲེམས་གླ། noun postage 
འགྲེམས་གླ་སྔ་སོད། noun postpaid 
འགྲེམས་འགྲུལ། noun expedition, 
postal 
འགྲེམས་འགྲུལ་པ། noun 

expedition 
འགྲེམས་འགྲུལ་ཤོག་བང༌། noun 

placard 
འགྲེམས་སྒྲོམ། noun letter box, 
mailbox, postbox 
འགྲེམས་བསྒྲགས། noun mailshot 
འགྲེམས་དངུལ། noun money 
order 
འགྲེམས་ཆས། noun exhibit, 
museum piece, post, postal 
equipment 
འགྲེམས་གཉེར་པ། noun curator 
འགྲེམས་རྟགས། noun stamp, 
postage stamp, impression 
འགྲེམས་རྟགས་བསྡུ་གསོགཔ། noun 

philatelist 
འགྲེམས་རྟགས་སོབ་སྦྱོང༌། noun 

philately 
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འགྲེམས་སོྟན། noun  བཀྲམ་སྟོན། 
demonstration, display, 
exhibition, fair, show 
འགྲེམས་སོྟན་ཁང༌། noun gallery, 
museum, showroom 
འགྲེམས་སོྟན་ཅ་དངོས། noun 

museum piece 
འགྲེམས་སོྟན་ཅ་ཆས། noun exhibit 
འགྲེམས་སོྟན་ཅ་གཉེར། noun 

curator 
འགྲེམས་སོྟན་ཐང༌། noun 

showground 
འགྲེམས་སོྟན་པ། noun showman 
འགྲེམས་སོྟན་འབད་མི། noun 

demonstrator, exhibitor 
འགྲེམས་སོྟན་ཚོང་ཁང༌། noun 

emporium 
འགྲེམས་སོྟན་ཚོང་ལཱ། noun show 
business 
འགྲེམས་སོྟན་རིག་་ལ། noun 

showmanship 
འགྲེམས་སོྟན་རིག་་ལ་ཅན། adj. 

showman 
འགྲེམས་སོྟན་ས་ཁོངས། noun 

showground 
འགྲེམས་ཐིའུ། noun postage 
stamp, seal, postmark 
འགྲེམས་ཐོ། noun mailing list 

འགྲེམས་ཐོག་ཉོ་བཙོང་། noun mail 
order 
འགྲེམས་ཐོག་གཏོང་དངུལ། noun 

remittance 
འགྲེམས་དེབ། noun book post 
འགྲེམས་པ། noun mail carrier, 
postman, messenger 
འགྲེམས་དཔོན། noun postmaster 
འགྲེམས་བང༌། noun postcard 
འགྲེམས་མ། noun postwoman 
འགྲེམས་ཚོང༌། noun mail order 
འགྲེམས་ཡིག noun mail, mailing 
འགྲེམས་ཡིག་སྐྱེལ་མི། noun 

postman 
འགྲེམས་གཡོག noun postal 
services 
འགྲེམས་ལས། noun postal 
འགྲེམས་ ཤོག noun postcard 
འགྲེམས་སོབ། noun postmaster 
འགྲེལ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) explain, describe, trace, 
paraphrase 
འགྲེལ་བརྗོད། noun narrative  
འགྲེལ་པ། noun  འགྲེལ་བཤད། 
illumination 
འགྲེལ་བཤད། noun  འགྲེལ་པ། 
explanation, description, 
exegesis, exposition, narration, 
portrayal, report 
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འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་མི། noun narrator  
འགྲེལ་བཤད་ཅན། adj. descriptive 
འགྲེལ་བཤད་འབྲི་་ོམ། noun 

descriptive essay 
འགྲོ་སྐྱོད། noun departure 
འགྲོ་འགྲུལ། noun travel, traffic 
འགྲོ་སྟངས། noun gait, bearing 
འགྲོ་དོན། noun 1 welfare of 
beings (འཕྲིན་ལས།) 2  purpose 
of going (སོང་དོན།) 
འགྲོ་བ། noun sentient being, 
creature 
འགྲོ་བ་མི། noun human being, 
humanity, mortal  
འགྲོ་བ་མི་རིགས། noun 

humankind, human race, man 
འགྲོ་བ་མི་་ཐོབ་དབང༌། noun 

human right  
འགྲོ་བ་མི་་དབང་ཆ། noun human 
right  
འགྲོ་བ་མི་་རང་བཞིན། noun human 
nature  
འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག noun sentient 
beings of the six realms 
འགྲོ་བ་སེམས་ཅན། noun creature, 
sentient being 
འགྲོ་འོང༌། noun ply 
འགྲོ་འོང་ཤོག་འཛིན། noun return, 
return ticket 

འགྲོ་ལམ། noun outlook, passage, 
road, way 
འགྲོ་ལུགས། noun bearing, 
custom, tradition, system, 
norm, procedure 
འགྲོ་ས། noun destination 
འགྲོ་སོང༌། noun  ཕྱག་གྲོན། 
expenditure, expense, 
outgoings 
འགྲོ་སོང་སོམ། adj. expensive 
འགྲོ་སོང་རྩིས་བཀོད། noun cost 
accounting 
འགྲོ་སོང་ཡོངས་བསོམས། noun 

outlay 
འགྲོགས་བདེ་བ། adj. congenial 
འགྲོས། noun trend, gallop 
འགྲོས་ཉམས་མཛེས་ཏོག་ཏོ། adj. 

graceful 
འགྲོས་བཤལ། noun wander 
འགྲོས་བཤལ་འགྱོ་མི། noun 

wanderer 
རྒན་སྐྱོང་སན་ཁང༌། noun nursing 
home, old people’s home  
རྒན་འཁོགས། noun old, aged  
རྒན་རྒས། noun  ན་གཞོན། 
elder, geriatrics 
རྒན་རྒས་སན་བཅོས། noun 

geriatrics 
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རྒན་རྒོན། noun geriatrics, senior 
citizen 
རྒན་བཅོས་དྲུང་འཚོ། noun 

geriatrician 
རྒན་པ། noun elder, senior 
རྒན་གཞོན། noun  བགྲེས་གཞོན། 
old and young 
རྒན་གཡོག་འབད་མི། noun home 
help  
རྒན་གཡོགཔ། noun home help  
རྒན་རབས། noun elders, older 
generation 
རྒན་རིམ། noun seniority 
རྒན་རིམ་མཐོ་ཤོས། adj. senior, 
senior most 
རྒན་རིམ་སོབ་དཔནོ། noun fellow 
རྒན་ཤོས། adj. elder, eldest, 
oldest, senior most 
རྒན་ཤོསམ། noun senior 
རྒན་གསོ་ཁང་། noun nursing 
home, old aged centre 
རྒཔ།ོ noun headman, block 
leader  
རྒས། verb (fut., prs., pst.)  

བགྲེས། age 
རྒས་སྐབས། noun old age, 
senescence  
རྒས་འཁོགས། noun decrepit 

རྒས་རྒསཔ། adj. old, oldish, 
superannuated, decrepit  
རྒས་དུས། noun old age  
རྒས་ནད། noun geriatric 
རྒས་ཕོགས། noun old-age 
pension, supeannuation  
རྒས་ཕོགས་ཐོབ་མི། noun old-age 
pensioner  
རྒས་ཕྱེད་གཞོན་ཕྱེད། noun middle 
age 
རྒས་ཟད། noun shabby 
རྒས་ཡོལ། noun superannuated 
རྒས་ལོ། noun old age  
རྒས་ཤོས། adj. elder, eldest, 
oldest 
རྒས་ཤོསམ། noun senior 
རྒསཔ། noun  རྙིངམ།  
གཞོནམ། obsolescent, old  
རྒུད། noun  གུད།  ཁེ། 
དར། 1 loss (གྱོང་།) 2  ill-fated 
(ཆག) 
རྒུད་སྐྱོབ། noun relief 
རྒུད་འཐུས། noun compensation, 
indemnity, damages, 
restitution 
རྒུད་འཐུས་སར་སོད། noun 

reimbursement 
རྒུད་དུས། noun twilight 
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རྒུད་པ། noun ill-fated, jinxed, 
decadence 
རྒུད་སོད། noun compensate, 
reimburse 
རྒུད་སོད་ཁས་ལེན། noun 

indemnify 
རྒུད་ཕོག་མི། noun aggrieved, 
loser 
རྒུད་སུབ། noun recoupment, 
make up 
རྒུད་སྲུང༌། noun cover 
རྒུད་གསོ། noun indemnity 
རྒུད་གསོའི་མ་དངུལ། noun relief 
fund 
རྒུན་ཆང། noun wine 
རྒུན་ཆང་དཀརཔ།ོ noun white wine 
རྒུན་ཆང་དམརཔོ། noun red wine 
རྒུན་ཆང་ཚོང་པ། noun vintner 
རྒུན་འབྲུམ། noun grapes, currant, 
raisin, plum 
རྒུན་འབྲུམ་ཆང་། noun grape wine 
རྒུན་འབྲུམ་ལྡུམ་ར། noun vineyard 
རྒུན་འབྲུམ་འཚོ་སྐྱོང༌། noun 

viticulture 
རྒུན་འབྲུམ་འཚོ་ས། noun vineyard 
རྒུན་འབྲུམ་ཤིང༌། noun grapevine 

རྒེད་འོག noun few villages 
grouped together for 
administrative purposes 
རྒོ་བ། noun gazelle 
རྒོད། noun vulture 
རྒོདམ། noun mare 
རྒོལ། verb (fut., prs., pst., imp.) 

challenge, oppose, protest, 
revolt, collide, resist, defy 
རྒོལ་བརྗོད། noun protest 
རྒོལ་གཏམ། noun protest 
རྒོལ་རྡུང༌། noun assault, assail 
རྒོལ་རྡུང་འབད་མི། noun assailant 
རྒོལ་བ། noun insubordination 
རྒོལ་མི། noun insubordinate, 
insurgent, insurrectionist, 
resister 
རྒོལ་་ོད། noun hostility  
རྒོལ་འཛིང༌། noun assault 
རྒོལ་སེམས། noun antagonism 
རྒོལ་སེམས་སྐྱེད་མི། noun 

antagonistic 
རྒོལ་སེམས་ཅན། adj. antagonistic 
རྒྱ། noun 1 breadth, width, 
dimension, scale (ཁྱོན།) 
2  Himalayan serow (རི་དྭགས།) 
3  trap (ཧིང་།) 
རྒྱ་དཀར། noun India 
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རྒྱ་སྐྱེད། noun elongation, 
growth, enhancement, 
enlargement, expansion, 
extension, promotion, widen, 
broaden 
རྒྱ་སྐྱེད་ལྟེ་བ། noun extension 
centre 
རྒྱ་སྐྱེད་ཚད། noun diameter 
རྒྱ་སྐྱེད་རིང་ལུགས། noun 

exapansionism 
རྒྱ་ཁབ། noun safety pin 
རྒྱ་ཁྱབ། noun blanket, sweep 
རྒྱ་ཁྱབ་བརྒྱུད་ལམ། noun the mass 
media 
རྒྱ་ཁྱབ་དཔལ་འབོར། noun 

macroeconomics 
རྒྱ་ཁྱབ་དཔལ་འབོར་རིག་པ། noun 

macro economics 
རྒྱ་ཁྱོན། noun area, dimension, 
expanse, extent, wide 
རྒྱ་ཁྱོན་ཁ་ཚད། noun width 
རྒྱ་གར། noun 1 India (རྒྱལ་ཁབ།) 
2  Indian (མི།) 
རྒྱ་གར་ཀེབ་ཏ། noun naan  
རྒྱ་གར་ལྕང་ཤིང༌། noun eucalyptus 
རྒྱ་གར་སྟར་གོ། noun almond 
རྒྱ་གར་དར་ཤིང༌། noun gangling 
རྒྱ་གར་བྱི་ཅུང་། noun common 
myna 

རྒྱ་གར་མོ་གོ། noun sari 
རྒྱ་གར་འམ།ོ noun jackal  
རྒྱ་གྲམ། noun cross, cross sign, 
intersection 
རྒྱ་གྲམ་རྟགས། noun cross, 
crucifix 
རྒྱ་གྲམ་དམརཔ།ོ noun red cross 
རྒྱ་གླིང༌། noun shawm, clarinet, 
oboe 
རྒྱ་གླིང་ལྕེ། noun reed 
རྒྱ་གླིང་པ། noun oboist, 
clarinettist 
རྒྱ་གླིང་འཕུ་མི། noun clarinettist, 
oboist 
རྒྱ་ཆུང་ཀུ། adj. narrow space, tiny 
area 
རྒྱ་ཆེ་ཆུང་། noun size, dimension 
རྒྱ་ཆེ་ཏོག་ཏོ། adj. ample 
རྒྱ་ཆེ་དྲགས། adj. substantial, vast, 
wide 
རྒྱ་ཆེ་བ། adj. fantastic, breadth, 
broad, immensity, sizeable 
རྒྱ་ཆེན། noun immensity 
རྒྱ་ཆེན་པ།ོ adj. fabulous 
རྒྱ་ཆེཝ། adj. catholic 
རྒྱ་ཆེ་་འཚོལ་ཞིབ། noun trawl 
རྒྱ་ཆེ་་རང་བཞིན། noun vastness 
རྒྱ་ཉ། noun trout 
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རྒྱ་ཐང༌། noun Indian plain 
རྒྱ་ཐུག noun noodle  
རྒྱ་མཐངོས། noun atrium, hollow 
space in the middle of a 
building rising from bottom to 
top floor  
རྒྱ་ནག noun China 
རྒྱ་ནག་ཀོང་ཙེ། noun pineapple 
རྒྱ་ནག་སྐད་ཡིག noun mandarin 
རྒྱ་ནག་གྲུ་ཆུང་། noun sampan 
རྒྱ་ནག་བཞེས་སྒོ། noun Chinese 
dish 
རྒྱ་ནག་ཤོ་རྩེད། noun mah-jong 
རྒྱ་ནག་ཧོན་ཚོད། noun Chinese 
lettuce 
རྒྱ་སྤོས། noun frankincense, joss 
stick 
རྒྱ་ཕིབས། noun pinnacle, canopy 
རྒྱ་ཕྱིང་། noun thick woolen 
material, blazer 
རྒྱ་ཕྱོགས་འབོར་ཚད། noun vector 
རྒྱ་བོ། noun  ཞལ་རྒྱ། 
moustache, serf, slave, whisker 
རྒྱ་བོ་ར་སྐྱེས། noun stubble 
རྒྱ་སོམ། adj. broad, immensity, 
substantial, extensive, wide 
རྒྱ་མི། noun Chinese 
རྒྱ་མི་་ཏི་རུ། noun yuan 

རྒྱ་སྨུག noun brown, chestnut, 
lavender, purple, maroon, dark 
purple 
རྒྱ་ཚ། noun hybird bull 
རྒྱ་ཚད། noun area, dimension, 
breadth, extent, gauge, sheer, 
span, spread, scale, width 
རྒྱ་ཚམ།ོ noun hybrid cow 
རྒྱ་ཚོས། noun vermilion 
རྒྱ་ཚོས་རོྡག་མ། noun mulberry 
རྒྱ་ཚོས་ཤིང༌། noun mulberry 
རྒྱ་མཚ།ོ noun ocean, sea 
རྒྱ་མཚོ་ཆེན་མོ། noun ocean  
རྒྱ་མཚོའི་ཁ་ཚད། noun sea level 
རྒྱ་མཚོའི་ལྕགས་རི། noun sea wall 
རྒྱ་མཚོའི་འཕེལ་འགྲིབ། noun tide 
རྒྱ་མཚོའི་རྦ་རླབས། noun sea 
རྒྱ་མཚོའི་དམག་མི། noun marine 
རྒྱ་མཚོའི་རས་བམ། noun torpedo 
རྒྱ་མཚོའི་རིག་པ། noun 

oceanography  
རྒྱ་མཚོའི་རུས་སལ། noun sea turtle 
རྒྱ་མཚོའི་གཤམ། noun floor 
རྒྱ་མཚོའི་སབ་ཁྲ། noun chart 
རྒྱ་མཚོའི་སེངྒེ། noun walrus 
རྒྱ་མཚོའི་སོྲག་ཆགས་བཞེས་སྒོ། noun 

seafood 
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རྒྱ་མཚོའི་བསིལ་རླུང༌། noun sea 
breeze 
རྒྱ་ཛི། noun barrel, cylinder, jar 
རྒྱ་འཛོམས། noun network  
རྒྱ་རྫི་་དབྱིབས་ཅན། adj. 

cylindrical 
རྒྱ་ཞེང་། noun width  
རྒྱ་ཞྭམོ། noun bonnet, cowboy 
hat, sunhat 
རྒྱ་བཞར་དབུར་སན། noun 

aftershave 
རྒྱ་བཞི། noun four-sided roof 
རྒྱ་རེད། noun buckwheat, 
fagopyrum esculentum  
རྒྱ་ལམ། noun  གཞུང་ལམ། 
high road, main road, highway, 
infrequent 
རྒྱ་ལམ་ཇག་པ། noun highwayman  
རྒྱ་ཤིང་། noun tropical plant  
རྒྱ་ཤུག noun jujube, juniper 
རྒྱག verb (fut., prs., pst., imp.) 

quarrel 
རྒྱགས། verb (fut., prs., pst.) 

fatten, put on weight, gain 
weight 
རྒྱགས་སྐལ། noun ration, 
provisions 
རྒྱགས་ཆས། noun provisions, 
ration 

རྒྱགས་ཉམས་ཅན། adj. portly 
རྒྱགས་ཏོ་རིལ་རི། adj.  སྐམ་ཀྲ་
ལ། fat, plump, obese, 
corpulent, meaty, porky, beefy 
རྒྱགས་པ། noun corpulence, 
obesity, stout 
རྒྱགས་པ་ལ། noun fat, obese, 
overweight, porky, corpulent 
རྒྱགས་ཚད། noun drastic, lot, 
many, much, mound, 
mountain, multitude, myriad, 
numerous, multitudinous, 
unconscionable 
རྒྱགས་རིལ་རི། adj. gross 
རྒྱང་། noun distance 
རྒྱང་རྒྱུག noun marathon 
རྒྱང་སྒྲ། noun a sound that carries 
far or can be heard at a 
distance 
རྒྱང་སྒྲིབ། noun myopia 
རྒྱང་བསྒྲགས། noun broadcast, 
news, telecast, transmission 
རྒྱང་བསྒྲགས་ཁང༌། noun studio 
རྒྱང་བསྒྲགས་བརྒྱུད་འཕྲུལ། noun 

relay 
རྒྱང་བསྒྲགས་སྤེལ་འཕྲུལ། noun 

transmitter 
རྒྱང་བསྒྲགས་འཕྲུལ་ཁང༌། noun 

station 
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རྒྱང་བསྒྲགས་འབད་མི། noun 

broadcaster 
རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་འཛིན། noun 

broadcasting corporation 
རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་རིམ། noun 

broadcast, series, radio 
རྒྱང་རྔ། noun gong 
རྒྱང་མཆོང༌། noun long jump  
རྒྱང་ཐག noun distance 
རྒྱང་ཐོས། noun radio, transmitter, 
transistor 
རྒྱང་མཐོང་། noun television 
རྒྱང་མཐོང་ཚད་འཛིན་ཅ་ཆས། noun 

zapper 
རྒྱང་མཐོང་ལས་དོན། noun 

television 
རྒྱང་མཐོང་ལས་སྡེ། noun satellite 
station 
རྒྱང་ཕུད། noun exile 
རྒྱང་འཕེན་པ། noun hedonist  
རྒྱང་འཕྲིན། noun 

telecommunication, 
transmission 
རྒྱང་འཕྲིན་ཡོངས་འབྲེལ། noun 

telecommunication network 
རྒྱང་བུད། noun transportation 
རྒྱང་འབྲེལ་ཤེས་ཡོན། noun distance 
education 
རྒྱང་མིག་ཅན། adj. eagle-eyed 

རྒྱང་ཚོར། noun remote sensing 
རྒྱང་འཛིན། noun remote control 
རྒྱང་འཛིན་འཕྲུལ་ཆས། noun remote 
control 
རྒྱང་གཟིགས། noun foresight, far-
sighted 
རྒྱང་གཟིགས་ཅན། adj. far-sighted, 
long-sighted 
རྒྱང་བཟུང་འཕྲུལ་ཆས། noun 

receiver 
རྒྱང་རིང༌། noun  ཐག་རིང། 
distance, distant, far, faraway, 
mile, remote 
རྒྱང་རིང་གྲོས་ཚོགས། noun 

teleconference 
རྒྱང་རིང་དབང་འཛིན། noun remote 
control 
རྒྱང་རིང་འབྲེལ་མཐུད། noun remote 
access 
རྒྱང་རིང་ཞལ་འཛོམས། noun 

teleconference 
རྒྱང་རིང་ཤེས་ཚོར། noun remote 
sensing 
རྒྱང་རིང་ཤོས། adj. farthest, 
furthest 
རྒྱང་ལེན་འཕྲུལ་ཆས། noun receiver 
རྒྱང་ཤེལ། noun binoculars, 
telescope, field glasses 
རྒྱན། noun decoration, ornament 
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རྒྱན་བཀོད། noun embellishment, 
ornamentation 
རྒྱན་སྐྱུར། noun voting 
རྒྱན་ཁྱིམ། noun folly 
རྒྱན་ཆ། noun  སྐུ་རྒྱན། 
ornaments, jewellery 
རྒྱན་ཆ་བཟོ་མི། noun jeweller  
རྒྱན་ཆ་་ཚོང་པ། noun jeweller  
རྒྱན་ཐག noun chain 
རྒྱན་ཐམ། noun franchise 
རྒྱན་འཐུ། noun draw 
རྒྱན་སྡུད། noun conjunctions 
indicating the meaning of 
despite 
རྒྱན་སོས། noun adornment, 
ornament, ornamentation, 
embellishment 
རྒྱན་བཙུགས། noun polling, 
voting 
རྒྱན་རྩེད་ཁང༌། noun casino 
རྒྱན་རྩེདཔ། noun gambler 
རྒྱན་ཚིག noun modifier 
རྒྱན་ཞྭ། noun tiara 
རྒྱན་ཤོག noun ballot paper, 
lottery, raffle 
རྒྱབ། noun  མདུན། གདོང༌། 
back, behind, later, after, 
support, rear, reverse 

རྒྱབ་སྐད། noun voice-over 
རྒྱབ་སྐྱུར། noun renunciation 
རྒྱབ་སྐྱོར། noun assistance, 
support, backing, auspices, 
endorsement 
རྒྱབ་སྐྱོར་སྐད་འབོད། noun cheer 
རྒྱབ་སྐྱོར་ཁ་སྐོང༌། noun back-up 
རྒྱབ་སྐྱོར་ཅན། adj. supportive 
རྒྱབ་སྐྱོར་ཐབས་ཤེས། noun rallying 
cry 
རྒྱབ་སྐྱོར་པ། noun prop, partisan 
རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མི། noun assistant, 
supporter, backer, proponent 
རྒྱབ་སྐྱོར་སམོ་འབད་མི། noun 

stalwart 
རྒྱབ་སྐྱོར་ཚིག noun rallying cry 
རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ས། noun stronghold 
རྒྱབ་སྐྱོར་ལཱ་འགན། noun second 
རྒྱབ་ཁ། prep.  གདོང་ཁ། 
beyond, backside, behind, rear 
རྒྱབ་ཁང༌། noun backstage 
རྒྱབ་ཁུངས། noun backdrop, 
background 
རྒྱབ་ཁྲི། noun back bench 
རྒྱབ་ཁྲི་པ། noun back-bencher 
རྒྱབ་གའུ། noun amulet 
རྒྱབ་བགྲོད་སོ་འཁོར། noun reverse 
gear 
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རྒྱབ་འགལ། noun boycott, 
opposition, contradiction, 
conflict, contrary, defiance, 
diametrically, enemy, obverse, 
protest, polarity, remonstrance, 
resistance, against 
རྒྱབ་འགལ་ཅན། adj. opposed 
རྒྱབ་འགལ་འབད་མི། noun 

protester 
རྒྱབ་འགལ་ཚོགས་པ། noun 

opposition 
རྒྱབ་འགལ་ཞུགས་པ། adj. conflict 
རྒྱབ་འགལ་ལུགས་སོྲལ། noun 

counterculture 
རྒྱབ་རྒོལ་དྲག་པོ། noun backlash 
རྒྱབ་སྒ། noun pillion 
རྒྱབ་སྒོ། noun back-door 
རྒྱབ་གཏད་ས། noun anchor 
རྒྱབ་གཏམ། noun slant 
རྒྱབ་རྟེན། noun backing, support, 
reference, bedrock, standby, 
prop, corroboration 
རྒྱབ་རྟེན་སྙན་ཆ། noun backing 
རྒྱབ་རྟེན་དེབ་ཐོ། noun 

bibliography 
རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ། noun reference 
book 
རྒྱབ་སོྟང༌། noun bareback 
རྒྱབ་བརྟེན་ལང་ཤོར། noun crutch 

རྒྱབ་ཐག noun 1 support (གྲོགས་
རམ།) 2  brooch, chain (ཀོ་མ་་
ཐགཔ།) 
རྒྱབ་མཐའ། noun rearmost 
རྒྱབ་མཐུད། noun back-to-back 
རྒྱབ་མཐོང་མེ་ལོང༌། noun rear-view 
mirror 
རྒྱབ་སོད་པ། noun back-bencher 
རྒྱབ་སྣོན། noun back-up, support, 
cushion, ratification 
རྒྱབ་སྣོན་ངོ་སྦྱོར། noun 

recommendation 
རྒྱབ་སྣོན་ཆ་འཇོག noun ratification 
རྒྱབ་སྣོན་པ། noun infusion 
རྒྱབ་དཔུང༌། noun rearguard, 
reserve force, reinforcement 
རྒྱབ་ཕད། noun haversack, 
knapsack, kitbag 
རྒྱབ་ཕྱོགས། noun backside, rear, 
backwards, reverse 
རྒྱབ་མི། noun attorney, surety, 
guarantor, adv.ocate, solicitor 
རྒྱབ་མེ། noun tail light, reversing 
light 
རྒྱབ་གཞི། noun background, 
silhouette 
རྒྱབ་བཞོན། noun piggyback 
རྒྱབ་གཟིགས། noun please turn 
over (PTO) 
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རྒྱབ་ཡོལ། noun backdrop 
རྒྱབ་རས། noun backdrop 
རྒྱབ་ལ། noun sofa, divan, raised 
seat 
རྒྱབ་ལུས། noun backlog, behind, 
backward 
རྒྱབ་ལོག noun retroactive, 
reversal 
རྒྱབ་ལོག་སོ་འཁོར། noun reverse 
gear 
རྒྱབ་ཤ། noun backing, saddle 
རྒྱབ་ཤབ། noun backing 
རྒྱབ་བཤུད། noun retreat, climb 
down 
རྒྱབ་བཤུད་མེད ་མི། noun 

indomitable 
རྒྱབ་སྲུང༌། noun back, bulwark, 
defence 
རྒྱབ་སྲུང་པ། noun defender 
རྒྱབ་སྲུང་འབད་མི། noun bulwark 
རྒྱབ་སྲུང་དམག་སྡེ། noun rearguard 
རྒྱབ་ཧེན། noun slant 
རྒྱབ་ཧེན་མི། noun dependent 
རྒྱམ་ཐོག noun attic, cupola 
རྒྱམ་ཞོལ། noun beard 
རྒྱམ་ཞོལ་ཅན། adj. bearded 
རྒྱམ།ོ noun serf, slave 

རྒྱལ། noun bet (རྒྱན།) verb (fut., 

prs., pst.)  win, conquer  
ཕམ། (དབང་བ།) 
རྒྱལ་དཀར། noun ventilation 
རྒྱལ་ཁ། noun  ཕམ་ཁ། 
crown, victory, win, triumph 
རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་མི། noun champion, 
winner, victor, front runner 
རྒྱལ་ཁ་འདྲ་མཉམ། noun draw 
རྒྱལ་ཁ་ཤོར་བ། verb (fut., prs., 

pst.) defeat 
རྒྱལ་ཁབ། noun country, 
kingdom, nation, state, 
domestic, empire, home, land 
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐུ་ཚབ། noun diplomat 
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས། noun 

national law  
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྒོལ། noun 

insurgency 
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་ལོག noun 

insurgency 
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བུ་ལོན། noun national 
debt  
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི། noun native  
རྒྱལ་ཁབ་སྐྱོང་མི། noun ruler 
རྒྱལ་ཁབ་གློག་རྒྱུན་ཡོངས་འབྲེལ། 
noun national grid  
རྒྱལ་ཁབ་དངུལ་མཛོད། noun 

national exchequer  
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རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་པ་་ཕོ་སྐྱེས། noun 

countryman 
རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་པ་་མི། noun 

fellow, compatriot 
རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་པ་་ཨམ་སྲུ། noun 

countrywoman 
རྒྱལ་ཁབ་གཅེས་འཛིན་པ། noun 

nationalist  
རྒྱལ་ཁབ་སྟོབས་ཅན། noun world 
power 
རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དོན། noun national 
interest 
རྒྱལ་ཁབ་མཐུན་འབྲེལ། noun 

entente 
རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཛུལ། noun 

immigration 
རྒྱལ་ཁབ་དཔལ་འབོར་རིག་པ། noun 

political economy 
རྒྱལ་ཁབ་སྤང་མི། noun exile 
རྒྱལ་ཁབ་འཕྱོག་མི། noun invader 
རྒྱལ་ཁབ་དབང་སྒྱུར་པ། noun 

imperialist 
རྒྱལ་ཁབ་དབང་སྒྱུར་རིང་ལུགས། noun 

imperialism 
རྒྱལ་ཁབ་དབང་སྡུད། noun 

conquest 
རྒྱལ་ཁབ་དབང་ལུ་བསྡུ་མི། noun 

conqueror 

རྒྱལ་ཁབ་དབུ་ཁྲིད། noun head of 
state  
རྒྱལ་ཁབ་དབྱེ་ཨང་། noun country 
code 
རྒྱལ་ཁབ་མི་ཁུངས། noun national, 
nationality 
རྒྱལ་ཁབ་མི་དམངས། noun nation  
རྒྱལ་ཁབ་མི་སེར། noun national  
རྒྱལ་ཁབ་དམིགས་ཡུལ། noun 

national goal 
རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་རོགས། noun 

countrywide 
རྒྱལ་ཁབ་རང་དབང་ཅན། noun 

independent nation, sovereign 
country 
རྒྱལ་ཁབ་སྲུང་སྐྱོབ། noun national 
security 
རྒྱལ་ཁབ་ཨམ། noun mother 
country 
རྒྱལ་ཁམས། noun empire, 
kingdom, realm, state 
རྒྱལ་ཁམས་སྐོར་མི། noun itinerant, 
rambler 
རྒྱལ་ཁམས་ཆགས་བཀོད། noun 

political geography 
རྒྱལ་ཁ་་གོ་གནས། noun 

championship, title 
རྒྱལ་ཁ་་དགའ་སྐད། noun war cry 
རྒྱལ་ཁ་་དགའ་ཚོར། noun triumph 
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རྒྱལ་ཁྲི། noun throne 
རྒྱལ་ཁྲིམས། noun national law, 
country’s law 
རྒྱལ་གླུ། noun national anthem, 
national song, paean 
རྒྱལ་རྒྱུད། noun blue blood 
རྒྱལ་སྒོ། noun gate 
རྒྱལ་བརྒྱུད། noun dynasty, royal 
lineage, heredity 
རྒྱལ་བརྒྱུད་འཛིན་མི། noun 

successor to throne, heir 
རྒྱལ་གཅེས། noun patriotism 
རྒྱལ་གཅེས་ཅན། adj. insular 
རྒྱལ་གཅེས་པ། noun patriot 
རྒྱལ་གཅེས་རིང་ལུགས། noun 

nationalism, patriotism 
རྒྱལ་གཅེས་ཤ་ཞེན། noun patriot, 
nationalist 
རྒྱལ་ཆེན། noun emperor 
རྒྱལ་ཆེན་བཙུན་མོ། noun empress 
རྒྱལ་རྟགས། noun 1 national 
emblem, emblem (ངོ་རྟགས།) 
2  cup, shield, trophy (རྟགས་མ།) 
རྒྱལ་ཐོབ། noun winnings 
རྒྱལ་དར། noun ensign, national 
flag 
རྒྱལ་བསྡུ་བཞག་མི། noun 

stakeholder 

རྒྱལ་བསྡུ་ལེན་པ། noun bookmaker 
རྒྱལ་པ།ོ noun lord, king, 
monarch, ruler, sovereign 
རྒྱལ་པོའི་སྐུ་སྲུང་དམག་སྡེ། noun 

Royal Body Guard 
རྒྱལ་པོའི་གོ་གནས། noun kingship 
རྒྱལ་པོའི་གོ་འཕང༌། noun kingship 
རྒྱལ་པོའི་རྒྱལ་ཁབ། noun kingdom, 
monarchy 
རྒྱལ་པོའི་བརྟན་བཞུགས། noun 

national anthem  
རྒྱལ་པོའི་དབང་ཆ། noun regality 
རྒྱལ་པོའི་བཙུནམ།ོ noun queen, 
queen consort 
རྒྱལ་པོའི་ཡིག་ཚང་། noun royal 
secretariat, royal office 
རྒྱལ་པོའི་ཤུལ་འཛིན། noun 

succession 
རྒྱལ་པོའི་སྲསམ།ོ noun princess 
རྒྱལ་པོའི་གསང་ཡུམ། noun queen, 
queen consort 
རྒྱལ་སྤྱི། noun international 
རྒྱལ་སྤྱི་་ཁྲིམས། noun 

international law 
རྒྱལ་སྤྱི་་ཁྲིམས་ཁང། noun 

international court  
རྒྱལ་སྤྱི་་གྲོགས་རམ་ཚོགས་པ། noun 

the Red Cross 
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རྒྱལ་སྤྱི་་གྲོས་མཐུན། noun 

international accord 
རྒྱལ་སྤྱི་་འགག་ཚོགས། noun 

Interpol 
རྒྱལ་སྤྱི་་ཆོས་ཚན་འགྲན་བསྡུར། 
noun Olympiad  
རྒྱལ་སྤྱི་་མཐུན་གྲོས། noun 

international convention 
རྒྱལ་སྤྱི་་མིང་གཏམ། noun 

international image, reputation 
རྒྱལ་སྤྱི་་རྩེད་འགྲན། noun 

international 
རྒྱལ་སྤྱི་་རྩེད་འགྲན་པ། noun 

international 
རྒྱལ་སྤྱི་་ཚད་ལྡན་དེབ་ཨང༌། noun 

International Standard Book 
Number (ISBN) 
རྒྱལ་སྤྱི་་ཤེས་རིག་དང་ཚན་རིག་ལམ་
སྲོལ་ལས་སྡེ། noun United 
Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization 
(UNESCO) 
རྒྱལ་སྤྱི་་ཨ་ལུ་་མ་དངུལ། noun 

United Nations Children’s 
Fund (UNICEF) 
རྒྱལ་ཕམ། noun victory and 
defeat 
རྒྱལ་ཕམ་ཕྱ ྱ྄ེ་སྐུགས། noun match 
point 

རྒྱལ་ཕམ་ཕྱེ་མི། noun decider 
རྒྱལ་ཕམ་མེད་པ་་གནས་སྟངས། 
noun stalemate 
རྒྱལ་ཕྲན། noun small kingdom, 
small country  
རྒྱལ་བ། noun victorious One, 
Buddha  
རྒྱལ་བ་གོངམ། noun noble 
ancestors 
རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ། noun the five 
Buddhas 
རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་་་ང། noun 

cactus, prickly pear 
རྒྱལ་བ་་མ་ཡུམ། noun godmother 
རྒྱལ་བ་་ཡབ། noun godfather 
རྒྱལ་བ་་ཡབ་ཡུམ། noun 

godparent 
རྒྱལ་བ་་སྲས། noun godchild, 
godson 
རྒྱལ་བ་་སྲས་མོ། noun 

goddaughter 
རྒྱལ་བློན། noun king and 
ministers 
རྒྱལ་དབང༌། noun Majesty, the 
crown 
རྒྱལ་མི། noun champion, winner, 
front runner, victor 
རྒྱལ་མ།ོ noun empress, monarch, 
soverign, queen 
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རྒྱལ་མོའི་རྒྱལ་ཁབ། noun 

monarchy 
རྒྱལ་མོའི་ཡུམ། noun queen 
mother 
རྒྱལ་མོའི་ཤུལ་འཛིན། noun 

succession 
རྒྱལ་མང་ཚོང་སྡེ། noun 

multinational 
རྒྱལ་བཙུན། noun 1 queen, queen 
consort (ཨ་ཞེ།) 2  king and 
queen (དཔོན་དང་ཨ་ཞེ།) 
རྒྱལ་བཙུན་ཆེན་མོ། noun maharani 
རྒྱལ་ཚབ། noun diplomat, 
representative of king, viceroy, 
regent 
རྒྱལ་ཚབ་ཡིག་ཕད། noun 

diplomatic bag 
རྒྱལ་ཚབ་ལྷན་རྒྱས། noun 

diplomatic corps 
རྒྱལ་ཚོགས། noun union 
རྒྱལ་མཚན། noun victory banner 
རྒྱལ་འཛིན། noun royal 
རྒྱལ་ཞེན། noun nationalist  
རྒྱལ་ཞྭ། noun crown, diadem 
རྒྱལ་གཞུང༌། noun monarchy, 
royal government 
རྒྱལ་གཞུང་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས། noun 

Royal Court of Justice 

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ། noun 

Royal Bhutan Police 
རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་དམག་སྡེ། noun 

Royal Bhutan Army 
རྒྱལ་གཞུང་ལུ་དགའ་མི། noun 

monarchist 
རྒྱལ་ཡུམ། noun queen mother, 
royal mother 
རྒྱལ་ཡོངས། noun countrywide, 
national 
རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག noun national 
language 
རྒྱལ་ཡོངས་གྱོན་ཆས། noun 

national dress 
རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ག noun national 
park  
རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་དད་དཔལ་འཛོམས། 
noun gross national happiness 
རྒྱལ་ཡོངས་རྒྱལ་དར། noun 

national flag 
རྒྱལ་ཡོངས་ཆིག་སྒྲིལ། noun 

national integration, national 
unity 
རྒྱལ་ཡོངས་བརྟན་བཞུགས། noun 

national anthem 
རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཆེན། noun national 
day 
རྒྱལ་ཡོངས་གནས་ཚུལ། noun 

national news 



ག 

རྒྱལ་ཡོངས་ཕོྱགས་བསྡུས། 179 རྒྱལཔོ་དང་སྐུ་འཁོར། 

 179  

རྒྱལ་ཡོངས་ཕྱོགས་བསྡུས། noun 

cross-national 
རྒྱལ་ཡོངས་བ། noun national bird 
རྒྱལ་ཡོངས་མེ་ཏོག noun national 
flower 
རྒྱལ་ཡོངས་བཙག་འཐུ། noun 

general election 
རྒྱལ་ཡོངས་་་གཞུང༌། noun 

national curriculum  
རྒྱལ་ཡོངས་རྩེདམོ། noun national 
sport 
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཁང་། noun 

national parliament 
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ། noun 

National Assembly  
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མ།ོ noun 

National Assembly, lower 
house 
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་་འཐུས་མི། 
noun Member of National 
Assembly 
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ། noun senate, 
upper house 
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ། noun 

National Council 
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་་འཐུས་མི། 
noun Member of National 
Council , senator 

རྒྱལ་ཡོངས་འོས་འདེམས། noun 

national referendum 
རྒྱལ་ཡོངས་ལས་མི། noun national 
workforce, labour force 
རྒྱལ་ཡོངས་ཤིང་། noun national 
tree 
རྒྱལ་ཡོངས་སེམས་ཅན། noun 

national animal  
རྒྱལ་རབས། noun history, 
genealogy of kings 
རྒྱལ་རབས་མཁས་མཆོག noun 

historian 
རྒྱལ་རབས་མཁས་པ། noun 

historian  
རྒྱལ་རབས་གློག་བརྙན། noun epic 
རྒྱལ་རབས་ཅན་གྱི་དངོས་པོ། noun 

artefact 
རྒྱལ་རབས་དེབ་ཐེར། noun epic 
རྒྱལ་ལོ། noun hooray, hurrah 
རྒྱལ་ས། noun  རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ། 
capital 
རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ། noun  རྒྱལ་ས། 
capital 
རྒྱལ་སྲིད། noun state affairs 
རྒྱལ་སྲིད་སྣ་བདུན། noun the seven 
precious articles 
རྒྱལ་སྲིད་སྤང་མི། noun abdicator 
རྒྱལཔོ་དང་སྐུ་འཁོར། noun the 
court 
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རྒྱས། verb (fut., prs., pst.)  
ཉམས། inflate, elaborate, 
expand, wax, extend, flourish, 
grow, heighten, span, swell, 
percolate 
རྒྱས་རྒྱས། adj. elaboration, 
sumptuous 
རྒྱས་རྒྱསཔ། adj. full-blown 
རྒྱས་དྲགས། adj. twiddly, 
fulsome 
རྒྱས་པ། noun fully-fledged, 
elaborate, detailed, growth, 
intimate, momentum, pomp, 
radiate 
རྒྱས་སོས། noun expansion, 
nicety, pomp 
རྒྱས་སོས་བཟོ་བཀོད། noun baroque 
རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ། adj. detailed, 
elaborate, comprehensive, 
voluminous, generous, plenty, 
extensive, indepth 
རྒྱས་ཤེས། noun enlightenment 
རྒྱས་བཤད། noun detail, 
elaboration, exegesis, 
commentary, explanation, 
narration, illustration 
རྒྱས་བཤད་གུ་བཤད། noun fuss 
རྒྱས་བཤད་འབད་མི། noun 

commentator 

རྒྱས་བཤད་འབྲི་་ོམ། noun 

descriptive essay, exposition 
རྒྱུ། noun 1 cause (རྒྱུ་མཚན།) 
2  material, property (རྒྱུ་ནོར།) 
3  seed (སོན།) 
རྒྱུ་རྐྱེན། noun cause, reason, 
factor 
རྒྱུ་རྐྱེན་ངོ་མ། noun main cause, 
key factor 
རྒྱུ་རྐྱེན་འབད་མི། noun contributor 
རྒྱུ་སྐར། noun satellite, planet 
རྒྱུ་སྐར་དཔེ་སོྟན་ཁང༌། noun 

planetarium 
རྒྱུ་སྐུད། noun fibre 
རྒྱུ་ཁུངས། noun resource 
རྒྱུ་ཁྲལ། noun property tax 
རྒྱུ་སྒྲུབ། noun input 
རྒྱུ་དངུལ། noun means, pelf 
རྒྱུ་དངོས། noun asset, property, 
belongings, estate, wealth 
རྒྱུ་དངོས་གནས་གོང༌། noun equity 
རྒྱུ་ཅ་ལ། noun asset, propery, 
belongings, estate, wealth 
རྒྱུ་ཆ། noun raw material, 
substance, stuff 
རྒྱུ་ཆས། noun property, 
materials, possession 
རྒྱུ་ཆས་ལྷག་ལུས། noun residual 
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རྒྱུ་ཉེས། noun cheapness 
རྒྱུ་སྟོབས། noun wealth 
རྒྱུ་དོན། noun cause 
རྒྱུ་དག་ཕྲངམ། adj. bluff, honest, 
straight-forward 
རྒྱུ་འདོད་ཅན། adj. materialist 
རྒྱུ་ནད། noun enteritis 
རྒྱུ་ནོར། noun affluence, asset, 
propery, belongings, estate, 
wealth, possession, holding, 
riches, wealth, money 
རྒྱུ་ནོར་སྟབོས་ཅན། adj. plutocrat 
རྒྱུ་ནོར་ལྡན་པ། adj. affluence 
རྒྱུ་ནོར་ལངོས་སོད། noun wealth, 
riches 
རྒྱུ་སྣེ། noun duodenum 
རྒྱུ་སྤུས། noun quality 
རྒྱུ་སྤུས་བང་ཉེས། noun cheap 
རྒྱུ་སོད་རིག་པ། noun political 
economy 
རྒྱུ་དབང་རིང་ལུགས། noun 

capitalism 
རྒྱུ་འབུཔ། noun tapeworm 
རྒྱུ་འབོར་ཡནོ་བདག noun 

benefactor, provider 
རྒྱུ་འབྲས། noun cause and effect, 
karma 

རྒྱུ་འབྲས་གོ་ལོག noun 

counterproductive 
རྒྱུ་མ། noun bowel, intestines, 
sausage, chipolata, gut 
རྒྱུ་མ་དཀརཔོ། noun colon 
རྒྱུ་མ་བརྒྱངས་བརྒྱངསམ། noun 

sausage 
རྒྱུ་མ་བརྒྱངས་ཤ། noun sausage 
meat 
རྒྱུ་མ་ཆུང་ཀུ་བརྒྱངས་བརྒྱངསམ། 
noun chipolata 
རྒྱུ་མ་་ཁ། noun rectum 
རྒྱུ་མ་་མགོ། noun duodenum 
རྒྱུ་མེན་གཤེར་ཁུ། noun insulin 
རྒྱུ་རྨ། noun peptic ulcer 
རྒྱུ་ཚད། noun typhoid 
རྒྱུ་མཚན། noun basis, cause, 
reason, evidence, purpose, 
point 
རྒྱུ་མཚན་ཁུངས་ལྡན། adj. scientific 
རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པ། adj. rational, 
logical, purposeful, reasonable 
རྒྱུ་མཚན་མེད་པ། adj. 

ludicrousness, illogical, 
irrational, lame, baseless, 
groundless 
རྒྱུ་མཚན་རིག་པ། noun logic 
རྒྱུ་རས། noun substance, 
ingredient 
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རྒྱུ་གཟེར། noun colic 
རྒྱུ་ལག noun appendix 
རྒྱུ་ལམ། noun 1 canal (གཟུགས་ཀྱི་
གློ་ལམ།) 2  orbit (སྐར་ལམ།) 
3  run (རྒྱུག་ལམ།) 
རྒྱུ་གཤིས། noun nature  
རྒྱུ་ལྷག noun residue 
རྒྱུག་འགྲན། noun dash, race 
རྒྱུག་འགྲན་སྣུམ་འཁོར། noun race 
car, racing car 
རྒྱུག་འགྲན་པ། noun racer 
རྒྱུག་འགྲན་ལམ། noun circuit 
རྒྱུག་སྒྲ། noun zoom 
རྒྱུག་ཆུ། noun rapids, running 
water, river, rivulet 
རྒྱུག་རྟ། noun trotter  
རྒྱུག་ཐང༌། noun racecourse 
རྒྱུག་ཐངས། adj. stride 
རྒྱུག་ཐིག noun grid 
རྒྱུག་ཐེངས་གཅིག noun lap  
རྒྱུག་པ། noun putter 
རྒྱུག་བ། noun bustard 
རྒྱུག་སྦྱང༌། noun run-up 
རྒྱུག་མི། noun sprinter 
རྒྱུག་་ལ་འགྲན་བསྡུར། noun 

marathon, race, racing contest 
རྒྱུག་རྩེད། noun golf 
རྒྱུག་རྩེད་ཐང༌། noun golf course 

རྒྱུག་རྩེདཔ། noun golfer 
རྒྱུག་ཚད། noun rate 
རྒྱུག་ཚད་འཇལ་ཆས། noun 

tachograph 
རྒྱུག་ཚད་སྟོན་མི། noun pacemaker 
རྒྱུག་ཚད་མཐོ་དྲགས། adj. high 
speed  
རྒྱུག་ཚད་ཤུགས་ཅན། adj. high 
speed  
རྒྱུག་ཡིག noun cursive 
རྒྱུག་གཡོག noun caddie 
རྒྱུག་རིལ། noun golf ball 
རྒྱུག་རིལ་འཁརཝ། noun club 
རྒྱུག་རིལ་གཏད་ཆས། noun tee 
རྒྱུག་རིལ་གཏད་ར། noun tee 
རྒྱུག་རིལ་འབའ་ཐང༌། noun bunker 
རྒྱུག་རིལ་རྩེད་ཐང༌། noun links, 
putting green 
རྒྱུག་ལམ། noun track, runway, 
racetrack 
རྒྱུག་ཤུགས། noun speed, velocity 
རྒྱུག་ཤུགས་ཅན། adj. high speed  
རྒྱུགས། noun test, examination 
རྒྱུགས་དཔོན། noun examiner 
རྒྱུགས་ཕུལ་མི། noun examinee 
རྒྱུགས་ལེན་མི། noun examiner 
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རྒྱུགས་སོབ། noun 1 a rank in 
military (སྡེ་འགྲིམ།) 2  examiner 
(ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་མི།) 
རྒྱུད། noun 1 nature (གཤིས།) 
2  lineage (རིགས།) 3  tantra 
(སྔགས།) 
རྒྱུད་ཁམས། noun nature, 
temperament 
རྒྱུད་ཁུངས། noun origin 
རྒྱུད་གཅིག་ཉེ་འབྲེལ། noun 

consanguinity 
རྒྱུད་གཅིག་མ། noun monochord 
རྒྱུད་དྲང་པོ། adj. candid 
རྒྱུད་དབངས། noun chord, 
chromatic 
རྒྱུད་མང་། noun stringed musical 
instrument 
རྒྱུད་མང་སྐེ་རིང༌། noun banjo 
རྒྱུན། noun flow, run, continuity 
རྒྱུན་སྐྱོང༌། noun  རྒྱུན་མཐུད། 
maintenance, upkeep 
རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་དགོཔ། adj. 

maintain 
རྒྱུན་སྐྱོང་མ་དངུལ། noun 

maintenance fund 
རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་གྲོན། noun current 
expenses 

རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ། noun overheads, 
current expenditure, 
maintenance expenditure 
རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་རྩིས། noun current 
expenditure accounts 
རྒྱུན་མཁོ། noun commodity, 
everyday needs, daily 
requirements 
རྒྱུན་མཁོའི་ཅ་ཆས། noun necessity 
རྒྱུན་འཁོར་འཆར་དངུལ། noun 

rolling budget 
རྒྱུན་འགྲུལ། noun traffic 
རྒྱུན་འགྲུལ་བཀག་ཐོགས། noun 

traffic jam 
རྒྱུན་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན། noun shuttle 
རྒྱུན་འགྲུལ་གློག་བརྡ། noun traffic 
light 
རྒྱུན་འགྲུལ་དོ་དམ། noun traffic 
warden 
རྒྱུན་གཅད། noun discontinuity 
རྒྱུན་ཆད། noun  རབས་ཆད། 
cease, interruption, 
discontinuation, cessation 
རྒྱུན་བཏོག noun disconnection 
རྒྱུན་བརྟན། noun constancy, 
stability, stable 
རྒྱུན་བརྟན་ཧེང༌། adj. regularity, 
reliability 
རྒྱུན་ཐག noun transmission line 
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རྒྱུན་མཐུད། noun  རྒྱུན་སྐྱོང། 
continuity, prosecution, 
resume 
རྒྱུན་མཐུད་སྤེལ་ཡིག noun chain 
letter 
རྒྱུན་མཐུད་བང་འགྲན། noun relay 
རྒྱུན་ལྡན། adj. current 
རྒྱུན་གནས། noun everlasting 
རྒྱུན་འཕོ། noun induction 
རྒྱུན་དབངས་སྒྲ་ཆས། noun 

metronome 
རྒྱུན་འབྱུང༌། noun commonplace 
རྒྱུན་འབྲེལ། noun 

communication, connection, 
link 
རྒྱུན་་ོམ། noun column 
རྒྱུན་འཛིན་པ། noun successor 
རྒྱུན་ཡིག noun chain letter 
རྒྱུན་གཡོག noun retainer 
རྒྱུན་རིང་། noun long time, long 
duration, period 
རྒྱུན་རིམ། noun sequence 
རྒྱུན་རླབས། noun continuous 
wave, frequency 
རྒྱུན་ལཱ། noun chore 
རྒྱུན་ལམ། noun line, tract, 
vehicle 

རྒྱུན་ལུགས་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) regularization 
རྒྱུན་བཤལ། noun round 
རྒྱུན་སོྲལ། noun normal, regular 
practice, habit, custom 
རྒྱུམ་ནང་ཁྲོལ། noun entrails 
རྒྱུས། noun familiarity 
རྒྱུས་ཅན། adj.  རྒྱུས་ཆ་ཅན། 
conversant, experienced, 
informed 
རྒྱུས་ཆ། noun acquaintance, 
familiarity 
རྒྱུས་ཆ་ཅན། adj.  རྒྱུས་ཅན། 
acquainted, conversant, 
familiar 
རྒྱུས་དུང༌། noun duct 
རྒྱུས་་། noun fibre 
རྒྱུས་ཟུག noun crick 
རྒྱོ། noun sexual intercourse, 
fuck, intercourse, copulate, 
coition 
རྒྱོ་གཏམ། noun eroticism 
རྒྱོ་་་དགའ་མི། noun voyeur 
རྒྱོ་འདོད། noun lechery  
རྒྱོ་འདོད་ཅན། adj. lecher  
རྒྱོ་ནད། noun weakness from 
excessive sexual intercourse 
རྒྱོ་ཟེ་ལ། noun womanizing 
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ལྒང་ཁྲི། noun gondola 
ལྒང་ཕུ། noun balloon, bladder 
སྒ། noun  ཆིབས་སྒ། saddle 
སྒ་ཆས། noun saddlery, tack 
སྒ་ཉལ་གསེག་ལམ། noun ramp 
སྒ་གདན། noun horse cloth  
སྒ་ཕབ། noun unsaddle 
སྒ་བར་ནང༌། noun pubic 
སྒ་མ་ཤིང༌། noun alder 
སྒ་རྩེ། noun pommel 
སྒ་ཚོང་རྐྱབ་མི། noun saddler 
སྒ་བཟོ་རིག་པ། noun saddler 
སྒང་གི་སྤྱི་ཏོག noun mountain top 
སྒང་རྒྱུད། noun range 
སྒང་ཏོ། noun eminence, hill, 
mound, pass 
སྒང་རྩེ། noun hilltop, ridge 
སྒང་ཟེ། noun ridge 
སྒང་ལོགས། noun hillside  
སྒམ། noun  ཕྱག་སྒམ། box, 
case, carton 
སྒམ་རྐྱབ་མི། noun packer 
སྒམ་སྐྱོར། noun verandah 
སྒ་་སྔ་རུ། noun pommel 
སྒར། noun camp, encampment 
སྒར་པ། noun a cadre of all-
purpose attendants on high 
officials in ancient Bhutan  

སྒར་བཞག noun quarter 
སྒལ་ཏོ། noun  སྐུ་རྒྱབ། back 
སྒལ་མེད་སྲོག་ཆགས། noun 

invertebrate 
སྒལ་་། noun spinal cord 
སྒལ་ཚིགས། noun backbone, 
spine, spinal column, spinal 
cord, vertebra 
སྒལ་ཚིགས་མཇུག་རུས། noun 

tailbone 
སྒལ་ཚིགས་་། noun spinal cord 
སྒལ་ཟུག noun backache 
སྒལཔ། noun  སྐུ་རྒྱབ། back 
སྒུག་ཁང༌། noun antechamber, 
lounge, waiting room 
སྒུག་ཐོ། noun waiting list 
སྒུག་སོད་ས། noun waiting room 
སྒུག་བཞུགས་ཁང་མིག noun 

waiting room 
སྒུར་ཟམ། noun viaduct 
སྒུར་ལོང༌། noun slouch 
སྒུལ་ཅན། adj.  སྒུལ་མེད། 
movable 
སྒུལ་མེད། adj.  སྒུལ་ཅན། 
immovable 
སྒེར། noun  སྤྱི། དམངས།  
སྐུ་སྒེར། private, personal 
སྒེར་ཁྱིམ། noun private house 
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སྒེར་གྱི་སན་ཁང༌། noun nursing 
home  
སྒེར་གྱི་ཚོང་ལས། noun private 
enterprise, enterprise 
སྒེར་གྱི་ཡོ་ཆས། noun 

paraphernalia 
སྒེར་གྱི་རང་དབང༌། noun privacy 
སྒེར་གྱི་ལས་ཁུངས། noun private 
organization 
སྒེར་གྱི་ལས་འགུལ། noun private 
project 
སྒེར་གྱི་ལས་སྡེ། noun private 
company 
སྒེར་གྱི་སོབ་གྲྭ། noun private 
school 
སྒེར་གྱི་གསང་ཨང༌། noun personal 
identification number (PIN) 
སྒེར་སྒྱུར། noun privatization 
སྒེར་ཆས། noun personal 
belonging, private property 
སྒེར་གཏམ། noun aside 
སྒེར་འཐུས། noun personal 
allowance 
སྒེར་དོན། noun  སྤྱི་དོན། 
personal, private, unofficial 
སྒེར་དོན་གློག་རིག noun personal 
computer (PC) 
སྒེར་དོན་ཡིག་འགྲུལ། noun 

personal correspondence 

སྒེར་དོན་ས་ཁོངས། noun personal 
column 
སྒེར་དྲུང་། noun personal assistant 
སྒེར་བདག་དབང་ཆ། noun patent 
སྒེར་སྡེ། noun private sector 
སྒེར་སྡེ་གོང་འཕེལ་སྲིད་བྱུས། noun 

laissez-faire  
སྒེར་པ། noun private, individual 
སྒེར་སོད། noun appropriation 
སྒེར་སོད་གློག་རིག noun personal 
computer 
སྒེར་སོད། noun privatization 
སྒེར་ཕན། noun vested interest 
སྒེར་དབང་། noun individual 
rights, personal authority, 
privacy 
སྒེར་མིང་། noun personal name 
སྒེར་ཚོང་། noun personal 
business  
སྒེར་ལམ། noun drive 
སྒེར་སེམས། noun personal 
interest 
སྒེར་སོབ། noun tutor 
སྒེར་གསང༌། noun privacy 
སྒོ། noun door, entrance, 
doorway 
སྒོ་ཁང༌། noun foyer, porch 
སྒོ་ཁེབས། noun awning 
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སྒོ་ཁྱམས། noun vestibule 
སྒོ་ཁྱི། noun guard dog 
སྒོ་སྒྲིག noun window 
སྒོ་སྒྲིག་ཁྲམ། noun screen 
སྒོ་སྒྲིག་ཡོལ་ལི། noun swag 
སྒོ་ང༌། noun egg 
སྒོ་ཅུང༌། noun window 
སྒོ་ཅུང་ཐེམ་པ། noun window sill 
སྒོ་ཅུང་ཕྱི་གཡབ། noun ledge  
སྒོ་ཅུང་ཤེལ། noun windowpane 
སྒོ་ཅུང་བཤུད་ཁྲམ། noun sash 
སྒོ་ལྕགས། noun padlock 
སྒོ་ལྕགས་དོང༌། noun keyhole 
སྒོ་ཐག་ཉེ་ཤོས། noun next door  
སྒོ་ཐེམ། noun doorstep, 
threshold 
སྒོ་དྲིལ། noun doorbell 
སྒོ་གདན། noun doormat 
སྒོ་བསམ། noun ban, closure 
སྒོ་ནོར། noun stock, cattle, 
domestic animal 
སྒོ་ནོར་དྲུང་འཚོ། noun veterinary 
doctor, veterinarian 
སྒོ་ནོར་སན་ཁང༌། noun veterinary 
hospital 
སྒོ་ནོར་སན་པ། noun veterinary 
compounder 

སྒོ་ནོར་རིགས་སྤེལ། noun cattle 
breeding 
སྒོ་ནོར་གཤག་བཅོས་དྲུང་འཚོ། noun 

veterinary surgeon 
སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན། noun livestock  
སྒོ་ནོར་གསོ་སྐྱོང༌། noun animal 
husbandry, livestock rearing, 
ranching 
སྒོ་ནོར་གསོ་སྐྱོང་པ། noun dairy 
farmer, rearer of cattle 
སྒོ་ནོར་གསོ་ཐང༌། noun ranch 
སྒོ་ནོར་གསོ་མི། noun rancher 
སྒོ་ནོར་གསོ་ལས། noun ranching 
སྒོ་པང༌། noun shutter, panel 
སྒོ་ཕིབས། noun porch 
སྒོ་ཕྱེ་དུས་ཡུན། noun opening 
hours  
སྒོ་བང༌། noun nameplate, door 
plate, house number, shingle 
སྒོ་བར། noun vestibule 
སྒོ་བར་ནང༌། noun corridor, 
passageway 
སྒོ་འབྱེད། noun inauguration, 
opening 
སྒོ་འབྱེད་ཉིནམ། noun open day, 
open house 
སྒོ་འབྱེད་རྟེན་འབྲེལ། noun 

inauguration, inaugural 
ceremony 
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སྒོ་མིག noun compartment, 
room, apartment 
སྒོ་མིག་གྲུ་བཞི། noun cubicle 
སྒོ་མིག་ཆུང་ཀུ། noun cubbyhole 
སྒོ་ཚོང༌། noun yard sale 
སྒོ་ཚོང་རྐྱབ་མི། noun pedlar 
སྒོ་ཚོང་པ། noun vendor, hawker 
སྒོ་འཛིན། noun doorknob 
སྒོ་ཡིག noun door plate 
སྒོ་ཡོན་དངུལ། noun gate, 
gate money 
སྒོ་ཡོལ། noun  སྒོ་རས།  
གཟིམ་ཡོལ། curtain 
སྒོ་གཡབ། noun flap, awning 
སྒོ་ར། noun gate, portal, yard 
སྒོ་ར་ཁ། noun entrance, 
courtyard, gate 
སྒོ་ར་རྒྱ་བཞི་ཅནམ། noun lychgate  
སྒོ་ར་སྒོ། noun entrance gate 
སྒོ་ར་པ་་ཁང་མིག noun lodge  
སྒོ་རཔ། noun doorkeeper, gate 
keeper, porter 
སྒོ་རས། noun  སྒོ་ཡོལ། 
curtain, swag 
སྒོ་རོགས། noun next door  
སྒོ་ལམ། noun doorway, gateway 
སྒོ་ཤིང༌། noun jamb  
སྒོ་བཤལཔ། noun house-to-house  

སྒོ་སྲུང་། noun objects pasted on 
the door for protection 
སྒོ་སྲུང་པ། noun bouncer, 
gatekeeper, janitor, 
doorkeeper, keeper, porter, 
watchman 
སྒོ་སྲུང་མ། noun janitress  
སྒོ་སྲུངཔ། noun bouncer, 
gatekeeper, janitor, 
doorkeeper, keeper, porter, 
watchman 
སྒོ་ཨང་། noun room number, 
door number 
སྒོག་ཆུང༌། noun shallot 
སྒོག་པ། noun onion 
སྒོག་ར། noun corm 
སྒོག་སོ། noun clove 
སྒོགཔ། noun onion  
སྒོང་ཀྱོག noun curve 
སྒོང་དཀར། noun albumen 
སྒོང་རྡོག noun ovum, egg 
སྒོང ་རྡོག་བཙོ་སྣོད། noun poacher 
སྒོང་སྣོད། noun ovary, spawn 
སྒོང་ལྤགས། noun eggshell 
སྒོང་ཕོར། noun egg cup 
སྒོང་ཕྲུག noun 1 whisk (སྒོང་རྡོག་
དཀྲུག་ཕྲུག) 2  embryo (སྒོང་བྱིའུ།) 
སྒོང་བྱིའུ། noun embryo 
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སྒོང་དབྱིབས། noun oval shape, 
ellipse 
སྒོང་དབྱིབས་ཅན། adj. elliptical 
སྒོང་འབུཔ། noun larva  
སྒོང་གཟུགས། noun oval 
སྒོང་རིལ། noun lump  
སྒོང་ལེབ། noun omelette  
སྒོང་སེར། noun yolk 
སྒོང་སོན། noun egg 
སྒོན་ཐེ། noun doorstep, threshold 
སྒོམ། noun meditation, 
contemplation, visualization 
སྒོམ་རྐྱབ་མི། noun meditator, 
yogi, contemplative 
སྒོམ་སྒྲུབ། noun meditation, 
contemplation, visualization 
སྒོམ་ཆེན། noun hermit, ascetic, 
lay monk 
སྒོམ་ཆེན་འཕྱི་བ། noun marmot 
སྒོམ་ཐག noun sash 
སྒོམ་སྡེ། noun spiritual 
community 
སྒོམ་པ། noun contemplation 
སྒོམ་སོྦྱང༌། noun yoga 
སྒོམ་ལུགས། noun meditation 
practice 
སྒོའི་གཉའ་ཤིང༌། noun bolt, latch, 
doorknob 

སྒོའི་ཡ་ཐེམ། noun lintel  
སྒོའི་ལག་བཟུང༌། noun doorknob 
སྒོའི་ལག་ཤིང༌། noun knob 
སྒོར་བཀག noun cordon 
སྒོར་ཁྲམ། noun pie chart 
སྒོར་གོང༌། noun polo neck 
སྒོར་སྒོ། adj. circular, round, 
oval, plump, loop, sphere, ring 
སྒོར་སྒོརམ། adj. circle, circular 
སྒོར་ཆ། noun segment 
སྒོར་་བ། noun bend, zigzag 
road, zigzag path, corner, 
switchback, turn, twist 
སྒོར་་བ་དོག་དྲགས། noun hairpin 
bend 
སྒོར་་བ་རྩུབ་དྲགས། noun hairpin 
bend, sharp 
སྒོར་ཐིག noun circle, spot 
སྒོར་ཐིག་ཕྱེད་ཀ། noun semicircle 
སྒོར་ཐིག་ཚད་ཤིང༌། noun compass 
སྒོར་དྲིལ། noun spool 
སྒོར་ཕྱེད། noun semicircle 
སྒོར་ཕྱེད་བར་ཐིག noun radius 
སྒོར་དབྱིབས། noun circle 
སྒོར་དབྱིབས་བཞི་ཆ། noun 

quadrant 
སྒོར་མིག noun glare 
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སྒོར་ཚད། noun girth, 
circumference 
སྒོར་ཟས། noun nugget  
སྒོར་གཟུགས། noun circular shape 
སྒོར་གཟུགས་ཆ་ཤས། noun 

segment 
སྒོར་གཟུགས་འཇལ་ཆས། noun 

callipers 
སྒོར་གཟུགས་ཚངས་ཐིག noun 

diameter 
སྒོར་རིལ། noun spool 
སྒོར་ལམ། noun roundabout, ring 
road 
སྒོར་ལེབ། noun disc, slice, tablet 
སྒོར་ལྷོག noun chip 
སྒོས་དབང༌། noun monopoly 
སྒོས་དབང་གཟུང་མི། noun 

monopolist 
སྒྱིད་སྐྱུར། noun discouragement 
སྒྱིད་ངན། noun lazy, lethargic, 
indolent, freckless, idle, 
laggard, shiftless, sloth, drone 
སྒྱིད་ངན་ཅན། adj. lazy, slothful 
སྒྱིད་ངན་དྲགས། adj. indolent, 
lethal 
སྒྱིད་ཐག noun calf 
སྒྱིད་ཐག་སྐྱུར་སི་སི། adj. 

disinclined 

སྒྱིད་ཐག་གཞས་སྒོར། noun bow-
legged 
སྒྱིད་ཐག་ཡང་དྲགས། adj. active 
སྒྱིད་ཐག་ཡང་་ལ། noun 

exuberance 
སྒྱིད་སྡུག noun lazy, lethargic, 
indolent, idle, laggard, 
shiftless, sloth, drone, freckles 
སྒྱིད་བསམ། noun hobble  
སྒྱིད་་། noun hamstring 
སྒྱིད་ལུག noun lethargic  
སྒྱིད་ལུག་ཅན། adj. lethal  
སྒྱིམ། noun  སྒྲིམ། thread 
twist 
སྒྱིར་ཁྲི། noun swivel chair 
སྒྱིར་འཁོར། noun steering wheel, 
roller coaster 
སྒྱིར་སྒོ། noun turnstile 
སྒྱིར་ཅོག noun turntable 
སྒྱིར་ལྕགས། noun spanner, 
spindle, wrench, crank 
སྒྱིར་ཆས། noun rotor 
སྒྱིར་སྟེགས། noun turntable 
སྒྱིར་བརྟན་འཁོར་ལོ། noun 

gyroscope 
སྒྱིར་ལྡེ། noun dial 
སྒྱིར་འཕྲུལ། noun turbine, rotary, 
rotor 
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སྒྱིར་མི། noun spinner 
སྒྱིར་མཚམས། noun swivel 
སྒྱིར་ལམ། noun thread 
སྒྱིར་ཤུགས། noun drive 
སྒྱིར་གཤོག noun vane 
སྒྱུ་སྟོན། noun circus 
སྒྱུ་མ། noun illusion, magic 
སྒྱུ་མ་མཁན། noun conjuror, 
conjurer, magician, enchanter, 
sorcerer, wizard 
སྒྱུ་མ་མཁནམོ། noun enchantress 
སྒྱུ་མ་ལྷ་མཛེས། noun Buddha’s 
mother  
སྒྱུ་་ལ། noun art, the performing 
arts, artistic 
སྒྱུ་་ལ་མཁནམ། noun artist 
སྒྱུ་་ལ་མཛེས་བཀོད། noun fine art 
སྒྱུགམ།ོ noun mother-in-law 
སྒྱུར་བཀོད། noun subtitle 
སྒྱུར་རྟགས། noun multiplication 
sign (x) 
སྒྱུར་ནུས་ཅན། adj. influential 
སྒྱུར་སྣོད། noun converter 
སྒྱུར་འཕྲུལ། noun converter 
སྒྱུར་བྱེད། noun multiplier 
སྒྱུར་བྱེད་ཨང༌། noun co-efficient 
སྒྱུར་འབྲས་ཅན། adj. dynamic 
སྒྱུར་མི། noun converter 

སྒྱུར་རྩིས། noun multiplication 
སྒྱུར་རྩིས་མགོ་ཨང༌། noun exponent 
སྒྱུར་ཚིག noun subtitle 
སྒྱུར་འཛིན། noun joystick  
སྒྱུར་རས། noun catalyst 
སྒྱུར་ལཱ། noun barter 
སྒྱུར་ཤུགས་འཕྲུལ་ཆས། noun 

dynamic 
སྒྱུར་སོར། noun conversion, 
movement 
སྒྱུར་ཨང༌། noun multiplier 
སྒྱེ་རས། noun marinade 
སྒྱེད་ཁ། noun burner 
སྒྱེན་མོ། adj. bare, naked, nude, 
undress, unclothed 
སྒྱེན་མོ་རིལ་རི། adj. nakedness  
སྒྱེན་མོའི་ངང་ཚུལ། noun nudity  
སྒྱེན་མོའི་གནས་སྐབས། noun nudity  
སྒྱེན་མོའི་རང་བཞིན། noun 

nakedness, nudity 
སྒྱེན་མོའི་རིང་ལུགས། noun nudism  
སྒྱེའུ། noun sack 
སྒྱེས་སྒྱེསཝ། noun curry with 
more meat ingredients 
སྒྱོགས། noun a traditional 
cannon 
སྒྱོགས་མཚོན། noun artillery, 
missile 
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སྒྱོསཔོ། noun parents-in-law 
སྒྱོསམོ། noun parents-in-law 
སྒྲ། noun voice, sound 
སྒྲ་སྐད། noun voice, sound, 
smack 
སྒྲ་སྐད་ཉན་ཆས། noun headphone, 
earphone 
སྒྲ་སྐད་ཕབ་ཆས། noun muffler 
སྒྲ་སྐད་ཕབ་དུང་། noun muffler 
སྒྲ་སྐྱེད་མཁོ་ཆས། noun public 
address system 
སྒྲ་སྐྱེད་འཕྲུལ། noun amplifier 
སྒྲ་འཁོར། noun record, tape 
recorder 
སྒྲ་གློག་ཆས། noun disco 
སྒྲ་རྒྱུན། noun frequency 
སྒྲ་རྒྱུན་སྐྱེད་ཆས། noun frequency 
generator 
སྒྲ་རྒྱུན་བརྟན་ཆས། noun frequency 
crystal 
སྒྲ་རྒྱུན་བ་་ས། noun frequency 
counter 
སྒྲ་རྒྱུན་མཐོ་བ། noun high 
frequency 
སྒྲ་རྒྱུན་སྤེལ་འཕྲུལ། noun 

frequency generator 
སྒྲ་རྒྱུན་དམའ་བ། noun low 
frequency 

སྒྲ་སྒྱུར། noun transliteration 
སྒྲ་སྒྲོམ། noun loudspeaker  
སྒྲ་གཅིག་གོ་མང༌། noun pun 
སྒྲ་གཅིག་དོན་མང༌། noun pun 
སྒྲ་གཅིགམ། noun homophone  
སྒྲ་ཆས། noun public address 
system (PA system), sound 
equipment, percussion 
སྒྲ་ཆེན། noun ultrasound, row 
སྒྲ་འཇམ་པ། noun soft sound, soft 
tone 
སྒྲ་སྙན། noun 1 lute, guitar (སྙན་
ཆ།) 2  pleasant sound (སྐད་ཧན་
ཏོང་ཏོ།) 
སྒྲ་སྙན་སྐྲོག་མི། noun guitarist, 
lutenist 
སྒྲ་སྙན་སྒ། noun bridge 
སྒྲ་སྙན་་ང་དུམ། noun plectrum 
སྒྲ་བརྙན། noun sound 
སྒྲ་གཏུམ་གླུ་གཞས། noun rock 
སྒྲ་བཏོན། noun vocalization 
སྒྲ་རྟགས། noun accent, phonetic 
symbol, phonogram 
སྒྲ་ཐག noun audio tape, 
cassette, tape 
སྒྲ་ཐུང༌། noun rap 
སྒྲ་ཐུབ། noun soundproof 
སྒྲ་ཐོས་ཐག་ཚད། noun range 
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སྒྲ་ཐོས་ས་ཁོངས། noun range 
སྒྲ་དུང༌། noun microphone, mike 
སྒྲ་དུང་ཁ་ཕོར། noun microphone, 
mike 
སྒྲ་དྲག་པ། adj. stress, high-pitch 
sound, stressed syllable 
སྒྲ་དྲག་པོ། adj. pip, rasp 
སྒྲ་དག noun profficience 
སྒྲ་དག་སྤུས་དག noun perfect, 
genuine 
སྒྲ་གདངས། noun accent, pitch 
tone, tune, euphony, 
intonation, voice 
སྒྲ་གདངས་ལྕི་བ། adj. grave accent 
སྒྲ་གདངས་དམའ་བ། adj. minor  
སྒྲ་གདངས་རིམ་འཕར། noun 

crescendo 
སྒྲ་གདངས་སེང་ཕབ། noun 

intonation 
སྒྲ་གདངས་ལོྷད་པ། adj. bass 
སྒྲ་མདེའུ། noun plectrum 
སྒྲ་ཕྱོགས་གཅིག་མ། noun mono 
སྒྲ་དབངས། noun acoustics, tone, 
intonation, chant, euphony, 
music, sound, rhythm 
སྒྲ་དབངས་སྦྱོར་སྒྲིག noun 

synthesize 
སྒྲ་སོམ། adj. loud  

སྒྲ་མ་དག་པ། adj. pronunciation, 
mispronunciation, incorrect 
lisp 
སྒྲ་མིང༌། noun onomatopoeia  
སྒྲ་མེད། adj. noiseless, 
soundless, silent, mute 
སྒྲ་དམའ་བ། adj. bass 
སྒྲ་་ལ། noun plectrum 
སྒྲ་ཚ་དྲགས། adj. ear-splitting 
སྒྲ་ཚད། noun volume, decibel 
སྒྲ་ཚིག་སྐྱེད་ཚུལ། noun 

vocalization 
སྒྲ་ཚིག་གཅིགམ། noun 

monosyllable 
སྒྲ་མཚམས། noun sound barrier 
སྒྲ་འཛིན། noun 1 ear (རྣ།) 2  tape 
(སྒྲ་གཟུང་ཐག) 
སྒྲ་འཛིན་རླུང་འཕྲིན། noun radio 
receiver 
སྒྲ་འཛོལ། noun mispronunciation 
སྒྲ་ཞན་པ། adj. voiceless 
སྒྲ་གཞས་གར་སྟེགས། noun 

bandstand 
སྒྲ་གཞསཔ། noun bandsman, 
musician 
སྒྲ་གཟུགས་སྐྱེད་འཕྲུལ། noun video 
cassette recorder (VCR) 
སྒྲ་གཟུགས་སོྟན་ཆས། noun video 
cassette recorder (VCR) 
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སྒྲ་གཟུང་། noun recording 
སྒྲ་གཟུང་འཕྲུལ་འཁོར། noun tape 
recorder, recorder 
སྒྲ་གཟུང་ཚོང་སྡེ། noun label  
སྒྲ་གཟུང་ཡོ་ཆས། noun Dictaphone 
སྒྲ་རིག་མཁས་པ། noun philologist 
སྒྲ་རིག་པ། noun pholology 
སྒྲ་རིང༌། adj. squeal 
སྒྲ་རླབས། noun spectrum 
སྒྲ་རླབས་ཁྱབ་ཚད། noun 

amplitude 
སྒྲ་རླབས་བར་མ། noun medium 
wave (MW) 
སྒྲ་རླབས་ལམ། noun frequency 
modulation (FM) 
སྒྲ་ལམ། noun kilohertz (kHz) 
སྒྲ་ལམ་མི་ཊར། noun band 
སྒྲ་ཤང༌། noun loudspeaker, 
megaphone 
སྒྲ་ཤང་ཅ་ཆས། noun public 
address system (PA) 
སྒྲ་ཤུགས། noun pitch, crack, 
sound volume 
སྒྲ་ཤུགས་ཅན། adj. sharp, blast 
སྒྲ་ཤུགས་ཕབ་ཆས། noun damper 
སྒྲ་ལྷོད་པ། adj. bass 
སྒྲ་་སྐྱེ་གནས། noun vocal cords 
སྒྲ་་རླབས་ཚད། noun hertz  

སྒྲིག་བཀོད། noun  བཀོད་རིས། 
བཟོ་བཀོད། format, layout, 
organogram, skeleton, 
composition 
སྒྲིག་བཀོད་བསྐྱར་བཟོ། noun 

redesign 
སྒྲིག་ཁྲིམས། noun norm, 
regulation, disciplinary 
སྒྲིག་ཁྲིམས་དམ་མི། noun martinet 
སྒྲིག་ཁྲིམས་མེད་པ། adj. 

indiscipline, undisciplined 
སྒྲིག་ཁྲིམས་བརྩི་མེད། noun 

recalcitrance 
སྒྲིག་ཁྲིམས་གཞི་གནས། noun 

disciplinary ground 
སྒྲིག་ཁྲིམས་བཤིག་མི། noun 

recalcitrant 
སྒྲིག་གོ། noun uniform, dress 
སྒྲིག་བཅའ་མི། noun moralist 
སྒྲིག་བཅོས། noun adaptation 
སྒྲིག་ཆ། noun arrangement, deal 
སྒྲིག་ཆས། noun fitting, livery, 
suit, uniform 
སྒྲིག་ཆས་ཅན། adj. uniform 
སྒྲིག་ཏོག་ཏོ། adj. regular 
སྒྲིག་ཐངས། adj. position 
སྒྲིག་མཐུན། noun formal, 
disciplinary 
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སྒྲིག་དམ་ཏོག་ཏོ། adj. strict 
discipline, tough 
སྒྲིག་དམ་དྲགས། adj. strictly 
སྒྲིག་དམ་དམ། adj. yoke 
སྒྲིག་དམ་མི། noun stickler 
སྒྲིག་དམ་ཧེང༌། adj. strictness 
སྒྲིག་གནོན། noun constraint 
སྒྲིག་པ། adj. harmonious  
སྒྲིག་མི། noun fitter, one who 
arranges, organizer, fixer 
སྒྲིག་མེད། adj. indiscipline  
སྒྲིག་མེད་ཁྲིམས་མེད། noun wild 
སྒྲིག་བཙན། adj. yoke 
སྒྲིག་བཙན་དྲགས། adj. stickler 
སྒྲིག་བཙུགས་མི། noun 

disciplinarian 
སྒྲིག་རྩེད། noun scrabble 
སྒྲིག་ཚ་དྲགས་ཅན། adj. moralist 
སྒྲིག་ཚུལ། adj. composition 
སྒྲིག་གཞི། noun fabric 
སྒྲིག་ཡངས། adj. casual 
སྒྲིག་གཡོག noun duty 
སྒྲིག་རིམ། noun formality, 
organization 
སྒྲིག་ལམ། noun etiquette, norm, 
regulation, discipline, rule, 
decorum 

སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག noun 

etiquette, code of conduct 
སྒྲིག་ལུགས། adj. code, 
composition 
སྒྲིག་བཤིག noun recalcitrance 
སྒྲིག་བཤུབ་རྩེདམོ། noun puzzle 
སྒྲིག་སོྲལ་བསྐྱལ་ཐོ། noun proforma 
སྒྲིག་ཧྲམ། noun recalcitrance 
སྒྲིང་ཁྱིམ། noun building 
སྒྲིང་སྒྲི། adj. fast, firm, stable, 
strong, tight, hale, healthy, 
indestructibility, solid, 
sprightly, spry, steady, stout, 
strength, strung, substantial, 
tough, rigid, robust, vigorous, 
well built, iron, lean 
སྒྲིང་སྒྲི་མེདཔ། adj. weak, shaky, 
flimsiness, unstable, feeble, 
flimsy 
སྒྲིང་ཚུལ། adj. rigidity, 
robustness 
སྒྲིང་བཟོ། noun consolidation 
སྒྲིབ་ཅན། adj. opaque  
སྒྲིབ་པ། noun 1 eclipse (གཟའ་
འཛིན།) 2  defilement, 
obscuration (སྡིག་སྒྲིབ།) 
སྒྲིབ་མེད། adj. diaphanous 
སྒྲིབ་ཡོལ། noun venetian blind, 
screen 
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སྒྲིབ་གཡོགས། noun veil 
སྒྲིལ་སྐུད། noun yarn 
སྒྲིལ་འཁོར། noun reel, roller, 
roller coaster 
སྒྲིལ་གོང༌། noun  དྲུ་གོ། hank 
སྒྲིལ་སྒ། noun reel 
སྒྲིལ་སྒོར། noun coil 
སྒྲིལ་ཐུམ། noun bundle 
སྒྲིལ་རས། noun wrapper 
སྒྲིལ་ཤིང༌། noun reel, roller, 
rolling pin 
སྒྲུང་། noun folk tales, legend, 
epic 
སྒྲུབ་སྐབས། adv. performance 
སྒྲུབ་ཁང༌། noun hermitage  
སྒྲུབ་གྲྭ། noun retreat centre, 
meditation centre 
སྒྲུབ་བརྒྱུད། noun practice 
lineage, meditation tradition  
སྒྲུབ་ཆེན། noun grand religious 
ceremony 
སྒྲུབ་ཆོག noun religious 
ceremony 
སྒྲུབ་མཆོད། noun religious 
ceremony 
སྒྲུབ་ཐབས། noun achieve 
སྒྲུབ་འདོད། noun acquisitiveness 
སྒྲུབ་པ། noun meditation  

སྒྲུབ་ཕུག noun meditation cave 
སྒྲུབ་བྱེད། noun evidence 
སྒྲོ། noun feather, quill 
སྒྲོ་ཆག noun plume 
སྒྲོ་བཏགས། noun exaggeration 
སྒྲོ་བཏགས་མི། noun exaggerator 
སྒྲོ་ཕུང་། noun plume 
སྒྲོ་སྨྱུག noun quill 
སྒྲོ་རྩེད། noun badminton 
སྒྲོ་གཟུགསམ། noun dagger 
སྒྲོ་གཡོག noun racket, racquet 
སྒྲོ་རིལ། noun shuttlecock 
སྒྲོ་རིལ་རྩེདམོ། noun badminton 
སྒྲོག་ཐག noun lace for 
Bhutanese male dress 
སྒྲོག་མེད་ལྷམ། noun loafer  
སྒྲོན། noun top-up, second 
helping of drink 
སྒྲོན་མེ། noun lamp, lantern 
སྒྲོན་མེ་་འོད། noun lamplight  
སྒྲོན་རིམ། noun coating 
སྒྲོབ། noun arrogance 
སྒྲོབ་ཅན། adj. arrogant 
སྒྲོབ་སོྟན། noun show off, boast 
སྒྲོབ་སོྟན་མཁོ་སྒྲུབ། noun 

conspicuous consumption 
སྒྲོབ་སོྟན་མི། noun blimp 
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སྒྲོབ་མེདཔ། adj. simple, modest 
སྒྲོམ། noun box, frame, case, 
chest 
སྒྲོམ་གང༌། noun boxful 
སྒྲོམ་བརྙན། noun peep show 
སྒྲོམ་སོམ། noun trunk 
སྒྲོམ་རིངམོ། noun tallboy 
སྒྲོལ་བ། noun  ཐར། 
deliverance 
སྒྲོལ་མ། noun Goddess Tara  
བརྒལ། verb (fut., pst., imp.) prs. 

རྒལ། cross, pass over, go 
beyond, lap, surpass, top, 
traverse 
བརྒལ་སྐྱོད། noun crossing 
བརྒལ་ལན། noun defence  
བརྒྱ། num. cent, hundred 
བརྒྱ་འཁོར། noun centenary, 
centennial 
བརྒྱ་ཆ། noun percentage, 
percent 
བརྒྱ་ཐམ་པ། num. hundred, 
hundredth 
བརྒྱ་དཔྱ། noun percentage, 
percent 
བརྒྱ་དཔྱ་་རྟགས། noun percent 
sign (%) 
བརྒྱ་ཕྲག noun a set of hundred 
units 

བརྒྱ་བྱིན། noun God Indra 
བརྒྱ་ཟུར། noun percentage, 
percent 
བརྒྱ་ལམ། noun  རྒྱ་ལམ། 
1 seldom, infrequent, rarely 
(སྐབས་སྐབས།) 2  highway, cross 
roads, main road (གཞུང་ལམ།) 
བརྒྱ་ལོར། noun a hundred note 
བརྒྱང་། verb (fut., prs., imp.) pst. 

བརྒྱངས།  བཙུམ། open  
བརྒྱང་ཤིང༌། noun rack, 
crucifixion 
བརྒྱད། num. eight 
བརྒྱད་ཅུ། num. eighty 
བརྒྱད་ཅུ་པ། noun eightieth 
བརྒྱད་སྟོང་། num. eight thousand 
བརྒྱད་སྟོང་པ། noun 

Prajnaparamita in eight 
thousand verses  
བརྒྱད་པ། noun eighth 
བརྒྱད་གཞས། noun octet  
བརྒྱན། verb (fut., pst., imp.) prs. 

རྒྱན། adorn, decorate, 
embellish, ornament, arrayed, 
drape 
བརྒྱལ། verb (fut., prs., pst.) 

coma, concussion, insensible, 
unconscious 
བརྒྱལ་ནད། noun epilepsy, fit 
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བརྒྱུ། verb (fut., pst., imp.) prs. 

རྒྱུ། string 
བརྒྱུག verb (fut.) prs. རྒྱུག 

pst. བརྒྱུགས། imp. རྒྱུགས། run, 
race, flow, dash, flail 
བརྒྱུད། verb (fut., prs., pst., 

imp.) through, via 
བརྒྱུད་སྐུལ། noun enticement, 
motivate, instigate, prompting, 
persuasion, abet, inducement 
བརྒྱུད་སྐུལ་པ། noun lobby  
བརྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་་ོམ། noun 

persuasive essay 
བརྒྱུད་ཁྲམ། noun family tree 
བརྒྱུད་ཁྲལ། noun indirect tax  
བརྒྱུད་གློག noun alternating 
current 
བརྒྱུད་འགྲུལ། noun transit 
བརྒྱུད་ཆས། noun conductor 
བརྒྱུད་གཏམ། noun hearsay, 
indirect speech 
བརྒྱུད་དུང༌། noun conduit 
བརྒྱུད་ནོར། noun heirloom  
བརྒྱུད་པ། noun ancestry, 
descendant, hereditary, lineage 
holder, successor, race 
བརྒྱུད་སྤེལ་འཕྲུལ་ཆས། noun 

transmission machines 
བརྒྱུད་སོད། noun pass 

བརྒྱུད་འཕྲིན། noun call, 
telephone, phone 
བརྒྱུད་འཕྲིན་བཀལ་སྟེགས། noun 

cradle 
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཁ་བང༌། noun 

directory 
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཁ་བང་དེབ། noun 

telephone directory 
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཁང་ཆུང༌། noun phone 
booth, telephone booth 
བརྒྱུད་འཕྲིན་སྒྲོམ། noun kiosk  
བརྒྱུད་འཕྲིན་འཇབ་འཛིན། noun tap 
བརྒྱུད་འཕྲིན་བརྗེ་སོར་ཁང༌། noun 

exchange 
བརྒྱུད་འཕྲིན་བརྗེ་སོར་པ། noun 

operator 
བརྒྱུད་འཕྲིན་གཏང་གླ། noun toll 
བརྒྱུད་འཕྲིན་མ་སྒྲོམ། noun 

switchboard 
བརྒྱུད་འཕྲིན་ལག་ལེན་པ། noun 

operator 
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཤོག་བང༌། noun 

phonecard 
བརྒྱུད་འཕྲིན་གསང་རྐུ། noun tap 
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང༌། noun phone 
number, telephone number 
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་དེབ། noun phone 
book 
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བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨམ། noun telephone 
switch station 
བརྒྱུད་འབྲེལ། noun 

communication, connection, 
link 
བརྒྱུད་འཛིན། noun heredity, 
lineage, descendant 
བརྒྱུད་འཛིན་རྒྱལ་རབས། noun 

heredity record, history of 
hereditary kings  
བརྒྱུད་འཛིན་རྒྱལ་སྲས། noun crown 
prince 
བརྒྱུད་འཛིན་རྒྱལཔོ། noun 

hereditary king 
བརྒྱུད་འཛིན་པ། noun inheritor, 
hereditary successor, successor 
བརྒྱུད་འཛིན་ཕ།ོ noun heir  
བརྒྱུད་འཛིན་མ།ོ noun heiress  
བརྒྱུད་འཛིན་འོས་འབབ་ཅན། adj. 

heir apparent 
བརྒྱུད་འཛིན་སྲས་མོ། noun crown 
princess 
བརྒྱུད་རབས་རིག་པ། noun 

genealogy 
བརྒྱུད་རིམ། noun lineage 
བརྒྱུད་ལམ། noun channel, 
conduit, medium 
བརྒྱུད་ལམ་སྣ་མང༌། noun 

multimedia 

བརྒྱུད་ཤིང༌། noun family tree 
བསྒང་། prep. when, while, at the 
time, during, as 
བསྒུག verb (fut.) prs. སྒུག 

pst. བསྒུགས། imp. སྒུགས། stall, 
station, wait, await, hang on, 
hold, meet, pause 
བསྒུར། verb (fut., pst.) prs. སྒུར། 
imp. སྒུར། bend, hunch, stoop 
བསྒོང་། verb (fut.) prs. སྒོང་། 
pst. བསྒོངས། imp. སྒོངས། curl, 
curve, roll 
བསྒོམ། verb (fut.) prs. སྒོམ། 
pst. བསྒོམས། imp. སྒོམས། 
visualize, contemplate, 
meditate 
བསྒོར། verb (fut., pst.) prs. སྒོར། 
imp. སྒོར། coil, bale, bundle, 
barricade, round, bend, hedge, 
girdle, detain 
བསྒྱིག verb (fut.) prs. སྒྱིག 

pst. བསྒྱིགས། imp. སྒྱིགས། 
compare 
བསྒྱིམ། verb (fut.) prs. སྒྱིམ། 
pst. བསྒྱིམས། imp. སྒྱིམས། 1 to be 
careful, cautious (རིགཔ་བསྒྲིམ་ནི།) 
2  focus, aim (ཚ་གཏད་ནི།)  
བསྒྱིར། verb (fut., pst.) prs. སྒྱིར། 
imp. སྒྱིར། spin, rotate, dial, 
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turn, steer, swivel, twiddle, 
twirl, twist, wind, subtle 
བསྒྱུར། verb (fut., pst.) prs. སྒྱུར། 
imp. སྒྱུར། alteration, alter, 
change, convert, translate, 
transform, modify, jump, swing, 
switch, transmute, twist, skip 
བསྒྱུར་བཅུག་མི། noun catalyst 
བསྒྱུར་བཅོས། noun change, 
modification, amendment, 
flexibility, shake-up, 
redevelopment, reformation, 
restructure, revision, alteration 
བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མི། noun 

reformer 
བསྒྱུར་ཐབས་མེདཔ། adj. incurable 
བསྒྱུར་འབྲས། noun product 
བསྒྱོམ། verb (fut.) prs. སྒྱོམ། pst. 

བསྒྱོམས། imp. སྒྱོམས། amass, 
collect, gather, assemble, rake 
བསྒྲག verb (fut., prs., imp.) pst. 

བསྒྲགས། broadcast, announce 
བསྒྲལ། verb (fut., pst., prs., 

imp.) 1 grind, mangle, crush 
(ཕྱེ་བཟོ་ནི།) 2  destroy, execute 
(གསད་ནི།)  བཀྲོངས། བསད། 
དམར་བསད། 
བསྒྲལ་བ། noun victim 

བསྒྲིག verb (fut.) prs. སྒྲིག pst. 

བསྒྲིགས། imp. སྒྲིགས། organize, 
arrange, set, fix, discipline, 
order, band, liken, blend, pave,  
dispose, focus, form, lay, paving, 
formulate, frame, harmonize  
བསྒྲིབ། verb (fut.) prs. སྒྲིབ། pst. 

བསྒྲིབས། imp. སྒྲིབས། falter, 
obscure, screen, eclipse 
བསྒྲིམ། verb (fut.) prs. སྒྲིམ། pst. 

བསྒྲིམས།imp. སྒྲིམས། entwine, 
careful, cautious, roll thread, 
focus, aim 
བསྒྲིལ། verb (fut., pst.) prs. སྒྲིལ། 
imp. སྒྲིལ། fold, roll, furl, 
muffle, swathe, wind, wrap 
བསྒྲུབ། verb (fut.) prs. སྒྲུབ། pst. 

བསྒྲུབས། imp. སྒྲུབས། attain, 
complete, accomplish, procure, 
scure, discharge 
བསྒྲུབ་བ། noun attainment, 
contention, premise 
བསྒྲོན། verb (fut., pst.) prs. སྒྲོན། 
imp. སྒྲོན། plate 
བསྒྲོམ། verb (fut.) prs. སྒྲོམ། pst. 

བསྒྲོམས། imp. སྒྲོམས། amass, 
collect, gather, assemble, rake 
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༼ང༽
ང༌། noun the 4 th letter of the 
Dzongkha alphabet (གསལ་བྱེད།) 
pron. I (རང་།) 
ང་དགུ། num. fifty nine 
ང་རྒྱལ། noun  ཐུགས་རྒྱལ། 
arrogance, ego, pride, conceit, 
haughtiness, self-importance 
ང་རྒྱལ་ཅན། adj. arrogant, 
haughty, overbearing, 
presumptuous, self-important 
ང་རྒྱལ་མཐོ་དྲགས། adj. prideful 
ང་བརྒྱད། num. fifty eight 
ང་ལྔ། num. fifty five 
ང་ཅག pron. we 
ང་གཅིག num. fifty one 
ང་བཅས། pron. us, we, our 
ང་བཅས་ར། pron. we, ourselves 
ང་བཅུ་དྲུག་མ། noun seal of 
Zhabdrung Ngawang Namgyal 
ང་གཉིས། num. fifty two 
ང་དྲུག num. fifty six 
ང་བདུན། num. fifty seven 
ང་བཞི། num. fifty four 
ང་ར། pron. myself 
ང་ར་རང༌། pron. oneself  

ང་རོ། noun roar, sound 
ང་གསུམ། num. fifty three 
ངག noun  ཁ།  གསུང་། 
speech 
ངག་ཀྱལ། noun gossip, tittle-
tattle, idle talk, prattle, 
windbag 
ངག་སྐད། noun oral, vocal 
ངག་སྐྱོར། noun rote 
ངག་འཁྱལ། noun gossip, tittle-
tattle, idle talk, prattle, 
windbag 
ངག་རྒྱུགས། noun oral, oral test, 
oral examination, viva voce 
ངག་རྒྱུན། noun  གསུང་རྒྱུན། 
oral, oral tradition  
ངག་སྒྲོས། noun folklore 
ངག་འཆལ། noun tittle-tattle, idle 
talk, prattle, gossip, windbag 
ངག་བརྗོད། noun statement, oral 
statement 
ངག་ཐོག adj.  ཡིག་ཐོག 
verbal, oral 
ངག་ཐོག་ཆོས་རྒྱུགས། noun oral, 
oral test, oral examination 
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ངག་ཐོག་དྲི་བ་དྲིས་ལན། noun viva 
voce 
ངག་འཕྲིན། noun verbal message 
ངག་དབང་། noun power of 
speech  
ངག་་ལ། noun elocution, 
ventriloquism, verbal 
ངག་་ལ་པ། noun ventriloquist 
ངག་་ོམ། noun  གསུང་་ོམ། 
composition, poem 
ངག་ཚབ། noun  གསུང་ཚབ། 
mouthpiece, spokesperson 
ངག་བཟླས། noun recitation 
ངག་ཤོར། noun speak 
accidentally while fasting 
when speech is forbidden  
ངག་གཤིས། noun way of 
speaking, manner of talking  
ངག་བཤད། noun folklore, talk, 
speech, verbal statement, 
proverb 
ངང་སྐད། noun honk  
ངང་མཆིན་ཆང་སྤགས། noun pate de 
foie gras, foie gras 
ངང ་ཐུང་དྲགས། adj. 1 short-
tempered (དབུགས་རྡུམ།) 
2  quick, slapdash (ཚབ་ཚུབ།) 
ངང་པ། noun swan, goose 
ངང་པ་ཕོ། noun gander 

ངང་ཕྲུག noun cygnet, gosling 
ངང་བྱིའུ། noun cygnet, gosling 
ངང་ཚུལ། noun behaviour 
ངང་རིང་དྲགས། adj. very slow, 
tardy 
ངང་ལག noun banana 
ངང་ལག་ཅན། adj. webbed 
ངང་ཤ། noun goose 
ངང་གཤིས། noun habit 
ངངམ། noun swan, goose 
ངན། noun witchcraft, sorcery, 
black magic, black art (ངན་
སྔགས།) adj. bad (བང་ཉེས།)  
བཟང༌། 
ངན་རྐྱབ་མི། noun warlock, 
sorcerer, wizard, black 
magician, witch doctor 
ངན་རྐྱེན། noun adversity, trigger 
ངན་རྐྱེན་དཀྲོག་མི། noun instigator 
ངན་སྐུལ། noun abetment, 
entrapment, incitement 
ངན་སྐུལ་པ། noun agitator, 
instigator, tempter 
ངན་སྐྱོར། noun connivance 
ངན་གོམས། noun addict, 
indulgence 
ངན་གྲགས། noun infamy, 
notoriety 
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ངན་གྲགས་ཅན། adj. infamous, 
notorious 
ངན་འགོས། noun contagion 
ངན་བསྒྲགས། noun propaganda 
ངན་སྔགས། noun magic, 
blacklist, evil spell 
ངན་སྔགས་མཁན། noun enchanter, 
wizard, warlock 
ངན་སྔགས་མཁནམ།ོ noun 

enchantress 
ངན་ཆང༌། noun philtre 
ངན་འཆར། noun intrigue 
ངན་གཏམ། noun ill-fame, 
notoriety 
ངན་གཏམ་ཅན། adj. notorious  
ངན་རྟགས། noun  བཟང་རྟགས། 
symptom, bad nature, portent 
ངན་་ས། noun portent 
ངན་འཐབ། noun internal conflict, 
quarrel over futile reasons, 
irksomeness, contention 
ངན་ནུས། noun curse 
ངན་སྣང། noun premonition 
ངན་པ། adj.  བཟང་པོ། 
adverse, bad, inferior, 
scoundrel, averse, evil, bleak, 
dark, darkness, devilish, foul, 
ghastly, grim, harsh, ill, mean, 
vile 

ངན་པ་དགུ་འཛོམས། noun meeting 
of nine evils 
ངན་སོད། noun  བཟང་སོད། 
barbarity, thuggery, vice, 
villainy 
ངན་སོད་བརྙན་པར། noun video 
nasty 
ངན་བྱུང་ཚརོ་སྣང༌། noun 

premonition 
ངན་འབྲས། noun scar  
ངན་རྩུབ། adj. sick 
ངན་ཚིག noun imprecation 
ངན་ཚོགས། noun mafia, mob 
ངན་ཚོགས་འཐུས་མི། noun mobster 
ངན་ཚོར་དྲག་པ།ོ adj. acrimony 
ངན་ཚོར་དྲག་པོའི་རྣམ་འགྱུར། noun 

acrimony 
ངན་འཛིན། noun vindictive 
ངན་རུབ། noun collaboration 
ངན་རུབ་འབད་མི། noun 

collaborator 
ངན་རོགས། noun accessory, 
accomplice 
ངན་རོགསམ།ོ noun moll 
ངན་ལཱ་བསྐྱར་ལོག noun 

backsliding 
ངན་ལང༌། noun depravity 
ངན་ལང་ཅན། adj. depraved 
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ངན་ལན། noun retaliation, 
revenge, vengeance, tit for tat, 
evil for evil, evil response  
ངན་ལན་ཅན། adj. vindictive 
ངན་ཤུལ། noun stain, taint 
ངན་གཤམོ། noun intrigue 
ངན་སེམས། noun  ཞན་སེམས། 
 བཟང་སེམས། ill-will, evil-
minded 
ངན་སེམས་ཅན། adj. wicked 
ངན་སོང༌། noun  མཐོ་རིས། 
hell, lower realm 
ངན་སོང་། noun beggar, alms 
seeker 
ངན་གསུག noun bung 
ངན་ལྷད། noun corruption 
ངན་ལྷད་བཀག་སོམ། noun anti-
corruption 
ངན་ལྷད་ཅན། adj. corrupt 
ངནམ། adj. adverse, bad, 
inferior, scoundrel, averse, 
evil, bleak, dark, devilish, foul, 
ghastly, grim, harsh, ill, mean, 
vile 
ངར། verb (ftr, pt, pst) temper, 
growl, snarl, rant (དུམ་ལང་བ།) 
noun 1 metal hardness (རྣོས་
ཤུགས།) 2  intensity, force 
(བསིལ་དྲོད་ཀྱི་ཤུགས།) 

ངར་སྐད། noun growl, roar, yell, 
sound, bellow, bluster, groan, 
snarl, rasp, uproar 
ངར་སྒྲ། noun growl, roar, yell, 
sound, bellow, bluster, groan, 
snarl, rasp, uproar 
ངར་ལྕགས། noun steel 
ངར་ཆང༌། noun hard drinks  
ངར་གཏམ། noun arrogant 
speech, inflated statement 
ངར་སྟོབས་ཅན། adj. energetic 
ངར་དྲགས། adj. invincible, 
difficult to tame, very strong, 
very hard, vehement  
ངར་གདོང༌། noun  ཞབས་ངར། 
shank, shin, shinbone 
ངར་གདོང་ཁེབས། noun gaiter 
ངར་གདོང་བསམ་ཆས། noun 

the Guards  
ངར་གདོང་རུ་ཏ།ོ noun shin bone 
ངར་འཛིན། noun ego, ego-
grasping 
ངར་འཛིན་ཅན། adj. egoist 
ངར་ཞན་པ། adj. inactive 
ངར་ཡེང་ཡེ། adj. active, able, 
capable, efficient 
ངར་རླུང༌། noun gas, ozone 
ངར་རླུང་ཅན། adj. gassy 
ངར་རླུང་དངོ༌། noun ozone hole 
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ངར་ཤུགས། noun energy, 
intensity 
ངར་ཤུགས་ཅན། adj. energetic 
ངལ། verb (fut., prs., pst.) 

frazzle, fatigue 
ངལ་ངལཝ། adj. frazzled 
ངལ་སྟེགས། noun resting place 
ངལ་དུབ། noun tedium 
ངལ་དུབ་ཅན། adj. fatigued, 
gruelling 
ངལ་བ། noun  ལཱ་ཁག དཀའ་
སྡུགདཀའ་ལས། དཀའ་ཐུབ། དཀའ་
རྙོག དཀའ་ངལ། དཀའ་ཚེགས། 
fatigue, frazzle 
ངལ་མ་རངསམ། noun enemy, 
dislike, dissatisfaction, 
disfavour, discontent 
ངལ་མེད་ཅན། adj. demon 
ངལ་འཚོ་སྟེ་སོད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) laze  
ངལ་འཚོ་ས། noun resting place 
ངལ་འཚོའི་ཁང་མིག noun den 
ངལ་རངས། noun  ཡི་རངས། 
acknowledgement, admiration, 
appreciation, satisfaction, 
esteem, exultation, glee, 
gratification, impression, 
kudos 

ངལ་རངས་ཏོག་ཏ།ོ adj. 

devastating, admirable, 
appreciable, impressive, 
satisfactory, triumphant 
ངལ་རངས་མི། noun admirer 
ངལ་སངས། noun recreation, 
relief, relaxation, rest 
ངལ་སངས་ཁ་ཟས། noun 

refreshments 
ངལ་སངས་མ་དངུལ། noun relief 
fund 
ངལ་གསོ། noun  སྐུ་ངལ། 
break, holiday, leave, vacation, 
breather, day off, recess, 
relaxation, repose, rest 
ངལ་གསོ་ཁང༌། noun green room, 
holiday home, rest home, 
lounge, saloon, retirement 
room 
ངལ་གསོའི་ཆང་ཁང༌། noun lounge 
bar  
ངལ་གསོའི་གནས། noun resort 
ངལ་གསོའི་སོ་ཁྱིམ། noun villa 
ངུ་འབོད། noun weep, whine 
ངུར་སྒྲ། noun grunt, snarl 
ངུར་སྨྲིག noun reddish-yellow, 
saffron  
ངེ་། pron. my, mine 



ངེས། 206 ངེས་ཚིག་འགྲེལ་ཡོད། 

 206  

ངེས། verb (fut., prs., pst., imp.) 

1 bear in mind (སེམས་ཁར་བཞག་
པ།) 2  definite (ཐད་རི་བ་རི།) 
ངེས་མཁོ། noun indispensability, 
necessity, essential 
ངེས་ཅན། adj. vintage 
ངེས་ཆང༌། noun vintage 
ངེས་བརྗོད། noun predication 
ངེས་རྙེད། noun conclusive 
ངེས་ཏིག noun  ཀྲིག་ཀྲི། 
ascertainment, certainty, clear, 
exactitude, net, definite 
ངེས་གཏན། noun  ཀྲིག་ཀྲི། 
ascertainment, certitude, 
definite, certain, sure, 
determination, exact, 
exactitude, ensure 
ངེས་གཏན་བསྐྱར་གསོ། noun 

reassurance 
ངེས་གཏམ། noun assertion 
ངེས་བརྟན་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) ensure 
ངེས་ཐོན། noun inevitability 
ངེས་འཐབ་ལག་ལེན། noun applied 
ངེས་དོན། noun  དྲང་དོན། 
ultimate truth, definitive 
meaning, real meaning 
ངེས་བདེན། noun certain, true, 
accuracy, accurate, actual, 

bonafide, definite, pinpoint, 
right, correct 
ངེས་འདྲོང་། noun satisfaction  
ངེས་བསོམས། noun net  
ངེས་པ། noun awareness, 
definite, sure, confident, 
determination 
ངེས་པར་མཁོ་བ། adj.  མེད་
ཐབས་མེདཔ། compulsory 
ངེས་པར་དགོངས་ཞུ། noun 

compulsory retirement 
ངེས་པར་དུ། adv. certainly, 
compulsory, definitely, 
desperately, necessarily, 
surely, positively, rather, utter, 
bound 
ངེས་དབྱེ། noun mood 
ངེས་འབྱུང༌། noun cynic, 
renunciation, detachment 
ངེས་མེད། adj. erratic, indefinite, 
rough, unforeseen, casual 
ངེས་མེད་སྐད་སྒྲ། noun snap 
ངེས་མེད་འགྱུར་བ། noun vagaries 
ངེས་མེད་གནས་སྟངས། noun 

ferment, turmoil 
ངེས་མེད་ལས་ཚིག་ཚིག་གྲོགས། noun 

infinitive 
ངེས་ཚིག noun definition, term 
ངེས་ཚིག་འགྲེལ་ཡོད། adj. defined  
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ངེས་ཚིག་སྒྲུབ་ཚུལ། noun 

etymology 
ངེས་ཚིག་རིག་པ། noun etymology 
ངེས་བཟུང༌། noun pinpoint 
ངེས་བཟུང་མིང་ཚབ། noun reflexive 
pronoun 
ངེས་བཟོ། noun seal 
ངེས་ཤེས། noun ascertainment, 
certitude, confidence, credence 
ངེས་ཤེས་ཅན། adj. presumptuous 
ངེས་ཤེས་འདྲོང་ཚུགས་པ། adj. 

satisfactory 
ངེས་ཤེས་འདྲོངས་པ། adj. satisfy 
ངེས་གསལ། noun specific 
ངོ༌། noun 1 identity, face, 
appearance (གདོང་།) 
2  principal amount (མ་་།) 
ངོ་རྐྱང༌། noun one, individual 
ངོ་ལྐོག་ཅན། adj. treacherous 
ངོ་སྐྱེད། noun principal and 
interest 
ངོ་ཁམས། noun form 
ངོ་གྲངས། noun headcount, 
individual, personal 
ངོ་འགྱུར། noun deformation 
ངོ་རྒོལ། noun boycott, protest, 
rebellion, revolt, insurrection, 
mutiny, opposition, 
remonstrance, rising, uprising 

ངོ་རྒོལ་འགྲུལ་སྐྱོད། noun march 
ངོ་རྒོལ་འགྲེམས་སོྟན། noun 

agitation 
ངོ་རྒོལ་འགྲེམས་སོྟན་པ། noun picket 
ངོ་རྒོལ་པ། noun scab, 
insubordination, protester, 
rebel 
ངོ་རྒོལ་འབད་མི། noun insurgent, 
mutineer, agitator, rebel 
ངོ་རྒོལ་འབོད་བསྒྲགས། noun outcry 
ངོ་རྒོལ་རུ་འགྲོས། noun march 
ངོ་རྒོལ་རུ་སྒྲིག་པ། noun marcher 
ངོ་རྒྱན། noun badge 
ངོ་ཅན། adj. respected person 
ངོ་བཅར། noun appear 
ངོ་བཅར་འབད་དགོཔ། adj. 

appearance 
ངོ་བཅོས། noun facelift 
ངོ་ཆས། noun bib 
ངོ་ཆུང༌། adj. bashful, coy, 
diffidence, shy, retiring 
ངོ་མཇལ། noun courtesy call 
ངོ་བརྗོད། noun attribution 
ངོ་རྟགས། noun  མིང་རྟགས། 
brand, identification mark, 
identity, colour, insignia, tag 
ངོ་རྟགས་ཅན། adj. landmark  
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ངོ་སྟོན། noun 1 present, 
introduce, identify, produce (ངོ་
སོད་པ།) 2  is credited to, credit 
with (ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་པ།) 
ངོ་སྟོན་བ་སོད། noun exhibitionism 
ངོ་སྟནོ་འབད་དགོཔ། adj. identify 
ངོ་བསྟོད། noun adulation, 
flattery, adulation, gushing, 
sycophancy 
ངོ་བསྟོད་རྐྱབ་མི། noun flatterer, 
gusher, crawler 
ངོ་ཐིག་སབ་ཁྲ། noun contour map 
ངོ་ཐོག prep.  སྐུ་ཐོག during  
ངོ་འཐུས། noun personal 
allowance 
ངོ་དར། noun ensign 
ངོ་དེབ། noun attendance register, 
passport, register 
ངོ་དེབ་དཔྱད་ར། noun passport 
control 
ངོ་གདོང༌། noun dial, visage 
ངོ་འདྲ། noun replica 
ངོ་གནོན། noun offense  
ངོ་རྣམ་སྣ་མང༌། noun multiform 
ངོ་པར། noun  སྐུ་པར། print, 
photograph, photo, picture 
ངོ་སོད། noun intro, introduction, 
induction, prelude, preamble, 
prologue 

ངོ་སོད་གླུ་དབངས། noun overture 
ངོ་སོད་འབད་མི། noun compere, 
hostess 
ངོ་སོད་ཞུ་མི། noun master of 
ceremonies 
ངོ་སོད་ཡིག་ཆ། noun credentials, 
testimonials 
ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར། noun identity 
card 
ངོ་སོད་སོབ་སོྦྱང༌། noun induction 
course 
ངོ་སོད་གསལ་བཤད། noun biodata 
ངོ་འཕྱད། noun encounter 
ངོ་འཕྲད། noun encounter, 
meeting, rendezvous 
ངོ་འཕྲད་ཤོག་བང༌། noun visiting 
card 
ངོ་བོ། noun 1 embodiment, 
entity, form, soul (རང་བཞིན།) 
2  in person (མི་ངོམ།)  སྐུ་ངོ་། 
ངོ་བོ་ཉིད། noun essence 
ངོ་བོ་མ་འབོར་བ། adj. non-
attendance, absent, absentee 
ངོ་བོ་ཙམ། noun nominal 
ངོ་བོ་ཙམ་སྟོན་པ། noun nominative 
case 
ངོ་བང༌། noun epigraph, 
nameplate, name tag, visiting 
card 
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ངོ་དབྱིབས། noun contour 
ངོ་འབོར། noun attendance, 
presence, present 
ངོ་སྦྱོར། noun acknowledgement, 
ascription, attestation, 
recommendation 
ངོ་སྦྱོར་གྱི་འདྲ། noun certified 
copy 
ངོ་སྦྱོར་འབད་དགོཔ། adj. certified 
ངོ་སྦྱོར་ཡིག་ཆ། noun testimonial 
ངོ་སྦྱོར་ལག་ཁྱེར། noun certificate 
ངོ་མ། noun  བཅོས་མ། actual, 
real, true, bonafide, direct, 
express, fact, final, genuine, 
hard, indeed, main, mainline, 
mainstream, natural, original, 
staple, stark, proper, pukka, 
underlying, unfeigned 
ངོ་མ་མེན་མི། adj. sham 
ངོ་མ་ར། adv. essentially, mainly, 
truly, quite, very, solemn 
ངོ་མ་ཤེས་མི། noun stranger, 
unknown  
ངོ་མ་ཤེསཔ། adj. unknown 
ངོ་མ་་རང་བཞིན། noun 

naturalness  
ངོ་མིང་། noun name 
ངོ་མེད་དྲིན་མེད། adj. ungrateful 
ངོ་མེད་སོ་མེད། adj. ungrateful 

ངོ་ཚ། noun  སྐྱེངས།  
ཞལ་སྐྱེངས། embarrassment, 
shame, humiliation, shyness 
ངོ་ཚ་ཅན། adj. coy, bashful, shy, 
timid, shameful, diffident 
ངོ་ཚ་ནི་མེདཔ། adj. brazen 
ངོ་ཚ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) indignity, ashamed, 
mortification 
ངོ་ཚ་མི། noun retiring 
ངོ་ཚ་མེདཔ། adj. barefaced, 
shameless, immodest 
ངོ་ཚ་རི་རི། adj.  ངོ་ཚ་སི་སི། 
embarrassing 
ངོ་ཚ་ཤིག་ཤི། adj. coy 
ངོ་ཚ་སི་སི། adj.  ངོ་ཚ་རི་རི། 
ignominious, shameful, 
embarrassing, inglorious, 
slope, unconscionable 
ངོ་ཚ་ཨ་ཁྱད། noun shamefaced 
ངོ་ཚབ། noun  སྐུ་ཚབ། acting, 
agent, attorney, focal person, 
proxy, representation, 
represent 
ངོ་ཚབ་འཐུས་མི། noun 

representative 
ངོ་ཚབ་མི་ངོ་། noun nominee  
ངོ་ཚབ་ལས་ཁུངས། noun agency 
ངོ་ཚ་་གདོང༌། noun shamefaced 
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ངོ་ཚ་་གདོང་དམར། noun blush 
ངོ་ཚ་་རྣམ་འགྱུར། noun coyness 
ངོ་ཚ་་ཚིག noun taboo words 
ངོ་ཚ་་རང་བཞིན། noun shyness 
ངོ་མཚར། noun amazement, 
wonderful, astonishing, 
miraculous, knockout, wonder, 
amaze, marvel, miraculous, 
awesome 
ངོ་མཚར་ཅན། adj. amazing, 
marvellous, spectacular, 
sublime, wonderful 
ངོ་མཚར་ཆེ་ཏོག་ཏོ། adj. splendid, 
outstanding, overwhelm 
ངོ་མཚར་་ད་མ།ོ noun pageantry 
ངོ་མཚོན། noun personification 
ངོ་འཛིན་ཨང༌། noun personal 
identification number (PIN) 
ངོ་འཛོམས། noun attendance, 
presence, gather in person, 
rendezvous 
ངོ་འཛོལ། noun confusion 
ངོ་རྫུ། noun pretence, disguise 
ངོ་རྫུ་བཟོ་མི། noun pretender 
ངོ་རྫུས། noun disguise 
ངོ་བཞུགས། noun attendance  
ངོ་བཟོ། noun facial 
ངོ་ཡ། noun counter, counterpart 

ངོ་ཡོད། adj. entity, known, 
respected 
ངོ་རིས། noun appearance, 
attractive looks, well-
proportioned face 
ངོ་རིས་བརྟག་ཞིབ་མཁས་མཆོག noun 

physiognomist 
ངོ ་རིས་ལེགས་ཤོམ། adj. 

good looks 
ངོ་ལོག verb (fut., prs., pst., imp.) 

insurrection, mutiny, rebellion, 
revolt, uprising, treason 
ངོ་ལོག་པ། noun anti-national, 
insurgent, rebel, rebeller 
ངོ་ལོག་མི། noun mutineer, 
insurrectionist 
ངོ་ལོགཔ། noun anti-national, 
insurgent, rebel, rebeller 
ངོ་ཤེས། noun  ཞལ་འདྲིས། 
acquaintance, recognize, 
known 
ངོ་ཤེས་འདྲིས་བཤེས། noun 

intimate, known, familiar 
ངོ་ཤེས་མི། noun acquainted, 
known person 
ངོ་ཤེསཔ། noun acquainted, 
known person 
ངོ་བཤད། noun biodata 
ངོ་བཤུབ། noun deformation 



ང 

ངོ་བཤུས། 211 དངུལ། 

 211  

ངོ་བཤུས། noun facsimile 
ངོ་བཤུས་འཕྲུལ་པར། noun copier, 
photocopying machine, 
duplicator, Xerox, photocopier 
ངོ་སོ། noun credit, gratitude, 
tribute, acknowledgement 
ངོ་ལྷང༌། noun canvass 
ངོ་ཨང༌། noun dial  
ངོགས། noun side 
ངོམ། verb (fut., prs.) pst. ངོམས། 
imp. ངོམས། show off, exhibit, 
ostentatious 
ངོམ་སོྟན་མི། noun exhibitionist, 
show-off 
ངོམ་སོད། noun exhibitionism 
ངོམ་སོད་འབད་མི། noun 

exhibitionist 
ངོམ་བྱེད། noun quencher 
ངོམ་མ་སྟོན་མི། noun modesty 
ངོམ་སེམས། noun exhibitionism 
ངོམས། verb (fut., prs., pst.) 

gratification, satiate, satisfy, 
content, quench 
ངོས། noun dial, face, facet 
ངོས་སྙོམ་ཏོག་ཏོ། adj. flush 
ངོས་ཐིག noun contour 
ངོས་ཐིག་སབ་ཁྲ། noun contour 
map 

ངོས་དབྱིབས། noun contour 
ངོས་འཛིན། noun  ངོས་བཟུང། 
accreditation, identification, 
recognition, 
acknowledgement, identify 
ངོས་འཛིན་ཅན། adj. designated 
ངོས་འཛིན་མི། noun recognizer  
ངོས་འཛིན་ཡིག་ཆ། noun 

identification 
ངོས་བཟུང༌། noun  ངོས་འཛིན། 
identification 
ངོས་བཟུང་གི་སྒྲ། noun 

demonstrative 
ངོས་ལེན། noun acceptance, 
admittance, acknowledgment, 
affirmation, approval, 
recognition, understanding, 
response, accept 
ངོས་ལེན་མི་འབད་བ། adj. refuse 
ངོས་ལེན་མེད་པ། adj. inadmissible  
དངང་སྐྲག noun dread, fear, 
horror, menace, terror, fright 
དངར། verb (fut., prs., pst.) 

straight lined 
དངུལ། noun  ཕྱག་དངུལ། 
1 silver (རིན་ཆེན་གཉིས་པ།) 
2  cash, money, currency, draft 
(ཏི་རུ།) 
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དངུལ་ཀོང་། noun silver butter-
lamp 
དངུལ་ཀྲམ། noun Bhutanese 
currency, coin 
དངུལ་དཀོན། adj. shoestring 
དངུལ་རྐྱང༌། noun cash, hard cash 
དངུལ་རྐྱང་གསོལ་ར། noun cash 
prize, dividend 
དངུལ་སྐུ། noun silver statue 
དངུལ་སྐུད། noun silver thread 
དངུལ་སྐྱེད། noun interest 
དངུལ་སྐྱེད་པ། noun moneylender 
དངུལ་ཁ་སྐོང༌། noun top-up 
དངུལ་ཁང༌། noun bank, money 
market 
དངུལ་ཁང་དན་འགྲུལ། noun bank 
loan 
དངུལ་ཁང་སྐྱེད་ཚད། noun bank 
rate 
དངུལ་ཁང་འགོ་འཛིན། noun banker 
དངུལ་ཁང་ངལ་གསོ། noun bank 
holiday 
དངུལ་ཁང་ཇོ་བདག noun banker 
དངུལ་ཁང་ལྟེ་བ། noun central 
bank 
དངུལ་ཁང་རྩིས་ཁྲ། noun bank 
statement 

དངུལ་ཁང་རྩིས་ཐོ། noun bank 
account 
དངུལ་ཁང་འཛིན་ཤོག noun bank 
draft 
དངུལ་ཁང་ལག་དེབ། noun 

passbook 
དངུལ་ཁང་ལས་དོན། noun banking 
དངུལ་ཁང་ཤོག་བང༌། noun bank 
card 
དངུལ་ཁུག noun purse, pocket, 
wallet 
དངུལ་ཁུག་རྐུ་མི། noun pickpocket 
དངུལ་ཁྲལ། noun tax 
དངུལ་གོང་། noun exchange rate 
དངུལ་གྱི་གྲོགས་རམ། noun 

financial assistance 
དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར། noun 

sponsorship 
དངུལ་གྱི་རྟགས་མ། noun silver 
medal 
དངུལ་གྱི་ལམ་ལུགས། noun 

monetary system 
དངུལ་གྱི་བཤུད་སྒྲོམ། noun till 
དངུལ་གྲངས། noun sum 
དངུལ་བགོ་སོད། noun 

disbursement 
དངུལ་འགན་ལེན་མི། noun 

underwriter 
དངུལ་སྒམ། noun cash box 
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དངུལ་སྒྱུར། noun realization 
དངུལ་སྒྱུར་དངོས་པོ། noun liquidity  
དངུལ་སྒྱུར་བདེ་དྲགས། adj. liquid  
དངུལ་སྒྲོམ། noun money box, 
cash box, safe 
དངུལ་བཅོམ་མགུ་སྐོར། noun 

swindle 
དངུལ་ཆད། noun deficit 
དངུལ་ཆས། noun silverware 
དངུལ་ཆུ། noun mercury, 
quicksilver 
དངུལ་ཆུ་ཅན། adj. mercuric 
དངུལ་གཉེར། noun cashier, 
treasurer, teller 
དངུལ་གཉེར་པ། noun cashier, 
treasurer, teller 
དངུལ་བཏོན་འཕྲུལ་ཆས། noun cash 
dispenser, automated teller 
machine (ATM), cash 
machine, cash point 
དངུལ་བཏོན་མི། noun drawer 
དངུལ་བཏོན་ཤོག་བང༌། noun ATM 
card 
དངུལ་སྟེགས། noun cash desk 
དངུལ་ཐུམ། noun coin packet 
དངུལ་ཐུར། noun silver spoon 
དངུལ་ཐོག noun cash crop 
དངུལ་ཐོགས། noun strait 

དངུལ་ཌི་ནར། noun dinar 
དངུལ་དུང་། noun silver trumpet 
དངུལ་དེབ། noun cash book 
དངུལ་མདོག noun silver 
དངུལ་མདོག་ལྕགས་རས། noun 

chromium 
དངུལ་མདོག་རིན་ཆེན། noun 

platinum 
དངུལ་བསྡུ་ལས་རིམ། noun rag 
དངུལ་བསམོས། noun amount, 
total money 
དངུལ་པག་ཅུང༌། noun ingot 
དངུལ་སྤེལ་ཡར་འཕར། noun 

reflation 
དངུལ་སོད། noun disbursement, 
payment 
དངུལ་སོད་བཀོད་ཤོག noun bill of 
exchange 
དངུལ་སོད་གནང་བ། noun sanction 
དངུལ་སོད་མི། noun payer 
དངུལ་སོད་འཛིན་ཡིག noun 

promissory note 
དངུལ་སོད་བཞག noun 

disbursement 
དངུལ་སོད་ཡུལ། noun payee 
དངུལ་ཕད། noun money bag 
དངུལ་ཕུང༌། noun bullion 
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དངུལ་ཕོགས། noun salary, pay, 
remuneration 
དངུལ་ཕོགས་ངེས་ཏིག noun take-
home pay 
དངུལ་ཕོགས་ཆུང་ཀུ། adj. pittance 
དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང༌། noun 

revision 
དངུལ་ཕྱམ་ཕྱིམ། noun petty cash 
དངུལ་ཕྱི་མ། noun  དངུལ་ཕྱེ་མ། 
 དངུལ་སིལ་མ། change 
དངུལ་འཕྲུལ། noun cash 
dispenser, automated teller 
machine (ATM), cash 
machine, cash point 
དངུལ་བང༌། noun credit card 
དངུལ་བྱིན་འཕྲུལ་ཆས། noun teller, 
ATM machine 
དངུལ་འབབ། noun cash income 
དངུལ་འབབ་བཟོ་མི། noun money-
maker 
དངུལ་འབབ་ཡར་འཕར། noun 

reflation 
དངུལ་འབོར། noun fortune, 
money supply 
དངུལ་འབོར་ཆེན། adj. megabucks, 
mint 
དངུལ་འབོར་མར་ཕབ། noun 

deflation 

དངུལ་འབོར ་ཡར་སེང༌། noun 

reflation 
དངུལ་འབྲེལ། noun economics, 
finance, monetary, financial, 
pecuniary 
དངུལ་འབྲེལ་མཁས་པ། noun 

financial expert 
དངུལ་འབྲེལ་གྲོས་བསྟུན་པ། noun 

financial consultant 
དངུལ་འབྲེལ་གྲོས་དཔནོ། noun 

financial adviser 
དངུལ་འབྲེལ་དགོངས་དོན། noun 

financial provision  
དངུལ་འབྲེལ་འཐབ་མི། noun money 
market 
དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ། noun 

financial institution 
དངུལ་འབྲེལ་ཚོང་སྡེ། noun 

financial company 
དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་། noun 

financial management  
དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁང་། noun 

financial institution 
དངུལ་འབྲེལ་ལས་སྡེ། noun 

financial company, financial 
sector 
དངུལ་འབྲེལ་ལས་འཛིན། noun 

financial service, banking 
service 
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དངུལ་འབྲེལ་ལས་གཡགོ noun 

financial service, banking 
service 
དངུལ་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས། noun fiscal, 
financial policy 
དངུལ་མེད་མི། noun impecunious 
དངུལ་མེདཔ། adj. broke, strait 
དངུལ་རྩིས། noun finance 
དངུལ་རྩིས་དཔྱད་ཡིག noun 

financial bill 
དངུལ་རྩིས་ཕྱོགས་དེབ། noun ledger  
དངུལ་རྩིས་མ་དེབ། noun ledger, 
till 
དངུལ་ཚབ། noun refund, 
repayment 
དངུལ་ཚབ་ཏི་རུ། noun token 
དངུལ་ཚབ་ཤོག་བང༌། noun credit 
card 
དངུལ་ཚབ་ཤོག་འཛིན། noun token 
དངུལ་ཚུལ་མིན་སྤོ་སོར། noun 

launder  
དངུལ་ཚོང་པ། noun silversmith, 
pawnbroker 
དངུལ་མཛོད། noun bank, money 
market 
དངུལ་འཛིན། noun cheque 
དངུལ་འཛིན་དེབ། noun 

chequebook 
དངུལ་འཛིན་པ། noun treasurer 

དངུལ་འཛིན་འབྲི་མི། noun drawer 
དངུལ་འཛིན་ལས་ཁུངས། noun 

treasury 
དངུལ་རོགས་པ། adj. broke 
དངུལ་ཟོལ། noun laundering  
དངུལ་བཟཔོ། noun silversmith 
དངུལ་ཡིག noun credit note, 
letter of credit 
དངུལ་ལག་སོད། noun cash 
payment, instant payment 
དངུལ་ལས། noun finance, 
monetary 
དངུལ་ལེན་ཆོག་ཡིག noun credit 
note, letter of credit  
དངུལ་ལོག་སོད། noun refund 
དངུལ་ཤུགས་མར་ཆག noun 

devaluation 
དངུལ་ཤུགས་མར་འབབ། noun 

devaluation 
དངུལ་ཤོག noun foil, tinfoil, 
silver paper 
དངུལ་ཤོག་འབུཔ། noun silverfish 
དངུལ་སིལ་མ། noun  དངུལ་ཕྱི་
མ། change 
དངུལ་སོར། noun exchange 
དངུལ་སོར་ཚད་གཞི། noun 

exchange rate 
དངུལ་གསོག་འཇོག noun deposit  
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དངུལ་གསོག་ལག་དེབ། noun 

passbook 
དངུལ་བསག verb (fut., imp.) pst. 

བསགས། prs. གསག earn, save 
དངུལ་ལྷག noun bank balance 
དངུལ་ལྷག་ལུས། noun bank 
balance 
དངོས། noun  སྐུ་དངོས། real, 
actual, true 
དངོས་ཁམས་མཁས་མཆོག noun 

physicist 
དངོས་ཁམས་རིག་པ། noun science, 
physics 
དངོས་གྲངས། noun item 
དངོས་གྲུབ། noun blessing, 
attainment, boon, 
materialization 
དངོས་གྲུབ་གནང་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) bounty 
དངོས་བརྒྱུད། noun ascendant 
དངོས་ཅན། noun tangible, visible 
དངོས་ཆས། noun device 
དངོས་ཆས་ཐོ་གཞུང༌། noun 

inventory 
དངོས་ཐོ། noun catalogue 
དངོས་མཐོང་། noun live 
དངོས་མཐོང་འགྲེལ་བཤད། noun 

running commentary 
དངོས་མཐོང་རྒྱང་བསྒྲགས། noun live  

དངོས་མཐོང་རིང་ལུགས། noun 

realism 
དངོས་གནས། noun actual, 
certain, genuine, stark, reality 
དངོས་གནས་དྲང་གནས། noun 

actually, accurately 
དངོས་རྣམ། noun brand 
དངོས་སྣང༌། noun manifestation 
དངོས་པོ། noun object, goods, 
articles, stuff, substance, thing 
དངོས་པོ་བདག noun subject 
དངོས་པོའི་དཀར་ཆག noun 

inventory 
དངོས་པོའི་གྲོགས་རམ། noun 

assistance in kind 
དངོས་པོའི་ངོ་བ།ོ noun objectivity  
དངོས་པོའི་ཐོ་ཡིག noun pro forma 
དངོས་པོའི་རང་བཞིན། noun 

objectivity  
དངོས་བྱུང༌། noun non-fiction  
དངོས་བྱུང་གནད་དོན། noun non-
fiction  
དངོས་འབྲེལ། noun pertinent 
དངོས་འབྲེལ་མེདཔ། adj. 

unscientific 
དངོས་སྦྱོར། noun effect 
དངོས་མིང༌། noun proper 
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དངོས་མེད། noun invisible, 
abstract, intangible, 
immaterial, insubstantial, non-
existence, shadow 
དངོས་གཙོའི་རྗེས་འབྲང ་པ། noun 

materialist 
དངོས་གཙོའི་་་བ། noun 

materialism 
དངོས་གཙོའི་རིང་ལུགས། noun 

materialism 
དངོས་གཙོའི་རིང་ལུགས་པ། noun 

materialist 
དངོས་་ོམ། noun non-fiction  
དངོས་རས། noun device, 
material, things, matter 
དངོས་གཞི། noun main 
དངོས་གཞི་་གྲ་སྒྲིག noun warm-
up 
དངོས་བཞུ་་དོྲད་ཚད། noun 

melting point 
དངོས་ཟོག noun goods, 
merchandise 
དངོས་ཟོག་ཐོན་རིམ་དབྱེ་བ། noun 

brand 
དངོས་གཟུགས། noun solid, 
physical 
དངོས་ཡོད། adj. objectivity, 
concrete 

དངོས་ཡོད་རིང་ལུགས། noun 

realism 
དངོས་ཡོད་རིང་ལུགས་པ། noun 

realist 
དངོས་གསལ་གློག་བརྙན། noun 

documentary 
མངག verb (fut., prs., imp.) pst. 

མངགས། subscribe, order, 
demand 
མངག་དངུལ། noun subscription 
མངག་ཆ། noun subscription, 
order, demand 
མངག་ཆ་་འབྲི་ཤོག noun order 
form  
མངག་དམག noun expeditionary 
force, expeditionary unit 
མངག་བཟ།ོ noun custom-built 
མངག་སོར། noun countermand 
མངའ། verb (fut., prs., pst.)  

ཡོད། possess 
མངའ་ཁུལ། noun province 
མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ། noun entity 
མངའ་ཁོངས། noun domain, 
territory, orbit 
མངའ་ཁོངས་གཅིག་གི་ཕོ་སྐྱེས། noun 

menfolk 
མངའ་འཁོར། noun entourage 
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མངའ་ཐང་། noun 1 ruling power, 
reign (ཆབ་སྲིད། 2  merit, 
fortune, luck (སྐུ་བསོད།) 
མངའ་བདག noun king, Majesty 
མངའ་བདག་སྐུ་འཁོར། noun royal 
family 
མངའ་བདག་གོ་འཕང༌། noun 

kingship 
མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ། noun His 
Majesty, king 
མངའ་སྡེ། noun state, province, 
region 
མངའ་སྡེ་་འགོ་དཔོན། noun prefect 
མངའ་སྡེ་་འཐུས་དཔོན། noun state 
representative, senator 
མངའ་སྡེ་་སྤྱི་ཁྱབ། noun governor 
མངའ་སྡེ་་བོླན་པོ། noun minister 
of state 
མངའ་སྡེ་་བར་ལམ། noun 

interstate 
མངའ་སྡེ་་གཙོ་འཛིན་བློན་པོ། noun 

state chief minister 
མངའ་དབང་། noun royal 
prerogative 
མངའ་དབང་བསྒྱུར་བ། verb (fut., 

pst.) prs. སྒྱུར། 
imp. སྒྱུར། annex 
མངའ་འབངས། noun citizen, 
subject 

མངའ་འོག noun  ཆབ་འོག 
domain, orbit, umbrella, under, 
within, jurisdiction 
མངའ་འོག་རྒྱལ་ཁབ། noun 

dependent state, protectorate, 
colony 
མངའ་རིས། noun empire 
མངའ་གསོལ། noun consecration, 
investiture 
མངར་སྐྱེམས། noun beverage 
མངར་ཁུ། noun nectar, syrup 
མངར་ཁུར། noun cake 
མངར་ཆ། noun sugar, sweetness 
མངར་ཆང༌། noun liqueur, port 
མངར་ཆབ། noun beverage 
མངར་ཆུ། noun cordial, cold 
drinks, soft drink, squash 
མངར་ཇ། noun sweet tea 
མངར་ཏོང་ཏོ། adj.  མངརམོ། 
sweet  
མངར་བངོ༌། noun doughnut 
མངར་མིན་སྐྱུར་མིན། noun neutral  
མངར་རྩི། noun carbohydrate 
མངར་ཚོད། noun curry with thin 
gravy 
མངར་རས། noun sweetener 
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མངར་ཟས། noun sweets, 
confection, pudding, roly-poly, 
sweetmeat, jam, blancmange 
མངར་ཟས་ཁུག་ཤོག་ཅནམ། noun 

waffle 
མངར་ཟས་བཙོང་མི། noun 

confectioner 
མངར་ཟས་བཟོ་མི། noun 

confectioner 
མངར་རིས་ཁམ། noun apricot 
མངར་སང་ས། adj. delicate, fresh 
མངརམ།ོ adj.  མངར་ཏོང་ཏོ། 
gutsy, sweet 
མངལ། noun  ལྷུམས། uterus, 
womb 
མངལ་སྐྱེས། noun viviparous 
མངལ་སྐྱེས་སོྲག་ཆགས། noun 

mammal 
མངལ་གྱི་གནས་སྐབས། noun 

gestation 
མངལ་གྲིབ། noun contamination 
associated with childbirth  
མངལ་སྒོ། noun  སྐྱེ་སྒོ། 
cervix, vagina 
མངལ་ཆགས། noun conception, 
pregnancy 
མངལ་བཏནོ། noun abortion, 
termination 

མངལ་བཏནོ་གཤག་བཅོས། noun 

caesarean, caesarean section 
མངལ་སྟངོམ། adj. barren, barren 
animal, sterile 
མངལ་ནད། noun uterine disease 
མངལ་གནས་ཨ་ལུ། noun foetus, 
embryo 
མངལ་དཔྱད། noun scan 
མངལ་ཕྲུག noun foetus, embryo 
མངལ་སྦྲུམ། noun pregnancy 
མངལ་རོགས། noun gestation 
མངལ་ཤི། noun stillborn 
མངལ་ཤརོ། noun miscarriage 
མངལ་བཤལ། noun abortion 
མངོན། verb (fut., prs., pst.) 

appear, visible 
མངོན་གྱུར། noun  ལྐོག་གྱུར། 
emergence, realization, 
materialization 
མངོན་བརྗོད། noun thesaurus, 
synonym 
མངོན་རྟགས་གྲུབ་པ། adj. found 
མངོན་རྟོགས། noun insight, 
symptom 
མངོན་མཐ།ོ noun superior, high, 
exalted 
མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན། noun 

Supreme Court 
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མངོན་མཐོའི་བཀོད་དཔནོ་སྤྱི་ཁྱབ། 
noun Supreme Commander in 
Chief 
མངོན་མཐོའི་ཁྲིམས་འདུན། noun 

supreme court 
མངོན་སྣང༌། noun materialization  
མངོན་པ། noun metaphysics 
མངོན་པ་་ང་རྒྱལ། noun virtuous 
མངོན་པར་དགའ་བ་་ཞིང་ཁམས། 
noun heavenly abode in 
Buddhist cosmology 
མངོན་པར་མཐོ་བ། adj. exalted, 
supreme 
མངོན་པར་རོགས་པ། adj. fully 
enlightened, the state of 
perfect realization of truth 
མངོན་པར་གསལ་བ། adj. 

distinguished 
མངོན་བྱུང༌། noun non-fiction  
མངོན་བཙུགས་གསལ་བཙུགས། noun 

inset 
མངོན་ཚོར་ཅན། adj. percipient 
མངོན་གཟིགས། noun insightful 
མངོན་ཤེས། noun clairvoyance, 
supernatural perception, 
prediction, prophecy 
མངོན་ཤེས་མཁནམོ། noun 

prophetess 

མངོན་ཤེས་མཁྱེན་མི། noun 

predictor 
མངོན་ཤེས་ཅན། adj. clairvoyant 
མངོན་སུམ། noun  རྗེས་དཔག 
real, real appearance, direct, 
visible 
མངོན་གསལ། noun lucid, clear, 
apparent, bold, insight, salient, 
prominence 
མངོན་གསལ་ཅན། adj. bold, 
conspicuous, decided, definite, 
distinct, evident, expressive, 
gross, noticeable, observable, 
significant, standout, 
prominent, pronounced 
མངོན་གསལ་ཆུང་ཀུ། adj. low-
profile  
མངོན་གསལ་ཆེ་ཏོག་ཏོ། adj. marked 
མངོན་གསལ་ཆེ་དྲགས། adj. showy 
མངོན་གསལ་ཐོག adv. publicly 
མངོན་གསལ་དོད་པོ། noun standout 
མངོན་གསལ་འཕྲུལ་ཆས། noun 

radar 
མངོན་གསལ་མེདཔ། adj. 

inconspicuous 
རྔ། verb (prs.) fut. བརྔ། pst. བརྔ། 
imp. བརྔ། reap, mow, cut, 
harvest (རྩྭ་བཏོག) noun drum 
(མཆོད་ཆས།) 
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རྔ་སྐད། noun sound of drum 
རྔ་གིང་། noun a kind of mask 
dance performed with drums 
རྔ་འཆམ། noun a mask dance 
performed with drums 
རྔ་རྡུང་མི། noun drummer 
རྔ་འཕྲུལ། noun reaper 
རྔ་མོང༌། noun camel 
རྔ་འཛིན། noun drum holder, 
drum stand 
རྔ་ཡབ་གླིང་། noun Chamara, one 
of the eight sub-continents 
supporting Zangdopelri 
རྔམ། verb (prs.) fut. བརྔམ། 
pst. བརྔམས། imp. བརྔམ། amaze, 
wonder 
རྔམ་འགྲོ། noun stalk 
རྔམ་ཏོག་ཏོ། adj. deplorable, 
terrible 
རྔམ་གདོང་། noun mug 
རྔམ་མདོག noun  དཔའ་མདོག 
machismo 
རྔམ་མདོག་སྒྱུར་མི། noun show-off, 
pose 
རྔམ་མདོག་ཅན། adj. macho 
རྔམ་འཕྲུལ། noun contraption 
རྔམ་བཤད། noun trumpet 
རྔམ་སི་སི། adj. awful, 
deplorable, ghoulish, hideous, 

ironic, terrible, ridiculous, 
vulgar 
རྔས་ཏོག noun drumstick 
རྔུལ་ཆུ། noun sweat, perspiration 
རྔུལ་ནག noun sweat, 
perspiration 
རྔོ་ཆས། noun fryer 
རྔོ་སྣོད། noun frying pan, pan 
རྔོ་ཟས། noun fritter, fry-up 
རྔོ་ལྷང༌། noun frying pan 
རྔོན་པ། noun hunter  
རྔོམ་བརྗིད་ཅན། adj. flamboyant 
ལྔ། num. five 
ལྔ་སྐྱེས་ཨ་ལུ། noun quintuplet 
ལྔ་བརྒྱ། num. five hundred 
ལྔ་གཅིག་དུས་ཆེན། noun May Day 
ལྔ་བཅུ། num. fifty 
ལྔ་བཅུ་ང་གྲངས། noun fifties 
ལྔ་བཅུ་པ། noun fiftieth 
ལྔ་ཆ། noun one fifth 
ལྔ་ཆ་ར། adj. all five 
ལྔ་སྟོང་། num. five thousand 
ལྔ་སྡེ་་གླུ་གཞས། noun quintet 
ལྔ་པ། noun fifth 
ལྔ་ཚན། noun quinary 
ལྔ་གཞས་སྡེ་ཚན། noun quintet 
སྔ། adj. early, before 



སྔ་གོང་། 222 སྔགས་སོམ། 

 222  

སྔ་གོང་། adv. before, in advance, 
beforehand, prior, predicate 
སྔ་གོང་བ་་ཞིབ། noun preview 
སྔ་གོང་ཐག་བཅད། noun 

prejudgement 
སྔ་གོང་ཚོགས་ཐུན། noun pre-
session 
སྔ་གོང་ཞལ་འཛོམས། noun pre-
conference 
སྔ་གོང་ལས། adv. already, before, 
beforehand 
སྔ་སྒྲིག noun default 
སྔ་ཆ། noun forenoon 
སྔ་ཉིན། noun eve 
སྔ་་ས། noun foreboding 
སྔ་འཐུས། noun retainer 
སྔ་དར། noun  ཕྱི་དར། the 
early spread, early propagation 
སྔ་དུས། noun past 
སྔ་དྲོ། noun forenoon, morning, 
a.m. 
སྔ་དྲོའི་འདུ་འཛོམས། noun morning 
assembly 
སྔ་ནུབ། noun eve 
སྔ་སོད། noun advance 
སྔ་ཕྱི། noun 1 early or late, 
before or after (ཧེན་རྟིང་།) 
2  morning or evening (དྲོ་པ་དང་
ཕྱི་རུ།) 

སྔ་བ། adj. fast 
སྔ་མ། noun  ཕྱི་མ། former, 
earlier, past 
སྔ་མ་་མནོ་བསམ། noun 

retrospect, retrospection 
སྔ་ཚིག noun affix 
སྔ་ཡུན། noun countdown 
སྔ་གཡར། noun money lending 
སྔ་རབས། noun ancient, former 
generations 
སྔ་རབས་ཁྱུན་བཟང༌། noun classic 
སྔ་ལོ། noun last year, previous 
year 
སྔ་ལོང་། noun term used for the 
people of western Bhutan 
སྔ་ལོང་ཁ། noun language spoken 
in Western Bhutan 
སྔ་སྲུང༌། noun reservation 
སྔགས། noun  ཞལ་སྔགས། 
mantra, charm 
སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ། noun Vajrayana, 
Mantrayana 
སྔགས་རྐྱབ་མི། noun charmer 
སྔགས་ཆུ། noun potion, blessed 
water 
སྔགས་འདོན། noun incantation 
སྔགས་སོམ། noun tantric vows 
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སྔགས་པ། noun exorcist, tantric 
practitioner 
སྔགས་མར། noun blessed 
ointment 
སྔར། adj. in the past, formerly, 
previously 
སྔར་ཁྱུན། noun ancient practice, 
traditional practice, legacy 
སྔར་གོང་གཏན་འཁེལ། noun 

predetermined 
སྔར་རྒྱུན། noun normality  
སྔར་གནས། noun pre-existence 
སྔར་མེད་གོང་འཕེལ། noun 

unprecedented development 
སྔར་བཞིན། adv. pristine, as 
usual, normal 
སྔར་ཡོད། noun pre-existence 
སྔར་སྲོལ། noun heritage, custom, 
tradition 
སྔར་སྲོལ་གླུ་གཞས། noun folk 
song 
སྔར་སྲོལ་་དམ།ོ noun pageant 
སྔར་སྲོལ་ཞབས་བྲ།ོ noun folk 
dance 
སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས། noun 

traditional system, culture 
སྔས་རིང༌། noun bolster 

སྔུ། verb (fut., prs., pst., imp.) 

 བགའ།  བཤུམ། weep, 
cry 
སྔུ་སྐད། noun howl, sob, wail, 
weep 
སྔུ་སྐད་རྐྱབ་མི། noun howler  
སྔུ་ཆོག་ཆོ། adj. lachrymose  
སྔུ་ལི། noun cry-baby 
སྔུ་ལི་ཞལ་ཅུང༌། noun cry-baby, 
weepy 
སྔུ་སག་ས། adj. weepy 
སྔུར་སྒྲ། noun snore 
སྔོ། noun plant (ཧོན་ལྡུམ།) adj. 
blue (ཧོནམོ།) 
སྔོ་དཀར། adj. ultramarine, livid 
སྔོ་སྐྱ། adj. livid, ultramarine 
སྔོ་ཇ། noun green tea 
སྔོ་ལྗང༌། adj. greenery, bluish-
green, emerald 
སྔོ་ལྗང་རང་བཞིན། noun greenness 
སྔོ་ཐང་བདག་འཛིན་པ། noun 

greenkeeper 
སྔོ་ཐང་སྲུང་རྒྱབ། noun greenkeeper 
སྔོ་དུག noun herbicide  
སྔོ་དྲེག noun moss 
སྔོ་ལྡུམ། noun shrub 
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སྔོ་ནག adj. cobalt, indigo, 
midnight blue, cerulean, dark-
blue, navy blue 
སྔོ་འབུཔ། noun grub 
སྔོ་སན། noun medicinal herb 
སྔོ་རྩྭ། noun silage 
སྔོ་ཚལ། noun greenery, shrub, 
plant 
སྔོ་ཚལ་འཛུགས་ཁྱིམ། noun 

greenhouse 
སྔོ་ཚལ་ཤེལ་ཁྱིམ། noun 

greenhouse 
སྔོ་ཚོད། noun greens 
སྔོ་རས། noun chlorophyll 
སྔོ་རིས་མེ་ཏོག noun zinnia 
སྔོ་ལུད། noun humus  
སྔོ་ཤིང༌། noun herb, plant, tree, 
vegetation 
སྔོ་ཤིང་ལྕུག་དུམ། noun scion 
སྔོ་ཤིང་བསྡུ་གསོག noun herbarium  
སྔོ་ཤིང་ཕྱ་རི་ཕྱི་རི། adj. scrub 
སྔོ་ཤིང་བཙུགས་སྣོད། noun plant 
pot 
སྔོ་ཤིང་བཞག་ས། noun herbarium  
སྔོ་ཤིང་ཟ་མི། noun phytophagous 
སྔོ་ཤིང་ཡན་ལག noun spray 
སྔོ་ཤིང་ལག་ལེན་པ། noun herbalist  
སྔོ་ཤིང་ལོ་གཉིསམ། noun biennial 

སྔོ་སང་ས། adj. bluish 
སྔོ་བསངས། adj. royal blue, pale 
blue, greenish blue, sky blue 
སྔོན། noun 1 ancient (དང་ཕུ།) 
2  before (ཧེ་མ།) 
སྔོན་སྐྱོད། noun advance, 
progress 
སྔོན་འཁྲིད། noun initiate 
སྔོན་གོང༌། noun yore 
སྔོན་གྱི་ལས་དབང༌། noun 

predestination 
སྔོན་འགོག noun pre-empt, 
prevent 
སྔོན་འགྲོ། noun preliminary, 
introduction 
སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིམས་ཞིབ། noun 

pretrial 
སྔོན་འགྲོའི་བརྟག་དཔྱད། noun 

preliminary test  
སྔོན་འགྲོའི་ཞིབ་འཇུག noun 

preliminary study 
སྔོན་བསྒྲགས། noun forecast 
སྔོན་བསྒྲིགས། noun prefabrication 
སྔོན་བསྒྲིགས་ཁྱིམ། noun prefab 
སྔོན་མངག་གླ་འཁོར། noun minicab 
སྔོན་འཆར། noun preconception 
སྔོན་འཇུག noun prefix 
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སྔོན་བརྗོད། noun predication, 
preface, preliminary 
སྔོན་རྟགས། noun harbinger  
སྔོན་རྟོགས། noun prevision 
སྔོན་བརྟག noun trial 
སྔོན་བ་། noun preview 
སྔོན་ཐོག noun ancient times, old 
times 
སྔོན་མཐོང༌། noun foresight, 
second sight, prevision 
སྔོན་དུས། noun historic, antiquity 
སྔོན་དུས་རོམ་སྐད། noun Latin  
སྔོན་བདག noun reservation 
སྔོན་བརྡ། noun foretaste, 
harbinger 
སྔོན་བསམས། noun prepacked 
སྔོན་སྣང༌། noun preconception 
སྔོན་པོ། adj. blue 
སྔོན་དཔག noun prediction, 
presupposition, prognosis, 
anticipation, prognostication 
སྔོན་དཔག་འབད་མི། noun 

predictor 
སྔོན་དཔག་འབད་ཚུགསཔ། adj. 

predictable 
སྔོན་དཔེ། noun foretaste 
སྔོན་སོད་ལུ་ལོག་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) reinstate 

སྔོན་སོད། noun advance, upfront 
སྔོན་བྱིན། noun advance, upfront 
སྔོན་བྱིན་མ་དངུལ། noun imprest 
སྔོན་བྱུང། noun antecedent, past 
occurrence 
སྔོན་བོན། noun ancestors, 
predecessors 
སྔོན་སྦྱངས། noun gift, wisdom 
and accomplishment of 
previous birth 
སྔོན་མ། adj.  རྗེས་མ། རྟིང་མ། 
former, previous, earlier, past 
སྔོན་དམིགས། noun 

preconception, presupposition 
སྔོན་བཙོ། noun pre-cooked 
སྔོན་རྩིས། noun costing, 
estimation 
སྔོན་ཚད་བརྒལ་མི། noun record-
breaker 
སྔོན་ཚིག noun prefix 
སྔོན་ཚོར། noun foreboding 
སྔོན་ཚོར་བརྡ་སྟོན། noun caveat 
སྔོན་ཞིབ། noun preview 
སྔོན་བཞག noun provision 
སྔོན་གཟིགས། noun foresight 
སྔོན་རབས། noun ancient history, 
Palaeolithic 
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སྔོན་ལས། noun previous action, 
deed, karma 
སྔོན་ཤེས། noun anticipation, 
foreboding, foreknowledge, 
foresight, second sight, 
prescience 
སྔོན་ཤེས་མཁྱེན་མི། noun seer 
སྔོན་ཤེས་ཅན། adj. prescient 
སྔོན་བཤད། noun forecast, 
prognostication 
སྔོན་བཤད་འབད་མི། noun 

forecaster, foreteller 
སྔོན་སོྲལ། noun folklore, 
shibboleth 
སྔོན་བསམས། noun forethought, 
preconception, presupposition 
བརྔོ། verb (fut., pst., imp.) prs. 

རྔོ། fry 

བརྔོ་བརྔོཝ། adj. fried, fry-up, 
roast 
བརྔོས་ཤ། noun roast 
བསྔགས་བརྗོད། noun acclaim, 
praise, eulogy, applause, 
citation, compliment, 
glorification, ovation, 
panegyric, plaudit 
བསྔགས་པ། noun  སད་པ། 
praise 
བསྔགས་རུང་བ། adj. praiseworthy 
བསྔོ། verb (fut., pst., imp.) prs. 

སྔོ། dedicate 
བསྔོ་རྟེན། noun offering of 
dedication 
བསྔོ་བ། noun dedication 
བསྔོ་སོན། noun prayer of 
dedication 
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༼ཅ༽ 
ཅ། noun the 5 th letter of the 
Dzongkha alphabet 
ཅ་ཁྲལ། noun customs, duty, 
excise, tariff 
ཅ་འཁོར། noun van 
ཅ་དངོས། noun goods, material 
ཅ་དངོས་ཚོང་ཁྲོམ། noun mart 
ཅ་ཅོ། noun noise  
ཅ་ཅོའི་སྒྲ། noun chatter 
ཅ་ཆས། noun apparatus, articles, 
item, object, belongings, gear, 
thing, ware 
ཅ་ཆས་འགངས་ཅན། noun valuable 
articles, important items 
ཅ་ཆས་བཅོལ་ཁང༌། noun 

cloakroom, left-luggage office 
ཅ་ཆས་ཐོ་གཞུང༌། noun inventory 
ཅ་ཆས་བང་ཉེས། noun schlock 
ཅ་ཆུང་བཟོ་གྲྭ། noun light industry  
ཅ་རྙིང༌། noun antique, antiquity 
ཅ་རྙིང་གོང་ཅན། noun collector’s 
item 
ཅ་རྙིང་བརྟག་ཞིབ་རིག་པ། noun 

archaeology 
ཅ་རྙིང་བསྡུ་སྒྲུབ་པ། noun 

antiquarian, antiquary 

ཅ་རྙིང་བསྡུ་སྒྲུབ་རིག་པ། noun 

antiquary 
ཅ་དམ། noun customs 
ཅ་དམ་ཁྲལ། noun customs tax, 
tariff 
ཅ་དམ་འགོ་དཔོན། noun customs 
officer 
ཅ་དམ་གཙོ་འཛིན། noun chief 
collector 
ཅ་དམ་ཡིག་ཚང༌། noun customs 
ཅ་དམ་ས་ཁོངས། noun customs 
ཅ་ཟིང་དྲགས། adj. very 
troublesome, complex, 
complicated 
ཅ་ལ། noun  སྐུ་ཆས། goods, 
things, property, stuff, supplies 
ཅ་ལ་བཅོལ་ས། noun cloakroom, 
left-luggage office 
ཅ་ལ་རྙིངམ། noun antique, 
antiquity 
ཅ་ལ་གཏམས་ས། noun left-
luggage office, cloakroom 
ཅ་ལ་སྤོ་མི། noun remover 
ཅ་ལ་ཕྱམ་ཕྱིམ་རྐུ་མི། noun pilferer 
ཅ་ལ་འབག་མི། noun porter 
ཅ་ལ་བཙུགས་ས། noun stowage 
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ཅ་ལ་སོར་ཡིག noun credit note 
ཅག་ཅག noun crunch 
ཅང་རྟ། noun zebra 
ཅན་སྟེགས། noun  གསོལ་ཅོག 
small low table 
ཅབ་ཅབ། noun cuff, fondle, pat, 
stroke 
ཅབ་ཕྱེ། noun sand fly 
ཅལ་སྒྲ། noun plop 
ཅི། pron. what  
ཅི་ལྕོགས་གང་ལྕོགས། adv. 

whatever is possible 
ཅི་ཏོང་ཀམ་པུ། noun shrimp, 
prawn 
ཅི་དྲག་གང་དྲག adv. whatever is 
best 
ཅི་བྱུང་གང་བྱུང་། adv. careless, 
indiscriminate 
ཅི་ཡང་མེདཔ། adj. nil, naught 
ཅི་ཡང་མེནམ། adj. none  
ཅི་གསུང་བཀའ་སྒྲུབ། noun 

obedience  
ཅི་གསུང་བཀའ་སྒྲུབ་ཞུ་མི། noun 

obeyer 
ཅིག noun a, an 
ཅིན། conj. provided, if 
ཅིའུ་ཅིའུ། noun chirp 

ཅིའུ་དབ། noun grasshopper, 
locust 
ཅུ་གླི། noun plum 
ཅུ་གླི་སྐམ། noun prune 
ཅུང་ཙམ། adv. less  
ཅུང་ཟད། adv. a bit, a little 
ཅེར་་། noun stare 
ཅོག་ཁེབས། noun tablecloth 
ཅོག་སྒྲོམ། noun low table 
ཅོག་སྒྲོམ་སྦུག་རྒྱན། noun 

centrepiece 
ཅོག་གཅིགཔ། adj. identical, 
same, alike, similar, as, 
comparable, ditto, double, 
spitting image, parallel, 
replica, resembling, uniform 
ཅོག་སྟེགས། noun rack 
ཅོག་འཐདཔ། adj.  ཅོག་འཐད། 
identical, same, alike, similar, 
as, comparable, ditto, double, 
spitting image, parallel, 
replica, resembling, uniform 
ཅོག་བུ། noun small tent 
ཅོག་ཙེ། noun table 
ཅོག་རིལ། noun table tennis, 
ping-pong 
ཅོང་སེ། noun fig 
ཅོད་པན། noun coronal 
ཅོབ་ཤིང༌། noun chopstick 
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ཅོམ་ཅོ། adj. crisp, wafer, 
crunchy 
གཅག verb (fut., prs., imp.) pst. 

བཅག shave, reduce, lessen 
གཅང་དྲགས། adj. very 
intelligent, sharp 
གཅད། verb (fut., prs., imp.) pst. 

བཅད། 1 cut, dissect, nick, 
neuter, lacerate, hack (བཏོག) 
2  shut, close, cover, batten 
(བསམ།) 
གཅད་ལེབ། noun diaphragm 
གཅན་གཟན། noun carnivore 
གཅན་གཟན་སྡེར་མ།ོ noun paw 
གཅན་གཟན་ཕྱུ་གུ། noun cub 
གཅན་གཟན་ཚང་། noun den 
གཅར། verb (fut., prs., imp.) pst. 

བཅར། visit, approach, attend, 
call 
གཅིག num. one, single, mono 
གཅིག་རྐྱང༌། noun oneness  
གཅིག་སྐྱོ། noun lonely  
གཅིག་སྐྱོང༌། noun totem 
གཅིག་ཁང༌། noun single 
གཅིག་ཁར། adv.  སོ་སོར། 
attendant, together, en suite, 
unison, with 
གཅིག་ཁོ་ན། noun exclusivity 

གཅིག་ཁྱད་ཆོད། verb (fut., prs., 

pst.) capable, able, 
independent  
གཅིག་ཁྱིམ། noun stall 
གཅིག་མཁས་གཉིས་མཁས། noun 

competitive 
གཅིག་འཁྲབ། noun monodrama 
གཅིག་གི་རང་བཞིན། noun 

exclusivity 
གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ། adv. each 
other, one another 
གཅིག་གྱུར། noun integrity, 
oneness, unification, cohesion 
གཅིག་གྲོགས་གཅིག་ཕན། noun 

symbiosis 
གཅིག་གྲོགས་གཉིས་ཕན། noun 

complementary 
གཅིག་དགའ། noun loner  
གཅིག་སྒྲིལ། noun consolidation, 
integration, integrity, merger, 
solidarity, unification, unity 
གཅིག་བརྒྱ། num. one hundred  
གཅིག་བརྒྱ་ཐམ་པ། num. one 
hundredth  
གཅིག་མཆོག་སྐྱབས་གནས། noun 

omnipotence  
གཅིག་འཆམ། noun monodrama 
གཅིག་ཐོག་གཅིག་མཆོང་། noun 

leapfrog  
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གཅིག་མཐུད། noun coupling, 
union 
གཅིག་མཐུན། noun coherence, 
unity, oneness, solidarity 
གཅིག་དོན་དཔེ་དེབ། noun 

monograph 
གཅིག་འདུས། noun convergence 
གཅིག་སོམ། noun integration, 
merger, monogamy, 
unification, union, unity, 
amalgamation, consolidation 
གཅིག་སོམ་གྲུབ་འབྲས། noun 

synergy 
གཅིག་གནས། noun social, 
isolated 
གཅིག་གནས་རིང་ལུགས། noun 

isolationism 
གཅིག་པ། noun muchness, alike 
གཅིག་པུ། noun alone, lone 
གཅིག་པོ། noun alone, lone 
གཅིག་སྤུང༌། noun concentration 
གཅིག་ཕན་གཅིག་གྲོགས། noun 

complementary 
གཅིག་འཕྲུལ་གཞན་བཙུགས། noun 

cannibalise 
གཅིག་དབང༌། noun monopoly, 
totalitarian, concentration 
གཅིག་དབང་དབུ་ཁྲིད། noun 

autocrat 

གཅིག་དབང་ཚོང་ལས། noun empire 
གཅིག་དབང་གཟུང་མི། noun 

monopolist 
གཅིག་དབང་བཤེད་མི། noun 

monopolist 
གཅིག་དབང་སྲིད་གཞུང༌། noun 

autocracy 
གཅིག་འབདན། adv. maybe, 
perhaps, probably, possibly 
གཅིག་འབྲེལ། noun  མཉམ་
འབྲེལ། integrity, combination, 
networking, union 
གཅིག་མིན་གཅིག adv. either 
གཅིག་ཚིག noun alumna, 
alumnus, criterion, datum, 
singular 
གཅིག་ཚུལ། adj. resemblance 
གཅིག་ཚོགས། noun union 
གཅིག་མཚུངས། adj. equity, same, 
uniform, muchness, parity 
གཅིག་མཚུངས་མིན་པ། adj. 

inequity 
གཅིག་མཚུངས་རིམ་བྱུང༌། noun 

series 
གཅིག་འཛོམས། noun 

convergence 
གཅིག་གཞས། noun solo  
གཅིག་གཡེང། noun obsession, 
obsessional, obsessive 
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གཅིག་གཡེང་ཅན། adj. obsessive  
གཅིག་ར། adj.  རྐྱངམ་གཅིག 
only one, alone 
གཅིག་རུབ། noun collective 
གཅིག་ལས་གཅིག་བྱུང༌། noun 

outgrowth, chain reaction 
གཅིག་ལུ་གཉིས་དགའ། noun 

eternal triangle 
གཅིག་ལོར། noun  རྐྱང་ལོར། 
one note 
གཅིག་ཤད། noun single stroke ‘།’ 
གཅིག་ཤུལ་གཅིག adv. alternate, 
consecutive 
གཅིག་ཤུལ་གཉིས། adv. series 
གཅིག་ཤུལ་གཉིས་མཐུད། noun 

barrage 
གཅིག་ཤུལ་གཉིས་བྱུང་གནས་སྟངས། 
noun train 
གཅིག་ཤུལ་གཉིས་བརྩེགས། noun 

volley, wave, unrelenting 
གཅིག་ཤུལ་གཉིས་ཤུལ། noun 

volley, barrage, one after 
another 
གཅིག་ཤོས། noun the other, 
addressee, opposite 
གཅིག་བཤད། noun monologue 
གཅིག་སབ། noun monologue 
གཅིའུ། noun straw 

གཅུ། verb (fut., prs., pst., imp.) 

contort, entwine, tweak, 
twiddle, twirl, twist 
གཅུ་གཅུཝ། adj. serpentine 
གཅུ་ལྕགས། noun wrench 
གཅུ་འཐེན། noun tweak 
གཅུང་། noun younger brother 
གཅུས་འཁོར། noun spiral 
གཅུས་འཁྱིལ། noun tendril 
གཅུས་འགྱུར། noun contortion 
གཅུས་སྒྲིམ། noun contortion, 
spiral 
གཅུས་སྒྲིམ་ཅན། adj. spiral 
གཅུས་ལྕགས། noun helix  
གཅུས་གཟེར། noun screw 
གཅུས་གཟེར་སྒྱིར་ཆས། noun 

screwdriver 
གཅུས་གསོར། noun gimlet 
གཅུས་ཧིའུ། noun bit 
གཅེན། noun elder brother 
གཅེར་སྟོན། noun exposure 
གཅེར་བུ། noun buck naked, nude 
གཅེར་གཟུགས་རི་མ།ོ noun nude  
གཅེས། adj. 1 love, affection 
(བརྩེ་གདུང་།) 2  important (་་
ཅན།) 
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གཅེས་སྐྱོང༌། noun  བམས་སྐྱོང། 
mothering, care, nurture, 
upbringing 
གཅེས་གཅེས། noun babe, 
beloved, darling, pet 
གཅེས་གཅེས་ཕངས་ཕངས། adv. 

cosset, darling, affection, love, 
care 
གཅེས་དྲགས། adj. very dear, 
loving, cosset 
གཅེས་ནོར། noun something very 
dear, most important thing 
གཅེས་པ་་སེམས་ཅན། noun pet 
གཅེས་ཕངས། noun fondness 
གཅེས་ཕྲུག noun pet, beloved 
child 
གཅེས་འབྱིད། noun histrionics  
གཅེས་མིང༌། noun pet name 
གཅེས་འཛིན། noun clinging, 
attachment 
གཅེས་ཞེན། noun cosset, loyalty, 
patriotic feeling 
གཅེས་ཤོས། adj. cosset 
གཅེས་སེམས། noun fondness 
གཅོང་རོང༌། noun ravine 
བཅག verb (fut., prs., pst., imp.) 

 དཀྲུམ། break, hack  

བཅག་དཀྲུམ། noun smash, break, 
bust, crack, shatter, knock, 
snap 
བཅགས། verb (pst.) fut. བཅག 
prs. བཅག imp. བཅག 1 visit 
(ཞབས་སྐོར་གནང་།) 2  established 
(གཞིས་ཆགས་པ།) 
བཅད། noun compartment, 
partition, divider, wall 
བཅད་ཁ། noun cross section, 
facet, nick, score 
བཅད་ཁྲམ། noun bar chart 
བཅད་སྒྲ། noun snapshot, snap 
བཅད་སྒྲོམ། noun crate 
བཅད་ངོས། noun facet 
བཅད་ཐིག noun column 
བཅད་རྨ། noun slash 
བཅད་ཚན། noun compartment 
བཅད་མཚམས། noun 

demarcation, divider, 
guillotine, delimitation 
བཅད་མཚམས་ནང་འཁོད། noun 

confined 
བཅད་ཤུལ། noun incision 
བཅའ་ཁྲིམས། noun act, statute 
བཅའ་སྒྲིག noun logistics, 
preparation, arrangement 
བཅའ་ཐངས། noun bearing, style 
བཅའ་གནས། noun habitation 
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བཅའ་གཞི། noun provision, 
preparation 
བཅའ་ཡིག noun rule, 
ecclesiastical norms 
བཅའ་ལུགས། noun way of 
acting, way of behaving 
བཅར་ངོ་བདེ་བ། adj. approachable 
བཅར་འཕྲད། noun call 
བཅར་ཤོས། adj. kin, immediate 
བཅས། adv. together, along with 
བཅིང་། verb (fut., prs., imp.) pst. 

བཅིངས། belt, bind, fasten, tape, 
tie, bondage 
བཅིང་གྲོལ། noun emancipation 
བཅིང་་ོ། noun packed lunch 
བཅིང་ཐག noun band, belt, bond, 
lace, chain, harness, strap, 
tape, tie 
བཅིང་དོརམ། noun trousers, 
paints, pyjamas 
བཅིང་ཟས། noun iron rations 
བཅིང་ལྷམ། noun lace-ups 
བཅུ། num. ten  
བཅུ་སྐྱེད། noun ten percent 
interest 
བཅུ་དགུ། num. nineteen  
བཅུ་དགུ་པ། num. nineteenth  
བཅུ་འགྲན་རྩེད་སྣ། noun decathlon 

བཅུ་གཅིག num. eleven 
བཅུ་གཅིག་པ། num. eleventh 
བཅུ་གཅིག་ཞལ། noun 

Avalokiteshvara 
བཅུ་ཆ། noun tenth 
བཅུ་གཉིས། num. twelve 
བཅུ་གཉིས་པ། num. twelfth 
བཅུ་གཉིས་ཚན། noun gross, 
dozen 
བཅུ་གཉིས་ཚན་པ། noun gross, 
dozen 
བཅུ་ཐམ། num. ten 
བཅུ་དྲུག num. sixteen 
བཅུ་དྲུག་པ། num. sixteenth 
བཅུ་བདུན། num. seventeen 
བཅུ་པ། num. tenth 
བཅུ་དཔོན། noun lance corporal  
བཅུ་དཔྱ། noun tenth 
བཅུ་ཕྲག noun a set of ten 
བཅུ་བཞི། num. fourteen 
བཅུ་ལོར། noun ten-note currency 
བཅུ་གསུམ། num. thirteen 
བཅུ་གསུམ་པ། num. thirteenth 
བཅུག verb allow, let, permit, 
cause, compel, dispose, enable, 
impel, make, send 
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བཅུད། noun 1 fertility, nutrient, 
nutrition (རོ་རྩི།) 2  essence (སྙིང་
པོ།) 
བཅུད་ཁུངས། noun bite 
བཅུད་གྱུར། noun metabolism 
བཅུད་ཅན། adj. nutritious, rich, 
wholesome 
བཅུད་ཉུང་ན་ཚ། noun malnutrition 
བཅུད་དོན། noun abstract, theme, 
digest, essence, gist, meaning, 
substance, summary, synopsis, 
thrust, round-up 
བཅུད་དོན་བསྐྱར་བརྗོད། noun 

recapitulation 
བཅུད་ལྡན། adj. fertility, 
nourishing 
བཅུད་སྡུད། noun summary, 
synopsis 
བཅུད་བསྡུས། noun brevity, gist, 
summary, outline, round-up 
བཅུད་བསྡུས་ལོ་རྒྱུས། noun profile 
བཅུད་ནུས། noun calorie 
བཅུད་མེད། adj. barren, idle, 
infertility 
བཅུད་མེད་མི། noun trash 
བཅུད་མེད་བཞེས་སྒོ། noun junk 
food  
བཅུད་མེད་ས་ཆ། noun sterile, 
infertile, poor soil 

བཅུད་སན། noun vitamin 
བཅུད་རྩྭ། noun clover 
བཅུད་ཚང་བཞེས་སྒོ། noun 

nutritious food, balanced diet 
བཅུད་ཚྭ། noun potash 
བཅུད་རས། noun vitamin 
བཅུད་རས་ཀ་པ། noun vitamin A 
བཅུད་རས་ཁ་པ། noun vitamin B 
བཅུད་རས་ག་པ། noun vitamin C 
བཅུད་རས་ག་པ་ཉུང་ནད། noun 

scurvy 
བཅུད་རས་ང་པ། noun vitamin D 
བཅུད་རས་ཅ་པ། noun vitamin E 
བཅུད་རས་ད་པ། noun vitamin K 
བཅུད་ཟས། noun nourishment  
བཅུད་ས། noun loam  
བཅོ། verb (fut., prs., pst., imp.) 

correct, repair, modify, tinker, 
patch up, amend, cure, fix, 
make 
བཅོ་ཁ། noun  ལེགས་བཅོས། 
correction, mend, repair, 
maintain, fix 
བཅོ་ཁ་རྐྱབ་མི། noun mender 
བཅོ་ཁང༌། noun shop, garage, 
workshop 
བཅོ་བརྒྱད། num. eighteen 
བཅོ་བརྒྱད་པ། num. eighteenth 
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བཅོ་ལྔ། num. fifteen 
བཅོ་ལྔ་པ། num. fifteenth 
བཅོ་ལྔ་་ཟླཝ། noun full moon 
བཅོ་ཆས་ཆུང་ཀུ། noun gadget 
བཅོ་ཐབས། noun remedy 
བཅོ་ཐབས་མེད་མི། adj. terminal 
བཅོ་ཐབས་མེདཔ། adj. incurable, 
incorrigible, irreclaimable, 
irreparable 
བཅོ་མི། noun fitter, repairman 
བཅོམ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) 1 rob (འཕྱོག) 2  wilt, 
wither (མེདཔ་བཏང་བ།) 3  crush, 
smash (བསྒོང་བ།) 4  conquer, 
kill (བརླག་པ།) 
བཅོམ་ལྡན་འདས། noun Buddha 
བཅོམ་ནོར། noun booty 
བཅོལ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) commend, entrust 
བཅོས་འཁོར། noun retread 
བཅོས་སྒྱུར། noun shake-up 
བཅོས་སྒྲུང༌། noun faction, fiction 
བཅོས་ཆུ། noun mineral, mineral 
water 
བཅོས་བརྗོད། noun 

understatement 
བཅོས་གཏམ། noun cant 
བཅོས་སོད། noun sham 

བཅོས་དབུགས། noun artificial 
respiration 
བཅོས་མ། noun  ངོ་མ། 
artificial, contrived, dramatics, 
fiction, insincerity, synthetic 
བཅོས་མ་་ཚན་རིག noun science 
fiction 
བཅོས་མ་་རིག་པ། noun artificial 
intelligence 
བཅོས་མིང༌། noun nom de plume  
བཅོས་མིན། adj. non-fiction, 
unspoiled, natural, genuine 
བཅོས་མིན་སྲུང༌། noun non-fiction  
བཅོས་མེད། adj. obstinacy  
བཅོས་འཛུམ། noun simper 
བཅོས་རས། noun polyester 
བཅོས་རིག noun artificial 
intelligence 
བཅོས་བཤད། noun 

understatement 
བཅོས་སོན། noun artificial 
insemination 
བཅོས་སྲུང༌། noun fairy tale 
ལྕགས། noun iron, steel 
ལྕགས་ཀོང༌། noun wok 
ལྕགས་ཀྱི་བསྐལ་པ། noun the Iron 
Age 
ལྕགས་ཀྱི་དུས་རབས། noun the Iron 
Age 
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ལྕགས་ཀྱི་དྲ་དུམ། noun shrapnel 
ལྕགས་ཀྱི་དྲྲྭ་མིག noun grid, iron 
mesh 
ལྕགས་ཀྱི་་ང་དུམ། noun skewer 
ལྕགས་ཀྱི་ཚལ་པ། noun shrapnel 
ལྕགས་ཀྱི་མཚོན་ཆ། noun steel 
ལྕགས་ཀྱི་མཛུབ་ཤུབས། noun 

knuckle-duster 
ལྕགས་ཀྱི་བཟོ་གྲྭ། noun steel 
ལྕགས་ཀྱི་ར་སྐྱོར། noun railings 
ལྕགས་ཀྱི་རིལ་བུ། noun bearing 
ལྕགས་ཀྱི་ལག་ཤུབས། noun 

gauntlet 
ལྕགས་ཀྱུ། noun fish-hook, iron 
hook, hook 
ལྕགས་དཀར། noun 1 magnesium 
(ལྕགས་ཀྱི་རིགས་ཅིག) 2  tin, betel-
nut leaf container (ཧོད།) 
ལྕགས་དཀར་རྩི། noun nickel  
ལྕགས་སྐུད། noun wire, iron wire 
ལྕགས་སྐུད་རཝ། noun barbed wire 
ལྕགས་ཁབ་ལེན། noun loadstone, 
magnet 
ལྕགས་ཁྲ། noun grid 
ལྕགས་ཁྲབ། noun chain mail 
ལྕགས་ཁྲམ། noun grille, grill, 
iron grill 
ལྕགས་འཁོར། noun iron wheel 

ལྕགས་གླང༌། noun bulldozer 
ལྕགས་རྒྱུག noun iron rod 
ལྕགས་སྒྲ། noun jangle, clang, 
clank 
ལྕགས་སྒྲོག noun  ལྕགས་ཐག 
fetter, iron, iron shackles 
ལྕགས་སྒྲོམ། noun canister, trunk 
ལྕགས་ངར། noun crowbar 
ལྕགས་ངར་ཆུང་ཀུ། noun jemmy  
ལྕགས་ཆས། noun metalware, 
hardware, metalwork 
ལྕགས་ཆས་བཅོ་མི། noun tinker 
ལྕགས་ཆས་བཙོང་མི། noun iron 
monger 
ལྕགས་ཆས་ཚོང་ཁང༌། noun iron 
monger 
ལྕགས་མཉེན་ཏངོ་ཏོ། adj. ductile 
ལྕགས་ཊིན། noun can, tin 
ལྕགས་བཏོག་གྱིམ་ཙེ། noun snip 
ལྕགས་བཏོག་སོག་ལེ། noun 

hacksaw 
ལྕགས་ཐག noun  ལྕགས་སྒྲོག 
cable, chain, iron chain 
ལྕགས་ཐག་སོག་ལེ། noun chain 
saw 
ལྕགས་ཐབ། noun broiler, metal 
stove, cooker, furnace 
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ལྕགས་ཐོག་སྣུམ་འཁོར། noun 

hardtop  
ལྕགས་མཐུད་མི། noun welder 
ལྕགས་དུམ། noun iron piece 
ལྕགས་གདང་རཝ། noun railings 
ལྕགས་གདུང༌། noun girder 
ལྕགས་རོྡ། noun flint, igneous 
rock, ironstone, ore 
ལྕགས་རོྡབ། noun bucket, iron 
bucket 
ལྕགས་བརྡུང་ས། noun forge 
ལྕགས་ནག noun manganese 
ལྕགས་པར། noun lithograph, 
metal printing block, mould 
ལྕགས་པར་རྐོ་མི། noun 

lithographer  
ལྕགས་པར་ཡི་གུ། noun typescript 
ལྕགས་པར་རིག་པ། noun 

lithography  
ལྕགས་ཕུར། noun iron post, peg 
ལྕགས་འཕྲིན། noun telegram, 
cable 
ལྕགས་འཕྲིན་གཏངོ་ལེན། noun 

telegraph 
ལྕགས་བལ། noun steel wool 
ལྕགས་བྱི། noun mousetrap 
ལྕགས་མ། noun tinderbox 

ལྕགས་རོྨག noun casque, helmet, 
metal helmet 
ལྕགས་རོྨག་གདོང་ཁེབས། noun 

visor 
ལྕགས་བཙའ། noun patina 
ལྕགས་་ང༌། noun spike 
ལྕགས་་ང་ཅན། adj. spiky 
ལྕགས་མཚོན། noun steel 
ལྕགས་འཛིན། noun metal detector 
ལྕགས་རས། noun cobalt 
ལྕགས་རས་བརྟག་དཔྱད། noun 

assay 
ལྕགས་རས་རོྡ། noun ironstone 
ལྕགས་ཞུན། noun cast iron, 
refined iron 
ལྕགས་ཞྭ། noun hard hat, helmet 
ལྕགས་ཞྭམ།ོ noun hard hat, metal 
helmet, crash helmet 
ལྕགས་བཞུ་་སྣོད། noun crucible 
ལྕགས་ཟམ། noun iron bridge 
ལྕགས་ཟོམ། noun jerry can  
ལྕགས་གཟར། noun ladle, iron 
ladle, scoop 
ལྕགས་གཟེར། noun nail, iron nail 
ལྕགས་བཟོ། noun metalwork, 
smithy 
ལྕགས་བཟོ་ཁང༌། noun ironworks 
ལྕགས་བཟོཔ། noun metal worker 
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ལྕགས་ཡིག noun type 
ལྕགས་ཡོ། noun griddle 
ལྕགས་ར། noun barbed wire 
ལྕགས་རི། noun barrier, wall, 
fencing, rampart 
ལྕགས་རིགས། noun metal 
ལྕགས་རིགས་མཁས་མཆོག noun 

metallurgist 
ལྕགས་རིགས་རྒྱུ་ཆ། noun ore 
ལྕགས་རིགས་རིག་པ། noun 

metallurgy 
ལྕགས་རིགས་ཤེས་ཡོན། noun 

metallurgy 
ལྕགས་རིལ། noun pellet 
ལྕགས་རོ། noun dross, scrap  
ལྕགས་ལམ། noun railway 
ལྕགས་ལས། noun metalwork 
ལྕགས་ལས་ཁང༌། noun ironworks 
ལྕགས་ལེབ། noun trowel 
ལྕགས་ཤན། noun ferrule, 
grommet 
ལྕགས་ཤུབས། noun 

knuckleduster 
ལྕགས་ཤོག noun corrugated iron 
sheet 
ལྕགས་སོག noun hacksaw 
ལྕགས་སང༌། noun pan 
ལྕང་ཁ། adj. green 

ལྕང་མ། noun willow 
ལྕང་མ་ཤིང༌། noun willow tree 
ལྕང་ལཱ། noun  བྱཱ་ལཱ། rice 
plantation 
ལྕང་ལོ། noun pigtail, braid 
ལྕང་སོན། noun sapling, rice 
seed, seedling 
ལྕང་སོན་བཙུགས་འཕྲུལ། noun 

planter 
ལྕངམ། noun sapling, seedling, 
germ 
ལྕངམ་སྤེལ་བཙུགས། noun 

transplantation 
ལྕངམ་གསོ་སྐྱོང་ཁང༌། noun nursery  
ལྕམ། noun 1 batten, joist 
(གདངམ།) 2  lady, consort 
(གསང་ཡུམ།) 
ལྕམ་གྱི་མཚན་གནས། noun 

ladyship  
ལྕམ་དྲལ། noun brothers and 
sisters  
ལྕམ་སྲིང་། noun sisters 
ལྕི། adj. heavy  
ལྕི་དྲགས། adj. very heavy, 
overload, overweight 
ལྕི་བ། adj. heavy  
ལྕི་ཚད། noun heaviness  
ལྕིབས། noun protective cover 



ཅ 

ལྕུག་ཀུ། 239 ལྕོང་མོ། 

 239  

ལྕུག་ཀུ། noun  མྱུ་གུ། twig, 
tender shoot, bud, offshoot, 
sprout 
ལྕུག་དུམ། noun twig, stem, rod 
ལྕུག་མ། noun twig, stem 
ལྕུང་ཀ། noun jackdaw  
ལྕེ། noun  ལྗགས། tongue 
ལྕེ་ཅུང༌། noun tonsil, epiglottis 
ལྕེ་ཅུངམ་ནད། noun adenoids, 
tonsillitis 
ལྕེ་ཅུངམ་སོ་ནད། noun adenoids, 
tonsillitis 
ལྕེ་ཆུང༌། noun uvula 
ལྕེ་སང་། noun wolf  
ལྕེ་འུ། noun French kiss 
ལྕེ་རེག་འུ་ཅུ། noun French kiss 
ལྕེ་ཤ། noun tongue 
ལྕེབ། verb (fut., prs.) pst. ལྕེབས། 
imp. ལྕེབས། suicide 
ལྕོགས། verb (fut., prs., pst.) 

enable 
ལྕོགས་གྲུབ། noun ability, 
capability, calibre, capacity, 

competence, flair, gift, knack, 
mettle, skill, power, resource 
ལྕོགས་གྲུབ་ཅན། adj. able, 
capable, competent, gifted, 
self-assured, prodigy 
ལྕོགས་གྲུབ་མེད་པ། adj. 

incompetence, disability 
ལྕོགས་གྲུབ་མེད་མི། noun lame 
duck, incompetent 
ལྕོགས་གྲུབ་མེདཔ། adj. 

incompetent, inefficient, 
incapacitate 
ལྕོགས་གྲུབ་ཧྲིལ་བུམ་བཏོན་མ་ཚུགས་པ། 
adj. underachieve 
ལྕོགས་བརྒལ་སོད་ལེན། noun 

extravagance 
ལྕོགས་མེད་འགན་བཀལ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) overburden  
ལྕོགས་མེད་ལས་སྡེ། noun lame 
duck  
ལྕོགས་རིག noun talent 
ལྕོང་འབུཔ། noun earthworm, 
worm 
ལྕོང་མོ། noun tadpole  
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༼ཆ༽ 
ཆ། noun 1 the 6th letter of the 
Dzongkha alphabet (གསལ་བྱེད།) 
2  pair, couple, brace (ཟུང་།) 
 ཡ། 3  fraction, part (ཡན་
ལག) 
ཆ་རྐྱེན། noun  མཐུན་རྐྱེན། 
facility, condition, factor, 
ingredient, provision 
ཆ་ཁྱབ། pron. all  
ཆ་གྲངས། noun fraction, even 
ཆ་གླིང་པ་་ཁ། noun language 
spoken in Chali village of 
Mongar 
ཆ་བགོ། noun partition 
ཆ་འགྲིག verb (fut., prs.) pst. 

འགྲིགས། suit, fit, match 
ཆ་འཇོག noun accreditation, 
recognition, validation, 
worthy, endorsement, 
acceptance, trustworthiness, 
credibility, consideration, 
acceptance, adoption, approve, 
pass 
ཆ་འཇོག་ཅན། adj. proper 
ཆ་འཇོག་རྟགས་བཀོད། noun 

ratification 
ཆ་འཇོག་འབད་མི། noun adopter 

ཆ་འཇོག་མེདཔ། adj. negation  
ཆ་འཇོག་མཛད་གྲུབ། adj. enact 
ཆ་འཇོག་ཡུན་གནས། noun validity 
ཆ་མཉམ། pron. all, everybody, 
everything, entire 
ཆ་མཉམ་ར། pron. entirely 
ཆ་སྙོམ། noun average, 
aggregate, proportion, balance, 
equalize  
ཆ་སྟེ། prep. with, along with 
ཆ་མཐུན། noun similar, 
resembling 
ཆ་མཐུན་ངོ ་ཡོད། noun proportional 
ཆ་འདུས། noun district 
ཆ་འདྲཝ། adj. similar, 
resembling 
ཆ་བསོམས། noun pairing 
ཆ་གནས། noun credibility, 
validity, relevance, vogue, 
worthy 
ཆ་གནས་ཅན། adj. authoritative  
ཆ་གནས་མེདཔ། adj. disregard, 
invalidity, void 
ཆ་གནས་ཡོདཔ། adj. credible, 
reputed, unexpired, valid 
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ཆ་ཕྲན། noun appurtenance, 
fraction, small part, bit, 
portion, vulgar fraction 
ཆ་སྦྱོར། noun ratification, 
endorse 
ཆ་སྦྱོར་མེད་པ། adj. 

disqualification 
ཆ་མ་མཉམ་པ། adj. uneven, odd 
ཆ་མ་ཚང་བ། adj. loose end, 
incomplete, imperfect, invalid, 
partial 
ཆ་མ་ཚངམ། adj. imprecise, 
incomplete, loophole 
ཆ་མ་བཞག་མི། noun unbeliever 
ཆ་མི་སྙོམ་པ། adj. asymmetry, 
disproportionate, imbalance, 
lopsided 
ཆ་མི་མཐུན་པ། adj. imbalance 
ཆ་མེད། noun 1 ineffective, 
invalid, annulment, repeal, 
cancellation, revocation, void, 
withdraw, reject, revoke (བརྩི་
མེད།) 2  single, not in pair (ཡ་
རྐྱང་།) 
ཆ་མེད་འགྱུར་བ། verb (fut., prs.) 

pst. གྱུར། supersede 
ཆ་མེད་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། repeal, 
impeach 

ཆ་མེད་ཡ་མེད། noun 1 not in pair, 
single (ཡ་རྐྱང་།) 2  not matching 
(མ་འགྲིགསཔ།) 
ཆ་མེད་རང་བཞིན། noun invalidity 
ཆ་མེདཔ། adj.  ཆ་ཡོདཔ། dead 
ཆ་ཚང༌། noun absolute, full set, 
complete, complement, entire, 
holistic, lot, set, sheer, totality, 
package, perfect, round, 
unadulterated, whole 
ཆ་ཚང་ཁང་མིག noun suite 
ཆ་ཚང་ཐོ་གཞུང༌། noun catalogue 
ཆ་ཚང་བ། adj. comprehensive, 
fully-fledged, perfection 
ཆ་ཚང་སོབ་གྲྭ། noun 

comprehensive school 
ཆ་ཚད། noun scale, ratio, 
proportion 
ཆ་ཚད་མཉམ་པ། adj. 

commensurate 
ཆ་ཚད་མ་མཉམ་པ། adj. 

disproportionate  
ཆ་ཚན། noun set 
ཆ་མཚུངས། adj. similar, 
resembling, approximation, 
analogy 
ཆ་རས། noun constituent 
ཆ་གཞསཔ། noun waltz 
ཆ་གཞི། noun mode 
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ཆ་བཞག noun accreditation, 
recognition, validation, 
worthy, endorsement, 
acceptance, trustworthiness, 
credibility, consideration, 
acceptance 
ཆ་བཞག་མེདཔ། adj. nonsense  
ཆ་བཟུང༌། noun pairing 
ཆ་འོག noun district  
ཆ་ཡོདཔ། adj.  ཆ་མེདཔ། one-
on-one, one-to-one  
ཆ་རེ། adv. one-on-one  
ཆ་རོགས། noun  སྐུ་གྲོགས། 
ally, buddy, colleague, friend, 
help, companion, company, 
comrade, favour, fellow, 
helpmate, leg-up, mate, offer, 
pal 
ཆ་རོགས་འབད་འདོད། noun 

forthcoming 
ཆ་རོགས་འབད་མི། noun 

accompanist, helper 
ཆ་རོགས་མེདཔ། adj. alone, 
without friends, lonely, 
friendless 
ཆ་ལག noun appurtenance, 
component, constituent, wing, 
part 
ཆ་ལག་གལ་ཅན། noun integral 

ཆ་ལུགས། noun custom, style, 
guise 
ཆ་ལུགས་ཉེས་པ། noun dowdy 
ཆ་ལུགས་རྙིངམ། noun old-
fashioned  
ཆ་ཤས། noun appurtenance, part, 
segment, bit, component, 
crumb, element, flake, feature, 
fragment, ingredient, semi, 
sliver, strand, proportion, 
peripheral, portion 
ཆ་ཤས་བསྐྱར ་སྟོན། noun flashback 
ཆ་ཤས་གལ་ཅན། noun intrinsic, 
mainspring 
ཆ་ཤས་ཆ་ཚང༌། noun module 
ཆ་ཤས་གཙོ་བོ། noun integral, 
element 
ཆག  གྲུམ། noun fodder, 
forage, offshoot, feed (སེམས་
ཅན་གྱི་་ོ།) verb (fut., prs., pst.) 
break, damage, bust, 
depreciate, descend, fracture, 
snap (དཀྲུམ།) 
ཆག་དཀྲུམ། noun breakage, 
fracture 
ཆག་ཁུག noun feedbag 
ཆག་གྲུམ། noun crumb, 
smithereens, wreck 
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ཆག་སྒྲ། noun crash, snap, 
snapshot 
ཆག་ཆགཔ། adj. broken, 
breakage, bust, shard 
ཆག་ཆོག་ཆོ། adj. rickety 
ཆག་ཉེན། noun fragility, 
brittleness 
ཆག་ཉེན་ཅན། adj. brittle, fragile, 
crumbly, unsound, unstable 
ཆག་ཉེན་ཡོདཔ། adj. brittle 
ཆག་ཐུབ། noun shatter-proof 
ཆག་དུམ། noun crumb, fragment, 
smithereens, shard, splinter 
ཆག་སྣོད། noun feeder 
ཆག་པ། noun bunch, sheaf, 
skein, pack, wad 
ཆག་ཕད། noun feedbag 
ཆག་གཞོང། noun manger, crib 
ཆག་རུམ། noun run down 
ཆག་རོ། noun debris, shard, 
wreckage 
ཆགཔ་འཇམ་ཏངོ་ཏ།ོ adj. brittle, 
crumbly 
ཆགཔ་འཇམ་དྲགས། adj. brittle, 
tender 
ཆགཔ་འཇམ་པ། adj. frail 
ཆགས། verb (fut., prs., pst., 

imp.) 1 land, descend, stand, 
cling, curdle, deposit, harbour, 

lie, sink (གནས་པ།)  འཕུར། 
2  like, love, attract, attach, 
collect (ལེགས་པ།) 3  locate, site 
(གཞི་བཅའ་ནི།) 
ཆགས་ཆགསཔ། adj. settled 
ཆགས་གཏམ། noun eroticism 
ཆགས་གདུང༌། noun lovesick  
ཆགས་སང༌། noun partiality, love 
and hatred, attachment and 
aversion 
ཆགས་སང་ཕྱོགས་རིས། noun 

nepotism  
ཆགས་སང་མེད་པ། adj. detachment 
ཆགས་གནས། noun location  
ཆགས་པ། noun formation, 
landing 
ཆགས་པ་ལོང་བ། verb (fut., prs., 

pst.) desire, erotic 
ཆགས་པ་སོང་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) pornography 
ཆགས་པ་་འུ་ཅུང་། noun petting 
ཆགས་སོའི་མི་ཚེ། noun love life  
ཆགས་བྲལ་བརྩེ་སེམས་ཅན། adj. 

platonic 
ཆགས་འབབ། noun touchdown 
ཆགས་མེད་བརྩེ་བ། noun platonic 
ཆགས་རྩེད། noun foreplay 
ཆགས་ཚུལ། adj. constitution, 
formation 
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ཆགས་ཞེན། noun prurience 
ཆགས་ཞེན་བྲལ་བ། noun monastic 
ཆགས་གཟིར། noun infatuation 
ཆགས་འུ། noun petting 
ཆགས་ཡུལ། noun location  
ཆགས་རབས། noun genealogy, 
account of formation, 
evolution 
ཆགས་སེམས། noun greed, love, 
lust 
ཆགས་སེམས་ལོང་སི་སི། adj. sultry 
ཆགས་སྲེད་ཅན། adj. amorous 
ཆགས་ལོྷང་པར་བརྙན། noun 

pornography 
ཆགས་ལོྷང་གཟུགས་གནད། noun 

erogenous zone 
ཆང༌། noun  ཆབ་ཆུ། བཞེས་སོ། 
alcohol, booze, brew, drink, 
liquor 
ཆང་དཀྲོག་རྐྱབ་མི། noun lager lout  
ཆང་བསྐོལ། noun fermented 
grain-brew 
ཆང་བསྐོལ་བསྐོལཝ། adj. mulled 
ཆང་ཁང་། noun  ཆང་ཚང། 
liquor shop, bar, boozer, public 
house, wine bar, pub 
ཆང་ཁང་ཆུང་ཀུ། noun minibar 
ཆང་ཁང་བདག་པ།ོ noun publican 

ཆང་ཁྲལ། noun liquor tax 
ཆང་གི་ངར་རས། noun still 
ཆང་གི་ཕོཝ། noun yeast 
ཆང་གི་བཟོ་གྲྭ། noun distillery 
ཆང་གླུམ། noun fermented grains, 
malt 
ཆང་འགྲངས་འགྲངསམ། noun 

drunk, legless, tanked up, 
drunken, pissed 
ཆང་སྒམ། noun minibar 
ཆང་ངར། noun spirit 
ཆང་ངར་དྲགས། noun hard drinks  
ཆང་མཆོད། noun libation, wine-
offering prayers, grace before 
wine 
ཆང་གཉེར། noun barman 
ཆང་སྙིགས། noun lee  
ཆང་ཏིང༌། noun peg 
ཆང་རྟགས་་་འཕྲུལ། noun 

breathalyser 
ཆང་སྟོན། noun cocktail party, 
drinks 
ཆང་འཐུང་མི། noun drinker 
ཆང་དད། noun dipsomaniac 
ཆང་དད་ཅན། noun alcoholic, 
drunkard 
ཆང་དད་ཆེ་བ། noun dipsomaniac 
ཆང་དམ། noun decanter 
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ཆང་དམ་གཅུས་གཟེར། noun cock 
screw 
ཆང་ནད། noun hangover, hung-
over 
ཆང་སྣོད། noun keg 
ཆང་པ། noun barman, bartender 
ཆང་སྤགས། noun nibble  
ཆང་ས།ོ noun carousel 
ཆང་ཕུད། noun the first alcohol-
offering 
ཆང་ཕོར། noun  ཁྲུང་ཕོར། 
tankard, wine glass 
ཆང་ཕོར་སམོ། noun schooner 
ཆང་མ། noun barwoman, 
barmaid, bartender 
ཆང་མ་འཐུང་མི། noun teetotaller 
ཆང་བཙངོ་ཁང༌། noun off-licence  
ཆང་བཙངོ་དུས་ཚོད། noun opening 
time  
ཆང་ཚང་། noun  ཆང་ཁང། 
liquor-shop 
ཆང་མཛོད། noun wine cellar 
ཆང་བཞོ། noun distillation 
ཆང་ཟེ། noun alcoholic, boozer, 
drunkard, drunk, intemperate 
ཆང་ཟེ་གུ་རུ། noun alcoholic, 
drunkard 

ཆང་བཟོ་ཁང༌། noun distillery, 
brewery, winery 
ཆང་བཟོ་མི། noun distiller 
ཆང་གཡོགཔ། noun bartender 
ཆང་རིགས། noun liquor brands 
ཆང་རིན། noun cost of liquor 
ཆང་ལན་ཆུ་འཇལ། noun 

discourtesy for courtesy 
ཆང་བཤལ། noun pub crawl 
ཆང་བཤ།ོ noun wine strainer, 
sieve 
ཆང་བསིལ་སྒྲོམ། noun minibar 
ཆང་བསྲེས། noun punch 
ཆང་ལྷ་སི་སི། noun light wine, 
soft drink 
ཆངཔ། noun barman 
ཆངམ། noun barmaid 
ཆད། noun 1 absent, absence (མ་
ལྷོད་པ།) 2  shortage, deficit, 
shortcoming, shortfall, 
deficiency, devoid, ill-
equipped, inadequacy, lapse 
(མ་ལངས་པ།)  ལྷག verb 

(fut., prs., pst.) break, 
disconnect, cut, stop, cease 
(རྒྱུན་བཅད་པ།)  
ཆད་སྐྱོན། noun loophole  
ཆད་དངོས། noun forfeit 
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ཆད་ཆདཔ། adj. broken, lacuna, 
loose end 
ཆད་་། noun hedonism, 
nihilism, atheism 
ཆད་་་བ། noun hedonist, nihilist, 
atheist 
ཆད་་་ ་རིང་ལུགས། noun 

hedonism, nihilism, atheism 
ཆད་་་་རིང་ལུགས་པ། noun 

atheist, nihilist, hedonist 
ཆད་ཐོ། noun list of shortages, 
list of absentees 
ཆད་འཐུས། noun arrear, make up 
shortage 
ཆད་སོད་རྣམ་གཞག noun protocol 
about absence  
ཆད་པ། noun  ཆད། penalty, 
fine  
ཆད་འབུལ། noun forfeiture 
ཆད་མི། noun absentee, shortage 
ཆད་མེད། adj. regularity, run, 
stream 
ཆད་ལུས། noun arrear, 
outstanding 
ཆད་ལུས་མེདཔ། adj. without 
anything missing, complete in 
all respects 
ཆད་ལྷག noun  ལྷག་ཆད། 
shortage and surplus 

ཆབ། noun  water 
ཆབ་ཁྲི། noun  commode 
ཆབ་ཆུ། noun  alcohol, 
booze, brew, drink, liquor 
ཆབ་ཏོག noun bedpan, chamber 
pot, urinal 
ཆབ་བརྟག noun  urine 
specimen 
ཆབ་བརྟག་རིག་པ། noun urology 
ཆབ་དོང༌། noun toilet, urinal 
ཆབ་དམ། noun constipation 
ཆབ་བསྡུས་གཏང་ས། noun urinal 
ཆབ་འབངས། noun subject 
ཆབ་མ། noun buckle 
ཆབ་རྩེ། noun buckle, clasp 
ཆབ་མཛོད། noun septic tank 
ཆབ་འོག noun dominion, 
domain, territory 
ཆབ་རོམ། noun ice age 
ཆབ་ཤོག noun  བཀའ་ཤོག 
བཀའ་ཐམ།  letter, 
correspondence 
ཆབ་སྲིད། noun secular sphere, 
reign, administration, 
governance 
ཆབ་སྲིད་མཁས་པ། noun politician 
ཆབ་སྲིད་མངའ་ཐང་། noun ruling 
power, reign 
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ཆབ་སྲིད་ཚན་རིག noun political 
science  
ཆབ་སྲིད་རིག་པ། noun politics 
ཆབ་སྲིད་རིང་ལུགས། noun 

secularism 
ཆབ་གསང༌། noun 1 latrine, 
lavatory, toilet, loo, water 
closet (གསང་སོད།) 2  excreta, 
ordure (ཆུ་དང་ཨ་ཝ།) 
ཆབ་གསང་བཀག་ནད། noun 

constipation 
ཆབ་གསང་ཁྱིམ་ཅུང༌། noun stall 
ཆབ་གསང་རྒྱས་པ། noun  ཨ་ཝ། 
excrement, stool, faeces, 
motion 
ཆབ་གསང་ཆུ། noun sewage 
ཆབ་གསང་ཆུ་བཤལ། noun flush 
ཆབ་གསང་གཏང་ས། noun toilet 
ཆབ་གསང་འཐོན་ས། noun vent 
ཆབ་གསང་བསྡུསཔ། noun  

གསང་ཆབ། pee, urine, piss 
ཆབ་གསང་ཤོག་ཀུ། noun toilet 
paper 
ཆབ་གསང་ཤོར་ནད། noun 

incontinence 
ཆབ་གསང་ཤོར་ནད་ཅན། adj. 

incontinent 
ཆབ་གསང་བཤལ་ནད། noun 

diarrhoea 

ཆབ་གསང་གསག་མཛདོ། noun 

septic tank 
ཆར་དཀོན། adj. drought 
ཆར་བཀབ། noun mackintosh, 
rain jacket, raincoat 
ཆར་ཁེབས། noun raincoat 
ཆར་སྒྲ། noun patter 
ཆར་ཅན། adj. rainy 
ཆར་ཆུ། noun rainwater, rain, 
rainfall 
ཆར་ཐིགས། noun raindrop 
ཆར་ཐུབ། noun rainproof 
ཆར་ཐུལ། noun flurry 
ཆར་དུས། noun monsoon, rainy 
season 
ཆར་ལྡན་ནགས་ཚལ། noun 

rainforest 
ཆར་སྤྲིན། noun nimbus, 
raincloud 
ཆར་བྱི། noun swallow  
ཆར་འབབ། noun rainfall 
ཆར་ཚད་འཇལ་ཆས། noun rain 
gauge 
ཆར་ཞོད། noun rainfall 
ཆར་ཞོད་ཅན། adj. rainy 
ཆར་ཟིམ། noun drizzle, flurry, 
shower, sprinkle, raindrop 
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ཆར་རླུང༌། noun rainstorm, 
hurricane 
ཆར་ལེབ། noun mackintosh, rain 
jacket, raincoat 
ཆར་ཤུགས། noun heavy rain 
ཆར་སྲང༌། noun rain gauge 
ཆརཔ། noun rain 
ཆརཔ་ཟམ་ཟིམ། noun flurry 
ཆས། noun robe, clothes, 
garments, dress 
ཆས་གོས། noun attire, costume 
ཆས་སྒམ། noun suitcase 
ཆས་སྒྲིག་སྟ་གོན། noun 

dress rehearsal 
ཆས་སྒྲིག་སྦྱང་རྒྱུག noun 

dress rehearsal 
ཆས་ཆ་ཚང༌། noun ensemble 
ཆས་ཚན། noun ensemble 
ཆས་ཚུལ། adj. configuration 
ཆས་ལུགས། noun get-up, fashion 
ཆིག་སྒྲིལ། noun integrity, unity, 
unification 
ཆིངས། noun bond, contract 
ཆིངས་འགྲིག noun settlement, 
negotiation, mediation, 
resolution 
ཆིངས་འགྲིག་གྲོས་མོལ། noun 

parley 

ཆིངས་འབྲེལ་རྒྱལ་ཁབ། noun allied 
countries 
ཆིངས་བཟོ་མི། noun negotiator  
ཆིངས་ཡིག noun compact, 
memorandum, treaty, pact, 
agreement, bond, contract 
ཆིད་ཆིད། excl. hey 
ཆིབས། noun  riding 
horse  
ཆིབས་སྐྱོད། noun  ཕེབས་སྐྱོད། 
 visit 
ཆིབས་ཁ། noun  

direction of visit 
ཆིབས་གྲལ། noun cavalcade, 
state, procession 
ཆིབས་སྒ། noun  saddle 
ཆིབས་རྟ། noun  riding 
horse 
ཆིབས་དཔོན། noun  head 
groom, in charge of horse 
ཆིབས་བཞོནམ། noun  

traditional title for the lowest 
ranked officer (not in vogue) 
ཆིལ་སྒྲ། noun patter 
ཆུ། noun 1 fluid, water, liquid 
(གཤེར་རིགས།)  ཆབ།  
མེ། 2  urine, pee, piss (དྲི་ཆུ།) 
ཆུ་ཀ་ཀུ་རུ། noun Asian pumpkin, 
cucurbita ficifolia  
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ཆུ་དཀར་མེ་ཏོག noun foxglove 
ཆུ་བཀག་ར། noun dam 
ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ། noun water supply, 
water distribution 
ཆུ་རྐ། noun  ཆུ་འགོ། water 
source, spring, fountain 
ཆུ་རྐ་་ས་ཁོངས། noun catchment 
area, watershed 
ཆུ་སྐད། noun sound of water 
ཆུ་སྐམ། noun dehydration 
ཆུ་སྐམ་ནད། noun dehydration 
ཆུ་སྐལ། noun share of water, 
schedule of water use 
ཆུ་སྐྱར། noun coot, gull 
ཆུ་སྐྱེས། noun lotus  
ཆུ་སྐྱོགས། noun ladle for drawing 
water 
ཆུ་སྐྱོར། noun water fountain 
ཆུ་ཁབ། noun water syringe 
ཆུ་ཁམས། noun water element 
ཆུ་ཁ་་བཙོག་པ། noun scum 
ཆུ་ཁ་་ཚད་རྟགས། noun tidemark 
ཆུ་ཁེབས། noun valance 
ཆུ་ཁོག་ཁོ། adj. bedraggled, 
watery, juicy, sodden, soggy 
ཆུ་ཁོལ་ཁོལཝ། noun boiled water 
ཆུ་ཁྱབ་ས་ཁོངས། noun catchment 
area 

ཆུ་འཁོར། noun pump, water-
mill, waterwheel 
ཆུ་འཁོར་མ་ཎི། noun prayer wheel 
ཆུ་འཁོལ་ཚད། noun boiling point 
of water 
ཆུ་འཁྱུ་མི། noun washer 
ཆུ་འཁྱུ་ས། noun  ཁྲུས་ཁང་། 
washroom, bathroom 
ཆུ་འཁྱེག་གྱང་ཚད། noun freezing 
point 
ཆུ་གོན། noun watermelon 
ཆུ་གླང༌། noun wild water buffalo, 
Asian buffalo, Asiatic buffalo, 
Bubalus arnee 
ཆུ་གློག noun hydroelectricity, 
water power 
ཆུ་བགོ་ས། noun water 
distribution point 
ཆུ་འགག noun floodgate 
ཆུ་འགེགས། noun gate 
ཆུ་འགོ། noun  ཆུ་རྐ། 
upstream 
ཆུ་འགྲམ། noun ashore, bank, 
strand, riverside 
ཆུ་འགྲམ་ཞིང་ཁ། noun water 
meadow 
ཆུ་འགྲུལ། noun paddle 
ཆུ་རྒུན་འབྲུམ། noun grape 
ཆུ་རྒུན་འབྲུམ་ཤིང༌། noun vine 
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ཆུ་རྒྱུན། noun water flow 
ཆུ་སྒྲ། noun babble, splash 
ཆུ་ངོགས། noun ashore 
ཆུ་ཆུང༌། noun  ཆུ་ཆེན། burn, 
rivulet, brook 
ཆུ་ཆུང་ཀུ། noun stream 
ཆུ་ཆེན། noun  ཆུ་ཆུང༌། river 
ཆུ་ཆོབ་ཆོ། adj. juicy 
ཆུ་མཇུག་ས་ཁོངས། noun 

downstream 
ཆུ་གཉེར། noun 1 ripple (རླབས།) 
2  water incharge (བདག་འཛིན་པ།) 
ཆུ་སྙིགས། noun silt 
ཆུ་ཏོག noun tap 
ཆུ་གཏིང་མེད་ས། noun ford, 
shallow 
ཆུ་གཏེར། noun  རྒྱ་མཚོ། 
ocean 
ཆུ་གཏོར། noun water-offering 
ritual (ཆུ༌མཆོད།) verb (fut., pst., 

prs., imp.) splash (འཐོར༌བ།) 
ཆུ་གཏོར་ཆས། noun sprinkler 
ཆུ་སྟན། noun diaper 
ཆུ་སྟར་གོ། noun water chestnut 
ཆུ་སྟོབས། noun water cannon 
ཆུ་བརྟག noun urine specimen 
ཆུ་བརྟག་མཁས་མཆོག noun 

urologist 

ཆུ་བརྟག་རིག་པ། noun urology 
ཆུ་ཐག་ཆོདཔ། adj. 1 well-cooked, 
well-prepared (ཚོ་ཚོཔ།) 
2  experienced (ཉམས་མོང་ཅན།) 
ཆུ་ཐིགས། noun water-drop 
ཆུ་ཐུབ། noun waterproof, water-
resistant 
ཆུ་ཐུབ་ཅན། adj. watertight 
ཆུ་ཐོག་སྐྱེལ་འདྲེན། noun sea 
transport 
ཆུ་མཐའ། noun ashore, bank, 
strand, riverside 
ཆུ་མཐ་་ཁྲོམ། noun riverfront 
ཆུ་མཐ་་རྩིགཔ། noun 

embankment 
ཆུ་མཐ་་ལམ། noun front 
ཆུ་མཐ་་ས་ཁོངས། noun front 
ཆུ་མཐ་་ས་ཞིང༌། noun water 
meadow 
ཆུ་འཐག noun flourmill, mill, 
watermill 
ཆུ་འཐག་མཁནམ། noun miller 
ཆུ་འཐག་རོྡ། noun millstone 
ཆུ་འཐེན་འཕྲུལ་འཁོར། noun pump 
ཆུ་འཐེན་འཕྲུལ་ཆས། noun water 
pump 
ཆུ་འཐོར། noun water fountain 
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ཆུ་དུང༌། noun hydrant, pipe, 
hosepipe, plumbing 
ཆུ་དུང་བཅོ་མི། noun plumber 
ཆུ་དུང་ཆུ། noun tap water 
ཆུ་དུང་བཙུགས་མི། noun plumber 
ཆུ་དུང་ཨམ། noun water main 
ཆུ་དོང༌། noun artesian well, well, 
trench 
ཆུ་དོང་ཁ། noun drain 
ཆུ་དྲེག noun scum 
ཆུ་དྲེག་དཀརཔོ། noun lime scale  
ཆུ་དམ། noun canteen, jug, jerry 
can 
ཆུ་གདན། noun layette, water bed 
ཆུ་མདའ། noun pump, water gun 
ཆུ་འདྲེན། noun irrigation 
ཆུ་འདྲེན་ཝ་ཟམ། noun aqueduct 
ཆུ་རྡོ། noun pebble, shingle 
ཆུ་ལྡན། adj. aqueous 
ཆུ་ནད། noun water-borne 
disease 
ཆུ་སྣོད། noun 1 cyst (ཆུ་ཆགས་ས།) 
2  water vessel, water 
container, pitcher, vat (ཧོད།) 
ཆུ་དཔྱད་རིག་པ། noun hydrology  
ཆུ་ཕག noun hippopotamus  
ཆུ་ཕྲན། noun rivulet, brook, 
stream, creek, rill 

ཆུ་འཕྱུར། noun vortex 
ཆུ་བུར། noun blister, bubble 
ཆུ་བ། noun generic name for 
birds living or depending on 
water and sea 
ཆུ་བ་དཀརམོ། noun stork 
ཆུ་བ་རྐང་རིང༌། noun wader 
ཆུ་བ་མཆུ་རིང་། noun kingfisher 
ཆུ་བ་གནགམོ། noun cormorant 
ཆུ་བ་དམརམ།ོ noun flamingo 
ཆུ་བག noun barrage, 
embankment, levee, dam, sea 
wall, dyke, dike, weir 
ཆུ་བ་་ལུད། noun guano 
ཆུ་བྱི་ཙི། noun water rat, water 
vole 
ཆུ་བྲེས་བྲེསཔ། noun swollen, 
torrent 
ཆུ་བར་གླིང༌། noun holm  
ཆུ་བར་ས་ཆ། noun holm  
ཆུ་འབབ་ས། noun catchment area 
ཆུ་འབབ་ས་གནས། noun watershed 
ཆུ་འབོ་སྒྲ། noun splash 
ཆུ་སྦུལ། noun water snake 
ཆུ་མིག noun spring, water 
source 
ཆུ་མིག་ཆུ། noun mineral water 
ཆུ་མོ་གངྒཱ། noun Ganges 
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ཆུ་སད། noun downstream  
ཆུ་ཙག noun filter, strainer, 
sieve 
ཆུ་བཙོ་ཚོདམ། noun casserole 
ཆུ་བཙོག་བསག་རྫིང༌། noun lagoon  
ཆུ་་ལ། noun swim, plunge 
ཆུ་་ལ་ཁང༌། noun baths, 
swimming pool 
ཆུ་་ལ་གྱོན་ཆས། noun bathers, 
swimming bath 
ཆུ་་ལ་བསྡུས་པ། noun dip 
ཆུ་་ལ་ཕོ་ཆས། noun trunks 
ཆུ་་ལ་རྫིང༌། noun pool, 
swimming pool 
ཆུ་ཚ་ཏོམ། noun  ཆུ་ཚན། hot 
water 
ཆུ་ཚད། noun volume, 
measurement of water level 
ཆུ་ཚན། noun  ཆུ་ཚ་ཏོམ། hot 
water 
ཆུ་ཚན་སྐོལ་ཧོད། noun samovar 
ཆུ་ཚན་རྒྱ་རྫི། noun  དྲོད་ཟོམ། 
geyser 
ཆུ་ཚན་དུང་ཅུང་ཚ་ཤབ། noun jacket  
ཆུ་ཚན་བཤུར་རྨ། noun scald 
ཆུ་ཚོད། noun hour, time, o’clock 
ཆུ་ཚོད་ཀཝ། noun clock tower 

ཆུ་ཚོད་འཁོར་ལོ། noun  ཕྱག་
ཚོད། clock, watch, wristwatch 
ཆུ་ཚོད་འཁོར་ལོ་བཅོ་མི། noun 

watchmaker 
ཆུ་ཚོད་འཁོར་ལོ་བཟོ་མི། noun 

watchmaker 
ཆུ་ཚོད་འཁོར་ལོའི་ཐགཔ། noun 

watch strap 
ཆུ་ཚོད་འཁོར་ལོའི་གདོང༌། noun dial 
ཆུ་ཚོད་བརྡ་ཤིང་། noun hour hand  
ཆུ་ཚོད་དཔྱངས་རྡོ། noun pendulum 
ཆུ་ཚོད་ཕྱེད། noun half an hour, 
thirty minutes 
ཆུ་ཚོད་ལག་མདའ། noun hour hand  
ཆུ་ཚོན། noun watercolour 
ཆུ་ཚྭ་ཁུ། noun brine 
ཆུ་མཛོད། noun cistern, reservoir, 
water tank, plumbing, vat  
ཆུ་མཛོད་ཀཝ། noun water tower 
ཆུ་འཛིན། noun nimbus  
ཆུ་འཛོམས། noun confluence 
ཆུ་འཛོམས་ས། noun confluence 
ཆུ་རབ་འདམ་རབ། noun swamp 
ཆུ་རྫིང༌། noun pond, pool, 
reservoir, lagoon 
ཆུ་ཞིང༌། noun  སྐམ་ཞིང་། 
paddy field, wet land 
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ཆུ་གཞོང༌། noun tub, sink, wash-
basin 
ཆུ་ཟངས། noun cistern, tub, vat 
ཆུ་ཟིམ། noun shower, spatter, 
spray 
ཆུ་ཟོམ། noun ewer 
ཆུ་གཟར། noun water butt, 
traditional water-tap 
ཆུ་གཟར་མགུ་ཏོ། noun gargoyle 
ཆུ་འོག noun river bed, 
underwater 
ཆུ་འོག་ལམ། noun tunnel 
ཆུ་ཡུར། noun canal, channel, 
flume, gully, gutter, ditch 
ཆུ་གཡུར། noun  གཡུར་བ། 
canal, channel, flume, gully, 
gutter, ditch 
ཆུ་རག noun flourmill, mill 
ཆུ་རག་མཁནམ། noun miller 
ཆུ་རབ། noun shallow  
ཆུ་རིལ་རྡོ། noun shingle, pebble 
ཆུ་རིལ་རྩེདམོ། noun water polo 
ཆུ་རིས། noun furrow, 
watermark, undulation 
ཆུ་རིས་ཅནམ། noun sword sheath 
made with water pattern 
ཆུ་རུད། noun flash flood, flood, 
inundation 

ཆུ་རུད་བཀག་དམ། noun flood 
control 
ཆུ་རུད་སོམ། noun deluge 
ཆུ་རླབས། noun sheet, wave, 
ripple, race 
ཆུ་རླུང༌། noun hydrogen  
ཆུ་རླུང་རས་བམ། noun hydrogen 
bomb  
ཆུ་ལམ། noun drain, river course, 
sea route, waterway, gully, 
gutter 
ཆུ་ལོ། noun rhubarb 
ཆུ ་ཤུགས། noun water power, 
water current, force 
ཆུ་ཤུགས་གཏོར་དུང༌། noun hydrant  
ཆུ་ཤེལ། noun crystal 
ཆུ་ཤོག noun plastic 
ཆུ་གཤམ། noun river bed 
ཆུ་གཤམ་སེལ་འཕྲུལ། noun dredger 
ཆུ་བཤལ། noun flush, wash, 
shower, rinse 
ཆུ་ས་འདམ་ས། noun waterlogged 
ཆུ་སེར། noun pus, serum, lymph, 
ichor, gleet  
ཆུ་སྲིན། noun crocodile 
ཆུ་སྲིན་ཁ་རིང་། noun alligator 
ཆུ་བསགས། noun cyst 
ཆུ་བསགས་ལྒང་ཕུ། noun cyst 
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ཆུ་བསིལ་འཕྲུལ་ཆས། noun water 
cooler 
ཆུ་བསྲེ། noun dilution 
ཆུ་ཧས་ཧས། adj. watery 
ཆུ་ལྷམ། noun wellingtons, 
gumboots, galoshes, rubber 
boot, wader 
ཆུང་། adj.  ཆེ། སོམ། small, 
little, tiny, young, micro, 
breath, crumb, diminutive, 
gentle, fractional, glimmer, 
infinitesimal, insubstantial, 
itty-bitty, jot, light, minor, 
minute, nominal, shred, 
slender, slight, slim, spark, 
paltry, paucity, petty, ray, 
undersized, skimpy, mini-  
ཆུང་ཀུ་་བསྒང༌། adv. infancy 
ཆུང་གྲོགས། noun childhood 
friend 
ཆུང་འགྱུར། noun shrinkage 
ཆུང་ཆུང༌། adj. scanty 
ཆུང་གཉེན། noun child marriage 
ཆུང་སྟོབས་ཅན། adj. compact 
ཆུང་མཐའ། noun minimal 
ཆུང་ནུས་ཅན། adj. compact 
ཆུང་བ། adj. low, junior, small 
ཆུང་མི། noun lesser  
ཆུང་རོགས། noun microcosm 

ཆུང་རིམ། noun  གཞི་རིམ། 
junior, small level, small stage, 
small-scale 
ཆུང་ཤོས། adj.  གཞོན་ཤོས། 
youngest, smallest, junior, 
least, minimal, minimum 
ཆུང་སི་སི། adj. compact 
ཆུད་ཟད། noun drain, waste 
ཆུད་ཟད་གཏང་མི། noun waster 
ཆུད་ཟོད་མ་བཏང་བ། adj. 

economically 
ཆུད་ཟོས། noun waste, wastage 
ཆུན་པོ། noun bunch, tuft 
ཆུམ། noun  གསོལ་ཆུམ། rice 
ཆུམ་ཐུག noun rice porridge 
ཆུམ་དམརཔོ། noun red rice 
ཆུ་་ཀློང་འཁོར། noun vortex, 
whirlpool 
ཆུ་་རྐ་མགོ། noun main, water 
source, spring, fountain 
ཆུ་་ཁ་ཚད། noun water level 
ཆུ་་འཁོར་ལོ། noun waterwheel 
ཆུ་་བགོ་བཤའ། noun water 
distribution, share 
ཆུ་་འགྱམ་མ། noun waterside 
ཆུ་་རྒྱ་ཞེང་། noun width of water 
ཆུ་་ཇན་དུམ། noun ewer 
ཆུ་ ་གཉེར་མ། noun watermark 



ཆུ་་མཐའ་མ། 256 ཆེ་མཐོའི ་ཁྲིམས་འདུན། 

 256  

ཆུ་་མཐའ་མ། adj. ashore, 
waterside 
ཆུ་་མཐོ་ཚད། noun water level 
ཆུ་་དུང་ཅུང༌། noun siphon 
ཆུ་་རྦ་རླབས། noun wave 
ཆུ་་ལྦ་ག noun bubble, scum, 
water bubble, froth 
ཆུ་་ལྦུ་བ། noun bubble, scum, 
water bubble, froth 
ཆུ་་སན་རས། noun chlorine 
ཆུ་་གཡུར་བ། noun watercourse 
ཆུ་་ཨོ་ལོམ། noun whirlpool 
ཆུར་སྐྱོད། noun paddle 
ཆུར་འགྱུར། noun condensation 
ཆུར་སྒྱུར་ཡོ་ཆས། noun condenser 
ཆུར་མཆོང་། verb (fut., prs.) pst. 

མཆོངས། imp. མཆོངས། dive, 
plunge 
ཆུར་བརྟེན་གློག་མེ། noun 

hydroelectricity  
ཆུར་བརྟེན་འཕྲུལ་ཆ། noun 

hydraulic  
ཆུར་བརྟེན་འཕྲུལ་རིག noun 

hydraulics  
ཆུར་གནས། noun aquatic 
ཆུར་གནས་སྲོག་ཆགས། noun 

aquatic creatures 

ཆུར་གནས་སྲོག་ཆགས་ཁང༌། noun 

aquarium 
ཆུར་བྱིང༌། noun plunge 
ཆུར་སང༌། noun immersion 
ཆུར་བཙུགས། noun immersion 
ཆུར་འཛུལ། noun dive 
ཆེ། adj.  ཆུང་། great, large, 
big, senior, elder 
ཆེ་སྐྱེད། noun magnification 
ཆེ་སྐྱེད་འཕྲུལ་ཆས། noun magnifier 
ཆེ་སྐྱེད་ཤེལ། noun magnifying 
glass 
ཆེ་ཆུང་། adj. 1 big and small 
(སོམ་ཆུང་།) 2  size, proportions 
(རྒྱ་ཚད།) 
ཆེ་ཆུང་རན་ཏོག་ཏོ། adj. mid-sized, 
medium 
ཆེ་ཉམས། noun loftiness  
ཆེ་སྟོབས་ལྡན་པ། adj. thickset 
ཆེ་བསྟོད། noun honour, praise, 
ovation, honorary, honorific 
ཆེ་བསྟོད་ཅན། noun honourable, 
gracious 
ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས། noun 

High Court  
ཆེ་མཐོང་། noun dignity 
ཆེ་མཐོའི་ཁྲིམས་འདུན། noun High 
Court 
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ཆེ་མཐོའི་འགོ་དཔོན། noun high 
level officer, senior officer 
ཆེ་མཐོའི་གནས་རིམ། noun top-
level 
ཆེ་མཐོའི་དཔོན་ཁག་མཚན་གནས། 
noun grand 
ཆེ་དྲགས། adj. stupendous 
ཆེ་དྲགས་པ། adj. grandiose 
ཆེ་བ། adj. colossal, greatness, 
king-size, loftiness 
ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ། noun all 
ཆེ་ཚད། noun magnification 
ཆེ་ཚུལ། adj. largeness  
ཆེ་རིམ། noun top-level 
ཆེ་རིམ་ལས་འགུལ། noun 

megaproject 
ཆེ་རིམ་སོབ་གྲྭ། noun high school  
ཆེ་ཤེལ། noun magnifying glass 
ཆེ་ཤོས། adj. whopping, supreme, 
biggest, eldest, oldest, 
maximal 
ཆེ་ཧེང༌། adj. magnitude 
ཆེད་བཀོད། noun prescribe, 
specify 
ཆེད་མངག noun specific, 
consideration 
ཆེད་བསྔོ། noun dedication 

ཆེད་བརྗོད། noun ascription, 
foreword, attribution 
ཆེད་བསྟོད། noun glorification  
ཆེད་དུ། adv. sake, for 
ཆེད་གནོད། noun wanton 
ཆེད་དམིགས། noun design, 
detailed, intend, specify 
ཆེད་བ་མ། noun design 
ཆེད་བ་ོན། noun dedication, 
devotion 
ཆེན་པོ། adj.  ཆེན་མོ། big, 
great, huge, extreme, fabulous, 
deep, fatal, good, grand, 
grandiose, greatness, hulk, 
humongous, inestimable, 
intense, jumbo, king-size, 
large, largish, mammoth, 
massive, whopper 
ཆེར་འཁྲུག་བ་སོད། noun outrage 
ཆེས། adj. very much 
ཆེས་མཐོ། adj. higher, senior, 
supreme, very huge 
ཆེས་མཐོའི་འགོ་དཔོན། noun 

mandarin 
ཆེས་མཐོའི་ཤེས་ཡོན། noun 

doctorate 
ཆེས་དྲགས་པ། adj. extortionate 
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ཆོ་ག noun  གསུང་ཆོག 
religious performance, ritual, 
rite, liturgical procedure 
ཆོ་གཔ། noun one who performs 
religious rites 
ཆོ་འཕྲུལ། noun  རྫུ་འཕྲུལ། 
miracles, miraculous 
performance 
ཆོ་མེད། adj. fudge 
ཆོ་མེད་གཏམ། noun rubbish 
ཆོ་མེད་མི། noun rot 
ཆོག verb 1 can, may (རུང་བ།) 
2  allow, permit, approval, 
permission, allowable (གནང་བ།) 
ཆོག་གྲོལ། noun sanction, 
permission 
ཆོག་སྒྲིག་ཁོག་ཁོ། adj. 

ceremonious, stylish, glossy 
ཆོག་སྒྲིག་ཅན། adj. ceremonious 
ཆོག་ཆོ། adv. readily, ready 
ཆོག་མཆན་མེད་པ། adj. illicit 
ཆོག་ཐམ། noun licence, pass, 
permit 
ཆོག་ཐམ་ཅན། adj. licensed  
ཆོག་ཐམ་འཆང་མི། noun licensee  
ཆོག་ཐམ་གནང་མི། noun licensor  
ཆོག་ཐམ་ཡོད་མི། noun licensee, 
licentiate 

ཆོག་ཐམ་ཨང་། noun permit 
number, license number 
ཆོག་པ་་གནང་བ། noun 

green light, authorization 
ཆོག་ཚད། noun bounds 
ཆོག་ཡིག་གནང་བ། noun 

authorization 
ཆོག་ཤེས། noun contentment, 
satisfaction 
ཆོག་ཤེས་ཅན། adj. contented 
ཆོག་ཤེས་མེདཔ། adj. discontented 
ཆོད། verb (fut., prs., pst., imp.) 

decide, determine, confirm 
ཆོད་གཏམ། noun assertion 
ཆོད་མདའ། noun match point  
ཆོད་ཡིག noun convention 
ཆོབ་ཆོ། adj. watery 
ཆོམ་རྐུན། noun robber, bandit, 
thief 
ཆོས། noun 1 dharma, religion 
(དམ་ཆོས།)  གསུང་ཆོས། 
2  phenomena (ཤེས་བ།) 
ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལ།ོ noun dharma 
chakra, wheel of dharma 
ཆོས་ཀྱི་གླེགས་བམ། noun volume 
of scriptures 
ཆོས་ཀྱི་ཉེ་རིང་། noun sectarianism 
ཆོས་ཀྱི་་་བ། noun religious 
principle, philosophy 
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ཆོས་ཀྱི་དཔེ་ཆ། noun religious 
texts 
ཆོས་ཀྱི་ཕྱོགས་རིས། noun 

sectarianism 
ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པ། noun religious 
offering, religious gift, charity 
ཆོས་ཀྱི་མཛད་སྒོ། noun service 
ཆོས་ཀྱི་བཤད་པ། noun religious 
discourse 
ཆོས་དཀོན་མཆོག noun the 
precious dharma, one of the 
Triple Gem 
ཆོས་སྐད། noun classical 
language in which Himalayan 
Buddhism is written, dharma 
language 
ཆོས་སྐུ། noun dharmakaya, the 
ultimate body of Buddha 
ཆོས་སྐྱོང་། noun dharma protector  
ཆོས་ཁང༌། noun sanctuary, shrine 
ཆོས་ཁྲི། noun religious throne 
ཆོས་ཁྲིམས། noun religious 
ethics, spiritual rules 
ཆོས་འཁོར། noun religious 
teaching, sermon, dharma 
chakra, dharma wheel 
ཆོས་གོས། noun religious robe, 
garment, monastic robe, cope 
ཆོས་གྲགས། noun religious fame  

ཆོས་གྲོགས། noun spiritual friend, 
dharma friend, classmate, 
schoolmate 
ཆོས་གླུ། noun hymn, psalm 
ཆོས་རྒྱལ། noun religious king, 
dharma raja 
ཆོས་རྒྱུགས། noun examination, 
test 
ཆོས་རྒྱུགས་བཀོད་ཚོགས། noun 

board of examination 
ཆོས་རྒྱུགས་་་རྟོག noun 

invigilation 
ཆོས་རྒྱུགས་་་རྟོག་པ། noun 

invigilator, proctor 
ཆོས་རྒྱུགས་དོ་དམ་པ། noun 

invigilator, proctor 
ཆོས་རྒྱུགས་གནས་ཚད་བརྟག་དཔྱད། 
noun moderation 
ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་མི། noun examiner 
ཆོས་རྒྱུན། noun continuity of 
religion 
ཆོས་སྒོར་ཞུགས་མི། noun religious 
personality 
ཆོས་སྒྲ། noun religious sound, 
religious teaching 
ཆོས་བརྒྱུད། noun religious 
tradition, lineage 
ཆོས་རྔ། noun religious drum 
ཆོས་རྗེ། noun lord of religion 



ཆོས་ཉིད། 260 ཆོས་མེད། 

 260  

ཆོས་ཉིད། noun ultimate nature, 
essence 
ཆོས་ཉིད་སྨྲ་བ། noun ontologist  
ཆོས་ཉིད་རིག་པ། noun ontology  
ཆོས་གཏམ། noun parable 
ཆོས་གཏེར། noun religious 
treasure 
ཆོས་ཐུན། noun period for 
religious study, period 
ཆོས་དད། noun religion 
ཆོས་དད་ཅན། adj. religious 
ཆོས་དད་མེད་མི། noun pagan 
ཆོས་དར། verb (fut., prs., pst.) 

flourishing, spread of religion 
ཆོས་དོན། noun religious matter 
ཆོས་དོན་སྐུ་ཚབ། noun legate  
ཆོས་དོན་སྡེ་ཚོགས། noun mission 
ཆོས་དོན་ལཱ་འབད་མི། noun 

missionary 
ཆོས་དྲིལ། noun religious bell 
ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། noun religion 
and culture 
ཆོས་ལྡན། noun religious, 
spiritual 
ཆོས་སྡེ། noun religious 
community 
ཆོས་སྡེ་་མངའ་ཁུལ། noun parish 

ཆོས་སྡེ་་བདག་སྐྱོང་པ། noun parish 
clerk 
ཆོས་དཔོན། noun pastor 
ཆོས་སོད། noun religious 
conduct, religious activity 
ཆོས་སོད་དཔེ་དེབ། noun prayer 
book 
ཆོས་ཕྱོགས། noun ecclesiastical, 
spiritual, spiritual community 
ཆོས་ཕྱོགས་མཛད་སྒོ། noun rite, 
ritual 
ཆོས་བློན། noun religious 
minister 
ཆོས་དབྱིངས། noun expanse of 
reality 
ཆོས་འབད་མི། noun religious 
practitioner, clergy, priest 
ཆོས་འབྱུང་། noun history of 
religion 
ཆོས་འབྲེལ། noun religious affairs 
ཆོས་འབྲེལ་མཛད་སྒོ། noun 

religious ceremony, function 
ཆོས་སྦྱིན། noun religious 
offering, religious gift, charity 
ཆོས་མིན། adj. irreligion, 
profane, worldly 
ཆོས་མིན་རིང་ལུགས། noun 

secularism 
ཆོས་མེད། adj. heathen  
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ཆོས་ཚན། noun course, subject, 
lesson, syllabus, study 
ཆོས་ཚན་འགོ་འཛིན། noun dean 
ཆོས་ཚན་སྣ་མང༌། noun multi-
disciplinary 
ཆོས་ཚན་དཔེ་ཐོ། noun 

bibliography 
ཆོས་ཚན་གཙོ་བོ། noun major 
ཆོས་ཚན་གཙོ་བོ་ལྷབ་མི། noun 

major 
ཆོས་ཚན་་་གཞུང༌། noun syllabus 
ཆོས་ཚན་ལས་ཁུངས། noun 

department 
ཆོས་ཚན་སོབ་དཔོན། noun subject 
teacher 
ཆོས་ཚིག noun religious term 
ཆོས་ཚིགས། noun Dharma 
propagation centre 
ཆོས་ཚོགས། noun religious 
association, dharma centre 
ཆོས་མཛོད། noun religious 
treasury 
ཆོས་རོང་། noun religious fort 
ཆོས་གཞས། noun religious song 
ཆོས་གཞིས། noun abbacy 
ཆོས་ཡོན་ཏན། noun education, 
knowledge 
ཆོས་ལམ། noun religious path 

ཆོས་ལུགས། noun faith, sect, 
system, order, religion 
ཆོས་ལུགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག noun 

theology 
ཆོས་ལུགས་བསྒྱུར་བཅོས། noun 

conversion 
ཆོས་ལུགས་བརྗེ་སྒྱུར། noun 

proselytism 
ཆོས་ལུགས་བརྗེ་སོར། noun 

proselytism 
ཆོས་ལུགས་མཐུན་མིན། noun 

schism 
ཆོས་ལུགས་སྤེལ་མི། noun 

missionary 
ཆོས་ལུགས་རིག་པ། noun theology 
ཆོས་ལུགས་སོར་མི། noun convert 
ཆོས་ལུགས་སོབ་སྦྱོང་པ། noun 

theologian 
ཆོས་ལུང༌། noun oral transmission 
ཆོས་ལོག noun heresy  
ཆོས་བཤད། noun discourse, 
sermon 
ཆོས་བཤད་མི། noun preacher 
ཆོས་སེམས། noun piety, religious 
mind, religiousness, piousness 
ཆོས་སེམས་ཅན། adj. religious, 
pietist 
ཆོས་སེམས་ཆེ་ཏོག་ཏོ། adj. pious 
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ཆོས་སྲིད། noun religion and 
politics, spiritual and secular 
ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས། noun 

spiritual and secular system, 
dual system 
ཆོས་སྲུང༌། noun deity, dharma 
protector, guardian of the 
doctrine, guardian deity 
ཆོས་གསུང༌། verb (fut., prs.) pst. 

གསུངས། imp. གསུངས། teaching 
ཆོསཔ། noun religious 
practitioner, clergy, priest 
མཆན། noun annotation, remark, 
comment, footnote, note, 
postscript  
མཆན་བཀོད། noun notice  
མཆན་ཁུང་། noun armpit 
མཆན་གྱི་བུ། noun true son 
མཆན་འགྲེལ། noun annotation, 
explanation, description, 
commentary 
མཆན་འགྲེལ་ཅན། adj. annotative 
མཆན་བཏགས་མི། noun annotator 
མཆན་ཡིག noun annotation 
མཆན་ཡིག་བཀོད་མི། noun 

annotator 
མཆན་ཡིག་བཏབ་མི། noun 

annotator 

མཆིན་ནད། noun cirrhosis, liver 
disease 
མཆིན་པ། noun liver  
མཆིན་ཚད། noun hepatitis  
མཆིནམ། noun liver  
མཆུ། noun lip  
མཆུ་ཉ། noun pike 
མཆུ་ཙོག་ཙོ། adj. pout 
མཆུ་ལད། noun lip-sync  
མཆེ་བ། noun canine tooth, tusk, 
fang 
མཆེ་བ་ཅན། adj. canine 
མཆེད། verb (fut., prs., pst.) 

spread 
མཆེད་གྲོགས། noun intimate 
friend 
མཆེད་སྤུན་བརྩེ་གདུང༌། noun 

relationship 
མཆེཝ། noun tusk, fang, canine 
མཆེཝ་ཅནམ། adj. rodent 
མཆོ་ཏོ། noun beak, bill, cock, 
spout, tap 
མཆོ་ཏོ་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) peck 
མཆོ་ཏོ་རྐྱབ་མི། noun pecker 
མཆོག adj. excellent, best, 
venerable, superior 
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མཆོག་གྱུར། noun classic, 
distinction, excellence, gem, 
nobility, reverend, ultimate, 
world-beater 
མཆོག་གྱུར་རྩེ་མ།ོ noun acme 
མཆོག་གྱུར་ལག་་ལ། noun 

masterpiece 
མཆོག་གྱུར་ལག་ཤུལ། noun 

masterwork 
མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ། adj. brilliant, 
extraordinary, fabulously, 
fantastic, magnificent, 
outstanding, par excellence, 
tip-top, world-class 
མཆོང་། verb (fut., prs.) pst. 

མཆོངས། imp. མཆོངས། jump, 
hop, dive, fling, leap, skip 
མཆོང་རྒྱུག noun hurdle, hurdling 
མཆོང་རྒྱུག་རྐྱབ་མི། noun hurdler  
མཆོང་རྒྱུག་དཔུང་རྡོ། noun shot-put 
involving run and throw  
མཆོང་ཐག noun skipping rope 
མཆོང་གདང༌། noun fence, hurdle 
མཆོང་གདན། noun springboard 
མཆོང་གདུགས། noun parachute 
མཆོང་གདུགས་སོད་མི། noun 

parachutist 
མཆོང་གདུགས་དམག་མི། noun 

paratrooper 

མཆོང་མི། noun jumper  
མཆོང་་ལ། noun jumping skill 
མཆོང་རྩེད། noun hopscotch  
མཆོང་ལོག noun bounce 
མཆོད། verb (fut., prs., pst., 

imp.) offer  
མཆོད་ཀོང་། noun lamp, butter 
lamp 
མཆོད་ཁང་། noun prayer room, 
altar 
མཆོད་ཁྲི། noun offering stand, 
offering table, altar 
མཆོད་མགུར། noun voluntary 
མཆོད་ཆས། noun religious 
objects 
མཆོད་ཆས་མཛོད་ཁང་། noun 

sacristy 
མཆོད་ཆས་བཞག་ཁང༌། noun vestry 
མཆོད་མཇལ། noun visit temples 
and make offerings 
མཆོད་བརྗོད། noun invocation, 
praise, expression of worship, 
salutation 
མཆོད་ཏིང་། noun bowls, cups for 
offering water 
མཆོད་རྟེན། noun stupa 
མཆོད་བསྟོད། noun offerings and 
praises 
མཆོད་པ། noun religious offering 
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མཆོད་དཔོན། noun in-charge, 
master of offerings 
མཆོད་སྦྱིན། noun offering  
མཆོད་མེ། noun butter lamp 
མཆོད་རས། noun offering 
objects, articles offered to 
deities 
མཆོད་རོལ། noun voluntary 
མཆོད་བཤམ། noun altar, shrine 
room 
མཆོདཔ། noun religious offering, 
water offering  
མཆོར་གོས། noun fancy dress 
འཆང་སོད། noun use 
འཆང་བ། verb (fut., prs., pst.) 

hold, possess, bear 
འཆང་མི། noun bearer, holder 
འཆད་ཉན། noun teaching and 
learning 
འཆད་་ོད་་ོམ་གསུམ། noun teach, 
debate and compose 
འཆམ། pst. འཆམས།  འཁོན། 
noun dance, mask dance (ཟློས་
གར།)  སྐུ་འཆམ། verb (fut., 

prs., imp.) get along, be 
friendly, reconcile, bond (མཐུན་
པ།) 

འཆམ་ཁ། noun arbitration, 
mediation, settlement, 
reconciliation 
འཆམ་ཁ་བཟོ་མི། noun arbitrator, 
mediator, peacemaker, 
moderator 
འཆམ་ཁང་། noun green room 
འཆམ་གོ། noun costume for 
mask dance 
འཆམ་ཆས། noun mask dance 
items 
འཆམ་མཇུག noun  འཆམ་དཔོན། 
last mask dancer  
འཆམ་ཏོག་ཏ།ོ adj. friendly, 
intimate, close, nice, open-
hearted, social, expansive 
འཆམ་མཐུན། noun  འཆམ་
མཐུནམ། intimacy, friendly, 
close 
འཆམ་འཐུ། noun co-opt 
འཆམ་པ། noun dancer 
འཆམ་དཔནོ། noun  འཆམ་
དཔོན། senior dance master 
འཆམ་ཤོས། adj. chummy, most 
friendly, closest, intimate, 
close 
འཆར། verb (fut., prs., pst.) 

appear, rise, occur, seem, see, 
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gush, entertain, deduce, 
idealize, infer 
འཆར་བཀོད། noun projection, 
framework, planning 
འཆར་འགོད། noun projection, 
framework, planning 
འཆར་སྒོ། noun speculation, 
reflector 
འཆར་སྒྲུང༌། noun romance 
འཆར་སྒྲོག noun divulge 
འཆར་དངུལ། noun budget, outlay 
འཆར་དངུལ་བསྐྱར་སྒྲིག noun 

budget re-appropriation 
འཆར་དངུལ་བསྐྱར་ཞིབ། noun 

budget review 
འཆར་དངུལ་སོད་བཞག noun 

appropriation 
འཆར་དོན། noun direction 
འཆར་སྣང༌། noun conception, 
vision, opinion, construct, 
idea, construction, image, 
impression, scenario, 
phantasm, speculation, 
sentiment, picture 
འཆར་སྣང་ཅན། adj. reflective 
འཆར་རྩིས། noun budget estimate 
འཆར་་ོམ། noun imaginary 
composition, fiction  

འཆར་གཞི། noun scheme, plan, 
strategy, vision 
འཆར་གཞི་ངན་པ། noun 

machinations 
འཆར་གཞི་་ོམ་མི། noun 

mastermind 
འཆར་གཞི་བ་མ་མི། noun planner 
འཆར་གཞི་ཨམ། noun master plan 
འཆར་གཟུགས། noun scenario, 
image 
འཆར་རིས་འབྲི་མི། noun draftsman 
འཆར་སྲུང་། noun romance 
འཆལ། verb (fut., prs., pst.) 

loose character 
འཆལ་དཀྲོག noun sexual 
harassment 
འཆལ་འཆོལ། adj. hysterical  
འཆལ་ཏོ་མ། noun bawdy, harlot, 
slut, sex maniac, goer, whore 
འཆལ་ཏོ་ལ། noun lady-killer, 
promiscuous man, adulterer, 
lascivious, lecher, lecherous, 
libertine, sex maniac, 
philanderer, womanizing 
འཆལ་གཏམ། noun gossip 
འཆལ་པོའི་སོད་པ། noun 

philandering 
འཆལ་སོད། noun immorality, 
indecency, immoral, earthy 
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འཆལ་སོད་ཅན། adj. debauchery, 
kinky, libertine, licentious 
འཆལ་སོད་སྟོན་མོ། noun orgy 
འཆལ་སོད་ལྡན་མི། noun pervert 
འཆལ་སོད་པ། noun pervert 
འཆལ་སོད་སོ་འཕེལ། noun orgy 
འཆལ་སོད་མོ། noun bawdy, 
harlot, slut, sex maniac, goer, 
whore 
འཆལ་བཙོག noun obscenity  
འཆལ་ལ་འཆོལ་ལོ། adj. delirious, 
crazy, insane, lunatic, 
deranged 
འཆི་ཁ་་གནས་སྐབས། noun in 
extremis 
འཆི་མགུར། noun dirge 
འཆི་རྟགས། noun sign of death 
འཆི་བརྟག་དྲུང་འཚོ། noun medical 
examiner 
འཆི་བདག noun lord of death 
འཆི་བ། noun dead, death, 
demise, end, loss, quietus 
འཆི་བ་མི་རྟག་པ། noun 

impermanence, uncertainty 
འཆི་བླུ། noun ritual performed to 
avert impending death, 
payment of ransom  
འཆི་མེད། noun immortal, 
deathless  

འཆི་མེད་ཟས། noun ambrosia 
འཆི་མེད་རང་བཞིན། noun eternity 
འཆིང་བ། noun bondage, tie, 
bond 
འཆིབ། verb (fut., prs., pst.) imp. 

ཆིབས།  ride  
འཆོལ། verb (fut., prs., pst.) 

madness, gaga 
འཆོལ་རྟགས། noun lunacy  
འཆོལ་ནད། noun psychosis, 
rabidity, rabies 
འཆོལ་ནད་ཅན། adj. rabid 
འཆོལ་སོད། noun madness 
འཆོལ་་། noun lunacy  
འཆོལ་་་ཅན། noun cuckoo 
འཆོལ་ལོ། noun insanity, lunatic, 
madman, nut, screwball, 
psychopath 
འཆོལ་ལོམོ། noun madwoman 
འཆོལ་ལོའི་སན་ཁང༌། noun 

madhouse 
འཆོས་བཏགས་འགྲེལ་བཤད། noun 

caricature 
འཆོས་བཏགས་རི་མ།ོ noun 

caricature 
འཆོས་བཏགས་རིག་་ལ། noun 

caricature
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༼ཇ༽ 
ཇ། noun 1 the 7th letter of the 
Dzongkha alphabet (གསལ་བྱེད།) 
2  tea (འཐུང་ནི་་རིགས་ཅིག)  
གསོལ་ཇ། 
ཇ་སྐོལ་སྣོད། noun percolator 
ཇ་ཁང༌། noun coffee house, tea 
stall, tea shop 
ཇ་ཁང་ཆུང་བ། noun café 
ཇ་ཁུག noun tea bag 
ཇ་ཁྲ། noun tea container made 
of wood 
ཇ་ཁྲུག noun a twirling stick, the 
churning piston, tea whisk 
ཇ་ཆང་། noun 1 tea and drinks 
(འཐུང་ནི་་རིགས།) 2  drink 
offered after tea (ཆང་གི་རིགས།) 
ཇ་ཆས་ཆ་ཚང༌། noun tea set 
ཇ་མཆོད། noun libation  
ཇ་ཐང་། noun black tea 
ཇ་ཐུན། noun teatime  
ཇ་ཐུམ། noun tea bag 
ཇ་ཐུར། noun teaspoon 
ཇ་དུས། noun teatime 
ཇ་དམ། noun flask, vacuum 
flask, Thermos flask, Thermos 
bottle 

ཇ་འདབ་ཧོ་སྐམ། noun green tea 
ཇ་སྣོད་ཆ་ཚན། noun tea set 
ཇ་པ་ཏི། noun tea leaf, tea 
ཇ་པཱན་ཀ་ཀུ་རུ། noun courgette 
ཇ་པཱན་གྱོན་ཆས། noun kimono 
ཇ་པཱན་ཏི་རུ། noun yen 
ཇ་པཱན་ནང་པ་་ཆོས་ལུགས། noun 

zen 
ཇ་པཱན་ལུས་རྩེད། noun karate 
ཇ་པཱན་ཨ་རག noun sake 
ཇ་ཕུད། noun the first tea 
offering 
ཇ་ཕོར། noun teacup 
ཇ་སག་ཅུང་། noun brick-shaped 
compressed blocks of tea 
leaves  
ཇ་མར། noun butter for tea 
ཇ་ཙག noun strainer 
ཇ་་མ། noun  བཞེས་་མ། 
snacks taken with tea 
ཇ་ཚན། noun tea set 
ཇ་ཚོང་ཁང༌། noun tea shop 
ཇ་མཚམས། noun coffee break, 
tea break 
ཇ་ར། noun teapot 
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ཇ་ར་སོམ། noun samovar 
ཇ་རིལ། noun tea leaf, tea ball 
ཇ་ཤིང་། noun tea plant 
ཇ་སྲུམ། noun churn 
ཇ་ཧོད་ཆ་ཚང་། noun tea set 
ཇག་བཅོམ། noun banditry, 
mugging 
ཇག་པ། noun bandit, robber, 
brigand, dacoit, freebooter 
ཇན་དུམ། noun wooden container 
for storing and serving alcohol 
ཇམ་སྦྱིས། noun canister, teapot, 
kettle 
ཇ་་མངར་རས། noun caffeine 
ཇི་་ར། adv. how  
ཇི་་ར་ཡང༌། adv. anyway, 
however 
ཇི་སྲིད། adv. until 
ཇི་ཨེམ་ཊི། noun 

Greenwich Mean Time (GMT) 
ཇིའུ་གི་ཆོས་ལུགས། noun Judaism  
ཇུ་ཏ། noun shoe 
ཇུ་ཏ་་ལྕེ། noun tongue 
ཇུ་རྩི། noun shoe polish 
ཇེ་སྐྱོ། adj. retroactive, 
deterioration 
ཇེ་ཉམས། adj. deterioration, 
retroactive 

ཇོ་ཁང་། noun a shrine-room for 
the Lord Buddha 
ཇོ་བདག noun owner, proprietor, 
ownership, master, mistress 
(མོ།) 
ཇོ་བདག་སྟོབས་ཆེན། noun baron, 
baronet 
ཇོ་བདག་སྟོབས་ཆེན་མ།ོ noun 

baroness 
ཇོ་བདག་ཡིག་ཆ། noun deed 
ཇོ་བོ། noun lord, master 
ཇོ་མོ། noun 1 noble lady (མོ་
མཆོག) 2  a female deity (ལྷ་མོ།) 
ཇོ་མོ་ལྷ་རི། noun name of a 
mountain 
མཇལ། verb (fut., prs., pst., 

imp.)  meet, see, watch 
མཇལ་ཁ། noun  1 audience 
(ཕྱག་དབང་།) 2  public display 
(མི་མང་འགྲེམས་སྟོན།) 
མཇལ་དར། noun  

ceremonial scarf, meeting scarf 
མཇལ་འཕྲད། noun  audience, 
meeting, engagement, salon, 
visit, courtesy call 
མཇལ་འཕྲད་ཁང༌། noun 

drawing room 
མཇལ་འཕྲད་ཞུ་མི། noun visitor 
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མཇུག noun  མགོ། bottom, 
final, foot, last, tail, tail end, 
end, last, conclusion 
མཇུག་གི་ལས་རིམ། noun 

swansong 
མཇུག་རྒྱན། noun tailpiece 
མཇུག་སྒྲིལ། noun dispose 
མཇུག་སྒྲོ། noun tail feather 
མཇུག་མཆན། noun footnote 
མཇུག་ཏོ། noun rudder 
མཇུག་གཏམ། noun epilogue 
མཇུག་ཐིག noun footer 
མཇུག་མཐའ། noun rearmost, 
terminal 
མཇུག་མཐའ་མཇུག noun finality 
མཇུག་དོན། noun conclusion, 
finality 
མཇུག་གདངས། noun cadenza 
མཇུག་རྡུམ། noun short tail 
མཇུག་སྡུད། noun close, closure, 
conclusion, ending, shake-out 
མཇུག་སོམ། noun closure 
མཇུག་བསྡུ། noun  འགོ་བཙུགས། 
completion, final, conclusion, 
end, culmination, death, 
dissolution, finish, termination, 
call off, cease, close, finalize, 
settle, stop, wind, demise 

མཇུག་བསྡུ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) finality, finish, 
complete 
མཇུག་བསྡུ་མེདཔ། adj. never-
ending, unending  
མཇུག་བསྡུ་་རྟེན་འབྲེལ། noun 

closing ceremony, concluding 
ceremony 
མཇུག་བསྡུ་་དུས་ཚོད། noun 

completion time 
མཇུག་འབྲས། noun upshot 
མཇུག་མ། noun tail 
མཇུག་མ་ཐོན་པ། adj. abortive 
མཇུག་མ་བསྡུ་བ། adj. 

inconclusive, uncompleted, 
unfinished, undone 
མཇུག་མེད་ས་རིགས། noun ape 
མཇུག་་ོམ། noun epilogue 
མཇུག་ཚིག noun auxiliary word, 
final word  
མཇུག་ཚིག་བསྐོར་་མོ། noun rhyme 
མཇུག་ཚིག་གཅིག་མཚུངས། noun 

rhyme 
མཇུག་བཞེས། noun dessert 
མཇུག་ར། adv. finally, last, lastly 
མཇུག་རླུང༌། noun tail wind 
མཇུག་ལས་མཇུག་སུ། adv. in 
future, in the long run 
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མཇུག་ལུ། adv. eventually, later 
on, future, in the end, last, 
ultimately 
མཇུག་ཤོག noun stub 
མཇུག་ཤོས་གསོལ་ར། noun booby 
prize 
མཇུག་ཨང་གཉིས་པམ། noun 

penultimate 
མཇུགམ། noun tail 
མཇེ། noun penis 
མཇེ་མགོའི་པགས་ཀོ། noun 

foreskin 
མཇེ་དང་སྟུ། noun genitals 
མཇེ་ལྤགས། noun foreskin 
འཇང་ལུད། noun haemorrhoids 
འཇང་ལུད་ནད། noun 

haemorrhoids, piles 
འཇབ་འགྲོ། noun stalk, prowl 
འཇབ་བཅོམ། noun ambush, 
guerrilla attack 
འཇབ་དམག noun guerrilla 
འཇབ་འཛིན། noun interception 
འཇམ། verb ease, subside (ཞི་བ།) 
 རྩུབ་པ། adj. easy, mild 
(དཀའ་ངལ་མེད་པ།)  
འཇམ་འཁོར། noun floppy disk 
འཇམ་རྒྱལ། noun walkover, 
runaway 

འཇམ་མངར་ཅན། adj. mellow 
འཇམ་ཅུག་ཅུ། adj.  སྲ་ཀྲག་ཀྲ། 
delicate, smooth, soft, gentle, 
silky, slick, spongy, tender, 
velvety, sheen 
འཇམ་ཆང་དམརཔོ། noun claret 
འཇམ་ཆུ། noun soft water 
འཇམ་མཉེན། adj. delicacy 
འཇམ་མཉེན་ཅན། adj. delicate, 
yielding 
འཇམ་ཏངོ་ཏོ། adj. easy, simple, 
uncomplicated, elementary, 
foolproof, instant, light, 
luscious, straight, tender, 
pliable, straight forward 
འཇམ་ཏངོ་ཏོ་བཟོ་བ། noun 

simplification, ease 
འཇམ་ཐབས། noun open season, 
mute  
འཇམ་ཐལ། noun bloom 
འཇམ་ཐིང༌། noun hush, quietude  
འཇམ་ཐིང་ཐིང༌། adj. hushed  
འཇམ་དྲགས། adj.  རྩུབ་དྲགས། 
ease, flyaway, good-tempered, 
lenient, soft 
འཇམ་གདན། noun pad 
འཇམ་འདམ། noun ooze  
འཇམ་ལྡན་རས་ཆ། noun satin 



ཇ 

འཇམ་པ། 271 འཇའ་ཚོན། 

 271  

འཇམ་པ། adj. calm, cool, frail, 
gently, simplicity, mild, 
emphasis 
འཇམ་པ་་གནས་སྟངས། noun 

simplicity 
འཇམ་པ།ོ adj. gentle 
འཇམ་པོའི་ངང་ལས། adv. mildly 
འཇམ་དཔལ་དབངས། noun 

Manjushri, God of wisdom 
འཇམ་ཕམ། noun lick, maul  
འཇམ་རྩུབ། noun smooth and 
rough, soft and hard 
འཇམ་་ོད། noun open-and-shut 
case  
འཇམ་འོད་ཅན། adj. sleek 
འཇམ་གཡོག noun second nature 
འཇམ་རེག noun dab 
འཇམ་རླུང༌། noun breath, breeze, 
zephyr 
འཇམ་ལཱ། noun cinch, labour-
saving 
འཇམ་ཤོག noun tissue 
འཇམ་ཤོས། adj. easiest, simplest 
འཇམ་སམ། adj. austere, plain, 
ordinary, simple, mediocre, 
bland, chaste, spartan, 
unadorned, unsophisticated, 
unspectacular, vanilla 

འཇམ་སུ། adj. benign, benignant, 
light 
འཇམ་ཧེང༌། adj. smoothness 
འཇའ། noun 1 rainbow (གཞའ།) 
2  hem, flounce, binding (མཐའ་
སྒྲིལ།) 
འཇའ་འགྲིགསམ། noun rainbow-
coloured cloth 
འཇའ་ཆི་ཆི། adj. beautiful, dainty, 
elegant, fetching, fine, 
glorious, good-looking, 
groovy, natty, neat, nice, sassy, 
sleek, slick, snappy, stately, 
stylish, tasteful, tidy, trim, 
pretty, quaint, vivacious, 
pertly, quaintly, graceful  
འཇའ་ཆི་ཆི་མེད་པ། adj. unkempt, 
untidy, unattractive 
འཇའ་ཆི་ཆི་བཟོ་སྟེ་སོྟན་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) stage-manage 
འཇའ་ཆི་ཆི་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) beautify, prettify 
འཇའ་མདངས། noun iridescence 
འཇའ་མདངས་ཅན། adj. iridescent 
འཇའ་དབྱིབས་ཐིག noun parabola 
འཇའ་ཚད་འགྲིག་ཏོག་ཏོ། adj. 

tasteful 
འཇའ་ཚོན། noun rainbow 
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འཇའ་ཚོན་ཁ་དོག noun 

iridescence 
འཇའ་རིསམོ། adj. beautiful, 
handsome, pretty, lovely, 
eyeful, fair, good-looking, 
good looks, gorgeous, 
ravishing, vivacious  
འཇའ་རིསམོ་འགྲན་བསྡུར། noun 

beauty contest 
འཇའ་རིསམོ་བཟོ་སན། noun make-
up 
འཇའ་ཤེལ། noun prism 
འཇར། verb (fut., prs., pst.) stick 
together, close up, come closer 
འཇར་ཁྱིམ། noun annexe 
འཇར་སོད། noun crowd 
འཇར་རོགས། noun  ཞབས་ཕྱིད། 
lackey, orderly, servant  
འཇར་རོགས་ཕོ། noun manservant 
འཇར་ཧོན། noun lichen  
འཇལ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) measure, weigh 
འཇལ་དཀ་་བུ་ལོན། noun bad debt 
འཇལ་ཆས། noun gauge, 
instrument, measure, scale 
འཇལ་ཐག noun tape measure 
འཇལ་ཚད། noun measurement, 
scale, yardstick, meter 
འཇལ་གཞི། noun linear  

འཇིག་རྐྱེན། noun calamity 
འཇིག་ཉེན། noun fragility 
འཇིག་ཉེན་ཅན། adj. fragile 
འཇིག་རྟེན། noun world, universe 
འཇིག་རྟེན་ཀུན་སྲིད། noun 

universal 
འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས། noun cosmos 
འཇིག་རྟེན་གྱི་འོད། noun cosmic 
rays 
འཇིག་རྟེན་གྲགས་པ། noun world-
famous 
འཇིག་རྟེན་འགྲོ་ལུགས་ཤེས་པ། adj. 

urbane 
འཇིག་རྟེན་རྒསཔ། noun worldly-
wise 
འཇིག་རྟེན་ཆགས་བཀོད་རིག་པ། noun 

physiography 
འཇིག་རྟེན་ཆགས་རིག་མཁས་མཆོག 
noun physiographer 
འཇིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད། noun eight 
worldly concerns 
འཇིག་རྟེན་དུས་འབྲེལ། noun 

temporal 
འཇིག་རྟེན་པ། noun lay man, laity 
འཇིག་རྟེན་བྱེད་པོ། noun creator, 
God 
འཇིག་རྟེན་འཛམ་གླིང༌། noun earth, 
physical world 
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འཇིག་རྟེན་གཞན། noun other-
world 
འཇིག་རྟེན་གཞན་གྱི་མི། noun non-
citizen, alien  
འཇིག་རྟེན་རིག་པ། noun 

cosmology 
འཇིག་རྟེན་རིག་པ་་མཁས་མཆོག 
noun cosmologist 
འཇིག་རྟེན་ལས་བརྒལ་བ། adj. 

unworldly 
འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ། adj. 

mystic, mystical, supernatural, 
transcendental, unworldly 
འཇིག་པ་་ཆོས་ཅན། noun 

mortality 
འཇིག་བྱེད། noun destructive 
འཇིགས། verb (fut., prs., pst.) 

afraid 
འཇིགས་སྐུལ། noun menace, 
sabre-rattling, terror, threat, 
strong-arm, intimidation 
འཇིགས་སྐུལ་ཐབས་ཤེས། noun 

shock tactics 
འཇིགས་སྐྲག noun afraid, dread, 
fearsome, fear, horror, terror, 
fright, nightmare 
འཇིགས་སྐྲག་ཅན། adj. dreadful, 
lurid, macabre, ogre 

འཇིགས་སྐྲག་སོྟན་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) intimidate, 
deterrence, scare, terrify, 
terrorize, threaten, menace, 
show off, boast 
འཇིགས་ཉེན། noun menace 
འཇིགས་གཏམ་སྤེལ་མི། noun 

scaremonger 
འཇིགས་སྣང༌། noun  འདྲོག་སྣང། 
bogey, fear, fright, horror, 
menace, scare, panic, phobia, 
intimidation 
འཇིགས་སྣང་ཅན། adj. fearful, 
forbidding, gruesome, 
saturnine, spooky, panicky 
འཇིགས་པ། noun cowardice, 
fear, fright, calamity 
འཇིགས་པ་ཅན། adj. fearsome 
འཇིགས་མེད། adj. dauntless, 
fearless, intrepid 
འཇིགས་འཚུབ། noun mayhem 
འཇིགས་གཟུགས། noun hulking  
འཇིགས་སི་སི། adj. dreaded, 
grisly 
འཇིགས་སུ་རུང་བ། noun frightful, 
scary, frightening, fearsome, 
dreadful 
འཇིབ། verb (fut., prs.) pst. 

འཇིབས། 
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imp. འཇིབས། suck  
འཇིབ་གུ་རམ། noun pastille 
འཇིབ་བཏོན། noun suction 
འཇིབ་འཐེན། noun suction 
འཇིབ་ཤོག noun blotting paper 
འཇིམ་བཟ།ོ noun sculpture 
འཇིམ་བཟཔོ། noun sculptor 
འཇིམ་བཟམོོ། noun sculptress 
འཇིམ་ས། noun clay 
འཇུ་བྱེད་གཤེར་སྣོད། noun pancreas 
འཇུ་རྩི། noun enzyme 
འཇུག verb (prs., pst., fut., imp.) 

apply  
འཇུག་སྐབས་མེད་དུས། noun off-
peak  
འཇུག་བཏུབ་པ། adj. applicable 
འཇུག་ཐངས། adj. application, 
usage 
འཇུག་ཚུལ། adj. application, 
usage 
འཇུག་རུང་བ། adj. applicable 
འཇུར་མིག noun mould 
འཇོ་སྒེག noun charm 
འཇོན། verb (fut., prs., pst.) 

incisive 
འཇོན་ཏོག་ཏོ། adj. able, capable, 
efficient 

འཇོན་སྟབས། noun ability, 
efficiency  
འཇོན་ཐང་། noun ability, 
efficiency, calibre, capability, 
competence, flair, gift 
འཇོན་ཐང་ཅན། adj. able, 
competent, gifted, efficient 
འཇོན་ཐང་ཆེ་བ། adj. expeditious 
འཇོན་ཐང་མེད་པ། adj. 

incompetence, incapacity 
འཇོན་དྲགས། adj. efficient, 
expeditious, hotshot, active 
འཇོན་ཚད། noun efficiency, 
capacity 
འཇོན་ཚད་ལྡན་པ། adj. efficient 
འཇོམས། verb (prs.) pst. བཅོམ།  

fut. བཅོམ།  

imp. བཅོམ། subdue, pacify, 
mollify, soothe, placate, 
cathartic  
འཇོམས་ཐབས། noun 

mollification, combat, 
catharsis 
འཇོམས་སན། noun cathartic 
རྗུད་པ། adj. contraction 
རྗེ། noun  འབངས་མི་སེར། 
venerable, chief, lord 
རྗེ་མཁན་པོ། noun chief abbot, 
patriarch 
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རྗེ་དཔོན། noun marquis 
རྗེ་དཔོན་མོ། noun marquise 
རྗེ་དཔོན་ཨམ། noun marquise 
རྗེ་འབངས། noun ruler and 
subject, king and people 
རྗེ་བཙུན། noun reverend  
རྗེ་རིགས། noun blue blood 
རྗེད་མི། noun scatterbrain 
རྗེན་སོྟན། noun exposure 
རྗེན་པ། noun bare, naked 
རྗེན་ཕྱེ། noun wheat flour 
རྗེས། noun 1 after, later (ཤུལ་མ།) 
2  imprint, mark (པར་ཤུལ།) 
རྗེས་འཇུག noun 1 suffix (མཐའ་
རྟེན་ཡི་གུ།) 2  follower (སོབ་མ།) 
རྗེས་འཇུག་པ། noun adherent, 
devotee, disciple, follower, 
shadow 
རྗེས་སྙེག noun pursuit 
རྗེས་རྟོགས། noun hindsight  
རྗེས་བསྟོད། noun plaudits 
རྗེས་མཐུན། noun adherence, 
consequential 
རྗེས་མཐོང༌། noun hindsight  
རྗེས་དྲན། noun memorial, 
tribute, recollection, reflection, 
reminiscence, remembrance 

རྗེས་དྲན་བརྩི་བ། verb (fut.) prs. རྩི། 
pst. བརྩིས། imp. རྩིས། 
commemorate 
རྗེས་དྲན་བརྩི་སྲུང༌། noun 

commemoration 
རྗེས་དྲན་ཞུ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) commemorate 
རྗེས་འདེད། noun chase 
རྗེས་དཔག noun  མངོན་སུམ། 
reason, deduction, inference 
རྗེས་དཔྱད། noun post-mortem 
རྗེས་འབྲང་། noun adherent, 
follower 
རྗེས་མ། adj.  སྔོན་མ། later, 
afterward, next, following, 
subsequent 
རྗེས་བཟུང་། noun pursuant  
རྗེས་ཟློས། noun imitation 
རྗེས་ཟློས་རུང་བ། adj. imitable 
རྗེས་ལུས། noun backward, 
remains 
རྗེས་ཤུལ། noun legacy, telltale, 
trace, track, trail, remains, 
vestige  
རྗེས་ཤུལ་དངོས་པོ། noun relic 
རྗེས་ཤུལ་བཏོན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) mark 
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རྗེས་ཤུལ་གཟུང་བ། verb (fut., prs.) 

pst. བཟུང་། 
imp. ཟུངས། succeed 
རྗེས་ཤེས། noun hindsight, 
intuition  
རྗེས་སུ་འཇུག་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) follow, adherent 
རྗེས་སུ་དྲན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) reminisce 
རྗེས་སུ་དཔག་པ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. དཔགས། extrapolate, 
fathom  
རྗེས་སུ་འབྲང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. འབྲངས། reminisce 
རྗེས་སུ་བཟུང་བ། adj. pursuit 
རྗེས་སུ་ཡི་རང་། noun admiration 
རྗེས་གསོ། noun renaissance 
རྗོད ་སྒྲ། noun pronunciation 
རྗོད་སྒྲ་བཏོན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) pronounce, sound 
རྗོད་སྒྲ་བཏོན་ཚུགས་པ། adj. 

pronounceable 
རྗོད་སྒྲ་ནོར་བ། noun 

mispronunciation, 
mispronounce 
རྗོད་སྒྲ་འཛོལ་བ། noun 

mispronunciation, 
mispronounce 

རྗོད་སྒྲ་རིག་པ། noun phonetics, 
phonology 
རྗོད་སྒྲ་གསལ་བ། adj. 

pronounceable 
རྗོད་སྒྲ་་བརྡ་ཡིག noun phonetic 
རྗོད་ཚིག noun utterance, word, 
wording, sentence 
རྗོད་ཚིག་གཙོ་བོ། noun main clause 
ལྗགས། noun  tongue  
ལྗགས་ཀློག noun  recital, 
reading 
ལྗགས་གློ། noun  spittle, 
sputum  
ལྗགས་་ོམ། noun  

composition, writing  
ལྗགས་ལུང༌། noun  oral 
transmission 
ལྗང་ཁུ། adj. green 
ལྗང་མདོག noun green colour 
ལྗང་རྡུང་། noun pure, unalloyed 
ལྗང་ནག adj. dark-green, bottle-
green  
ལྗང་སེར། adj. greenish-yellow 
ལྗིད། noun heaviness, weight 
ལྗིད་ཁུར་པ། noun draught 
ལྗིད་འཁོར་འཕྲུལ་འཐག noun 

treadmill 
ལྗིད་སྒྲ། noun thud 
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ལྗིད་ཅན། adj. cumbersome, 
heavy, weight, heavyweight 
ལྗིད་ལྕི། adj. outweigh 
ལྗིད་ལྕི་དྲགས། adj. overweight 
ལྗིད་ཆུང༌། adj. lightweight, 
flyweight  
ལྗིད་འཇལ་ཟམ། noun 

weighbridge 
ལྗིད་མཉམ། noun balance 
ལྗིད་སྙོམས་ལྟེ་བ། noun gravity 
centre  
ལྗིད་བཏགས་པ། verb (fut., prs., 

pst.) weight, heavier 
ལྗིད་འཐུ་འགྲན་བསྡུར། noun 

weightlifting 
ལྗིད་རྡོ། noun stone  
ལྗིད་གནོན། noun ballast 
ལྗིད་ཕོག་པ། verb (fut., prs., pst.) 

encumber 
ལྗིད་མེད ་པ། adj. airy, light, 
weightless 
ལྗིད་ཚད། noun heaviness, weight  
ལྗིད་ཚད་འཇལ་འཕྲུལ། noun 

weighing machine 
ལྗིད་ཚད་སྙོམ་པ། verb (fut.) prs. 

སྙོམ། pst. སྙོམས། imp. སྙོམས། 
balance 
ལྗིད་ཚད་བ་་བ། verb (fut.) prs. ་།  

pst. བ་། imp. བ་། weigh 

ལྗིད་ཚད་བར་མ། noun 

middleweight 
ལྗིད་ཚད་མ་ལངས་པ། adj. 

underweight 
ལྗིད་ཟེ། noun weight 
ལྗིད་ཡང༌། noun lightweight  
ལྗིད་ཡང་དྲགས། adj. lightweight  
ལྗིད་ཡང་བ། adj. disburden 
ལྗོངས་སྐྱོད། noun orienteering 
བརྗིད་འགྲོ། noun ponderous 
བརྗིད་འགྲོས། noun grace 
བརྗིད་ཅན། adj. leaden  
བརྗིད་ཉམས། noun elegance, 
graceful 
བརྗིད་ཉམས་ཅན། adj. elegant, 
lapidary 
བརྗིད་ཉམས་ཆེ་བ། adj. posh 
བརྗིད་ཉམས་མེད་པ། noun 

inelegant 
བརྗེ། verb (fut.) prs. རྗེ།  

pst. བརྗེས།imp. བརྗེ། exchange 
བརྗེ་ཚོང༌། noun barter 
བརྗེ་སོར། noun exchange, 
change, interchange, swap, 
switch, transplant, replace 
བརྗེ་སོར་གོང་ཚད། noun exchange 
rate 
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བརྗེ་སོར་ལྟེ་བ། noun exchange 
centre 
བརྗེ་སོར་ཡིག་ཚང་། noun exchange 
office 
བརྗེ་སོར་རུང་བ། adj. exchangeable 
བརྗེད་ངས། noun forgetfulness 
བརྗེད་ངས་ཅན། adj. scatterbrain, 
forgetful 
བརྗེད་བཅུག་པ། verb (fut., prs., 

pst.) exorcize, unlearn 
བརྗེད་ཐོ། noun  བསྙེལ་ཐོ། 
memo, note, record 
བརྗེད་དད་ཅན། adj. absent-
minded, remiss 
བརྗེད་དད་ཆེ་དྲགས། adj. absent-
minded, scatterbrain, forgetful 
བརྗེད་པ། verb (fut.) prs. རྗེད།  

pst. བརྗེད  ཐུགས་བསྙེལ། 
blot, escape, forget, neglect  
བརྗེད་མ་བཏུབ་པ། adj. indelible 
བརྗེད་མ་ཚུགས་པ། adj. 

inexcusable, unforgettable 
བརྗེད་མེད། adj. deathless, 
indelibly 
བརྗེད་མེད་ཉམས་མོང་། noun scar  
བརྗེད་མེད་ཚོར་བ། noun sensation 
བརྗེད་ཡལ། noun exorcism 
བརྗེས་མ། noun replacement  

བརྗོད། verb (fut., pst.) prs. རྗོད།  

imp. རྗོད། intimate, utter, say, 
express 
བརྗོད་དཀ་་ཚིག noun mouthful 
བརྗོད་ཐངས། adj. pronunciation, 
expression 
བརྗོད་དོན། noun content, theme, 
subject 
བརྗོད་དོན་གལ་ཅན། noun 

important points, theme 
བརྗོད་དོན་བརྡ་རྟགས། noun 

discourse marker 
བརྗོད་གདངས། noun 

pronunciation, accent, diction 
བརྗོད་གདངས་བརྡ་ཡིག noun 

phonetic 
བརྗོད་པ། noun noun sentence 
verb (fut., pst.) prs. རྗོད། imp. 
རྗོད། express  
བརྗོད་པ་རྐྱང་པ། noun simple 
sentence, single sentence 
བརྗོད་པ་ཆ་ཚང་། noun complete 
sentence 
བརྗོད་པ་སྣ་བསྡུས། noun 

compound sentence, abridged 
sentence, contracted sentence 
བརྗོད་པ་་རྣམ་གཞག noun part of 
speech 
བརྗོད་ཕྲན། noun phrase 
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བརྗོད་བ། noun subject, content 
བརྗོད་དབང༌། noun voice 
བརྗོད་མ་ཚུགས་པ། adj. 

inexpressible 
བརྗོད་མི་ལང་བ། adj. 

indescribable, untold, 
unutterable 
བརྗོད་མེད། adj. indescribable 
བརྗོད་ཚན། noun clause 
བརྗོད་མཚམས། noun sentence 
pause, sentence break  

བརྗོད་གཞི། noun topic, 
proposition, premise, core 
theme 
བརྗོད་ཡུལ། noun subject of 
utterance  
བརྗོད་ཡུལ་ལས་འདས་པ། adj. 

unutterable 
བརྗོད་གསལ་དཔེ་དེབ། noun 

monograph 
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༼ཉ༽ 
ཉ། noun 1 the 8th letter of the 
Dzongkha alphabet (གསལ་བྱེད།) 
2  fish (ཆུར་གནས་སྲོག་ཆགས་ཅིག)  
ཉ་སྐམ། noun dried fish 
ཉ་སྐུད། noun fishing line 
ཉ་ཁག་ཅུ། noun asparagus 
ཉ་ཁུ། noun chowder 
ཉ་ཁྱ། noun osprey 
ཉ་ཁྱུ། noun shoal 
ཉ་འཁར། noun rod, fishing rod 
ཉ་གང་ཟླ་བ། noun full moon 
ཉ་གྱི། noun fish knife 
ཉ་གྲི། noun fish knife 
ཉ་གྲུ། noun coracle 
ཉ་སྒོང༌། noun roe 
ཉ་ལྕིབས། noun nacre 
ཉ་ཆེན་ཡོར་མོ། noun shark 
ཉ་ཊིན། noun canned fish, tin-
fish 
ཉ་དྲི། noun fishy 
ཉ་མདུང༌། noun harpoon  
ཉ་རྡོ་བསྲེགསམ། noun fish roasted 
between two hot flat stones 
ཉ་པ། noun fisherman 
ཉ་ལྤགས། noun fish scale 

ཉ་ཕྱིས། noun nacre  
ཉ་ཕྲུག noun tiny fish 
ཉ་བོ་ཆེ། noun whale 
ཉ་མོ་ཆེན། noun shark 
ཉ་་ང་། noun fish bone 
ཉ་ཚང་། noun a place in the river 
where fish collect 
ཉ་ཚོགས། noun shoal 
ཉ་ཚོང་ཁང༌། noun fishmonger 
ཉ་ཚོང་པ། noun fishmonger 
ཉ་ཚོད། noun fish curry 
ཉ་འཛིན་གྲུ། noun trawler 
ཉ་འཛིན་དྲྲྭཝ། noun fish net 
ཉ་རྫིང་། noun fish-pond 
ཉ་བརམ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) mince  
ཉ་ཞིང་། noun fish farm 
ཉ་གཟུང༌བ། verb (fut., prs., imp.) 

pst. བཟུང་། fishing, angle, 
poach 
ཉ་གཟུང་མི། noun fisherman, 
angler 
ཉ་གཟུང་ལག་ཆ། noun fishing 
tackle 
ཉ་གཟུང་ས། noun fishery 
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ཉ་གཟེབམ། noun creel 
ཉ་རོགསཔ། noun fisherman 
ཉ་ལ་ཉི་ལི། adj. limp, wilted, 
sluggish  
ཉ་ལེབ། noun sliced fish 
ཉ་ཤ། noun fish 
ཉ་ཤ་ཚྭ་སྐམ། noun kipper 
ཉ་གཤོག noun fin 
ཉ་སོན། noun seed fish 
ཉ་གསོ་ཁང༌། noun fish farm, 
fishery 
ཉ་གསོ་སྒྲོམ། noun aquarium 
ཉ་ཧོབ། noun whale 
ཉག་རྐྱང༌། adv. all, one, only, 
out-and-out, solid, stark, utter, 
unadulterated 
ཉག་གཅིག adv. single, sole, 
absolute 
ཉག་ཉོག adj. 1 complaint, 
nagging, controversy, fuss, 
fussiness (ཉོག་བཤད།) 2  dopey 
(ཁམས་མ་བདེ་བ།) 
ཉག་ཉོག་ཅན། adj. cantankerous, 
fussy, grouchy 
ཉག་ཉོག་ཆེ་དྲགས། adj. grouch 
ཉག་ཉོག་བརྡུང་བ། verb (fut.) prs. 

རྡུང་། pst. བརྡུངས། imp. རྡུངས། 
nag, complain, fuss, murmur 

ཉག་ཉོག་མེད་པ། adj. 

uncontroversial, 
uncomplaining 
ཉག་ཉོག་ཚ་དྲགས། adj. 

cantankerous, fussy 
ཉག་ཉོག་བཤད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) complain, fuss 
ཉག་ཕྲ་སི་སི། adj. weak, feeble 
ཉན། verb (fut., prs., pst., imp.) 

listen, abide 
ཉན་སྐྱོར། noun co-operation 
ཉན་ཁུག noun attention 
ཉན་ཁུག་ཅན། adj. dutiful, 
heedful 
ཉན་ཁུག་བཏབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) heed, listen, pay 
attention  
ཉན་ཁུག་མ་བཏབ་མི། adj. deaf, 
disobedient, heedless 
ཉན་ཁུག་མེད་པ། adj. opinionated, 
stony, intransigent, stubborn, 
obstinate 
ཉན་ཁུག་ཡོད་པ། adj. pliable 
ཉན་ཁུག་ཡོད་མི། adj. docile 
ཉན་དགོ་མནོ་སི་སི། adj. listenable, 
musical  
ཉན་ངོ་སོ་སི་སི། adj. newsworthy  
ཉན་ཆས། noun earphones, 
headphones, receiver 
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ཉན་ཆོག་ཆོ། adj. willing 
ཉན་གཏད། noun attention 
ཉན་ཐོས། noun shravaka, hearer 
of the teachings of the Buddha 
ཉན་འདོད་ཅན། adj. obeisance  
ཉན་མ་བཏུབ་མི། noun 

disobedient, adamant, stubborn 
ཉན་མི། noun audience, listener, 
hearer 
ཉབ་ཉོབ། adj. limp, dim, dull 
ཉམ་ཆུང༌། adj. abject, humble, 
humility, inoffensive, meek, 
modest, modesty, simple, 
submissive, ruin, weak, 
simplicity, courtly, timid 
ཉམ་ཆུང་དད་སྡུག་མ་དངུལ། noun 

social security 
ཉམ་ཆུང་ཏོག་ཏ།ོ adj. humble  
ཉམ་ཐག verb (fut., prs., pst.) 

 ཉམ་ཉེས། collapse, frailty, 
languor, misery, destitute, 
pathetic, exhausted, feeble 
ཉམ་ཐག་ཅན། adj. cadaverous, 
frail, torpid, wretched 
ཉམ་ཐག་ཐགཔ། adj. gaunt, 
haggard, raddled, worn out 
ཉམ་ཐག་གནས་སྟངས། noun torpor 
ཉམ་ཐག་པ། verb (fut., prs., pst.) 

enervate 

ཉམ་ཐག་མི། noun wretch, 
invalid, pauper 
ཉམ་ཐག་རང་བཞིན། noun 

feebleness 
ཉམ་ཐག་སི་སི། adj. abject, 
cadaverous 
ཉམ་ཚུལ། adj. modest 
ཉམས། noun 1 fat, fatness, 
obesity (རྒྱགས་པ།)  སྐུ་
ཉམས། 2  mood, condition, 
appearance (གནས་སྟངས།) verb 

(fut., prs., pst.) decadence, 
degeneration, disintegration, 
disrepair, erosion, frailty, 
impaired (རྒུད་པ།)  རྒྱས། 
ཉམས་སྐྱོང་འཚོ་ཐབས། noun high 
life  
ཉམས་དགའ། verb (fut., prs., pst.) 

pleasing, joyous, comfort, 
pleasure, pleasant, bright, 
vibrant 
ཉམས་དགའ་ཏོག་ཏོ། adj. 

comfortable 
ཉམས་དགའ་བ། noun pleasant, 
bright, vibrant 
ཉམས་འགྱུར། noun mood 
ཉམས་འགྱུར་མེད་པ། adj. prosaic, 
unswerving, unchanging, 
permanent, stable 
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ཉམས་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., 

pst.) deteriorate, decline, 
diminish, disintegrate, wane, 
weather, down fall 
ཉམས་འགྲིབ། noun diminution 
ཉམས་འགྲོས། noun strut, 
swagger, prance 
ཉམས་རྒུད། noun blow, decay, 
decline, downfall, recession, 
decadent 
ཉམས་རྒུད་ཅན། adj. aggrieved 
ཉམས་རྒུད་པ། noun victim 
ཉམས་རྒུད་འབྱུང་བ། verb (fut., 

prs.) pst. བྱུང་། decline, decay  
ཉམས་རྒུད་ཤོར་བ། verb (fut., prs., 

pst.) decadent 
ཉམས་རྒྱགས་བཅུག་པ། verb fatten 
ཉམས་རྒྱུས་ཤེས་པ། verb (fut., prs., 

pst.) understand 
ཉམས་བཅུག་པ། verb erode 
ཉམས་བཅོས། noun refit, 
renovation, repair, 
maintenance 
ཉམས་བཅོས་ཆུང་ཀུ། noun running 
repairs 
ཉམས་བཅོས་ཕྱམ་ཕྱིམ། noun 

running repairs 
ཉམས་བཅོས་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) fix, 

recondition, refit, renovate, 
repair 
ཉམས་ཆག noun compromise, 
decline, diminution, 
impairment, wane, 
degeneration, weak, poor, 
pathetic, break, breach, 
damage, deterioration, 
degradation  
ཉམས་ཆག་ཞུགས་པ། verb (fut., 

prs., pst.) disrepair 
ཉམས་ཆག་ཤོར་བ། verb (fut., prs., 

pst.) fail, impair, wane, whittle 
ཉམས་ཆག་ཤོར་ཤོརཝ། noun 

impaired 
ཉམས་ཆོག་ཆོ། adj. shaky 
ཉམས་ཆོདཔ། adj. 

knowledgeable, acquainted 
ཉམས་ཉམསཔ། adj. broken, bust 
ཉམས་བཏགས་པ། verb (fut., prs., 

pst.) fatten 
ཉམས་རྟོགས། noun visualization 
ཉམས་རྟོགས་ཅན། adj. visionary 
ཉམས་རྟོགས་འབྱུང་བ། verb (fut., 

prs.) pst. བྱུང་། visualize  
ཉམས་སྟོན། noun flourish, 
swagger 
ཉམས་སྟོན་མཁོ་ཆས། noun 

conspicuous consumption 
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ཉམས་སྟོན་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) saunter, swagger 
ཉམས་སྟནོ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) relax, delight, enjoy 
ཉམས་སྟོན་ཕྱུགཔོ། noun the jet set  
ཉམས་དུས། noun slump, twilight 
ཉམས་ནི་མེད་པ། adj. unswerving 
ཉམས་སྣང༌། noun vision 
ཉམས་སྣང་སྟོན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) interpret 
ཉམས་སྣང་མེད་པ། adj. matter-of-
fact 
ཉམས་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) abate, crack, decay, 
decline, degenerate, degrade, 
deteriorate, die, diminish, 
disintegrate, erode, fade, falter, 
founder, impair, impoverish, 
languish, lapse, sag, shrink, 
slacken, slip, peter, wither, 
dull, slide, dilute 
ཉམས་པ་སོར་ཆུད། noun 

restoration 
ཉམས་ཕབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) slim 
ཉམས་ཕབ་མི། noun dieter 
ཉམས་མེད། adj. intact, pristine 

ཉམས་མེད་པ། adj. without fat, 
lanky, lean, thin, scraggy, 
skinny 
ཉམས་མེད་མི་རིང། adj. lanky  
ཉམས་མེད་བཞག་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) sustain 
ཉམས་མོང༌། noun experience, 
glimpse 
ཉམས་མོང་ཅན། adj. experienced, 
sage, seasoned, sophisticated, 
pro, past master, practised, 
veteran 
ཉམས་མོང་ཆུང་ཀུ། noun taste 
ཉམས་མོང་ཆུང་མི། noun 

inexperienced 
ཉམས་མོང་ཐབོ་པ། verb (pst.) fut. 

འཐོབ། 
prs. འཐོབ། learning curve, 
exposure 
ཉམས་མོང་ལྡན་པ། adj. 

experiential 
ཉམས་མོང་འབྱུང་བ། verb (fut., 

prs.) pst. བྱུང་། see, taste  
ཉམས་མོང་མེད་མི། noun 

inexperienced 
ཉམས་མོང་མེདཔ། adj. unworldly, 
inexperienced, fledgling, 
callow, green, naive, raw 
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ཉམས་མོང་ཞན་པ། noun 

inexperience 
ཉམས་མོང་ཡོད་པ། adj. worldy-
wise, used 
ཉམས་མོང་ཡོད་མི། noun old hand  
ཉམས་མོང་ཡནོ་ཏན། noun lesson  
ཉམས་མོང་ཤེས་བ། noun savvy 
ཉམས་མོང་བཤད་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) recount 
ཉམས་མོང་གསརཔ། noun eye-
opener 
ཉམས་ཚོད། noun attitude, 
disposition 
ཉམས་ཚོད་དུས་ཡུན། noun 

probation, probationary 
ཉམས་ཚོར། noun nostalgia, taste 
nostalgic 
ཉམས་འཚེར་ཁག་ཁ། adj. irritating, 
annoying 
ཉམས་འཚེར་བ། verb (fut., prs., 

pst.) disturbed, irritated, fed up  
ཉམས་རིག་པ། noun connoisseur 
ཉམས་ལེན། noun 1 meditation 
practice (སྒོམ།) 2  practical 
(ལག་ལེན།) 
ཉམས་ཤོར་ཤོརཝ། adj. lose weight 
ཉམས་སུ་བླང་བ། verb (fut., imp.) 

prs. ལེན། pst. བླངས། practise  
ཉམས་སུ་བླང་མི། noun practitioner 

ཉམས་སུ་མོང་བ། verb (fut., prs.) 

pst. མོངས། imp. མོངས། learning 
curve  
ཉམས་སུ་ལེན་བཏུབ་པ། adj. 

practicable 
ཉམས་སུ་ལེན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) practise 
ཉམས་སྲུང༌། noun conservation, 
care, protection, preservation 
ཉམས་སྲུང་པ། noun 

conservationist 
ཉམས་སྲུང་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) conserve 
ཉམས་གསོ། noun reconstruction, 
renovation, restoration, 
resurrection, revival 
ཉ་་ཀོ་མ། noun fish-hook 
ཉ་་ལྒང་ཕུ། noun fish bladder 
ཉ་་སྒོང་རྡོག noun roe 
ཉ་་རྣམ་ཅོ། noun gill 
ཉ་་ཚོང་སྒྱུར། noun fishery 
ཉ་་ཚོང་འབྲེལ། noun fishery 
ཉ་་གཤོགཔ། noun fin 
ཉར་ཉིར། adj. tardy, limp, 
rubbery 
ཉལ། verb (fut., prs., pst., imp.) 

 ལོང་།  གཟིམ། lie, 
sleep, slumber, repose, lying  
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ཉལ་ཁང༌། noun  གཟིམ་ཁང་། 
bedchamber, bedroom, lodging 
house 
ཉལ་ཁུག noun sleeping bag 
ཉལ་ཁེབས། noun bed cover, 
bedclothes, bedspread 
ཉལ་ཁྱིམ། noun hostel, dormitory  
ཉལ་ཁྲི། noun  གཟིམ་ཁྲི། bed, 
cot, sack 
ཉལ་ཁྲི་ཆ་སྒྲིགམ། noun twin bed 
ཉལ་ཁྲི་ཡོད་པ་་རེལ་ལི། noun 

sleeper 
ཉལ་ཁྲི་་ཁེབས། noun bed cover, 
bedclothes, bedspread 
ཉལ་ཁྲི་་ཟུར་ཅོག noun bedside 
table, nightstand 
ཉལ་གོ། noun nightclothes, 
nightwear  
ཉལ་གླུ། noun lullaby  
ཉལ་ཆང༌། noun  གཟིམ་ཆང་། 
nightcap 
ཉལ་ཆས། noun  གཟིམ་ཆས། 
bedding, nightclothes 
ཉལ་ཉིལ། adj. jelly  
ཉལ་སྟེགས། noun berth, bunk 
ཉལ་ཐ་་མེ་ཏོག noun poppy 
ཉལ་དུས། noun bedtime 
ཉལ་གདན། noun  གཟིམ་གདན། 
mattress 

ཉལ་མི། noun sleeper 
ཉལ་རྨ། noun bedsore 
ཉལ་ཞྭ། noun nightcap  
ཉལ་ས། noun  གཟིམ་ས། 
bedroom 
ཉལ་སར་ཆུ་ཤོར། noun bed wetting 
ཉི་བཀག noun sun block 
ཉི་སྐམ། noun sun-dried 
ཉི་སྐྱོབ། noun sun block 
ཉི་ཁེབས། noun awning 
ཉི་ཁྱིམ། noun solar system 
ཉི་ཁྲི། num. twenty thousand 
ཉི་གྲིབ། noun sunshade 
ཉི་གློག noun solar power, solar 
electricity 
ཉི་གློག་ལེན་ཆས། noun solar panel 
ཉི་དགའ་ཅན། adj. sun-worshipper 
ཉི་བརྟེན། noun solar 
ཉི་ཐུབ་སན། noun sunscreen 
ཉི་དྲོད། noun sun, sunshine 
ཉི་དྲོད་གློག་ཤུགས། noun solar 
power 
ཉི་དྲོད་འཛིན་ཆས། noun solar panel 
ཉི་དྲོས། noun forenoon 
ཉི་གདུགས། noun parasol, 
umbrella 
ཉི་མདངས། noun sunshine 
ཉི་ལྡོག noun solstice 
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ཉི་བརྡལ། verb (fut., pst., imp.) 

prs. རྡལ། bake 
ཉི་ནད། noun sunstroke 
ཉི་ནུབ། noun  ཉི་ཤར། 
sundown, sunset 
ཉི་བྱུང་། noun solar 
ཉི་འབྲེལ། noun solar 
ཉི་མ། noun sun  
ཉི་མ་བདེ་ལེགས། noun 

good afternoon 
ཉི་མ་མེ་ཏོག noun sunflower 
ཉི་མ་་གཉིད་ལམ། noun reverie 
ཉི་མ་་་ོ། noun mid-day meal, 
lunch 
ཉི་མ་་ཟེར། noun sunbeam, sun 
rays, sunshine 
ཉི་མ་་འོད། noun sunlight 
ཉི་མ་་འོད་མདངས། noun daylight 
ཉི་སན། noun sunscreen 
ཉི་འཚིག verb (fut., prs.) pst. 

འཚིགས། sun-burn, bake  
ཉི་འཛིན། noun solar eclipse 
ཉི་འཛུལ། noun sundown, sunset 
ཉི་འཛུལ་ཤུལ་མདངས། noun 

twilight 
ཉི་ཞྭ། noun cap, pith helmet, 
sunhat 

ཉི་ཟེར། noun  ཉི་འོད། 
sunbeam, sun rays, sunshine 
ཉི ་ཟླ། noun sun and moon 
ཉི་ཟླ་སྐར་གསུམ། noun celestial 
bodies 
ཉི་ཟླ་་གུར་ཁང་། noun corona 
ཉི་འོད། noun  ཉི་ཟེར། 
daylight, sun, sunlight, 
sunshine, sun's ray 
ཉི་འོད་ཕོག་ས། noun sunlit 
ཉི་ལོག noun solstice 
ཉི་ཤར། noun  ཉི་ནུབ། sunrise 
ཉི་ཤར་དུས། noun sunrise 
ཉི་ཤུ། num. twenty 
ཉི་ཤུ་་་དགུ། num. twenty nine 
ཉི་ཤུ་་་བརྒྱད། num. twenty eight 
ཉི་ཤུ་་་ལྔ། num. twenty five 
ཉི་ཤུ་་་གཅིག num. twenty one 
ཉི་ཤུ་་་གཉིས། num. twenty two 
ཉི་ཤུ་་་དྲུག num. twenty six 
ཉི་ཤུ་་་བདུན། num. twenty seven 
ཉི་ཤུ་་་བཞི། num. twenty four 
ཉི་ཤུ་་་གསུམ། num. twenty three 
ཉི་ཤུགས་འཛིན་ཤེལ། noun solar 
panel 
ཉི་ཤེལ། noun sunglasses, 
sunshade, goggles 
ཉི་སྲེག noun sunburn 



ཉ 

ཉི་བསྲེགས་མདོག 289 ཉིན་མ་དང་ཕྱི་རུ། 

 289  

ཉི་བསྲེགས་མདོག noun tan 
ཉི་ཧོངས། noun Japan  
ཉིང་ཁུ། noun essence, pith, 
prime part 
ཉིང་ལག noun digit 
ཉིང་ཤ། noun fresh meat 
ཉིན་སྐོར། noun day trip 
ཉིན་ཁེབས། noun visor 
ཉིན་གང་། noun daylong, whole 
day 
ཉིན་གུང་། noun  ཉིན་ཕྱེད། 
mid-day, noon 
ཉིན་གུང་སྣང་བ། verb (fut., prs., 

pst.) noonday  
ཉིན་གུང་བྱུང་བ། verb (fut., prs., 

pst.) noonday  
ཉིན་གླ། noun daily wage 
ཉིན་ཅུང༌། noun balcony, 
conservatory 
ཉིན་ཆོས་་་མི། noun day scholar 
ཉིན་ཆོས་སོབ་གྲྭ། noun day school 
ཉིན་ཆོས་སོབ་ཕྲུག noun 

day student 
ཉིན་གཉིད། noun snooze 
ཉིན་་ོ། noun  གསོལཝ། mid-
day meal, lunch  
ཉིན་སོྟད། noun forenoon, ante 
meridiem (a.m.)  

ཉིན ་བསྟར། adj. daily, everyday 
ཉིན་བསྟར་ཟད་འཐུས། noun per 
diem 
ཉིན་བསྟར་ལཱ། noun routine 
ཉིན་བསྟར་ལས་རིམ། noun daily 
routine, programme 
ཉིན་བསྟར་གསར་ཤོག noun daily 
ཉིན་ཐོ། noun calendar, journal 
ཉིན་ཐོ་བཀོད་མི། noun diarist 
ཉིན་འཐུས། noun daily allowance 
ཉིན་འཐེབ་ལོ། noun leap year  
ཉིན་དུས། noun day time, 
afternoon 
ཉིན་དེབ། noun calendar, diary, 
journal 
ཉིན་དེབ་འབྲི་མི། noun diarist 
ཉིན་གདུགས། noun  དབུ་
གདུགས། umbrella, parasol 
ཉིན་ནུབ། noun day and night 
ཉིན་ནུབ་ཟླ་འབྱེལ། noun round-
the-clock 
ཉིན་ཕྱེད། noun midday, noon, 
half day 
ཉིན་མ། noun  མཚན་མོ། ནུབ་མོ། 
day 
ཉིན་མ་དང་ཕྱི་རུ། noun day and 
evening 
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ཉིན་སད། noun post meridiem 
(p.m.) 
ཉིན་མཚན། noun day and night 
ཉིན་མཚན་གཅིག noun day 
ཉིན་མཚན་མཉམ་དུས། noun 

equinox 
ཉིན་མཚན་མེད་པར། adv. day and 
night, round-the-clock 
ཉིན་ཞག noun  དགུང་ཞག 
day, day and night 
ཉིན་རིང་། noun daylong 
ཉིན་རིམ། noun daily routine 
ཉིན་རེ། adj. each day, a day 
ཉིན་རེ་བཞིན། adj. daily, each 
day, every day 
ཉིན་རེ་་གསར་ཤོག noun daily 
ཉིན་ལམ་གཅིག noun a day's 
journey 
ཉིན་ལོག noun solstice 
ཉིནམ། noun day, daytime 
ཉིནམ་གཅིག་ར། adv. whole day, 
daylong 
ཉིནམ་རྟག་བུ་ར། adv. everyday 
ཉིནམ་ཕྱེད། noun  ཉིན་གུང། 
half day 
ཉིནམ་ཕྱེད་ངལ་གསོ། noun half-
holiday, half-day leave 

ཉིནམ་བརྩི་སྲུང་། noun 

commemoration day 
ཉིནམ་རིང་ཆད་ར། adv. everyday 
ཉིནམ་རེ། adv. per day 
ཉིནམ་རེ་རེ་བཞིན། adv. everyday 
ཉིནམ་ཤུལ་མ། noun next day 
ཉིནམ་ཨ་རྟག་ར། adv. everyday 
ཉིམ། noun sun 
ཉིམ་གང་ཤར། noun sunflower 
ཉིམ་ལྡེབ། verb (fut., prs., pst., 

imp.)  ཉིམ་བསྲོ་བ། bask, 
sunbathe 
ཉིམ་ཚ་དྲགས། noun scorching 
ཉིམ་ཚ་ཚཝ། noun sunny 
ཉིམ་ཤར་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) sunrise 
ཉིམ་ཤར་ཤརཝ། noun sunlit, 
sunny 
ཉིམ་བསྲོ་བ། verb (fut., pst., imp.) 

prs. སྲོ།  ཉིམ་ལྡེབ། bask, 
bathe, sun, sunbathe  
ཉིས་བརྒྱ། num. two hundred 
ཉིས་བརྒྱ་་དུས་དྲན། noun 

bicentenary 
ཉིས་སོྟང་། num. two thousand 
ཉུག་རུམ་པ། noun eunuch 
ཉུང་། adj.  མང་། less, little 



ཉ 

ཉུང་སྐྱོན། 291 ཉེ་འགྲམ། 

 291  

ཉུང་སྐྱོན། noun deficiency, 
shortage, inadequacy 
ཉུང་འགྱུར། noun sag, shrinkage, 
thin, shrink 
ཉུང་འགྱོ། noun shrinkage, 
evaporation, decline, decrease, 
reduce 
ཉུང་ཉུང། adj. paucity, limited, 
little, meagre, scarce, skimpy, 
tight, trickle, nominal, rare  
ཉུང་གཏང། noun deplete  
ཉུང་མཐའ། noun bare, basic, 
conservative, good, least, 
minimum, minimal, ounce 
ཉུང་མཐ་་གླ་ཚད། noun minimum 
wage 
ཉུང་དྲགས། adj.  དཀོན་དྲགས། 
scanty, rare, little 
ཉུང་སྡེ་སྲིད་གཞུང༌། noun oligarchy 
ཉུང་ཕྱོགས། noun minority 
ཉུང་བ། adj. deficiency, deficit, 
low, short 
ཉུང་བ་་རང་བཞིན། noun rareness 
ཉུང་མི། noun lesser  
ཉུང་མེད། adj. unabated 
ཉུང་ཙམ། pron. less  
ཉུང་ཚད། noun rock bottom, 
minimum 

ཉུང་བཟོ། noun alleviate, curtail, 
deplete, lessen, lower, reduce, 
retrench, minimize 
ཉུང་ཤོས། adj.  མང་ཤོས། 
good, minimum, least 
ཉུང་སུ། adj. less, light, sparing, 
handful, few, little, some  
ཉུང་སུ་ཅིག adj. low, little  
ཉུང་སོངཔ། adj. less, inadequate 
ཉུལ་འཚོལ། noun explore 
ཉུལ་འཚོལ་འབད་མི། noun explorer 
ཉུལ་ཞིབ། noun probe 
ཉུལ་ཞིབ་པ། noun sleuth 
ཉེ། adj. 1 near, close (སོ་ལོགས།) 
2  para- (སྔོན་ཚིག) 
ཉེ་སྐོར། noun adjacency 
ཉེ་འཁོར། noun 1 close relatives 
(ཉེ་ཚན།) 2  surrounding, 
environment, locality, 
neighbourhood, around (སོ་
ལོགས།) 
ཉེ་འཁོར་གནས་སྟངས། noun 

surrounding environment 
ཉེ་འཁོར་ས་གནས། noun vicinity 
ཉེ་གློག་ལེན་འཕྲུལ། noun semi-
conductor 
ཉེ་འགྱུར། noun affix 
ཉེ་འགྲམ། noun around 
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ཉེ་རྒྱང་ཤེལ་ཆས། noun zoom, 
zoom lens 
ཉེ་བརྒྱུད། noun short 
transmission 
ཉེ་བཅར། noun approach 
ཉེ་ཆར། adv. freshly, lately, 
recently, retro, latterly 
ཉེ་མཐའ། noun verge 
ཉེ་མཐོང་། noun short-sighted 
ཉེ་མཐོང་ཅན། noun short-sighted 
ཉེ་དུས། noun other 
ཉེ་འདབས། noun adjacency, by, 
close, near, adjoining, 
convenient, nearby, 
neighbouring, hard by 
ཉེ་འདབས་ས་ཁོངས། noun 

frontage, neighbourhood 
ཉེ་འདབས་ས་གནས། noun vicinity 
ཉེ་གནས། noun attendant, 
disciple, follower 
ཉེ་སྤུན། noun cousin 
ཉེ་བ། noun 1 relative (སྤུན་འཁོར།) 
 སྐུ་ཉེ། སྐུ་འཁོར། 2  near, 
contiguous, proximate (སོ་
ལོགས།) 
ཉེ་བྱུང། noun fresh 
ཉེ་བར་མཁོ་བ། adj. essential, 
immediate needs, basic 
necessities 

ཉེ་འབོར། noun approach 
ཉེ་འབྲེལ། noun affinity, 
connection, intimacy, kinship, 
close relatives, relationship 
ཉེ་མི། noun next of kin  
ཉེ་་། noun connection 
ཉེ་ཚན། noun  སྐུ་ཉེ། སྐུ་འཁོར། 
kinship, related, relative, 
family 
ཉེ་ཚན་བཅར་ཤོས། noun next of 
kin  
ཉེ་ཚན་མཉམ་གནས། noun 

extended family 
ཉེ་ཚན་ཕོ། noun kinsman  
ཉེ་ཚན་མོ། noun kinswoman 
ཉེ་རིང༌། noun 1 partiality, 
discrimination, difference, 
bias, favouritism, prejudice, 
unfair, nepotism (ཕྱོགས་རིས།) 
2  near and far (རྒྱང་ཐག) 
ཉེ་རིང་ཅན། adj. prejudiced 
ཉེ་རིང་ཕྱེ་མི། noun biased, nepotist 
ཉེ་རིང་མེད་པ། adj. impartiality, 
unbiased, impartial, 
unprejudiced 
ཉེ་ལམ། noun, adv. noun short 
cut (ཐུང་ལམ།) adv. recent (ད་
རེས་ཁམས།) 
ཉེ་ཤད། noun semicolon 
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ཉེ་ཤོས། adj. close, favourite, 
immediate 
ཉེ་ཧེང༌། adj. proximity 
ཉེན་བཀག noun precaution 
ཉེན་བཀལ། noun pose 
ཉེན་སྐུལ། noun warning 
ཉེན་སྐྱོབ། noun salvage, shield, 
rescue, protect, defend, 
protection, safeguard 
ཉེན་སྐྱོབ་ཅ་ཆས། noun salvage 
ཉེན་སྐྱོབ་ནགས་ཚལ། noun 

protected forest 
ཉེན་སྐྱོབ་འབད་མི། noun saviour, 
rescuer 
ཉེན་བསྐྱབ། verb (fut., prs., imp.) 

pst. བསྐྱབས། rescue  
ཉེན་ཁ། noun danger, distress, 
hazard, jeopardy, odds, threat, 
peril, pitfall, quicksand, risk, 
chance 
ཉེན་ཁ་བཀལ་མི། noun threat 
ཉེན་ཁ་ཅན། adj. dangerous, 
deadly, hazardous, high-risk, 
minefield, open, terrible, 
treacherous, parlous, perilous, 
risky, unholy, dodgy 
ཉེན་ཁ་བཅོལ་མི། noun insurant 
ཉེན་ཁ་ཆེ་དྲགས། adj. high-risk  

ཉེན་ཁ་འབག་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) chance, risk, venture 
ཉེན་ཁ་མེདཔ། adj. safe, secure 
ཉེན་གླ། noun danger money 
ཉེན་བགྲོད། noun venture 
ཉེན་འགྲུལ། noun venture 
ཉེན་སྒྲོལ། noun rescue, safe, 
secure 
ཉེན་དངུལ་རིམ་སོད། noun 

premium 
ཉེན་ཅན། adj. nasty, serious, 
prone, vulnerable  
ཉེན་ཅན་ཆུ་རྐ། noun critical 
watershed 
ཉེན་ཅན་་དམོ། noun stunt 
ཉེན་ཅན་དུས་ཚོད། noun black spot 
ཉེན་ཅན་གནས་སྟངས། noun time 
bomb, quagmire, black spot, 
quicksand 
ཉེན་ཅན་ལཱ། noun stunt 
ཉེན་ཅན་ས་གནས། noun black spot 
ཉེན་བཅོལ། noun insurance, 
insure 
ཉེན་བཅོལ་བསྐྱར་གསོ། noun 

reinsurance 
ཉེན་བཅོལ་དངུལ་འཐུས། noun 

premium 
ཉེན་བཅོལ་ཆོག་པ། adj. insurable 
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ཉེན་བཅོལ་བཏུབ་པ། adj. insurable 
ཉེན་བཅོལ་འཐུས་དངུལ། noun 

premium 
ཉེན་བཅོལ་འབད་མི། noun insurant 
ཉེན་བཅོལ་རྩིས་མཁས། noun 

actuary 
ཉེན་བཅོལ་ཡིག་ཆ། noun 

green card 
ཉེན་བཅོལ་ལེན་མི། noun insurer 
ཉེན་ཆུང། noun low-risk  
ཉེན་ཆེ། noun high-risk, perilous 
ཉེན་ཆེན། noun capital 
ཉེན་ཆེ་་དུག་ཅན། noun virulent 
ཉེན་ཆེ་་གནས་སྟངས། noun 

tinderbox 
ཉེན་བཏོན། noun evacuation 
ཉེན་རྟོག་པ། noun patrol 
ཉེན་ཐར། noun pull through 
ཉེན་ཐུབ། noun shield 
ཉེན་ཐེག noun venturesome 
ཉེན་འཐུས། noun danger money 
ཉེན་དར། noun red flag 
ཉེན་བརྡ། noun admonition, 
alarm, alert, caution, menace, 
notice, warning, notification, 
caveat 

ཉེན་བརྡ་བསྐུལ་བ། verb (fut., pst.) 

prs. སྐུལ། imp. སྐུལ། caution, 
warn  
ཉེན་བརྡ་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། admonish  
ཉེན ་བརྡ་བྱིན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) caution, forewarn, 
notify, sound, warn 
ཉེན་བརྡ་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) alarm, alert, warn 
ཉེན་བརྡ་མེད་པ། adj. sneak, 
unheralded 
ཉེན་བང༌། noun yellow card 
ཉེན་མེད། adj. safety 
ཉེན་མེད་བསྐྱལ་བ། verb (fut., pst.) 

prs. སྐྱེལ། imp. སྐྱེལ། evacuate  
ཉེན་མེད་ཁང་མིག noun vault 
ཉེན་མེད་བདག་འཛིན། noun safe 
keeping 
ཉེན་མེད་མ་བཟོ་བ། adj. untreated 
ཉེན་མེད་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) treat 
ཉེན་མེད་ས་གནས། noun safe 
haven 
ཉེན་བཙུགས། noun imperil 
ཉེན་ཚབས་ཆེ་བ། noun critical 
ཉེན་ཚུད། noun endanger 
ཉེན་ཚོང་། noun risky business 
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ཉེན་ཚོར་མེདཔ། adj. unsuspecting, 
unwary 
ཉེན་འཚུབ། noun danger, risk, 
dangerous 
ཉེན་འཚུབ་ཅན། adj. precarious 
ཉེན་འཚུབ་ཆེ་བ། noun menacing 
ཉེན་འཚུབ་རྣམ་འགྱུར། noun antics 
ཉེན་འཚུབ་འབྱུང་བ། verb (fut., 

prs.) pst. བྱུང། menace  
ཉེན་འཚུབ་ལད་སྲོལ། noun antics 
ཉེན་འཛེམ། noun avoid risk  
ཉེན་འཛེམ་མེད་མི། noun 

adventurous 
ཉེན་འཛེམ་མེདཔ། adj. madcap 
ཉེན་ཟློག noun safety 
ཉེན་གཟུར་འགྱོ་མི། noun evacuee 
ཉེན་བཟོ། noun open  
ཉེན་འོང་། noun endanger  
ཉེན ་ཡིག noun warning letter 
ཉེན་ཡོད། noun vulnerable, 
unsafe 
ཉེན་ཡོད་མ་ཤེས་པ། adj. 

unsuspecting 
ཉེན་ལམ། noun dangerous road, 
risky path 
ཉེན་ལེན། noun gamble, insure, 
risk, underwrite, warranty 
ཉེན་ལེན་གན་ཡིག noun policy 

ཉེན་ལེན་གན་ཡིག་འཆང་མི། noun 

policyholder 
ཉེན་ལེན་འདོད་མི། noun 

venturesome 
ཉེན་ལེན་པ། noun underwriter 
ཉེན་ལེན་མེདཔ། adj. 

unadventurous 
ཉེན་ལེན་ཚུགས་མི། noun 

venturesome 
ཉེན་ལེན་ཚོང་ལཱ། noun venture 
ཉེན་ས་སོྟང་བཏོན། noun evacuate 
ཉེན་སྲུང༌། noun insurance, 
safeguard, safety, security, 
protection, salvage, defence, 
preserve  
ཉེན་སྲུང་གན་ཡིག noun policy 
ཉེན་སྲུང་ཅན། noun safe 
ཉེན་སྲུང་་་སྐོར། noun patrol 
ཉེན་སྲུང་་་རྟོག་པ། noun patrol 
ཉེན་སྲུང་ཐག་ལེབ། noun safety belt 
ཉེན་སྲུང་དམ་དྲགས། noun high 
security  
ཉེན་སྲུང་པ། noun security guard, 
sentinel, sentry 
ཉེན་སྲུང་འབད་མི། noun insurer, 
saviour 
ཉེན་སྲུང་ས་ཁོངས། noun sanctuary 
ཉེན་སྲུང་ས་གནས། noun sanctuary 
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ཉེན་བསྲུང་། verb (fut.) prs.སྲུང་། 
pst. བསྲུངས། imp. སྲུངས། 
salvage, save, safeguard, 
secure 
ཉེཝ། noun  སྐུ་ཉེ། cousin, 
relative 
ཉེཝ་ཉེ་འཁོར། noun relatives, 
kinsmen 
ཉེར་མཁོ། noun amenity, basics, 
essential, necessity, need, 
requisite 
ཉེར་དགུ། num. twenty nine 
ཉེར་བརྒྱད། num. twenty eight 
ཉེར་ལྔ། num. twenty five 
ཉེར་ལྔ་་དུས་སྟོན། noun silver 
jubilee 
ཉེར་གཅིག num. twenty one 
ཉེར་གཉིས། num. twenty two 
ཉེར་དྲུག num. twenty six 
ཉེར་བདུན། num. twenty seven 
ཉེར་གནས། noun adjoin 
ཉེར་སད། noun consumable 
ཉེར་སོད། noun consumer goods, 
keep verb (fut., prs., pst., imp.) 
consume, use 
ཉེར་སོད་མཁོ་ཆས། noun 

commodity 
ཉེར་སོད་གོང་ཚད་གནས་ཐོ། noun 

consumer price index 

ཉེར་སོད་རྒྱབ་སྲུང༌། noun consumer 
protection 
ཉེར་སོད་ཐོབ་དབང༌། noun 

consumer protection 
ཉེར་སོད་འབད་མི། noun consumer 
ཉེར་སོད་ཡོ་བད། noun consumer 
goods 
ཉེར་སོད་རིང་ལུགས། noun 

consumerism 
ཉེར་བཞི། num. twenty four 
ཉེར་གསུམ། num. twenty three 
ཉེར་ལྷོད། noun near  
ཉེས་བཀོལ། noun exploitation, 
exploit 
ཉེས་སྐྱོན། noun 1 fault, guilty 
(འཛོལ་བ།) 2  damage (སྐྱོན་
ཞུགས།) 
ཉེས་སྐྱོན་སོྟན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) incriminate 
ཉེས་སྐྱོན་མེད་པ། adj. clear, 
spotless, unscathed, perfect 
ཉེས་སྐྱོན་བཙུགས་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) arraignment 
ཉེས་ཁ། noun blame, rap, finger, 
allegation 
ཉེས་ཁ་བཀལ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) incriminate 
ཉེས་ཁ་ཕོག་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) implication 
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ཉེས་ཁ་ཕོག་མི། noun offending  
ཉེས་ཁ་ལེན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) confess 
ཉེས་ཁྲིམས། noun sentence, 
punishment, penalty 
ཉེས་ཁྲིམས་བཀལ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) discipline, 
mete, impose punishment, 
penalize, punish 
ཉེས་ཁྲིམས་བཀལ་མི། noun 

executioner 
ཉེས་ཁྲིམས་དགོངས་ཡངས། noun 

amnesty, pardon 
ཉེས་ཁྲིམས་ངོས་ལེན། noun expiate 
ཉེས་ཁྲིམས་གཏང་བ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. བཏང། punish  
ཉེས་ཁྲིམས་ཕབ་ཆག noun 

commutation of penalty, 
partial waiver of penalty 
ཉེས་ཁྲིམས་ཡངས་ཆག noun 

amnesty, pardon 
ཉེས་ཁྲིམས་ཡངས་ཆག་གནང་བ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) commute 
ཉེས་ཁྲིམས་རིག་པ། noun 

criminology 
ཉེས་ཁྲིམས་སོྲག་ཐོག་བཀལ་བ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) execute 
ཉེས་གྲོལ། noun absolution, 
acquittal, acquit 

ཉེས་འགེལ། noun penal 
ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ། noun penal 
code 
ཉེས་འགེལ་འབྱུང་བ། verb (fut., 

prs.) pst. བྱུང། perpetrate  
ཉེས་ཅན། adj. convict, culprit, 
faulty, guilty, offender, felon, 
criminal 
ཉེས་ཅན་འཐུས་མི། noun gangster 
ཉེས་ཅན་རྩིས་སོད། noun 

extradition, extradite 
ཉེས་ཅན་རྩིས་སོད་པ། noun 

extradition 
ཉེས་ཅན་ལཱ། noun felony 
ཉེས་ཆད། noun  བཀའ་ཆད། 
fine, penalty, sanction, rap  
ཉེས་ཆད་བཀལ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) fine, penalize, 
punish 
ཉེས་ཆད་ས་ཁོངས། noun penalty 
area 
ཉེས་ཆུང༌། noun venial 
ཉེས་ཆེན། noun felony 
ཉེས་བརྗོད། noun accusation 
ཉེས་བརྗོད་འབད་མི། noun accuser 
ཉེས་ཐར། noun acquit, clear, 
absolution 
ཉེས་ཐོ། noun demerit 
ཉེས་ཐོབ། noun culpable 
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ཉེས་རྡེག noun free kick 
ཉེས་ལྡན། noun guilty 
ཉེས་པ། noun culprit, guilt, 
wrong, fault, wrongdoing 
ཉེས་པ་བཀལ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) convict, indictment 
ཉེས་པ་གྲོལ་བ། verb (fut., prs., 

pst.) acquit 
ཉེས་པ་དགོངས་ཡངས། noun 

amnesty, pardon 
ཉེས་པ་མནང་ཆུང་བརྩི་བ། verb (fut.) 

prs. རྩི། pst. བརྩིས། imp. རྩིས། 
condone  
ཉེས་པ་ཕོག་པ། verb(fut., prs., 

pst.) indict 
ཉེས་པ་འབད་མི། noun culprit, 
perpetrator, wrongdoer 
ཉེས་པ་ཡངས་ཆག noun amnesty 
ཉེས་པ་ཡངས་ཕྲ། noun petty 
misdemeanour 
ཉེས་དཔྱད་སན་རས། noun forensic 
medicine 
ཉེས་སོད། noun mischief, 
misdeed, offence, offensive, 
vice, villainy, immoral 
conduct, inequity, perpetration, 
offend, adverse treatment, 
treatment 
ཉེས་སོད་ཅན། noun violent 

ཉེས་སོད་ཐོ། noun record 
ཉེས་སོད་འཐུས་མི། noun gangster 
ཉེས་ཕོག noun indictment, 
offending, culpable 
ཉེས་ཕྲ། noun misdemeanour 
ཉེས་ཕྲ་ཁུངས་སྟོན། noun 

extenuating 
ཉེས་ཕྲ་ཞིབ་གསལ། noun 

extenuating 
ཉེས་བ། noun fine, punishment, 
penalty, indictment 
ཉེས་བ་བཀལ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) condemn, fine, 
punish, penalize  
ཉེས་བ་བཀལ་འོས། noun 

punishable 
ཉེས་བ་དགོངས་ཡངས། noun 

amnesty, pardon 
ཉེས་བ་མ་བཀལ་བ། adj. 

unpunished 
ཉེས་བྲལ། noun faultless, 
innocent 
ཉེས་བྲིས། noun graffiti 
ཉེས་མིང་བཀོད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) book 
ཉེས་མེད། noun faultless, 
innocence, irreproachable, 
blameless, guiltless, innocent 
ཉེས་མེད་གཙང་མ། noun childlike 
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ཉེས་མེད་རྫུན་བཀལ། noun frame 
ཉེས་མེད་གསལ་བསྒྲགས། noun 

exculpation, exoneration, 
acquittal from fault, exculpate, 
exonerate 
ཉེས་དམིགས། noun retribution, 
consequence of sin 
ཉེས་བཙུགས། noun  ཉེས་
འཛུགས། accusation, allegation, 
charge, conviction, 
incrimination, convict 
ཉེས་བཙུགས་ཐོ་ཡིག noun charge 
sheet 
ཉེས་བཙུགས་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) accuse, arraign, 
charge, charge-sheet, convict, 
incriminate, indict, allege 
ཉེས་བཙུགས་འབད་མི། noun 

accuser 
ཉེས་་ོད། noun criminal 
ཉེས་ཚོར། noun conscience, guilt 
ཉེས་འཛུགས། noun  ཉེས་
བཙུགས། impeachment, suit, 
prosecution, plaint, indictment, 
accusation, impeach, sue, 
prosecute, charge 
ཉེས་འཛུགས་ཅན། adj. defendant, 
accused 

ཉེས་འཛུགས་འབད་མི། noun 

prosecutor 
ཉེས་འཛུགས་འབད་རུང་བ། adj. 

impeachable 
ཉེས་འཛུགས་འོས་པ། adj. 

chargeable 
ཉེས་ཟླ། noun accomplice 
ཉེས་ཡངས་གཏང་བ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. བཏང། absolve  
ཉེས་ཡིག་བཙུགས་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) charge sheet 
ཉེས་ལཱ། noun commission 
ཉེས་ལས། noun crime 
ཉེས་ཤོག noun ticket 
ཉེས་བཤེར། noun prosecution  
ཉེས་སངས། noun acquit 
ཉོ། verb (fut., prs., pst., imp.) 

 བཙོང་།  བླུ། buy, 
shop, take, procure, purchase 
ཉོ་སྒྲུབ། noun procurement, 
purchase, procure 
ཉོ་སྒྲུབ་འབད་མི། noun purchaser 
ཉོ་ཆས། noun purchase 
ཉོ་ཉོཝ། adj. buy, shop-bought 
ཉོ་ཐོ། noun shopping list 
ཉོ་འདྲེན། noun import 
ཉོ་འདྲེན་འབད་མི། noun importer 
ཉོ་ནི་་དབང་ཆ། noun pre-emption 
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ཉོ་སོད། noun consumption 
ཉོ་བྱིན་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) stand 
ཉོ་མི། noun consumer, shopper, 
purchaser, buyer, customer 
ཉོ་བཙོང༌། noun transaction 
ཉོ་བཙོང་གནས་གོང༌ཁྱད་པར། noun 

trade deficit 
ཉོ་ཚུགསཔ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) ship 
ཉོ་ཚོང༌། noun trade, shopping, 
business 
ཉོ་ཚོང་རྐྱབ་ཐོ། noun shopping list 
ཉོ་ཚོང་ལྟེ་བ། noun shopping 
centre 
ཉོ་ཚོང་ཐོ། noun shopping list 
ཉོ་ཚོང་འཐབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) trade 
ཉོ་ཚོང་རྩིས་ཁྲ། noun sale-purchase 
statement 
ཉོག noun objection 
ཉོག་ཅན་ཕོ་སྐྱེས། noun old woman  
ཉོག་ཆུང་། noun niggle  
ཉོག་རྡུང་མེད་པ། noun 

uncomplaining 
ཉོག་རྡུང་འོས་མེད། noun 

uncontentious 
ཉོག་བརྡུང་བ། verb (fut.) prs. རྡུང་། 
pst. བརྡུངས། imp. རྡུངས། carp, 

whine, dispute, moan, object, 
allege, accuse  
ཉོག་མེད། noun no objection, 
non-controversial, clearance  
ཉོག་མེད་་ོད་གཞི། noun open-and-
shut case  
ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར། noun clearance 
certificate 
ཉོག་འཛིང། noun entanglement, 
controversy, dispute 
ཉོག་འཛིན་མེད་པ། adj. 

uncontroversial 
ཉོག་བཤད། noun controversy, 
gripe, grouse, moan, objection, 
allegation, complaint 
ཉོག་བཤད་བཀོད་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) complain, 
gripe, grouse, quibble, report 
ཉོག་བཤད་བཀོད་མི། noun 

complainant 
ཉོག་བཤད་བརྡུང་བ། verb (fut.) prs. 

རྡུང་། pst. བརྡུངས། imp. རྡུངས། 
cavil  
ཉོག་བཤད་མེད་པ། adj. 

uncontentious, uncontroversial 
ཉོག་སེལ་ངོ་ཚབ། noun clearing 
agency 
ཉོག་སེལ་ལས་སྡེ། noun clearing 
agency 



ཉ 

ཉོན་མོངས་པ། 301 གཉིད་འདས། 

 301  

ཉོན་མོངས་པ། noun afflictive 
emotions 
ཉྭ། noun calf 
ཉྭ་འགྱུར། noun cramp 
གཉན་བཀག noun antiseptic 
གཉན་འཇོམས་སན། noun 

antihistamine 
གཉན་དུག་བསལ་བ། verb (fut., 

pst., imp.) prs. སེལ། disinfect  
གཉན་དྲགས། adj. severe, fierce 
གཉན་འཕྲང་། noun crisis 
གཉན་སན། noun antiseptic, 
penicillin 
གཉན་སྲིན་སེལ་བྱེད། noun 

disinfectant 
གཉན་སྲིན་བསལ་བ། verb (fut., 

pst., imp.) prs. སེལ། disinfect  
གཉའ། noun shoulder 
གཉའ་རྒོད། noun  གྱད་་། 
hero, he-man 
གཉའ་རྒོད་ལྕགས། noun barbell 
གཉའ་ལྕགས། noun barbell 
གཉའ་གནོན། noun oppression 
གཉའ་པ། noun surety 
གཉའ་དཔང༌། noun witness, 
guarantee 
གཉའ་རས། noun sash, cross belt 
གཉའ་རུས། noun collarbone 

གཉའ་ཤིང༌། noun 1 latch, bolt (སྒོ་
བསམ་ཤིང་།) 2  yoke (་ག་ཤིང་།) 
གཉིད། noun sleep, repose, 
slumber  
གཉིད་དཀྲོག verb (fut., prs.) pst. 

དཀྲོགས། imp. དཀྲོགས།  
མནལ་དཀྲོག waken, wake, 
rouse, awake, arouse 
གཉིད་ཁུག verb (fut., prs., pst.) 

slumber, asleep, sleeping 
གཉིད་ཁུག་ཁུགཔ། adj. asleep 
གཉིད་ཁུག་མ་བཏུབ་མི། noun 

insomniac 
གཉིད་སྟུག་དྲགས། adj. profound 
sleep 
གཉིད་ཐལ། verb (fut., prs., pst.) 

oversleep 
གཉིད་ཐུང༌། noun catnap, doze, 
forty winks, nap 
གཉིད་ཐུམ། noun snooze, light 
གཉིད་མཐུག noun profound sleep 
གཉིད་འཐིབ། verb (fut., prs.) pst. 

འཐིབས། drowsiness, hypnosis, 
hypnotic, nod 
གཉིད་འཐིབ་བཅུག་པ། verb 

hypnotism  
གཉིད་འཐིབ་བཅུག་མི། noun 

hypnotist  
གཉིད་འདས། noun cot death 
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གཉིད་སྡུག་རྐྱབ་སི་སི། adj. 

slumberous, sleepy, drowsy 
གཉིད་སྡུག་ཤིག་ཤི། adj. bleary 
གཉིད་ནང་ལོང་འགྱོ་མི། noun 

noctambulist, sleepwalker  
གཉིད་ནད། noun sleeping 
sickness 
གཉིད་མ་ལོག་པ། verb (fut., prs., 

pst.) awake 
གཉིད་མེད། noun sleepless, 
wakeful 
གཉིད་མེད་ནད། noun insomnia 
གཉིད་སན། noun sleeping pill, 
barbiturate, hypnotic 
གཉིད་སན་བྱིན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) sedation, sedate 
གཉིད་ཚོར་བ། verb (fut., prs., pst.) 

 གཉིད་ལོག་པ།  མནལ་
ཚོར། awake, rouse, waken 
གཉིད་འཚུབ། noun nightmare  
གཉིད་ལམ། noun  མནལ་ལམ། 
dream, reverie 
གཉིད་ལམ་ངན་པ། noun nightmare  
གཉིད་ལམ་མཐོང་བ། verb (fut., 

prs., pst.) dream 
གཉིད་ལམ་མཐོང་མི། noun dreamer 
གཉིད་ལམ་བཟུམ། adj. unreal 
གཉིད་ལོག་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.)  གཉིད་ཚོར་བ། 

 མནལ་གཟིམ། slumberous, 
sleepy, asleep, slumber, sleep 
གཉིད་ལོག་མ་བཏུབ་པ། adj. 

wakeful 
གཉིད་ལོག་མི། noun sleeper 
གཉིད་ལོག་ལོགཔ། adj. asleep  
གཉིད་ལོང༌། noun noctambulist, 
sleepwalker 
གཉིད་ཤི། noun cot death 
གཉིད་ཤུགས། noun comatose 
གཉིད་སད་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) waken, wake, rouse 
གཉིད་ལྷོང་། verb (fut., prs., pst., 

imp.) arouse, wake 
གཉིས། num. two, brace, couple, 
dual, twain, pair  
གཉིས་ཀ། noun both 
གཉིས་བཀག noun bisect, sever 
གཉིས་སྐལ། noun double share 
གཉིས་སྐལམ། noun An individual 
conferred with the title of 
Dasho by His Majesty the 
King and symbolically wears a 
red scarf and a sword 
གཉིས་ཁང་། noun double room 
གཉིས་ཁྲི། noun double-bed 
གཉིས་འཁོར། noun tandem 
གཉིས་བགོ། noun halve 
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གཉིས་འགྱུར། noun twofold 
གཉིས་འགྱེ། noun polarize, 
bifurcate 
གཉིས་སྒྲ་ཅན། noun diphthong 
གཉིས་ཆ་ར། adj. both, cum, 
either, mutual 
གཉིས་ཆ་ར་མེནམ། adj. neither  
གཉིས་གཏུབ། noun sever 
གཉིས་་བ། noun double, twice, 
twofold, sever 
གཉིས་མཐུད། noun coupling 
གཉིས་མཐུད་མ། noun pair 
གཉིས་དུམ། noun sever 
གཉིས་གདན། noun love seat  
གཉིས་ལྡན། noun binary, dual, 
twofold, twin 
གཉིས་ལྡབ། noun overlap, twice, 
two times 
གཉིས་ནེམ། noun double-click 
གཉིས་པ། num. second, next to, 
secondly  
གཉིས་པོ། noun the two 
གཉིས་ཕན། noun mutually 
beneficial, advantageous to 
both 
གཉིས་འབྱེལམ། noun two-way, 
dual, joined, pair 

གཉིས་སྦྱེལམ། noun two-way, 
dual, joined, pair 
གཉིས་མིན། noun neither  
གཉིས་མེད། noun oneness  
གཉིས་བརྩེགས། noun double 
གཉིས་ཚག noun umlaut 
གཉིས་མཚུངས། noun mutual 
གཉིས་འཛིང༌། noun duel 
གཉིས་འཛིན། noun dubious, 
duality, dual perception 
གཉིས་གཞས། noun duet 
གཉིས་གཞིབ། noun dual 
གཉིས་ལས་གཅིག pron. either 
གཉིས་ཤད། noun double stroke 
(།།) 
གཉིས་གསལ། adj. bifocal 
གཉིས་གསལམ། adj. bifocals 
གཉིསམ། noun double 
གཉེན། noun  དགྲ། 
1 relatives (ཉེཝ།) 2  spouse 
(གྲོགས།) 
གཉེན་རྐྱབ་རྐྱབཔ། adj. married 
གཉེན་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) betroth, marry, wed 
གཉེན་ཁ་བཟེད་མི། noun betrothed 
གཉེན་གོང་། noun premarital 
གཉེན་གོང་མོ་མིང༌། noun maiden 
name 
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གཉེན་གྱི་ཁས་བླངས། noun 

betrothal 
གཉེན་གྱི་དངུལ་སོྟན། noun silver 
wedding 
གཉེན་གྱི་རྟེན་འབྲེལ། noun wedding 
གཉེན་གྱི་དམ་ཉམས། noun 

extramarital 
གཉེན་གྲོགས། noun  སྐུ་ཟླ། 
spouse, couple 
གཉེན་གླུ། noun serenade 
གཉེན་སྒྲིག noun marriage, 
matrimony, engagement, 
engaged 
གཉེན་སྒྲིག་འབད་མི། noun 

matchmaker 
གཉེན་སྒྲིག་རྨགཔ། noun fiancé 
གཉེན་སྒྲིག་ཨམ་སྲུ། noun fiancée 
གཉེན་ཉེ་འཁོར། noun kinship, 
relation 
གཉེན་ཉེཝ། noun kin, family and 
relatives 
གཉེན་བཏགས། verb (fut., prs., 

pst., imp.) arranged marriage 
གཉེན་རྟེན། noun engagement 
ring 
གཉེན་སོྟན། noun wedding 
གཉེན་སོྟན་མེད་པ་་གནསམོ། noun 

common-law wife 

གཉེན་སོྟན་མེད་པ་་རྨགཔ། noun 

common-law husband 
གཉེན་སོྟན་བརྩི་བ། verb (fut.) prs. 

རྩི། pst. བརྩིས། imp. རྩིས། 
solemnize  
གཉེན་ཐམ། noun marriage 
certificate 
གཉེན་བདག་མཛུབ་དཀྱི། noun 

engagement ring 
གཉེན་འདུན། noun engagement 
གཉེན་སོམ། noun union 
གཉེན་པོ། noun remedy, antidote 
གཉེན་བྲལ། noun divorce 
གཉེན་འབྱེལ། noun marital, 
nuptial, matrimonial 
གཉེན་འབྲེལ། noun marital, 
nuptial, matrimonial 
གཉེན་འབྲེལ་ཁྲིམས་ཡིག noun 

marriage act 
གཉེན་འབྲེལ་གནས་སྟངས། noun 

marital status 
གཉེན་འབྲེལ་བསབ་སྟནོ། noun 

marriage guidance 
གཉེན་སོྦྱར། noun consummation, 
marriage, matrimony, nuptial, 
wedding, matrimonial, marital 
གཉེན་སོྦྱར་ཁ་ཚིག noun 

engagement 
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གཉེན་སོྦྱར་ཁ་བཟེད། noun 

betrothed 
གཉེན་སོྦྱར་ཆོག་ཐམ། noun 

marriage licence 
གཉེན་སོྦྱར་གཏན་འཁེལ་བཟོ་བ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) 

consummate 
གཉེན་སོྦྱར་སོམ་རོགས། noun 

conjugal partner 
གཉེན་སོྦྱར་གནས་རིམ། noun 

matrimony 
གཉེན་སོྦྱར་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) wed 
གཉེན་སོྦྱར་ལག་ཁྱེར། noun 

marriage licence 
གཉེན་སོྦྱར་ལས་སྡེ། noun marriage 
bureau 
གཉེན་སོྦྱར་ཨམ་སྲུ། noun matron 
གཉེན་སྦྲག་པ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. སྦྲགས། marry  
གཉེན་མ་རྐྱབ་པ། adj. unattached, 
unmarried, single 
གཉེན་མིན་མཉམ་གནས། noun 

cohabit 
གཉེན་ཚན། noun in-laws 
གཉེན་ཟླ། noun match, spouse 
གཉེན་ཡ། noun spouse 
གཉེན་ཡིག noun betrothal 
གཉེན་རིན། noun dowry 

གཉེན་ལོ་ལྔ་བཅུ། noun golden 
wedding 
གཉེན་ལོ་ཉེར་ལྔ། noun silver 
wedding 
གཉེན་གསར། noun newlywed  
གཉེར་ཁུག noun furrow 
གཉེར་ཆགས། noun puker, 
wrinkle 
གཉེར་ཆེན། noun chief 
storekeeper 
གཉེར་གཏད། noun safe keeping 
གཉེར་གཏམས། noun safe keeping 
གཉེར་པ། noun storekeeper  
གཉེར་མ། noun  ཨོ་ཀྲོ། 
1 wrinkle, crease (གདོང་གཉེར།) 
2  ripple (ཆུ་རིས།) 
གཉེར་མ་ཁོག་ཁོ། adj. lined, 
wizened  
གཉེར་མ་ཅན། adj. lined  
གཉེར་ཚང༌། noun 1 store room 
(མཛོད་ཁང་།) 2  provisions, 
larder, store, ration (རྒྱགས་སྐལ།) 
གཉེར་འཛིན། noun trustee 
གཉེར་འཛིན་པ། noun trustee 
གཉེར་སྲུང་། noun preserve 
གཉེརཔ། noun warden 
གཉེརམ། noun line 
མཉན་པ། noun ferryman 
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མཉམ། noun 1 equal (འདྲན་འདྲ།) 
2  simultaneous (གཅིག་ཁར།)  
མཉམ་གྲངས། noun multiple 
མཉམ་སྒྲིག noun juxtapose, 
sociability, coalition, 
juxtaposition 
མཉམ་སྒྲིག་གཞུང་། noun coalition 
government 
མཉམ་བསྒྲགས། noun network  
མཉམ་གཅིག adv. along, 
together, with, herewith 
མཉམ་གཅིག་མེད་པ། adj. 

unaccompanied 
མཉམ་གཅིག་ཡོད་པ། adj. 

associated, implicit, inbuilt 
མཉམ་ཆུང༌། noun submissive 
མཉམ་བརྗོད། noun chorus 
མཉམ་མཉམ། adv. all, even, 
equal 
མཉམ་ཏོག་ཏོ། adj. clean 
མཉམ་རྟགས་བཀོད་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) countersign 
མཉམ་མཐུན། noun co-operation, 
co-operative, joint 
མཉམ་འཐེན། noun coincidence 
མཉམ་དུ། adv. along 
མཉམ་བདག་དབང་བྱིན། noun 

hypothecation  

མཉམ་ལྡན། noun inbuilt, 
intrinsic 
མཉམ་སྡེ། noun peer group 
མཉམ་སྡེབ། noun consolidation, 
incorporation, synthesis, 
abreast 
མཉམ་སོད། noun associate, 
social, company 
མཉམ་སོད་དགའ་ཚོར། noun 

togetherness 
མཉམ་སོད་སོ་བ། noun 

togetherness 
མཉམ་སོམ། noun coalition, 
combination, alignment, 
confluence, combine 
མཉམ་གནས། noun co-existence, 
intrinsic, inherent, society, 
commensal, living together  
མཉམ་གནས་མི་ཚན། noun 

commune 
མཉམ་ཕྲུག noun litter  
མཉམ་བྱུང༌། noun concurrence, 
overlap, conjunction 
མཉམ་འབར། noun cohesion 
མཉམ་འབྲས། noun synergy 
མཉམ་འབྲེལ། noun co-operation, 
interaction, intercom, 
partnership, joint, connective, 
co-ordinate 
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མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་ཆུང་། noun joint 
committee 
མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་སྡེ། noun co-
operative 
མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་པ། noun 

federation 
མཉམ་འབྲེལ་ལས་འགུལ། noun 

joint project, consortium 
མཉམ་འབྲེལ་སོབ་གྲྭ། noun co-
education school 
མཉམ་སོྦྱར། noun combination, 
synthesis 
མཉམ་སྦྲགས། noun  ཟུར་སྦྲགས། 
attaché, combine, attachment, 
enclosure, en suite, herewith, 
inbuilt, inherent 
མཉམ་སྦྲགས་ལས་བྱེད། noun 

attaché 
མཉམ་སྦྲེལ། noun twin 
མཉམ་མེད། noun peerless, 
matchless, unparalleled, 
unequalled 
མཉམ་བཙུགས། noun twin 
མཉམ་ཚོགས། noun peer group 
མཉམ་ཚོང་སྡེ་ཚན། noun combine 
མཉམ་འཛོམས། noun  ལྷན་
འཛོམས། get-together 
མཉམ་རས་ཁམས། noun isotope 
མཉམ་གཞས། noun chorus 

མཉམ་བཞག noun 

contemplation, meditative 
equipoise 
མཉམ་རུབ། noun coalition, 
collaboration, unison, 
collective, concerted, joint, co-
operative, share 
མཉམ་རུབ་ཇོ་བདག noun co-
owner 
མཉམ་རུབ་དང་འདོད། noun team 
spirit 
མཉམ་རུབ་སོ་སེམས། noun team 
spirit 
མཉམ་རུབ་འབད་མི། noun 

collaborator 
མཉམ་རུབ་ཚོགས་པ། noun 

syndicate 
མཉམ་རུབ་ཚངོ་ལཱ། noun 

partnership 
མཉམ་རུབ་ལས་དོན། noun joint 
venture  
མཉམ་རུབ་ལས་རིམ། noun joint 
programme 
མཉམ་རོགས། noun colleague, 
mate, co-partner, fellow, 
inmate, lad  
མཉམ་རོགས་ཁ་ལོ་པ། noun co-
pilot 
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མཉམ་རོགས་འཁྲབ་རྩེདཔ། noun co-
star 
མཉམ་རོགས་དེད་དཔོན། noun co-
pilot 
མཉམ་རོགས་འདུ་ཤེས། noun 

camaraderie 
མཉམ་རོགས་ཡ་ཟླ། noun co-
partner 
མཉམ་ལས། noun collaboration 
མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ། noun co-
operative 
མཉམ་ཤུགས། noun synergy 
མཉམ་གཤིབ། noun abreast 
མཉམ་བསྲེ། noun mingle 
མཉེ། verb (fut.) prs. མཉེད། pst. 

མཉེས། imp. མཉེས། tan  
མཉེད་བཏུབ་པ། adj. malleable 
མཉེན་ཁུག noun flexibility, 
fluidity 
མཉེན་ཁུག་ཅན། adj. flexible, 
fluid 
མཉེན་ཁུག་མེདཔ། adj. inflexible, 
dry 
མཉེན་ཁུག་ཤིག་ཤི། adj. fluid 
མཉེན་ཅུག་ཅུ། adj.  སྲ་ཀྲག་ཀྲ། 
plastic, pliable, yielding 
མཉེན་ཆས། noun software 
མཉེན་ཏངོ་ཏོ། adj.  སྲ་ཀྲག་ཀྲ། 
delicate, flexible, flyaway, 

limp, soft, supple, plasticity, 
tender, tame 
མཉེན་པ་་རང་བཞིན། noun 

plasticity 
མཉེན་བོླ། noun drawl 
མཉེས། verb (fut., prs., pst.) 

 pleased, elated, 
delighted, like 
མཉེས་ཤོས། adj. favourite 
རྙི། noun snare 
རྙིང་ཀྲམ། noun old coin 
རྙིང་ཁུངས་ཅན། adj. time-
honoured 
རྙིང་འགྲོས། noun conventional 
རྙིང་ཐོག་སྣུམ་འཁོར། noun veteran 
car 
རྙིང་འཐུས། noun depreciation, 
depreciate 
རྙིང་དུས། noun conventional 
རྙིང་པ། adj. obsolescent, old 
རྙིང་པ་་རང་བཞིན། noun antiquity 
རྙིང་དཔྱད་མཁས་མཆོག noun 

archaeologist 
རྙིང་མ། noun Nyingma, one of 
the four Sects of Buddhism 
རྙིང་མ་པ། noun follower of 
Nyingma Sect 
རྙིང་ཚོང༌། noun jumble sale  
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རྙིང་མཛོད། noun archive 
རྙིང་འཛིན་པ། noun diehard 
རྙིང་ཞེན། noun conservative 
རྙིང་ཞེན་ཅན། adj. conservative 
རྙིང་རུལ། noun remains, rotten 
རྙིང་རོ། noun hulk  
རྙིང་ཤུལ། noun survival, 
heritage, legacy 
རྙིང་གསོའི་རིང་ལུགས། noun 

revivalism 
རྙིང་ཧེང༌། adj. staleness 
རྙིངམ། adj.  གསརཔ། addled, 
archaic, corny, decrepit, 
flyblown, fusty, museum 
piece, old, outdated, second-
hand, shabby, stale, used, 
ancient, antique, worn out 
རྙིངམ་ཐལ་ཐལཝ། adj. worn out 
རྙིངམ་སོང་སངོམ། adj. mouldy 
རྙེད་བཀུར། noun offer wealth 
and reverence  
རྙེད་འདོད། noun acquisitiveness 
རྙེད་པ། noun find, gain, get, 
discover, acquire 
རྙེད་མི། noun finder 
རྙོག་མ། noun muddy, dirty 
རྙོག་འཛིང་། noun complication, 
controversial, tangle, 
controversy 

རྙོག་འཛིང་ཅན། adj. controversial, 
complex 
རྙོག་གཞི། noun basis or reason 
for trouble  
རྙོག་བཤད། noun controversy 
རྙོག་བཤད་ཅན། adj. controversial 
སྙན། noun, adj. 1 ear (རྣམ་ཅོ།) 
 2  melodious, 
harmony (ཧན་ཏོང་ཏོ།) syn ཧན། 
སྙན་གྲགས། noun  སྐད་ཅན་མིང་
ཅན། སྐད་གྲགས། ཡོངས་གྲགས། མིང་
གཏམ། eminence, fame, glory, 
high priest, honour, hot, kudos, 
limelight, name, prestige, 
profile, reputation 
སྙན་གྲགས་ཅན། adj. celebrated, 
eminent, famed, famous, heart-
throb, illustrious, legend, 
legendary, prestigious, 
reputable, glorious, well-
known 
སྙན་གྲགས་ཆུང་བ། noun low-key  
སྙན་གྲགས་ཆེ་བ། noun high-
profile  
སྙན་གྲགས་མར་ཉམས། noun 

discredit 
སྙན་གླུ། noun melodious song 
སྙན་སྒྲོན། noun  report, 
apprise 
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སྙན་སྒྲོམ། noun musical box 
སྙན་ངག noun poetry, rhetorical, 
verse, poetics  
སྙན་ངག་མཁན། noun bard, poet, 
rhetorician 
སྙན་ཆ། noun music, instrument 
སྙན་ཆ་སྐྲོག་མི། noun player, 
musician, instrumentalist 
སྙན་ཆ་མཁན། noun musician, 
instrumentalist 
སྙན་ཆ་་སྡེ་ཕྲན། noun ensemble 
སྙན་ཆ་་སྡེ་ཚན། noun band, brass 
band, orchestra 
སྙན་ཆ་་རིག་་ལ། noun music 
སྙན་ཆ་་རོལ་སོྟན། noun jam 
session  
སྙན་ཆར་དགའ་མི། noun musical 
སྙན་ཆས། noun brass, musical 
instrument, organ, percussion 
སྙན་འཇེབས། adj. mellifluous 
སྙན་དར། noun scarf or money 
offered in sacred places for 
well being  
སྙན་གདངས། noun melody 
སྙན་གདངས་བསྒྲིག་པ། verb (fut.) 

prs. སྒྲིག pst. བསྒྲིགས། imp. 

སྒྲིགས། modulate 
སྙན་དབངས། noun music 

སྙན་འབུལ། noun report, 
submission  
སྙན་་ོམ། noun billet-doux, lyric, 
lyricism, ode, poem, verse, 
acrostic 
སྙན་་ོམ་རྐྱབ་མི། noun poet 
སྙན་་ོམ་འབྲི་མི། noun lyricist  
སྙན་་ོམ་ཚིགས་བཅད། noun poetry 
སྙན་་ོམ་རིག་པ། noun poetry 
སྙན་ཚིག noun euphemism, 
rhetorical, poetical expression 
སྙན་ཞུ། noun report, file, apprise 
སྙན་ཞུ་སྐྱེལ་མི། noun informer 
སྙན་ཞུ་ཐོ་བཀོད། noun filing 
སྙན་ཞུ་འབད་མི། noun rapporteur 
སྙན་ཞུ་འཛོལ་བ། noun misreport 
སྙན་ཞུ་་ཟིན་བྲིས། noun draft 
report  
སྙན་གསན། noun hearing (ཞུ་བ།) 
verb (fut., prs., pst., imp.) hear, 
listen (ཉན།)  
སྙན་གསོལ། noun note, note 
sheet verb (fut., prs., pst., imp.) 
inform 
སྙམ་པ། noun assumption, 
presumption, deem 
སྙིགས་སོང་། noun scavenge 
སྙིགས་འགྱུར། noun degenerate  
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སྙིགས་ཆགས། noun 

sedimentation, sedimentary 
སྙིགས་དུས། noun decadent age, 
degenerated age 
སྙིགས་མ། noun 1 dregs, 
sediment, impurity (རག་རོ།) 
2  degeneration (དུས་ངན།) 
སྙིགས་མ་ལྔ་བདོ། noun 

degeneration 
སྙིང༌། noun heart, coronary 
སྙིང་ཁྲག་འདྲེན་ལམ། noun 

ventricle 
སྙིང་གྲོགས། noun amiable, bosom 
friend 
སྙིང ་གྲོགས་འདུ་ཤེས། noun 

camaraderie 
སྙིང་བཅུད། noun essence, extract, 
value, meat  
སྙིང་བཅོས་མཁས་མཆོག noun 

cardiologist, heart specialist  
སྙིང་འཆང་། noun pent up 
སྙིང་རྗེ། noun  ཐུགས་རྗེ། 
clemency, compassion, heart, 
humanity, magnanimity, 
mercy, sympathy, pity 
སྙིང་རྗེ་བསྐྱེད། verb (fut., pst.) prs. 

སྐྱེད། imp. སྐྱེད། sympathize, 
pity  
སྙིང་རྗེ་བསྐྱེད་འོས་པ། adj. pitiable 

སྙིང་རྗེ་ཅན། adj. benign, 
benignant, caring, clement, 
compassionate, humane, 
merciful, sympathetic, pitiful 
སྙིང་རྗེ་བ། noun wrench, melting 
སྙིང་རྗེ་མེད་པ། adj. heartless, 
merciless, pitiless, hard-
hearted, uncharitable, arid, 
callous, cold-blooded, 
coldness, inhumane, unfeeling, 
vicious, devoid of compassion, 
brutish, butchery, cold-hearted, 
cruel, hard-faced  
སྙིང་རྗེ་མེད་པ་་རང་བཞིན། noun 

cruelty 
སྙིང་རྗེ་་ཡུལ། noun poor 
སྙིང་གཏམ། noun heart-to-heart, 
heartfelt advice, love story, 
love talk  
སྙིང་སྟོབས། noun bravery, 
fortitude, audacity, courage, 
gallantry, grit, heart, moral 
fibre, nerve, spirit, strength, 
valour, will, bold 
སྙིང་སྟོབས་བསྐྱེད་བཅུག་པ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) cheer, 
stimulate 
སྙིང་སྟོབས་བསྐྱེད་པ། verb (fut., 

pst.) prs. སྐྱེད། imp. སྐྱེད། nerve, 
summon, will  
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སྙིང་སྟོབས་ཅན། adj. bold, brave, 
courageous, dauntless, gallant, 
spirited, strenuous, strong, 
strong-minded, plucky, 
unflinching, valiant, heroic 
སྙིང་སྟོབས་སོམ། noun great 
courage, bravery, manfully 
སྙིང་སྟོབས་མེད་པ། adj. spineless, 
coward 
སྙིང་སྟོབས་མེད་མི། noun chicken 
སྙིང་སྟོབས་ཚད་བཟུང་། noun 

willpower 
སྙིང་བརྟག་རིག་པ། noun 

cardiology 
སྙིང་ཐག་པ་ལས། adv. earnest, 
hearty, wholehearted, sincerely 
སྙིང་མཐུན། noun darling, 
sweetheart, dear, honey  
སྙིང་དོན། noun core, gist, meat, 
moral, quintessence, theme, 
pith 
སྙིང་དོན་བསྐྱར་བཤད། noun 

recapitulation 
སྙིང་སྡུག noun beloved, darling, 
sweetheart 
སྙིང་བསྡུས། noun digest 
སྙིང་ནད། noun 1 heartache (ཧིང་
ནད།) 2  grudge (འཁོན་འཛིན།) 

སྙིང་ནད་མཁས་མཆོག noun 

cardiologist 
སྙིང་ནོར། noun asset 
སྙིང་པ།ོ noun cream, essence, 
kernel, substance, 
quintessence, value 
སྙིང་པོ་མེད་པ། adj. nugatory, vain, 
airy, froth 
སྙིང་འབྲེལ། noun coronary 
སྙིང་མེད། noun vanity  
སྙིང་བརྩེ། noun loving, dear  
སྙིང་ཚིམ། noun satisfaction  
སྙིང་རུས། noun determination, 
diligence, industry, 
perseverance, will power, 
fortitude, zeal 
སྙིང་རུས་བསྐྱེད་པ། verb (fut., pst.) 

prs. སྐྱེད། imp. སྐྱེད། swot, 
persevere, persist  
སྙིང་རུས་ཅན། adj. committed, 
diligent, hard-working, 
indefatigable, industrious, 
undaunted 
སྙིང་རུས་འབད་བ་ོན། noun mettle 
སྙིང་རླུང་། noun anger, 
indignation 
སྙིང་རླུང་ཅན། adj. maniac 
སྙུང་གཞི། noun  illness, 
sickness 
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སྙུང་གཞི་དྭངས་པ། verb (fut., prs., 

pst.)  recuperate, 
recover 
སྙེ་མ། noun ear 
སྙོམ། verb (fut., prs.) pst. སྙོམས། 
imp. སྙོམས། impartiality, 
fairness, equal, level, trim, 
even  
སྙོམ་འཁོར། noun steamroller 
སྙོམ་གྲངས། noun multiple 
སྙོམ་སྒྲིག noun adjustment, 
suitable negotiation, 
appropriate mediation, 
alignment 
སྙོམ་སྒྲིག་ཡོ་ཆས། noun regulator 
སྙོམ་ཆ། noun evenness 
སྙོམ་ཏང་ཏ། adj. even, smooth, 
streamline 
སྙོམ་ཏོག་ཏ།ོ adj. 1 level, plane, 
uniform, even (མཉམ་པ།) 
2  impartial, fair, rational, 
regular (དྲང་བདེན།) 
སྙོམ་ཏོག་ཏོ་མེད་པ། adj. uneven, 
scraggly, unbalance 
སྙོམ་བཏོག noun trim 
སྙོམ་མཐུན། noun adjustment 
སྙོམ་འཕྲུལ། noun trimmer 
སྙོམ་མེད། noun inequality 
སྙོམ་རྩིས། noun equation 

སྙོམ་ཚད། noun equilibrium 
སྙོམ་ཚད་་་ཆས། noun spirit level 
སྙོམ་ཚུལ། adj. evenness 
སྙོམ་གཞི་དཀྲུག་པ། verb (fut., prs.) 

pst. དཀྲུགས། imp. དཀྲུགས། 
ruffle  
སྙོམ་བཟ།ོ noun leveller  
སྙོམ་རླུང༌། noun air conditioning 
སྙོམ་ཧེང༌། adj. smoothness, 
trimness 
བརྙ། verb (fut., prs., pst., imp.) 

borrow, hire, loan 
བརྙ་བད། noun lending  
བརྙ་གླ། noun rent 
བརྙ་འཆང༌། noun leasehold  
བརྙ་བརྙཝ། adj. rented 
བརྙ་བར་བྱིན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) hire, lend, loan, rent 
བརྙ་བར་བྱིན་མི། noun renter, 
lender 
བརྙ་དབང་འཆང་མི། noun 

leaseholder  
བརྙ་དབང་ཡོད་པ། adj. leasehold  
བརྙ་དབང་ཡོད་མི། noun 

leaseholder  
བརྙ་མི། noun borrower, hirer 
བརྙ་ཚིག noun loan words  
བརྙ་ལེན། noun loan, lease  
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བརྙ་ལེན་གན་རྒྱ། noun lease  
བརྙན་ཁང་གཡབ་ཐོག noun circle 
བརྙན་འཁོར། noun video, 
videotape, video player 
བརྙན་འཁོར་སྒྲ་པར། noun video 
recording 
བརྙན་འཁོར་སྟོན་འཕྲུལ། noun video 
cassette recorder 
བརྙན་འཁོར་འདྲ་བཤུས། noun video 
བརྙན་འཁོར་པར་ཆས། noun video 
camera 
བརྙན་འཁོར་པར་གཞི། noun frame 
བརྙན་འཁོར་ཕྱིར་བཏོན། noun out-
take 
བརྙན་འཁོར་འཕྲུལ་སྒྲོམ། noun deck 
བརྙན་འཁོར་རྩེདམ།ོ noun video 
game 
བརྙན་རྒྱན། noun figurine 
བརྙན་སྒྲོམ། noun screen video 
བརྙན་སོྟན། noun screening, 
video, visual 
བརྙན་སོྟན་ཞལ་འཛོམས། noun 

video conferencing 
བརྙན་ཐག noun cassette, reel, 
video, videotape, video 
cassette 
བརྙན་ཐང༌། noun screen, video 
screen, picture screen 

བརྙན་པར་བཏབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) print 
བརྙན་པར་སྟོན་འཕྲུལ། noun video 
cassette recorder 
བརྙན་པར་གནས་སྡུད། noun 

viewdata 
བརྙན་པར་གཟུང་བ། verb (fut., 

prs.) pst. བཟུང། imp. ཟུངས། 
videotape  
བརྙན་པར་སྲབ་འཁོར། noun 

videodisc 
བརྙན་འཕྲུལ། noun video 
བརྙན་རྩེད། noun video game 
བརྙན་རྩེད་ཁང༌། noun video 
arcade 
བརྙན་འཛིན། noun video 
བརྙན་ཤར། noun reflect 
བརྙན་ཤོག noun film, negative, 
reel 
བརྙན་ཤོག་འཁྱུ་ཁང་། noun dark-
room 
བརྙས་བཅོས། noun affront, 
assault, derision, dishonour, 
harassment, indignity, insult, 
maltreatment, mockery, 
offence, offense, despise, 
disgrace, offend, rag, 
uncomplimentary 
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བརྙས་བཅོས་འབད་མི། noun 

mocker 
བརྙས་རྩེད། noun prank 
བརྙས་རྩེད་རྩེ་མི། noun prankster 
བརྙེས། verb (fut., prs., pst.) 

received, obtained, found 
བརྙོག verb (fut.) prs. རྙོག pst. 

བརྙོགས། imp. རྙོགས། habituate 
བསྙུང་། verb (fut.) prs. སྙུང་། pst. 

བསྙུངས།  ill, fall sick  

བསྙེག verb (fut.) prs. སྙེག pst. 

བསྙེགས། imp. སྙེགས། follow, 
dog 
བསྙེན་བཀུར། noun reverence, 
respect 
བསྙེན་སྒྲུབ། noun recitation 
བསྙེན་པ། noun mantra  
བསྙེན་རོགས། noun full 
ordination 
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༼ཏ༽ 
ཏ། noun the 9th letter of the 
Dzongkha alphabet 
ཏ་ཏི། noun toddle 
ཏ་ཐཱ་ག་ཏ། noun Buddha 
ཏ་ཟིག noun Persia 
ཏ་ལ་་ཤིང༌། noun palm, palm 
tree 
ཏ་སི། noun card, playing card 
ཏ་སི་བཀྲམ་མི། noun dealer 
ཏ་སི་་རྒྱལཔོ། noun king 
ཏ་སི་་ཇེཀ། noun jack, knave  
ཏ་སི་་ཇོ་ཀར། noun joker  
ཏ་སི་་བོ་ཊེ། noun spade 
ཏ་སི་་སྦུངས། noun deck 
ཏ་སི་་སྦུངས་ཚན། noun pack 
ཏ་སི་་ཨ་ཞེ། noun queen 
ཏ་སི་་ཨེ་ཀ། noun ace 
ཊག noun truck 
ཏག noun clap  
ཏག་ཏ། adj. exact, definite 
ཏག་ཏག noun rap 
ཏང་ཀུན། noun sinolimprichtia 
alpina wolff 
ཊཱན། noun ton, tonne 

ཏན་ཏན། adv. accuracy, 
accurate, affirmation, reliable, 
certainty, clear, clear-cut, 
correct, definitely, exactitude, 
firm, foregone conclusion, 
solid, stable, sure, exact, given, 
expressly, unwavering 
ཏན་ཏན་མེད་པ། adj. changeable, 
doubtful, erratic, fickle, 
flighty, inaccurate, inconstant, 
skittish, tentative, 
questionable, uncertain, 
unconfirmed, unsettled, 
unsound, unsure, uncertainty, 
indefinite, unreliable, 
insecurity, instability, vague, 
volatile, obscurely, hazily 
ཏན་ཏན་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) affirm, appoint, 
assure, cinch, confirm, 
determine, finalize, firm, seal, 
resolve, set  
ཏན་ཏན་ར། adv. exactly, surely 
ཏམ་ཁུ། noun tobacco, cigarette 
ཏམ་ཁུ་ཆད་མེད་འཐུང་མི། noun 

chain smoker 
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ཏམ་ཁུ་འཐུང་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) pst. འཐུངས། smoke 
ཏམ་ཁུ་འཐུང་མ་ཆོག་པ། adj. non-
smoking, no-smoking  
ཏམ་ཁུ་དྲིལ་དུམ། noun cigar 
ཏམ་ཁུ་མ་འཐུང་མི། noun non-
smoker  
ཏམ་ཁུ་ཚོང་ཁང༌། noun tobacconist 
ཏམ་ཁུ་ཚོང་པ། noun tobacconist 
ཏམ་ཁུ་་ཀྲི་མི། noun snuffbox 
ཏམ་ཁུ་་དཀྱུ་རྡོག noun cigarette 
ཏམ་ཁུ་་དུ་རེག noun passive 
smoking 
ཏམ་ཁུ་་དུག་རས། noun nicotine  
ཏམ་ཁུ་་འདབ་ལེབ། noun tobacco 
ཏམ་ཁུ་་པོག་ཏོ། noun snuffbox 
ཏམ་ཁུ་་འཚིག་དུམ། noun 

cigarette butt 
ཏམ་ཁུ་་འཚིག་རོ། noun cigarette 
butt 
ཏམ་བུ་ལ། noun tombola 
ཊམ་མ།ོ noun toss 
ཊ་་ཀོན་ཌོ། noun tae kwon do 
ཏའུ། noun wok 
ཏི་ཚ། noun zinc 
ཏི་རུ། noun currency, money 
ཏི་རུ་དན་འགྲུལ་གཏང་མི། noun 

moneylender 

ཏི་རུ་བསྐྱལ་བ། verb (fut., pst.) prs. 

སྐྱེལ། imp. སྐྱེལ། remit  
ཏི་རུ་ཉུང་བ། adj. shoestring, hay 
ཏི་རུ་ཉུང་སུ། adj. hay, shoestring  
ཏི་རུ་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། remit  
ཏི་རུ་འཐེབ་བཏནོ་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) overdrawn 
ཏི་རུ་སྣ་སྡེ། noun basket 
ཏི་རུ་སོད་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) pay 
ཏི་རུ་སོད་མི། noun payer 
ཏི་རུ་སོད་ས། noun payee 
ཏི་རུ་བུན་གཏང་མི། noun 

moneylender 
ཏི ་རུ་འབོར་ཆེན། noun megabucks 
ཏི་རུ་མེད་པ། adj. penniless 
ཏི་རུ་མངམ་ལེན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) fleece 
ཏི་རུ་བཙུགས་བཞག noun 

investment 
ཏི་རུ་བཟོ་ཁང༌། noun mint 
ཏི་རུ་བཟོ་ཚུགས་པ། adj. 

moneymaking  
ཏི་རུ་བཟོ་ཚུགས་མི། noun money-
maker 
ཏི་རུ་ཡོད་པ། adj. moneyed, 
monied 
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ཏི་རུ་ལེན་མི། noun payee 
ཏི་རུ་་སྒྲོམ། noun coffer, money 
box 
ཏི་རུ་་གནས་གོང་། noun float 
ཏི་རུ་་པར་ཁང༌། noun mint 
ཏི་རུ་་དཔྱད་ཡིག noun money bill 
ཏི་རུ་་ཤུགས་འཕར། noun revalue 
ཏི་རུར་བསྒྱུར་བཏུབ་པ། adj. liquid  
ཏི་སེ། noun Mount Kailash 
ཊིག noun teak 
ཏིག་རྐྱང༌། noun money, token, 
coin 
ཏིག་རྐྱང་བརྡུང་བ། verb (fut.) prs. 

རྡུང་། pst. བརྡུངས། imp. རྡུངས། 
mint  
ཏིག་རྒྱབ། noun tail 
ཊིག་སྒྲ། noun tick 
ཏིག་ཅུང༌། noun coin 
ཏིག་ཅུང་བླུག་པ། verb (fut., prs.) 

pst. བླུགས། imp. བླུགས། coin  
ཏིག་རྟགས་བསྡུ་གསོག་འབད་མི། 
noun numismatist  
ཏིག་རྟགས་རིག་པ། noun 

numismatics  
ཏིག་གདོང་། noun obverse, head 
ཏིག་མོ། noun toss 
ཏིག་བཙུགས་འཁྱུ་འཕྲུལ། noun 

launderette  

ཏིག་བཙུགས་བྱིན་འཕྲུལ། noun slot 
machine 
ཏིང་། noun offering bowl 
ཏིང་ངེ་འཛིན། noun meditation, 
concentration, contemplation 
ཏིང་ཏིང་། noun ting-a-ling sound 
ཏིང་འཛིན། noun meditation, 
concentration, contemplation 
ཊིན། noun tin 
ཊིན་པོག་ཏ།ོ noun can 
ཏིར་པ། noun tarpaulin, 
gabardine 
ཏིལ། noun sesame 
ཏེ། conj. grammatical particle 
ཏེམ་བྱི་རུ། noun cricket 
ཏོག noun top, tip, apex 
ཏོག་བཀལ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) 1 overblown, 
exaggerate (བོླ་འཐེབ།) 2  crown 
(སྤྱི་ཏོག) 
ཏོག་གོ་ས། noun rank, position, 
title 
ཏོག་ཏོ་ལ། noun wood pecker 
ཏོག་ཏོག noun rap 
ཏོག་ཏོག་བརྡུང་བ། verb (fut.) prs. 

རྡུང་། pst. བརྡུངས། imp. རྡུངས། 
rap 
ཏོག་བདག་རྐྱེན། noun high official 
rank  
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ཏོག་མ། noun bludgeon, T-
shaped walking stick, walking 
stick 
ཏོག་མ་ཁེན་ཇ། noun T-shirt 
ཏོག་ཙི། noun spade, hoe 
ཏོག་ཙི་རྐང་ཊ་ཅནམ། noun fork 
ཏོར་ཏོ་ལ། noun squirrel 
ཏྲེ་མ་བུ་ག noun midge 
གཏང་། verb (fut., prs., imp.) pst. 

བཏང་།  བཞག free, release, 
drive, do, banish, coat, 
commit, consign, convey, 
despatch, direct, discharge, 
dispatch, drop, emancipate, 
expend, extricate, forward, 
institutionalize, issue, launch, 
liberate, send, pass, unhitch, 
yield 
གཏང་སྣོད། noun out tray 
གཏང་འཕྲུལ། noun launcher  
གཏང་མ་བཏུབ་པ། adj. off-road  
གཏང་མ་རུང་བ། adj. off-road  
གཏང་མི། noun consignor, 
liberator, sender 
གཏང་ཡིག noun  འཕྲིན་ཡིག 
letter, correspondence, 
despatch, dispatch 
གཏང་རག noun thanks-giving 
offering 

གཏང་རག་མཆོད་པ། noun votive 
གཏང་རིམ། noun coating 
གཏང་ས། noun consignee 
གཏད། verb (fut., prs., pst., imp.) 

1 entrust, confide (བོླ།) 2  aim, 
focus (དམིགས།) 
གཏན་རྐྱང་། adv. always, forever 
གཏན་རྐྱང་སོད་མི། noun native  
གཏན་རྐྱང་སོད་ས། noun native  
གཏན་རྐྱང་གནས་པ། adj. undying 
གཏན་འཁེལ། noun affirmation, 
confirmation, fix, finalization, 
formalize, forgone, conclusion, 
decided 
གཏན་འཁེལ་བཟོ་བ། verb (fut., prs. 

pst., imp.) determine 
གཏན་འཁེལ་ཡུན་ཚད། noun fix 
གཏན་འཁྱེག་ས་རིམ། noun 

permafrost 
གཏན་གོང༌། noun fixed costs 
གཏན་གྲོགས། noun spouse, 
partner 
གཏན་འཇགས། noun standing, 
permanence, fixed 
གཏན་འཇགས་རྒྱུ་དངོས། noun 

properties, fixed assets 
གཏན་འཇགས་མ་་། noun fixed 
capital 
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གཏན་འཇགས་དམག་མི། noun 

regular army 
གཏན་འཇགས་ཚོགས་ཆུང་། noun 

standing committee 
གཏན་འཇགས་རླབས་རིས། noun 

permanent wave 
གཏན་གཏན། adv.  ཀྲིག་ཀྲི། 
accurate, affirmation, reliable, 
certainty, clear, clear-cut, 
correct, definitely, exactitude, 
firm, foregone conclusion, 
solid, stable, sure, exact, given, 
expressly, unwavering 
གཏན་ཐག་མ་ཆོདཔ། adj. 

unconfirmed 
གཏན་སོད། noun permanent 
residence 
གཏན་སོད་མིན་པ། adj. non-
residential  
གཏན་སོད་རང་དབང༌། noun tenure 
གཏན་འབེབས། noun patterning, 
settled, decided 
གཏན་འབེབས་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) determine, 
freeze 
གཏན་འབེབས་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) determination, 
induction 

གཏན་འབེབས་རེའུ་མིག noun 

fixture 
གཏན་འབེབས་ལས་རིམ། noun 

schedule programme 
གཏན་ཚིགས། noun logical word, 
logical axiom  
གཏན་མཛོད། noun archive 
གཏན་བཞག noun 1 retention 
(རང་འཇགས་བཞག་པ།) 2  legacy 
(ཤུལ་བཞག) 
གཏན་བཞུགས། noun permanent 
residence 
གཏན་བཞུགས་སྐུ་ཚབ། noun 

permanent representative 
གཏན་རླབས། noun permanent 
wave 
གཏན་ལ་ཕབ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) finalize, confirm 
གཏམ། noun 1 statement, word, 
talk, speech, chat (བོླ།) 2  story 
(སྲུང་།)  
གཏམ་ཁ་ཕྲང་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) adjudicate 
གཏམ་ཁ་ཕྲང་མི། noun adjudicator 
གཏམ་ཁང༌། noun chat room 
གཏམ་གླེང༌། noun dialogue 
གཏམ་རྒྱུད། noun folklore, folk 
tale, legend, myth, tale, fable 
གཏམ་རྒྱུད་ཐུང་ཀུ། noun anecdote 
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གཏམ་རྒྱུད་དཔེ་གཟུགས། noun 

allegory 
གཏམ་ངན། noun  གཏམ་བཟང ་། 
ill-fame, infamy, bad news, 
scandal 
གཏམ་བརྗོད་ཐོབ་དབང༌། noun say 
གཏམ་སྙན། noun fame 
གཏམ་སྙན་གྲགས། noun well 
known 
གཏམ་ཐུང༌། noun snatch 
གཏམ་དོན། noun talking point 
གཏམ་འདོད། noun ostentation, 
exhibitionism 
གཏམ་དཔེ། noun saying, 
proverb, maxim 
གཏམ་ཕྲང་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) testify 
གཏམ་མ་ཕྲང་བ། adj. wrong-
headed 
གཏམ་མ་ཕྲང་མི། noun wrong-
headed 
གཏམ་རྩུབ། noun harsh, rude 
language 
གཏམ་རྫུས། noun fabrication 
གཏམ་གཞི། noun talking point 
གཏམ་ཟུར། noun clue, hint 
གཏམ་བཟང་། noun  གཏམ་ངན། 
good news 

གཏམ་བཤད། noun narration, 
narrative  
གཏམ་བཤད་་དམོ། noun talk 
show 
གཏམ་བཤད་མི། noun storyteller 
གཏམས། verb (fut., prs., pst., 

imp.) entrust, hand over  
གཏམས་གཟེར། noun nut  
གཏའ་བུན། noun pawn 
གཏའ་མ། noun guarantee, 
mortgage, pledge, collateral 
གཏའ་མ་བཞག་མི། noun pawner 
གཏའ་མ་་དངུལ། noun surety, 
hypothecate, mortgage, secure, 
pledge 
གཏའ་མར་བཙུགས་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) hypothecate, 
bail  
གཏའ་མར་བཙུགས་མི། noun 

pawner 
གཏའ་མར་བཞག་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) hypothecate, 
mortgage  
གཏའམ་ལེན་དན་འགྲུལ་གཏང་མི། 
noun pawnbroker 
གཏར་སྲེག noun acupuncture 
གཏར་སྲེག་སན་བཅོས། noun 

acupuncture 
གཏི་མུག noun ignorance 
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གཏི་མུག་ཅན། adj. ignorant 
གཏིང༌། noun bottom, bowel, 
deep, depth, inmost, nether 
གཏིང་འགྱམ། noun floor 
གཏིང་ཅན། adj. deep, intensive, 
pithy 
གཏིང་བཅད། noun slash 
གཏིང་འཇལ། noun plumb 
གཏིང་དོན། noun significant 
གཏིང་རྡོ་ཁ། adv. ultimately, final 
sense 
གཏིང་དཔོག verb (fut., prs.) pst. 

དཔོགས། imp. དཔོགས། plumb, 
in-depth understanding 
གཏིང་མེད། adj. shallow, 
superficial, without depth 
གཏིང་མེད་ཆུར་འགྲོ། noun paddle 
གཏིང་་ལ། noun dive 
གཏིང་་ལ་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) dive 
གཏིང་འཛུལ། noun steep 
གཏིང་ཟབ། adj. in-depth, 
profundity 
གཏིང་ཟབ་དྲགས། adj. deep, 
profound 
གཏིང་ཟབ་མེད་པ། adj. shallow 
གཏིང་ཟབ་སེམས་གསོ། noun 

sincere condolence 

གཏིང་རིངམ།ོ adj. deep 
གཏིང་སྲབ། adj. ford 
གཏུན་ཤིང༌། noun pestle 
གཏུབ། verb (fut., prs.) pst. 

གཏུབས། imp. གཏུབས། cut, 
chop, hack, mince 
གཏུབ་ངོས། noun facet 
གཏུབ་འཕྲུལ། noun mincer, 
shredder 
གཏུམ་གླུ། noun rap 
གཏུམ་གླུ་འཐེན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) rap 
གཏུམ་རྔམ། noun fierce, savage 
གཏུམ་དྲགས། adj. ferocious, 
wild, fierce, severe, vicious, 
savage 
གཏུམ་དྲགས་ཅན། adj. angry 
གཏུམ་པོ། adj.  ཞི་བ། angry, 
ferocious, fierce, fierceness, 
furious, vicious 
གཏུམ་ཕེ་ཕེ། adj. stubby, stumpy 
གཏུམ་མོ། adj. shrew, virago 
གཏུམ་གཞས། noun rap, rock 
music 
གཏུམ་རིལ་རི། adj. stubby, 
stumpy 
གཏུམ་ཤུགས་སོྟན་མི། noun nazi  
གཏེ་པོ་སོད་ལེན། noun extradition 
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གཏེར། noun treasure 
གཏེར་ཁ། noun mine, quarry 
གཏེར་ཁ་འཚོལ་མི། noun 

prospector 
གཏེར་ཁ་་ལས་མི། noun miner 
གཏེར་སྒྲོམ། noun casket, 
strongbox 
གཏེར་དངོས། noun mineral 
གཏེར་དངོས་རིག་པ། noun 

mineralogy 
གཏེར་ལྕགས། noun pig iron 
གཏེར་ཆོས། noun treasure 
teaching, revealed teaching  
གཏེར་བཏོན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) mine 
གཏེར་སྟོན་པ། noun treasure-
discoverer 
གཏེར་བདག noun gnome, 
treasure guardian 
གཏེར་རྡོ། noun matrix 
གཏེར་མ། noun hidden teachings, 
treasure 
གཏེར་འཚོལ། noun explore mine, 
mine prospecting 
གཏེར་མཛོད། noun treasury, 
treasure, mineral deposit, ore 
deposit  
གཏེར་རས། noun mineral, ore 

གཏེར་རས་བཏོན་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) mine 
གཏེར་རོ། noun slag 
གཏེར་ལུང་། noun treasure 
prophecy 
གཏེར་སྲུང་། noun treasure 
guardian 
གཏོ་བཅོས། noun ritual 
performed to avert misfortune 
གཏོ་བཅོས་རིམ་གྲོ། noun faith 
healing 
གཏོང་དངུལ། noun remittance 
གཏོང་ཕོད། noun generosity, 
largesse 
གཏོང་ཕོད་ཅན། adj. bountiful, 
freehanded, generous, liberal, 
open-handed, munificent 
གཏོང་ཕོད་ཆེན་པོ། noun generous 
གཏོང་ཕོད་པ། noun munificence 
གཏོང་མི་ཕོད་པ། noun parsimony 
གཏོང་ལེན། noun traffic, 
transportation, movement 
གཏོང་ལེན་པ། noun transporter, 
carrier, messenger 
གཏོང་ལེན་ལས་གཡོག noun 

transport service 
གཏོང་སེམས། noun benevolence, 
charity 
གཏོང་སེམས་ཅན། adj. benevolent 
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གཏོར། verb (fut., prs., pst., 

imp.)  སྤུང་། blast, bomb, 
destroy, disband, rummage, 
scatter, fragmentation, 
crumble, disintegrate, disperse, 
explode, shower, spatter, 
spray, sprinkle, grit 
གཏོར་འཁོར། noun gritter 
གཏོར་ཆས། noun spray, sprayer 
གཏོར་བྱེད། noun destructive 
གཏོར་མ། noun  གཏོརམ། 
ritual cake, sacrificial cake 
གཏོར་མི། noun sprayer, sprinkler 
གཏོར་སན། noun spray 
གཏོར་རས། noun component, 
ingredients for ritual cakes 
གཏོར་ཟློག noun ritual performed 
to avert misfortunes caused by 
evil spirits  
གཏོར་གཟུགས་མཆོད་རྟེན། noun 

pyramid 
གཏོར་ལཱ། noun spray 
གཏོར་བཤིག noun devastation, 
sabotage, ravage, destruction, 
rampage, ruin 
གཏོར་བཤིག་ཉེས་སོད། noun 

vandalism 
གཏོར་བཤིག་གཏང་མི། noun 

destroyer, vandal, saboteur 

གཏོར་བཤིག་བྲལ་བ། adj. 

indestructibility 
གཏོར་སོང༌། noun rummage 
གཏོས་ཆེ་བ། adj. thick, 
mountainous 
བཏགམ། noun weaving beater 
བཏགས། verb (fut., prs., pst., 

imp.) supplement something. 
e.g. ཐགཔ་བཏགས། དམ་བཏགས། 
སྐྱོན་བཏགས། བསིལ་བཏགས། རྡོག་མ་
བཏགས། ཕན་བཏགས། 
བཏགས་རྒྱན། noun adornment, 
pendant 
བཏགས་མི། noun wearer 
བཏང་སྙོམས། noun equanimity, 
impartiality 
བཏང་བ། verb (pst.) fut. གཏང། 
prs. གཏང། imp. གཏང། 
discharge, dispatch, despatch, 
expenditure, liberation 
བཏབ། verb (fut., prs., pst., imp.) 

1 sow, plant (སོན་གཏོར་བ།) 
2  print (པར་བསྐྲུན་པ།) 3  pray 
(གསོལ་བ་འདེབས་པ།) 4  clip, trap, 
catch, impale (བཟུང་བ།)  
བཏབ་ཁབ། noun clip, safety pin, 
staple pin 
བཏབ་ཁྲལ་ཕབ་ཆ། noun tax-
deductible 



བཏབ་རྒྱན། 326 བཏོན། 

 326  

བཏབ་རྒྱན། noun clip, stud 
བཏབ་ལྕགས། noun stapler, 
bulldog clip  
བཏབ་འཛིན། noun clamp 
བཏབ་གཟེར། noun staple, clip 
བཏིང་། verb (fut., prs., pst., imp.) 

formulate, lay out 
བཏུང་བ། noun drink, quencher 
བཏུབ། adj. alright, cool, quite, 
okay, all right, OK, do, serve, 
suffice, suit, content, 
acceptable, favourable, 
suitable, fine, fitness 
བཏུལ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) 1 subdue, tame, 
discipline (སྒྲིག་བཙུགས།) 
2  perfect, fine-tune (ཕྱེ་བསྒྲལ།) 
བཏུལ་མ་ཚུགས་མི། adj. wayward 
བཏུལ་མི། noun tamer 
བཏེག verb (fut., prs., pst., imp.) 

1 elevate, stake, support, 
sustain, retaining, prop (འཐུ་བ།) 
2  illuminate, switch on, turn 
on (མེ་བཀལ་བ།) 
བཏེག་སྐྱོར། noun support 
བཏེག་ཁྲི། noun throne, raised 
platform 
བཏེག་འཁོར། noun float 

བཏེག་སྒྲོམ། noun built-in 
cupboard 
བཏེག་རྩིག noun pile 
བཏེག་ཟམ། noun flyover 
བཏེག་ལམ། noun causeway 
བཏེག་ཤིང༌། noun stand 
བཏེག་གསོ། noun contribution, 
leg-up, aid 
བཏེག་གསོའི་དངུལ། noun support 
བཏོག verb (fut., prs.) pst. 

བཏོགས། imp. བཏོགས། axe, 
chop, clip, cut, deduct, 
disconnect, dissect, deed, lop, 
slash, slice, slit, snip, split, 
stamp, trim, telescope, pick, 
pluck, guillotine, less, 
dismissal, delete, cut off, 
eliminate 
བཏོག་ཁ། noun slit 
བཏོག་སྒྲ། noun snip 
བཏོག་འཕྲུལ། noun shredder 
བཏོགས་སོན། noun cutting 
བཏོན། verb (fut., prs., pst., imp.) 

 བཙུགས། withdraw, draw, 
take out, evacuate, expose, 
expunge, extract, infuse, make, 
take, pass, axe, cut, do, drop 
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བཏོན་བཀོ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) expulsion, jettison, 
offload 
བཏོན་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང། banish, can, 
delete, deport, dethrone, 
dislodge, dismiss, dispel, 
displace, drain, eject, 
eliminate, evict, expel, 
expulsion, fire, liquidate, shed, 
sending-off, sling, oust, purge, 
remove, winkle, wipe, 
discharge, send away, 
terminate 
བཏོན་མ་ཚུགས་པ། adj. 

irremovable 
བཏོན་བཞག noun termination 
བཏོན་བཞག་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) omission, drop, 
expurgate, offload, omit 
རྟ། noun  ཆིབས་རྟ། ཆིབས། 
horse, pony  
རྟ་སྐད། noun neigh  
རྟ་ཁྱིམ། noun stable 
རྟ་ཁྱུ། noun stable 
རྟ་འཁོར། noun chariot 
རྟ་འཁོར་པ། noun charioteer 
རྟ་གྲུ་་ལམ། noun towpath 

རྟ་གླ། noun porterage, pony 
charge 
རྟ་མགོ། noun horse head  
རྟ་མགོའི་རྡེའུ། noun knight 
རྟ་མགྲིན། noun Hayagriva 
རྟ་འགྲོས། noun canter, horse 
canter, trot, prance 
རྟ་རྒོདམ། noun mare 
རྟ་རྒྱ་སྨུག noun chestnut 
རྟ་རྒྱུག noun gallop, horse race, 
racing, equestrian 
རྟ་རྒྱུག་རྐྱབ་མི། noun galloper, 
jockey 
རྟ་རྒྱུག་ཐང༌། noun racecourse 
རྟ་རྒྱུག་དོརམ། noun jodhpurs  
རྟ་རྒྱུག་སྣ་ཚོགས་རྩེདམ།ོ noun 

gymkhana 
རྟ་རྒྱུག་རྩེད་འཁར། noun mallet 
རྟ་རྒྱུག་རིལ་རྩེད། noun polo 
རྟ་སྒྲོ། noun pannier 
རྟ་སྒྲོམ། noun console, horsebox 
རྟ་ཆག noun horse fodder  
རྟ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ། noun supreme 
steed with mystical power 
རྟ་མཆོང་། verb (fut., prs.) pst. 

མཆོངས། imp. མཆོངས། buck  
རྟ་མཆོང་རྒྱུག་འགྲན། noun show 
jumping 



རྟ་ཐང༌། 328 རྟག་པ། 

 328  

རྟ་ཐང༌། noun paddock 
རྟ་ཐོག་འཐབ་འཛིང༌། noun joust  
རྟ་ཐོག་དམག་རྩེད། noun 

tournament 
རྟ་འཐེན། noun horse-drawn  
རྟ་དྲངས། noun extract, base, 
draw, deduce 
རྟ་ནོར་རྐུ་མི། noun rustler 
རྟ་ནོར་ཨར་རྐུན། noun rustle 
རྟ་པ། noun horseman  
རྟ་ཕོ་ཆེན། noun castrated male 
horse 
རྟ་དམག noun cavalry, trooper 
རྟ་རྨིག noun horse-hoof 
རྟ་སྨུག་ནག noun bay 
རྟ་འཚོ་མི། noun groom 
རྟ་རྫི། noun groom, hostler, 
ostler 
རྟ་རྫིཔ། noun groom 
རྟ་རྫིམ།ོ noun groom 
རྟ་ཞོན་མི། noun horse rider, rider 
རྟ་བཞི་གོམ། noun horse 
galloping, buck, gallop 
རྟ་གཡོག noun ostler  
རྟ་ར། noun  ཆིབས་ར། mews, 
stable 
རྟ་རུ་ཁག noun stable 

རྟ་ལམ། noun bridle path, 
bridleway, mule track 
རྟ་ཤ། noun horseflesh, horse 
meat, horse beef 
རྟ་ཤད། noun comb 
རྟ་ཤད་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) comb, groom 
རྟ་ཤུགས། noun horsepower, 
poke, torque  
རྟ་སོ་མ། noun rock 
རྟ་གསེབ། noun stallion 
རྟ་ཨམ། noun dam 
རྟག་ཆད། noun eternalism and 
hedonism, theory of 
permanence and annihilation 
རྟག་བརྟན། noun immortality, 
steadfast, permanence, eternal, 
unfailing, everlasting, undying, 
full-time 
རྟག་བརྟན་མེད་པ། adj. uncertainly, 
unstable, impermanent, 
transitory 
རྟག་བརྟན་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) immortalize 
རྟག་དྲན། noun immortal 
རྟག་པ། noun  མི་རྟག་པ། 
adamantine, permanent, 
unchanging 
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རྟག་པ་བརྟན་པ། noun 

immortality, steadfast, 
permanence, eternal, unfailing, 
everlasting, undying, full-time 
རྟག་པར་རྒྱུན་དུ། adv. eternally, 
full-time, permanently, 
regularly, all the time, always 
རྟག་བུ་ར། adv. always, at all 
times, regular, forever 
རྟག་བུ་ལཱ་འབད་མི། noun full-timer 
རྟག་མོས། noun regularly 
intoxicated  
རྟགས། noun evidence, 
harbinger, herald, indictment, 
sign, symbol, print, signal, 
mark 
རྟགས་ཀྱི་དབྱེ་བ། noun gender 
རྟགས་བཀལ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) flag, mark, streak, 
print, tick 
རྟགས་བཀོད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) signature, code, 
designate 
རྟགས་གྲངས་བང་ལེབ། noun 

number plate  
རྟགས་རྒྱན། noun medallion 
རྟགས་ངན། noun inauspicious, 
ominous 
རྟགས་ཅན་གྲུ་དར། noun burgee 

རྟགས་ཅན་ས་ཁོངས། noun bay 
རྟགས་ཆས། noun regalia 
རྟགས་སྟོན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) denote, evince, 
foreshadow, indicating, augur, 
stamp, presage, signal, show 
sign 
རྟགས་མཐུན། noun consistent, 
reconcile, commensurate, 
click, mesh 
རྟགས་བང་། noun number plate 
རྟགས་མ། noun award, gong, 
insignia, medal, trophy, badge 
རྟགས་མ་ཐོབ་མི། noun laureate, 
medallist  
རྟགས་མ་མཐུན་པ། adj. 

nonconformity, inverse, odd, 
unsympathetic, paradoxical 
རྟགས་མ་ཞིབ་འཇུག་པ། noun 

numismatist  
རྟགས་མ་བཟོ་མི། noun medallist 
རྟགས་མ་་རིག་པ། noun 

numismatics  
རྟགས་མིང་། noun gender 
རྟགས་སྨྱུག noun highlighter, 
marker  
རྟགས་མཚན། noun harbinger, 
herald, indictment, omen, sign, 
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stamp, testament, symptom, 
evidence  
རྟགས་མཚན་ངན་པ། noun 

ominously, bad omen, 
inauspicious sign 
རྟགས་མཚན་སོྟན་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) denote, evince, 
foreshadow, indicating, augur, 
stamp, presage, signal, show 
sign 
རྟགས་མཚན་བཟང་པོ། noun 

auspicious sign 
རྟགས་མཚན་ལག་ལེན། noun 

symbolism 
རྟགས་མཚོན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) betoken, symbolize, 
symbolic 
རྟགས་གཞི་སོྟན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) sinister 
རྟགས་ཡིག noun character 
རྟགས་རབ་རིབ། noun smudge 
རྟགས་རིས། noun hallmark 
རྟགས་བཤད། noun legend  
རྟགས་ཨང༌། noun index number 
རྟ་་སྒ། noun  ཆིབས་སྒ། 
saddle 
རྟ་་ཆག་ཁུག noun nosebag  
རྟ་་མཐུར། noun  ཆིབས་མཐུར། 
bridle, harness 

རྟ་་སྤུ། noun horsehair  
རྟ་་མིག་ཡོལ། noun blinkers 
རྟ་་ཟེཝ། noun mane 
རྟ་་ཡོབ། noun stirrup 
རྟ་་སྲབ། noun bit, halter, horse 
reign 
རྟ་་སྲབ་ཐག noun rein 
རྟར་ཞོན། noun horseback  
རྟར་བཞནོ་མཆོང་རྒྱུག noun gallop 
རྟར་བཞནོ་སོ་བཤལ། noun pony-
trekking 
རྟར་བཞནོ་རྩེད་འགྲན། noun joust  
རྟས་ལྕག noun  ཕྱག་བྱིག 
crop, lash, whip 
རྟས་ལྕག་དྲང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. དྲངས། lash, whip, 
pasting, flog, flail, cudgel, 
hiding, club  
རྟས་ཐག noun  ཕྱག་བྱིག 
bludgeon, club, cudgel, stick, 
lash rod 
རྟིང་། noun after, behind, later  
རྟིང་དཀར། noun white heel 
རྟིང་འགྲོ། noun stalk 
རྟིང་བདའ། noun chase, follow, 
track, behind, following, dog, 
stalk, pursue, hound, next 
རྟིང་བདའ་མི། noun shadow, 
pursuer, follower 
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རྟིང་གནོན། noun pursuit 
རྟིང་མ། adj.  སྔོན་མ། behind, 
next, after, later 
རྟིང་མམ། adj. next  
རྟིང་མེད། adj. flat, flatties 
རྟིང་ལུས། noun left, late, lag 
behind, linger, hang back 
རྟིང་ཤུལ། noun behind, next, 
after, later 
རྟིངམ། noun  ཞབས་རྟིང་། heel  
རྟིངམ་རས། noun spat 
རྟེན། noun 1 religious object 
(མཆོད་ཡུལ།) 2  base, ground 
(གཞི།) 
རྟེན་ཁེབས། noun cover cloth for 
altar 
རྟེན་སྒྲོམ། noun reliquary 
རྟེན་ཅིང་འཕེལ་རྐྱེན། noun the 
domino effect 
རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བ། adj. 

interdependent 
རྟེན་འབྱུང༌། noun corollary 
རྟེན་འབྱུང་་་བ། noun naturalism  
རྟེན་འབྲེལ། noun 

1 interdependent, dependent 
relation, omen (གཅིག་ལུ་བརྟེན་ནི།) 
2  ceremony, function, 
celebration (དུས་སྟོན།) 

རྟེན་འབྲེལ་ངན་པ། noun 

inauspicious, unlucky 
རྟེན་འབྲེལ་ཆུང་བ། noun doom 
རྟེན་འབྲེལ་ཉེས་པ། noun blight, 
inauspicious 
རྟེན་འབྲེལ་མ་ལེགས་པ། noun 

ominous, uncrowned 
རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་བ། verb (fut.) prs. 

རྩི།  

pst. བརྩིས། imp. རྩིས། celebrate, 
solemnize, commemorate  
རྟེན་འབྲེལ་ཟབ་རྒྱས། noun 

ceremonious 
རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོ། noun 

auspicious 
རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་ཤམོ། noun 

auspicious 
རྟེན་མི། noun dependant 
རྟེན་གཞི། noun foundation, 
framework, infrastructure, 
mainstay, basis 
རྟེན་གསུམ། noun three religious 
objects, viz. statue, sacred text, 
stupa 
རྟེའུ། noun foal 
རྟེའུ་ཅུང་། noun foal 
རྟོག་སྒྲུང༌། noun romance 
རྟོག་བཅོས་ཚན་རིག noun science 
fiction 
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རྟོག་འཆར། noun romantic 
རྟོག་པ། noun feeling 
རྟོག་དཔྱོད་ཅན། adj. rational 
རྟོག་མེད། adv. accidental, 
unwary 
རྟོག་མེད་མགྱོགས་སྤར། noun jerk  
རྟོག་མེད་གདོང་ཐུག noun 

coincidence 
རྟོག་མེད་ན་ཚུལ། noun seizure 
རྟོག་མེད་འཕྱོག་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) seize 
རྟོག་མེད་དབང་བཟུང། noun seize 
རྟོག་མེད་དམར་བསད། noun 

manslaughter 
རྟོག་མེད་ཞིབ་དཔྱད། noun spot 
check, raid 
རྟོག་མེད་ཞིབ་དཔྱད་འབད་མི། noun 

raider 
རྟོག་མེད་གཟུགས་སྣང༌། noun 

visitation 
རྟོག་ཞིབ། noun detect 
རྟོག་ཞིབ་པ། noun explorer 
རྟོག་བཟོ། noun fiction 
རྟོགས། verb (fut., prs., pst., 

imp.)  མཁྱེན། comprehend, 
deduce, detect, find, grasp, 
infer, learn, perceive, unravel, 
understand, realize, deed, 
identification, inference, 

perception, realization, 
accomplishment, 
understandable 
རྟོགས་དཀའ་བ། noun abstruse, 
arcane, enigma, 
incomprehensible, perplexity, 
mystification, mysterious, 
enigmatic, esoteric, obscure 
རྟོགས་བརྗོད། noun biography, 
memoir, narrative, account, 
story, bio-data 
རྟོགས་ལྡན། adj. realized, 
accomplished 
རྟོགས་པ། noun realization, 
identification, inference 
རྟོགས་མ་ཚུགས་པ། adj. 

indeterminate, opaque, 
unfathomable, unobtainable, 
impenetrable, indigestible 
རྟོགས་ཚུགས་པ། adj. 

comprehensible 
རྟོགས་རུང་བ། adj. apprehensible 
རྟོགས་ལུགས། noun 

understanding 
རྟོད་ཐག noun tether 
་་བཀོད། noun supervision, 
supervise 
་་བཀོད་པ། noun supervisor 
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་་སྐོར། noun tour, visit, 
visitation, sightseeing 
་་སྐོར་ཉིནམ། noun open day  
་་སྐོར་ཐོ་དེབ། noun visitors book 
་་སྐོར་པ། noun tourist, visitor 
་་སྐྱོང་། noun supervision 
་་སྐྱོང་ཁང༌། noun crèche 
་་ཁུང༌། noun viewfinder 
་་གྲུབ། noun tenet 
་་སྒོ། noun viewfinder 
་་ཆས། noun viewer 
་་རྟོག noun  གཟིགས་རྟོག 
observation, supervision, 
invigilate, monitor, 
superintend, oversee 
་་རྟོག་ཁང༌། noun lookout  
་་རྟོག་འགོ་དཔོན། noun probation 
officer 
་་རྟོག་པ། noun lookout, 
observer, superintendent, 
supervisor 
་་རྟོག་པ་སོད་ས། noun lookout  
་་རྟོག་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) overseeing 
་་རྟོག་འབད་མི། noun lookout, 
watchdog  
་་ཐངས། adj. angle, eye, 
viewpoint, look 

་་མཐུན་སྡེ་ཚན། noun coterie, 
camp 
་་མཐུན་ཚོགས་པ། noun 

confederacy 
་་མཐུན་ཚོགས་པ་་འཐུས་མི། noun 

confederate 
་་ན་སྡུག་པ། adj. loveliness, 
picturesque, glamorous, lovely 
་་ན་མི་སྡུག་པ། adj. unpleasant 
་་གནས། noun sight 
་་སྣང༌། noun view 
་་འཕྲུལ། noun sextant, viewer 
་་བ། noun doctrine, dogma, 
dogmatism, ideology, ism, 
tenet, policy, theory, doctrinal, 
dogmatic, theoretical  
་་བ་གོ་ཡངས། noun liberalism  
་་བ་བསྒྱུར་བཅོས། noun 

conversion 
་་བ་བསྒྱུར་བ། verb (fut., pst.) 

prs. སྒྱུར། imp. སྒྱུར། convert  
་་བ་ཐ་དད། noun heresy  
་་བ་ཐ་དད་སྡེ་ཕྲན། noun faction 
་་བ་སྤེལ་མི། noun exponent 
་་བ་ཕྱོགས་གཅིག་པ། noun 

blinkered 
་་བ་ཕྱོགས་འཛིན། noun bigotry 
་་བ་ཕྱོགས་འཛིན་ཅན། adj. bigoted 



་་བ་མ་མཐུན་པ། 334 ་ད་མོ། 

 334  

་་བ་མ་མཐུན་པ། adj. schism 
་་བ་བཙུགས་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) indoctrinate 
་་བ་ལོག་པ། noun heresy, offend 
་་བ་ལོག་མི། noun apostate, 
heretic 
་་བུ། adj. as 
་་མ། adj. later, afterwards 
་་མི། noun bystander, observer, 
onlooker, spotter, viewer, 
watchman, guard 
་་མིག noun viewfinder 
་་ཚུལ། adj. angle, viewpoint, 
look 
་་རོང༌། noun watchtower, 
sentinel fortress 
་་ཞིབ། noun  གཟིགས་ཞིབ། 
visitation, judge, monitor, visit 
་་ལུགས། noun eye, outlook, 
viewpoint, way of looking, 
observation 
་་ལོག noun apostasy 
་་བཤལ། noun  ཞབས་སྐོར། 
tourism, tour 
་་བཤལ་པ། noun  ་་བཤལཔ། 
tourist, visitor  
་་བཤལ་དབང་འཛིན། noun 

tourism authority 
་་བཤལ་ཚོང་ལཱ། noun tourism 

་་བཤལ་ཚོང་ལས། noun tourism 
industry 
་་བཤལ་ལས་ཚབ། noun tourism 
agency 
་་བཤལ་སོབ་སོྟན་པ། noun courier 
་་བཤལཔ་སྤུང་ས། noun tourist 
trap 
་་བཤལཔ་འཛོམས་ས། noun 

tourist trap 
་ག prep.  འོག above, 
high, upper 
་ག་ཀོ། noun nape, neck  
་ག་ཀོ་སེང་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) toss 
་ག་ཀོའི་དཀྱི་རས། noun neck  
་ག་བཀལ། noun overlay, 
mounted, top 
་ག་ཁེབས། noun overlay 
་ག་སྒོར། noun collar 
་ག་དཔྱང་། verb (fut., prs., imp.) 

pst. དཔྱངས། overhang  
་ག་ལས་སབ་མི། noun imperious 
་ག་ཧེན། verb (fut., prs., pst., 

imp.) overlie  
་གམ། noun senior 
་ད་ཁྲི། noun stand 
་ད་མོ། noun pageant 
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་ད་མོ་བ་་ས། noun stadium, 
theatre 
་ད་མོའི ་དུས་ཚོད། noun show 
time 
་ད་མོའི་ཚོང་ལཱ། noun show 
business 
་དམོ། noun drama, fair, gala, 
show, spectacle 
་དམོ་འགོ་བཙུགས་དུས་ཚོད། noun 

show time 
་དམོ་ཆེ་ཏོག་ཏོ། adj. spectacular, 
interesting show, exciting 
show 
་དམོ་་་མི། noun audience, 
spectator, onlooker 
་དམོ་སྟོན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) show, display, 
exhibit 
་དམོ་སྟོན་མི། noun entertainer  
་དམོ་བ་་བ། verb (fut., pst., 

imp.) prs. ་། watch  
་དམོ་བ་་ས། noun prom 
་དམོ་འཐེབ། noun encore 
་དམོ་སྣ་ཚོགས། noun revue, 
variety 
་དམོ་གཟིགས་ཁྱིམ། noun 

grandstand 
་བ་སྐས། noun stepladder 
་བ་སྐུམ། noun telescopic 

་བ་ཁབ། noun safety pin, clip 
་བ་ཁྲི། noun deckchair 
་བ་གྲི། noun jack knife, 
penknife, pocket knife  
་བ་བཅད། noun screen 
་བ་གདན། noun folding 
mattress 
་བ་སྣོད། noun file folder 
་བ་ཚིགས། noun crease 
་བ་ཚེམ། noun tuck, pleat 
་བ་མཚམས། noun crease, fold 
་བ་ཟམ། noun drawbridge 
་ར། adj. as, in accordance 
with, as per, likewise 
་ར་སྣང་། noun  ཡང་དག 
cosmetic, seeming, unreal 
་ར་སྣང་རྒྱན་ཆ། noun costume 
jewellery 
་ས། noun indictment, augury, 
omen, sign 
་ས་ངན། noun 1 horrid, villain, 
motherfucker, yob (བཀྲ་མ་ཤིས་
པ།)  བཀྲ་མ་ཤིས་པ། སོད་ངན། 
2  bad, inauspicious, bad 
omen, inauspicious sign, 
portent, ominous, jinx (རྟགས་
ངན་པ།) 
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ལྟིར་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) compress, cram, crush, 
squash, tamp, press 
ལྟིར་རས། noun stuffing 
ལྟུང་བ། noun demerit, sin  
ལྟེ་ཐག noun navel string, 
umbilical cord  
ལྟེ་གནས། noun focal point 
ལྟེ་བ། noun central, centre, 
epicentre, heart, heartland, 
hub, locality, locus, nucleus, 
focal, inland, innermost 
ལྟེ་བ་གཅིག་པ། noun concentric 
ལྟེ་བ་་གཞུང་སྐྱོང༌། noun 

direct rule 
ལྟེ་བར་བསྡུ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) centralize 
ལྟེ་གཞུང༌། noun core 
ལྟེ་ཟས། noun chapatti, roast 
bread  
ལྟེ་ཤིང༌། noun pivot 
ལྟེབ་སྒོར། noun hamburger 
ལྟེབ་ནར། noun hotdog 
ལྟེབ་ལེབ། noun sandwich 
ལྟེམ་བཀང་། verb (fut., prs., pst., 

imp.) stuff, full, fill up, brim 
ལྟེམ་ཁྱབ། verb (fut., prs., pst.) 

seethe 

ལྟེམ་གང༌། noun saturation, 
chock-full, saturate, seethe, 
pack, burst 
ལྟེམ་ལྟེ། adj. chock-a-block, 
crowded, dense, full, heaving, 
heavy, horde, houseful, 
jammed, load, packed, filled, 
densely, heavily, flood, 
brimful 
ལྟེཝ། noun navel  
ལྟེའུ་ཐག noun umbilical cord, 
navel string 
་ོ། noun  བཞེས་སྒོ། 
1 cooked rice (ཆུམ་གྱི་བཞེས་སྒོ།) 
2  diet, food, grub, meal (བཞེས་
སྒོ།) hon. གསོལ་ཚོགས། 
་ོ་དཀོན་པ། adj. underfed 
་ོ་སྐོར། noun provisions 
་ོ་ཁ། noun  ཟས་སྟོན། feast 
་ོ་ཁང༌། noun buttery, dining 
room 
་ོ་ཁམས། noun appetite 
་ོ་གོས། noun food and clothing, 
basic needs, necessary items 
་ོ་འགྲོའི་སེམས་ཅན། noun reptile 
་ོ་རྒྱགས། noun  ་ོ་ཕོགས། 
 གསོལ་རྒྱགས། ration, 
provisions 
་ོ་སྒྲིག noun table manners 
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་ོ་ངལ། noun a short rest after a 
meal 
་ོ་བཅད་ངོ་རྒོལ། noun hunger 
strike  
་ོ་བཅིང་སྲབ་ཤོག noun foil 
་ོ་མཆོད། noun grace, libation 
་ོ་ཐུན། noun meal 
་ོ་ཐུར། noun rice spoon, 
tablespoon 
་ོ་འཐུས། noun food allowance 
་ོ་དུས། noun meal, mealtime 
་ོ་དྲགས་པ། adj. overfeed 
་ོ་གདན། noun place mat 
་ོ་ཕབ་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) diet 
་ོ་ཕབ་མི། noun dieter 
་ོ་ཕུད། noun first portion of 
food, food offering  
་ོ་ཕོག་གཅིག noun helping  
་ོ་ཕོགས། noun  ་ོ་རྒྱགས། 
stipend, stipend paid in kind 
་ོ་བྱིན་དྲགས་པ། adj. overfeed 
་ོ་བྱིན་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) feeding 
་ོ་བླུག་པ། verb (fut., prs.) pst. 

བླུགས། imp. བླུགས། dish  
་ོ་འབད་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.)  ་ོ་གཡོ་བ། cook 

་ོ་ཚང༌། noun buddy, fellow, 
friend, helpmate, lad, pal, 
colleague, companion, mate 
་ོ་མཛར། noun packed lunch 
་ོ་ཞིང་། noun parent’s land share 
་ོ་ཞིང་པ། noun villain 
་ོ་ཞིང་སོད་མི། noun villain 
་ོ་གཟན། noun apprentice, 
novice 
་ོ་གཟན་གོངམ། noun seniority 
་ོ་གཟན་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། apprentice  
་ོ་གཟན་གསརཔ། noun novice, 
entrant 
་ོ་གཟར། noun tablespoon 
་ོ་གཡོ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.)  ་ོ་འབད་བ། prepare, 
cook 
་ོ་ར། noun  བཞེས་རས། a 
piece of cloth to eat food in 
་ོ་རིན། noun price of food 
་ོ་རིམ། noun food chain 
་ོ་ལམ། noun oesophagus, gullet 
་ོ་ལེ། noun gourmand, glutton, 
rapacity 
་ོ་ལེ་ཅན། adj. pig 
་ོ་ལེ་ཤ་ཟ་མི། noun glutton, 
gourmand 
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་ོ་ལེ་ཤིག་ཤི། adj. gluttonous, 
rapacious, ravenous, greedily, 
gobble, gorge, wolf, devour 
་ོ་ལེ་ཧུ་ཧུ། adj. voracious 
་ོ་སྲུང༌། noun fast, fasting 
་ོ་ཧོད། noun lunch box, utensil  
་ོ་ལྷག noun  བཞེས་ལྷག 
གསོལ་ལྷག scrap, leftover 
་ོགས་རྔམ་ཅན། adj. gluttonous, 
ravenous 
་ོགས་སྣང་། noun peckish 
་ོགས་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.)  ་ོགསཔ།  འགྲང་། 
starve, hungry  
་ོགས་པ་་སྡུག་བསྔལ། noun 

starvation 
་ོགས་ལུས། noun famished 
་ོགས་ལྷང་ལྷང༌། adj. peckish 
་ོང་། noun notch 
་ོང་སྒྱུར། noun U-turn 
་ོཝ་བཀྱེས་པ། verb (fut., prs., 

pst.)  གསོལཝ་བསྙུང་བ། 
starve, hungry, famished 
་ོས་ཁྱད། noun relative 
་ོས་བཅས། noun dependant 
་ོས་མེད། adj. regardless 
སྟ་ཁམ། noun chip 

སྟ་གོན། noun preliminary, 
preparation, advance 
arrangement 
སྟ་ཅུང༌། noun chopper, hatchet 
སྟ་ཡུ། noun axe handle 
སྟ་རི། noun axe 
སྟ་གསད། verb (fut., prs., imp.) 

pst. བསད། axe 
སྟག noun tiger 
སྟག་པ་ཤིང༌། noun birch 
སྟག་ལྤགས། noun tiger skin 
སྟག་ཕྲུག noun tiger cub 
སྟག་མོ། noun tigress 
སྟག་ཚང་། noun tiger's den, lair 
སྟག་ཚེར་མེ་ཏོག noun rose 
སྟག་ཤིང༌། noun birch 
སྟག་ཤིང་སྦྱིག་དུམ། noun birch 
སྟགམོ་གཟིག noun cheetah 
སྟངས་འཛིན། noun regulate 
སྟན། noun mat 
སྟནམ། noun  ཨེན་ཙེ། 
chopping board, anvil 
སྟབས། noun 1 situation, 
condition (གནས་སྟངས།) 
2  position (སོད་ཐངས།) 
སྟབས་འགྲིག noun convenience 
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སྟབས་ངན། noun unfavourable 
situation, condition, 
misadventure 
སྟབས་ངན་ནང་ཚུད ་པ། verb (fut., 

prs., pst.) blunder 
སྟབས་ངན་པ། noun unfavourable 
situation, condition, 
misadventure  
སྟབས་ངན་འབྱུང་བ། verb (fut., 

prs.) pst. བྱུང་། befall  
སྟབས་ཅིག adj. simultaneous, 
together, at the same time, 
combine 
སྟབས་ཉེས། noun upset, 
disadvantage 
སྟབས་མཐུན། noun flexible 
སྟབས་དུས། noun flexitime 
སྟབས་བདེ། adj. advantage, 
casual, convenience, informal, 
non formal, favourable 
condition, cosy 
སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ། adj. convenient, 
easy, simple, handily 
སྟབས་བདེ་དྲགས། adj. convenient, 
liberal 
སྟབས་བདེ་སྡུག noun situation of 
comfort and sorrow, good and 
bad situation  

སྟབས་བདེ་བ། verb (fut., prs., 

pst.) suit, advantageous, 
opportune 
སྟབས་བདེ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) simplification, 
simplify, facilitate 
སྟབས་བདེ་ས། noun convenient 
location, ideal place  
སྟབས་སོད། noun lump sum  
སྟབས་བྱིན། verb (fut., prs., pst., 

imp.) deluge 
སྟབས་འབྱུང་། verb (fut., prs.) pst. 

བྱུང། onrush  
སྟབས་མ་བདེ་བ། adj. dodgy, 
inconvenient, noxious, 
affliction, amiss, cruelty, the 
crunch, handicap, imposition, 
inconvenience, strain 
སྟབས་མ་བདེཝ་འབྱུང་བ། verb (fut., 

prs.) pst. བྱུང་། afflict 
སྟབས་མ་བདེཝ་མེད་པ། adj. 

unproblematic 
སྟབས་མ་ལེགས་པ། adj. 

unfavourable, unfortunate 
སྟབས་ལེགས། adj. happy, 
fortunate, lucky 
སྟབས་ལེགས་སྟེས་དབང༌། noun 

chance, coincidence, fluke 
སྟར་གོ། noun nut, walnut  
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སྟར་གོ་དཀྲུམ་ལྕགས། noun 

nutcraker  
སྟར་གོའི་པགས་ཀོ། noun nutshell  
སྟར་ཤིང་། noun walnut tree 
སྟི་སོ། noun salute 
སྟི་སོ་ཞུ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) salute, offer guard of 
honour 
སྟི་སོ་ཞུ་ས། noun parade ground 
སྟུ། noun vagina, cunt 
སྟུ་ཁ། noun pussy, vulva 
སྟུ་ནད། noun thrush 
སྟུ་ལྤགས། noun labia 
སྟུག་དྲགས། adj.  སྟུག་པག་པ། 
very thick, deep, luxuriance, 
luxuriant  
སྟུག་པག་པ། adj.  སྟུག་དྲགས། 
 སྲབ་འཕྲོས་འཕྲོས། fat, thick, 
dense, heavy, luxuriant  
སྟུག་པོ། adj.  སྲབ། heavy  
སྟུག་ཚད། noun thickness, 
density, gauge, ply 
སྟུག་རས། noun canvas 
སྟུག་ལེབ། noun slab 
སྟེ། conj. grammatical particle 
སྟེགས། noun rack, shelf  
སྟེགས་རྐང༌། noun trestle 

སྟེགས་ཁྲི། noun couchette, stand, 
rack 
སྟེགས་སྒྲོམ། noun cabinet 
སྟེགས་ཚོང༌། noun stall 
སྟེགས་ཟམ། noun landing stage  
སྟེང་། prep.  འོག up, on, 
above, over, upper 
སྟེང་ཁ། noun top 
སྟེང་ཁང༌། noun garret, 
penthouse, skylight 
སྟེང་ཁྲམ། noun roof rack 
སྟེང་གོ། noun jacket, overcoat, 
top 
སྟེང་སྒོ། noun veranda, balcony, 
terrace, deck 
སྟེང་ཐོག noun  འོག་ཐོག 
upstairs, top floor, upper floor 
སྟེང་ཟམ། noun flyover 
སྟེང་འོག noun up and down 
སྟེང་གཡབ། noun gallery 
སྟེང་གཡོགས། noun jacket  
སྟེང་ས། noun topsoil 
སྟེང་གསལ་རྒྱང་ཤེལ། noun 

periscope 
སྟེང་ཨང༌། noun numerator  
སྟེར། verb (fut., prs., pst.)  
ལེན། feed, bestow, allow, give, 
disposition 
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སྟེས་དབང༌། noun quirk, 
accidentally, coincidence 
སྟོང་། num. thousand  
སྟོང་སྐད། noun hollow  
སྟོང་སྐྱུག noun retch, vomiting 
sensation without anything 
coming out 
སྟོང་འཁོར་ལོ་ཡུན། noun 

millennium 
སྟོང་ཆ་གཅིག noun millimetre 
(mm) 
སྟོང་ཆ་་གཱརམ། noun milligram 
(mg) 
སྟོང་ཆ་་སྔོན་ཚིག noun milli- 
སྟོང་ཉིད། noun emptiness, 
nothingness 
སྟོང་ཉེན་ཅན། adj. endangered 
སྟོང་གཏམ། noun gas 
སྟོང་དུས། noun doom 
སྟོང་པ། adj.  གང་བ། devoid, 
empty, nil, nothingness, null, 
vacuity, vacuum, zero, doom, 
void, free, gratis, voluntarily, 
voluntary, blank 
སྟོང་པ་ཉིད། noun emptiness 
སྟོང་པ་་རང་བཞིན། noun 

emptiness, nothingness 
སྟོང་པར་ལེན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) mooch 

སྟོང་དཔྱ་གཅིག noun millimetre 
(mm) 
སྟོང་དཔྱ་་གཱརམ། noun milligram 
(mg) 
སྟོང་ཕུ། noun pine, pinewood 
སྟོང་ཕུ་་འདབ་ལེབ། noun needle  
སྟོང་ཕུ་་ཨེན་ཏ། noun deal 
སྟོང་ཕྲག num. thousand 
སྟོང་དམག noun battalion 
སྟོང་རིལ། noun roll of cloth  
སྟོང་རེ། noun large bamboo mat 
སྟོང་ལམ། noun thoroughfare 
སྟོང་ལོག noun 1 waste (ཆུད་ཟོས།) 
2  return empty-handed, futile 
attempt (དོན་མེད།)  
སྟོང་ལོར། noun thousand-
denomination note 
སྟོང་བསམ། noun fantasy 
སྟོང་ཧང༌། noun gap 
སྟོང་ཧང་ཧ། adj. dead, desolate, 
flat, lull, empty, void 
སྟོང་ཨེ་པཱལ། noun crab apple 
སྟོངམ། adj. bare, blank, hollow, 
unfilled, unoccupied, vacant, 
nil, void, empty 
སྟོངམ་བཏོན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) empty, evacuate, 
vacate, void, evacuation 
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སྟོད། noun  སད། upper part 
སྟོད་བཀབ། noun shawl 
སྟོད་གམ། noun gown 
སྟོད་གོ། noun  སྐུ་སྟོད། jersey, 
top, upper garment, jacket  
སྟོད་གོ་ལག་དུམ། noun jerkin  
སྟོད་གྱོན། noun vest 
སྟོད་ཆ། noun  སད་ཆ། 1 the 
first volume (གླེགས་བམ་དང་པ།) 
2  upper part (་ག་ཕྱོགས།) 
སྟོད་ཐུང་། noun short upper 
garment 
སྟོད་ཕྱོགས། noun upper 
སྟོད་བེར། noun gown 
སྟོད་རྩེ། noun upper garment for 
monks 
སྟོད་གཟུགས། noun bust 
སྟོད་གཡོགས། noun blazer 
སྟོན། verb (fut., prs., pst., imp.) 

cast, convey, describe, display, 
do, emanate, epitomise, etch, 
exhibit, exude, indicate, 
instruct, show, teach, tutor, 
present, point out, guide, direct 
སྟོན་ཀ། noun fall, autumn 
སྟོན་སྐྱེས། noun autumn fern 
སྟོན་མཁས་རིག་་ལ། noun 

showmanship 
སྟོན་སྒྲོམ། noun showcase 

སྟོན་བསྒྲགས། noun declaration 
སྟོན་ཆས། noun teaching 
materials 
སྟོན་སྟེགས། noun dashboard 
སྟོན་ཐོག noun autumn crop 
སྟོན་པ། noun Buddha  
སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ། noun messiah, the 
Saviour 
སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ། noun Gautama 
སྟོན་མི། noun producer, teacher 
སྟོན་ཚན། noun lesson 
སྟོན་རིམ། noun serial 
སྟོན་གསལ། noun display 
སྟོབས། noun 1 cannon, artillery, 
mortar (མེ་སྒྱོགས།) 2  strength, 
force, rigour (ཤུགས།) 3  size 
(ཚད།)  
སྟོབས་སྐྱེད། noun invigoration, 
revitalization 
སྟོབས་སྐྱེད་དྭངས་མ། noun 

hormone  
སྟོབས་སྐྱེད་སན། noun tonic 
སྟོབས་སྐྱེད་ཟས། noun stimulant 
སྟོབས་བསྐྱེད་པ། verb (fut., pst.) 

prs. སྐྱེད། imp. སྐྱེད། invigorate  
སྟོབས་རྒྱས་པ། verb (fut., prs., 

pst.) extensive power, 
flourishing of power  
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སྟོབས་ཅན། adj. forceful, mighty, 
spirited, stalwart, stout, sturdy, 
superpower, thickset, power, 
robust 
སྟོབས་བཅུ་་མངའ་བདག noun 

almighty 
སྟོབས་ཆུང་། adj. powerless 
སྟོབས་ཆེན། adj. superpower, 
great power, hefty 
སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ། noun 

superpower 
སྟོབས་ཉམས། adj. frailty, feeble, 
attrition, debilitating, waning 
of power, become weak  
སྟོབས་ལྡན། adj. potentate, well-
built 
སྟོབས་ལྡན་མེ་ཏོག noun poppy 
སྟོབས་ཕབ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) weaken 
སྟོབས་བྱིན། verb (fut., prs., pst., 

imp.) invigorate 
སྟོབས་འབོར། noun power and 
wealth 
སྟོབས་འབོར་ཅན། adj. wealthy 
སྟོབས་མེད། adj. frail, limp, 
feebly, nerveless, weakness 
སྟོབས་སན། noun vitamin, energy 
tablet 

སྟོབས་་ལ། noun prowess, 
robustly 
སྟོབས་མཚོན། noun artillery 
སྟོབས་ཟད། noun attrition 
སྟོབས་ཤུགས། noun brawn, 
stamina, strength, power, 
virility, vitality, brute 
སྟོབས་ཤུགས་བསྐྱེད་པ། verb (fut., 

pst.) prs. སྐྱེད། imp. སྐྱེད། 
invigorate  
སྟོབས་ཤུགས་ཅན། adj. brawny, 
mighty, strapping, strong, 
superpower, powerful, 
robustness, white-hot 
སྟོབས་ཤུགས་ཉམས་པ། verb (fut., 

prs., pst.) sap 
སྟོབས་ཤུགས་ཉམས་མེད། noun 

unflagging 
སྟོབས་ཤུགས་མེད་མི། noun 

weakling 
སྟོབས་ཤུགས་ཡོད་མི། noun 

powerhouse 
སྟོབས་ཤུགས་ཤོར་མེད། noun 

unabated 
སྟོབས་ཤུགས་སར་འཕེལ། noun 

regeneration 
སྟོབས་ཤེད་ཅན། adj. vigorous 
སྟོར། verb (fut., prs., pst., imp.) 

lost 
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སྟོར་བཤིག noun destroy 
བརྟག verb (fut., prs., imp.) pst. 

བརྟགས། analyze, study, 
examine, explore, test, check 
བརྟག་ཆས། noun monitor 
བརྟག་དཔྱད། noun examination, 
test, experiment 
བརྟག་དཔྱད་ཁང༌། noun lab, 
laboratory  
བརྟག་དཔྱད་པ། noun analyst 
བརྟག་དཔྱད་འབད་མི། noun 

assessor, examiner 
བརྟག་དཔྱད་མེད་པ། adj. rash 
བརྟག་ཞིབ། noun assessment, 
experimentation, exploration, 
inquiry, investigation, 
overhaul, shakedown, study, 
survey, testing, try, vet, screen, 
scrutiny 
བརྟག་ཞིབ་འགྲུལ་སྐྱོད། noun 

expedition 
བརྟག་ཞིབ་འགྲུལ་སྐྱོད་པ། noun 

expedition 
བརྟག་ཞིབ་གཏིང་ལྡན། noun 

scientific 
བརྟག་ཞིབ་འབད་མི། noun surveyor 
བརྟགས་ཤིང་དཔྱད་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) examine, 

investigate, study, analyse, 
circumspect 
བརྟགས་ཤིང་མ་དཔྱད་པ། adj. 

indiscretion, unquestioned, 
indiscreet, implusive  
བརྟན་འགྱམ། noun foothold 
བརྟན་དངུལ། noun earnest money 
བརྟན་ཆ། noun consistency 
བརྟན་ཆགས། noun set 
བརྟན་ཏོག་ཏོ། adj. changeless, 
immobile, immovable, secure, 
sound, stable, unshakeable, 
unvarying, constant, firm 
བརྟན་བརྟན། adj. stable, firm 
བརྟན་བརྟན་མེད་པ། adj. uneasy, 
unstable 
བརྟན་ཐུབ། noun fastness 
བརྟན་གནས་ཆུ་ཚོད་འཁོར་ལོ། noun 

chronometer 
བརྟན་པ། adv. consistent, 
constancy, timeless, enduring, 
stable, steadfast, unchanging, 
unvarying, last, invariable, 
indestructible 
བརྟན་པོ། adj. equilibrium, fast, 
fixed, steady, steadfast 
བརྟན་འཕྲུལ། noun stabilizer 
བརྟན་མེད། adj. inconstant, 
shaky, unsound, unstable, 
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unsteady, unreliable, vaguely, 
infirmity 
བརྟན་གཞི། noun stability 
བརྟན་བཞུགས། noun 1 firmly 
established (འགྱུར་མེད།) 
2  anthem, prayer for longevity 
(ཞབས་བརྟན།) 
བརྟན་བཟོ། noun ensure, firm, 
reliable, consolidation 
བརྟན་ཧེང་། adj. stability, 
reliability, constancy 
བརྟན་ཨང༌། noun constant 
བརྟུལ་ཞུགས། noun ascetic 
practice 
བརྟེན། verb (fut., pst.) prs. རྟེན། 
imp. རྟེན། 1 pivotal, contingent, 
bank, depend, found, rely (རྒྱབ་
རེ་བ།) 2  as, due, through, 
because of, owing to (གཞི་
བཞག) 
བརྟེན་དགོ་པ། adj. conditional 
བརྟེན་ལྕགས། noun kickstand 
བརྟེན་ཆགས། noun parasite 
བརྟེན་ཏེ་སོད་མི། noun dependent 
བརྟེན་ཏེ་བྱུང་བ། adj. indirect 
བརྟེན་སོད། noun dependence 
བརྟེན་སོད་གནས་སྟངས། noun 

dependency 
བརྟེན་ཚུགས་པ། adj. dependable 

བརྟེན་ས་གཙོ་བ།ོ noun mainstay 
བ་། verb (fut., pst., imp.) prs. 

་། look, look after, mind, 
observe, search, see, seek, 
tend, view, watch, glance, 
consider, think over, behold, 
browse, consult, care, gaze  
བ་་དགོ་མནོ་བ། adj. eyeful 
བ་་དགོ་མནོ་སི་སི། adj. tempting 
to see 
བ་་དགོ་མ་མནོ་སི་སི། adj. 

unattractive, unsightly 
བ་་རྒྱ་མཐངོ་རྒྱ། noun exposure 
བ་་ངོ་བདེ་ཏོག་ཏ།ོ adj. pleasing to 
see, attractive 
བ་་བཏུབཔ་མེདཔ། adj. execrable 
བ་་ནི་མེད་པར་སབ་པ། verb (fut., 

prs., pst.) unguarded 
བ་་མ་བཏུབཔ་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) shocking 
བ་་མ་ཚུགསཔ། adj. gruesome, 
horrible, difficult to look 
བ་་ཤེལ། noun scope 
བ་་ས། noun  གཟིགས་ས། 
གཟིགས་ར། vantage point, 
viewpoint 
བ་བ། verb (fut., imp.) prs. ་བ། 
pst. བ་བས། fold, collapse, 
fold, furl, tuck 
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བ་བ་བཏུབ་མི། adj. collapsible 
བ་བས་བཤུབ། noun unfold 
བ་མས། verb (fut., prs., pst.) 

birth 
བསྟན་འགྱུར། noun commentaries 
on the teaching of the Buddha 
བསྟན་རྒྱས། noun flourishing of 
the teaching 
བསྟན་བཅོས། noun treatise, 
scripture, religious text, shastra 
བསྟན་པ། noun doctrine, 
teaching 
བསྟན་པ་སྔ་དར། noun the earlier 
phase of the spread of 
Buddhism in the Himalayas 
བསྟན་པ་ཕྱི་དར། noun the later 
phase of the spread of 
Buddhism in the Himalayas 
བསྟན་པ་བར་དར། noun the 
middle phase of the spread of 
Buddhism in the Himalayas 
བསྟན་སྤྱི། noun general Buddhist 
doctrine 
བསྟན་་་་མ་དངུལ། noun 

endowment 
བསྟན་རྩིས། noun chronicle 
བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་བུ། noun 

doctrine-holder 

བསྟན་སྲིད། noun spiritual and 
secular 
བསྟན་སྲུང་། noun guardian of the 
teachings 
བསྟན་སྲུང་དམག་མི། noun army 
བསྟར་སྒྲིག noun array 
བསྟར་ཆགས་མིན་པ། adj. irregular 
བསྟར་སོད། noun  ལག་ལེན། 
exercise, enforce, execute, 
carry out, operation, come into 
force, exercising 
བསྟིམ། verb (fut.) prs. སྟིམ། pst. 

བསྟིམས། imp. སྟིམས། 1 dent 
(ཨུམ་པ།) 2  kill (བསད་པ།) 
3  absorb (ཐིམ་པ།)  
བསྟིམས་ཤུལ། noun dent 
བསྟུད་རྡུང༌། noun rally 
བསྟུདཔ་བསྟུད་ས། adj. continuous, 
straight 
བསྟུན། verb (fut., prs., pst., 

imp.) consult, follow, conform, 
comply, compliance, 
compliant, according to 
བསྟུན་གྲོས། noun  བཀའ་མོལ། 
གསུང་གྲོས། བཀའ་གྲོས། 
discussion, consultation, 
discuss, consult 
བསྟུན་མ་དགོཔ། adj. exception, 
non-compliance 
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བསྟུམ། verb (fut.) prs. སྟུམ། pst. 

བསྟུམས། imp. སྟུམས། abridge, 
fold  
བསྟེན། verb (fut., pst.) prs. སྟེན། 
imp. སྟེན།  སྤང་། seek 
refuge  
བསྟོད། verb (fut., prs., pst., 

imp.) eulogize, glorify, laud, 
praise, vaunted, laudatory 
བསྟོད་གླུ། noun paean 
བསྟོད་བསྔགས། noun 

acclamation, adulation, 
commendation, compliment, 
eulogy, plaudits, praise, 
complimentary, laudatory, 
exalt, glorify, laud, eulogize, 
eulogy 
བསྟོད་བསྔགས་མ་ཐོབ་པ། adj. 

unacknowledged 
བསྟོད་གཏམ། noun panegyric 
བསྟོད་བཏུབ་པ། adj. praiseworthy 
བསྟོད་དྲགས་པ། adv. overrate 

བསྟོད་པ། noun  སད་པ།  
སྐུ་བསྟོད། acclamation, 
adulation, commendation, 
eulogy, plaudits, praise, 
glorification, glory, celebrate, 
commend, compliment, extol, 
glorify, hail, laud, adulate, 
eulogize 
བསྟོད་པར་འོས་པ། adj.  བསོྟད་
འོས། appreciable, laudable, 
praiseworthy, honourable, 
lofty  
བསྟོད་དབངས། noun chant 
བསྟོད་་ོམ། noun eulogy, tribute 
བསྟོད་རིན་ཆོག་པ། adj. 

commendable 
བསྟོད་རུང་བ། adj. commendable, 
appreciable, laudable, 
praiseworthy, honourable, 
lofty 
བསྟོད་བཤད། noun spin 
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༼ཐ༽ 
ཐ། noun 1 the 10th letter of the 
Dzongkha alphabet (གསལ་བྱེད།) 
2  worse, inferior (ཐ་མ།) 
ཐ་ཆད། noun arrant, dissolute, 
woeful 
ཐ་ཆུང༌། noun runt 
ཐ་སྙད། noun epithet, name, 
nomenclature, term, 
terminology, word 
ཐ་སྙད་རྙིང་པ། noun archaism 
ཐ་སྙད་རྣམ་གཞག noun 

etymology 
ཐ་སྙད་མིང་ཚིག noun terminology 
ཐ་སྙད་རིག་པ། noun etymology  
ཐ་དད། noun asymmetry, 
departure, deviation, discrete, 
distinction, diametrically 
ཐ་དད་པ། adj. asymmetrical, 
cranky, differential, diverse, 
sectarian 
ཐ་དད་བསམ་འཆར། noun 

dissenting opinion  
ཐ་དམ་ཚིག noun  དད་དམ། 
allegiance, fidelity, loyalty, 
sincerity, spirit, faithfulness 

ཐ་དམ་ཚིག་ཅན། adj. committed, 
staunch 
ཐ་དམ་ཚིག་བསྟེན་མི། noun loyalist  
ཐ་དམ་ཚིག་མེད་པ། adj. unfaithful, 
inconstant, untrue 
ཐ་རྡུགས། adj. destitute, poor, 
worse 
ཐ་ན། adv. even, including, so 
much so 
ཐཱ་ན། noun bale  
ཐ་ར་ར། adv. fluent, articulate 
ཐ་ལ། noun fifty-chetrum coin 
ཐ་ལི། noun plate 
ཐ་ལུད། noun nasty  
ཐ་ཤལ། adj. abysmal, wretch 
ཐ་ཤལ་རང་བཞིན། noun vulgarity 
ཐག noun distance, far 
ཐག་སྐས། noun rope ladder 
ཐག་འཁོར། noun cable car 
ཐག་གང་། noun a quarter of 
sang, measuring unit of weight 
equivalent to 83  gram 
approximately  
ཐག་སྒུལ་འདྲ་གཟུགས། noun 

marionette 
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ཐག་བརྒྱུད་རྒྱང་མཐོང༌། noun cable 
television 
ཐག་གཅད། verb (fut., prs., imp.) 

pst. བཅད། appoint, commit, 
decide, determine, establish, 
make, set, settle, resolve, rule, 
finalize, conclusion, 
pertinacious 
ཐག་གཅད་མ་ཚུགས་པ། adj. 

irresolute, indecisive 
ཐག་གཅད་ལམ་ལུགས། noun 

decision-making process 
ཐག་བཅད་བཅདཔ། adj. hell-bent  
ཐག་བཅད་དབང་ཚད། noun 

discretion 
ཐག་བཅད་ཚོགས་རྒྱན། noun 

casting vote 
ཐག་བཅད་ཡིག་ཆ། noun 

proceedings 
ཐག་ཆོད། noun conclusion, 
confident, decision, 
determination, resolution, 
ruling, verdict, determine, 
decide, decisive 
ཐག་ཆོད་ཅན། adj. stout 
ཐག་ཆོད་ཆོདཔ། adj. finalized, 
decided, resolved 
ཐག་ཆོད་ཏོག་ཏོ། adj. decisive, 
vigorous 

ཐག་ཆོད་རྦད་ཆོད་ར། adv.  ཐད་
རི་བ་རི། certainly, definitely, 
decidedly 
ཐག་ཆོད་མི། noun decision-
maker, one who decides 
ཐག་ཆོད་མི་ཚུགས་པ། adj. waver 
ཐག་མཆོང་། noun skipping, 
jumping 
ཐག་ཉེ། adj. proximity 
ཐག་ཉེ་བ། adj. close, convenient, 
towards 
ཐག་ཉེ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) bridge 
ཐག་ཉེ་ས། adj. close-set, close, 
near, nearby, beside, handy 
ཐག་བཏོག verb (fut., prs., imp.) 

pst. བཏོགས། determine, 
finalize, conclude, decide, 
conclusive, decisive 
ཐག་བཏོག་མ་ཚུགས་པ། adj. 

irresolute, indecisive 
ཐག་ཐག adj. crisp (ཨོ་ཀྲོ་མེདཔ།) 
noun  rap (སྒྲ་ཐུང་།) 
ཐག་ཐིག noun spot, stain 
ཐག་ཐུང་ཀུ། adj.  ཐག་རིང༌། 
short, short-range 
ཐག་ཐུང་གོ་མཚོན། noun tactical 
ཐག་འཐེན་གླུ་གཞས། noun shanty 
ཐག་འཐེན་རྩེདམོ། noun tug of war 
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ཐག་འདྲེན་འཁོར་ལོ། noun pulley 
ཐག་མ་བཅད་པ། adj. irresolution, 
undecided, uncertainly 
ཐག་མ་ཆོད་པ། adj. open, 
pending, unsettled, undecided, 
not finalized, irresolution, 
inconclusive 
ཐག་མ་བཏོགས་པ། adj. 

inconclusive, irresolution 
ཐག་མི་ཆོད་པ། adj. irresolute 
ཐག་མི་རིང་བ། adj. by and by 
ཐག་མེད། adj. cordless 
ཐག་ཚད། noun measuring rope 
ཐག་ཚད་འདྲན་འདྲ། adj. 

equidistant 
ཐག་རིང༌། noun  རྒྱང་རིང། 
 ཐག་ཐུང་ཀུ། mile, far, 
distance, faraway, distant, far-
flung, long-distance 
ཐག་རིང་སྐྱེལ་འདྲེན། noun long-
haul  
ཐག་རིང་ཐུང༌། noun distance 
ཐག་རིང་བ། adj. far-off, remote 
ཐག་རིང་ལམ་འགྲུལ། noun trudge 
ཐག་རིང་ཤོས། adj. farthest, 
furthest, extremity 
ཐག་རིང་ས། adj. away, far, 
farther, further, distant, 
faraway, remote 

ཐག་རིམ། noun scale  
ཐག་ལམ། noun tightrope, 
ropeway 
ཐག་ལམ་སོད་ཁྲི། noun gondola 
ཐག་ལུང༌། noun noose  
ཐག་ལེབ། noun strap, belt 
ཐགཔ། noun rope, lead, leash, 
line, string, cord 
ཐགཔ་འཁལ་མི། noun rope maker 
ཐགཔ་བཏགས་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) hitch, tether, leash 
ཐགཔ་སྤྲིང་བ། verb (fut., prs.) pst. 

སྤྲིངས། 
imp. སྤྲིངས། string 
ཐགས། noun weave, weaving 
ཐགས་ཆས། noun weaving tools 
ཐགས་ཐོགས། adj. bumpy, jerky 
ཐགས་ཐོགས་མེདཔ། adj. smooth 
ཐགས་འཐག་མི། noun weaver 
ཐགས་དཔེ། noun swatch 
ཐགས་རས། noun striped woven 
dress for women  
ཐགས་རིགས། noun textile 
ཐགས་ལཱ། noun textile making, 
weaving work 
ཐགས་ཤིང༌། noun loom  
ཐང༌། noun  སྤོ་ཏོ། flat, 
ground, plain 
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ཐང་ཀ། noun  ཞལ་ཐང་། scroll 
ཐང་དཀྱིལ། noun midfield 
ཐང་ཁུག noun pouch 
ཐང་ཁུག་བསྒོངས་བསྒོངསམ། noun 

wrinkled, wizened 
ཐང་ཆད། noun exhaustion, 
fatigue, frazzle, lassitude, 
tedium, faintness, ragged 
ཐང་ཆད་ཆདཔ། adj. dead, 
exhausted, frazzled, haggard, 
jaded, shattered, tired, raddled, 
worn 
ཐང་ཆད་ནི་མེད་པ། adj. tireless, 
untiring, indefatigable 
ཐང་ཆད་པ། verb (fut., prs., pst.) 

exhausting, faint, fatigued, 
haggard, tedious, wearing, 
exhaust, flag, tire 
ཐང་ཆད་ལམ་འགྲུལ། noun trudge 
ཐང་ཆད་སི་སི། adj. wearisome, 
weary 
ཐང་ཆུ། noun cedar, copal, gum, 
resin, rosin 
ཐང་ཆུ་དཀརཔོ། noun latex  
ཐང་ཆུ་ཁོག་ཁོ། adj. resinous 
ཐང་ཆུང་། noun small ground, 
lawn 
ཐང་ཆེན། noun plaza, great plain 

ཐང་སྙོམ་ཏོག་ཏོ། adj. level ground, 
flat field, plain surface 
ཐང་གཏང་། noun ignore, neglect, 
disregard, negligent, unheeded 
ཐང་སྟོང་། noun empty ground, 
open space 
ཐང་ཐིག noun  ཚད། 
consistency, steadiness, steady 
ཐང་ཐིག་མ་སྙོམས་པ། adj. 

inconsistent, unsteady 
ཐང་འཕུར། noun take-off 
ཐང་འབྲས། noun pine cone 
ཐང་སྦུག noun midfield 
ཐང་མེདཔ་བྱིན་མི། noun 

overwhelm 
ཐང་རྩི། noun resin 
ཐང་རྩེད། noun field event 
ཐང་གཞི། noun prevailing rate, 
existing rate  
ཐང་རིལ། noun lawn tennis, 
tennis  
ཐང་ཤིང༌། noun cedar, pinewood, 
pine tree, fir 
ཐང་ཤིང་ཨོག་དཀར། noun pine 
marten 
ཐང་སྲུང་པ། noun fielder 
ཐང་ལྷོད་མེད་པ། adj. unwavering 
ཐངམ་རྡུང་འཕྲུལ། noun thresher 
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ཐངམ་བརྡུང་། verb (fut.) prs. རྡུང་། 
pst. བརྡུངས། imp. རྡུངས། thresh 
ཐངམ་འཕྱར། verb (fut., prs., 

imp.) pst. ཕྱར། winnow 
ཐད། adj. 1 direct, straight (ཕྲང་།) 
2  regarding, concerning (སྐོར་
ལས།) 
ཐད་ཀ། adj. blunt, brutal, direct, 
flat, full, literal, straight, point-
blank, right, upfront, one-to-
one, one-on-one 
ཐད་ཀ་་གཞུང་སྐྱོང༌། noun 

direct rule 
ཐད་ཀར། adv. bluntly, directly, 
due, literally, non-stop, 
outright, smack, squarely, 
point-blank, straight 
ཐད་ཀར་མ་སབ་པ། adj. indirect 
speech  
ཐད་སྐྱོད་འགྲོ་འགྲུལ། noun beeline 
ཐད་ཁ། adj. regarding, 
concerning, case 
ཐད་ཁྲལ། noun direct tax 
ཐད་གློག noun direct current 
ཐད་སྒོར་སྒོ། adj. circular, 
spherical, round 
ཐད་སྒོརམ། adj. circle 
ཐད་བརྗོད། noun direct speech, 
astringent, hard-hitting 

ཐད་བརྗོད་མིན་པ། adj. veiled 
ཐད་མཉམ། noun  ཐད་ཕྲང། 
same level, even 
ཐད་མཉམ་གྲུ་བཞི། noun 

parallelogram 
ཐད་་། noun gaze, regard, 
eyeball 
ཐད་སྟོན། noun pointed 
ཐད་དཔག་གློག་མེ། noun spotlight 
ཐད་ཕྲང༌། noun alignment, direct, 
align 
ཐད་འཕུར་གནམ་གྲུ། noun 

helicopter, chopper  
ཐད་འཕུར་གནམ་ཐང༌། noun helipad  
ཐད་མིན། adj. indirect 
ཐད་དམིགས། noun pointed, 
spotlight 
ཐད་སན། noun intravenous 
ཐད་བ་མ། verb (fut., prs., imp.) 

pst. བ་མས། improvise 
ཐད་མཚུངས། noun parallel 
ཐད་ཡུལ། noun direct object 
ཐད་རི་བ་རི། adj.  ཐག་ཆོད་རྦད་
ཆོད་ར། blatant, certainly, 
deadly, definitely, exact, hard-
hitting, hell-bent, squarely, 
sure, pinpoint, positive, surely, 
directly, devoutly, full, utter, 
verily 
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ཐད་རི་བ་རི་མེད་པ། adj. 

uncertainty, uncertainly 
ཐད་རིལ་རི། adj. globe, sphere 
ཐད་བཤད། noun extempore 
ཐད་སབ། noun extemporize, 
hard-hitting 
ཐདམ་ཐད་ཁ། adj. everywhere, 
all over, indiscriminately 
ཐན་ཆེན། noun drought 
ཐན་པ། noun drought 
ཐབ། noun  གསོལ་ཐབ། 
fireplace, oven, stove, range 
ཐབ་སྐྱོར། noun hearth  
ཐབ་ཁུང་། noun raised platform 
for cremation  
ཐབ་འགྲམ། noun fireside 
ཐབ་ཆས། noun cookware, 
houseware, kitchenware, 
utensil 
ཐབ་ཆེན། noun kiln 
ཐབ་ཐོབ། adj. haphazard, 
shoddy, slapdash, slipshod, 
disorganized, unregulated, 
slope, shifty, bungle 
ཐབ་ཐོབ་བྲིས་བྲིསཝ། noun scrawl, 
scribble 
ཐབ་དེབ། noun cook book 
ཐབ་དཔོན། noun chef, head cook 
ཐབ་་ལ། noun cookery 

ཐབ་ཚང༌། noun  གསོལ་ཐབ། 
kitchen 
ཐབ་ཚང་སྟེགས་སྒྲོམ། noun dresser 
ཐབ་ཚང་པ། noun  ཐབ་ཚངཔ། 
cook 
ཐབ་གཞོང་། noun kitchen sink 
ཐབ་གཡོག noun cooking 
ཐབ་གཡོག་གདོང་ཁེབས། noun 

apron, pinafore 
ཐབ་གཡོག་རིག་་ལ། noun 

cookery 
ཐབ་གཡོགམོ། noun kitchen-maid 
ཐབ་ལོགས། noun fireside 
ཐབ་ཤིང༌། noun  གསོལ་ཤིང་། 
firewood, fuel 
ཐབ་ལྷ། noun hearth-deity  
ཐབས། noun manner, means, 
method, mode, way 
ཐབས་མཁས། adj. skilful, 
resourceful, dexterous, tactical, 
cunning 
ཐབས་མཁས་ཅན། adj. tactful 
ཐབས་ཆག noun 1 desperation 
(བ་ཐབས་མེད་པ།) 2  worse, 
inferior (སྤུས་ཞན།) 
ཐབས་ཆག་ཆགཔ། adj. helpless 
ཐབས་ཆག་པ། verb (fut., prs., 

pst.) helpless, powerless, 
desperate 
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ཐབས་འཆར་བ་མ་པ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. བ་མས། 
contrive 
ཐབས་སྟོན་པ། noun resource 
person 
ཐབས་དོན། noun theme, ways 
and means 
ཐབས་དང་གནས་སྐབས། noun 

strategy, approach, procedure 
ཐབས་དང་གནས་སྐབས་ཅན། adj. 

fertile 
ཐབས་དང་ཤེས་རབ། noun method 
and wisdom 
ཐབས་རྡུགས། noun devoid of 
solution, devoid of alternative, 
extreme situation, hopeless, 
useless, desperation, wretch 
ཐབས་རྡུགས་སི་སི། adj. abject, 
miserable 
ཐབས་ལྡན། adj. method 
ཐབས་འཕྲུལ། noun mechanism, 
device, appliance, equipment 
ཐབས་བྱུས། noun  སྲིད་བྱུས། 
gimmick, guile, hanky-panky, 
strategy, tact, trick 
ཐབས་བྱུས་ཅན། adj. strategic 
ཐབས་མི་མཁས་པ། adj. tactless 
ཐབས་མེད། adj. compulsion, 
without choice, no way, 

involuntary, perforce, 
compelling, necessary, 
unavoidable, obligatory, 
compel, constrain 
ཐབས་མེད་ཁ་བཟེད་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) capitulate 
ཐབས་མེད་བྱུང་བ། adj. inevitable 
ཐབས་མེད་བློས་བཏང༌། noun 

cession 
ཐབས་མེད་རྩིས་སོད། noun 

surrender 
ཐབས་མེད་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst.) enslave 
ཐབས་་ལ། noun diplomacy, 
manoeuvre, diplomatic 
ཐབས་་ལ་ཅན། adj. manoeuvring 
ཐབས་་ལ་སྟོན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) manoeuvre 
ཐབས་རོགས། noun desperation, 
desperate 
ཐབས་གཞན། noun recourse, 
alternative 
ཐབས་གཞི། noun formula 
ཐབས་ཟད། noun desperation, 
helpless 
ཐབས་རིག noun knack, 
mechanism, skill, technique, 
resource, method, technical 



ཐབས་རིག་གྲོགས་རམ། 356 ཐར་ཐོར། 

 356  

ཐབས་རིག་གྲོགས་རམ། noun 

technical aid, assistance, grant 
ཐབས་རིག་ཅན། adj. exponent, 
skilful, technician 
ཐབས་རིག་དམའ་བ། adj. low-tech  
ཐབས་ལ་མཁས་པ། noun wizardry 
ཐབས་ལམ། noun approach, 
counter-espionage, device, 
instrument, key, measure, 
mechanism, method, 
methodology, mode, modus-
operandi, offensive, tactic, 
road, way, mean 
ཐབས་ལམ་སྟོན་མི། noun resource 
person 
ཐབས་ལམ་དྲག་ཤོས། noun secret 
ཐབས་ལམ་ལྡན་པ། adj. methodical 
ཐབས་ཤེས། noun cunning, 
device, expedient, idea, 
ingenuity, initiative, key, 
means, method, methodology, 
offensive, solution, step, 
strategy, technique, trick, 
resort, road, pragmatic, 
ingenious 
ཐབས་ཤེས་མཁས་དྲགས། adj. 

ingenious 
ཐབས་ཤེས་མཁས་པ། noun 

tactician, resourceful 

ཐབས་ཤེས་ཅན། adj. ingenious, 
methodical, resourceful, 
tactful, skilful 
ཐབས་ཤེས་ལྡན་པ། adj. pragmatic 
ཐབས་ཤེས་འཚོལ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) resort 
ཐབས་ཤེས་གཞན། noun 

alternative 
ཐབས་ཤེས་རིང་ལུགས། noun 

pragmatism 
ཐབས་ཤེས་རིང་ལུགས་པ། noun 

pragmatist 
ཐམ་འཛིན། noun sealer 
ཐམས་ཅད། noun all, in toto, 
whole, entire 
ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ། noun 

omniscience, omniscient  
ཐར། verb (fut., prs., pst., imp.) 

 སྒྲོལ། conquer, eject, 
emancipate, escape, extricate, 
free, spare, get away, lam, 
liberation, loose, salvation, 
ejection 
ཐར་དཀའ། adj. bottleneck 
ཐར་གྲོལ། noun acquittal, release, 
freedom 
ཐར་ཐོར། adj. scraggly, scrappy, 
sketchy, sparse, piecemeal, 
scattered, thin 
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ཐར་ཐོར་ལྷག་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) scan 
ཐར་པ། noun emancipation, 
nirvana, salvation, freedom 
ཐར་པ་་གོ་འཕང༌། noun nirvana  
ཐར་མེད། adj. inevitability, 
ineluctable, inescapable 
ཐར་མེད་དུ་བསྐྱལ་བ། verb (fut., 

pst.) prs. སྐྱེལ། imp. སྐྱེལ། 
maroon 
ཐར་མེད་གནས་སྟངས། noun mesh, 
morass 
ཐར་ས་མེད་པ། adj. mired 
ཐལ་ཀ། adj. ash-colour, grey 
ཐལ་སྐྱ། adj. ash-colour, grey 
ཐལ་ཁ། adj. ash-colour, grey 
ཐལ་ཁུ། noun ash-solution, ash-
water 
ཐལ་ཁེབས། noun dust sheet 
ཐལ་ཁོག་རིལ་རི། adj.  སྐྱ་ཐལ་
ཐལ། སོ་ཏོ་ཁོག་ཁོ། dry 
ཐལ་སྒྲ། noun clap 
ཐལ་ལྕག noun slap 
ཐལ་ཆར། noun rainstorm 
ཐལ་ཐལ་བརླག་བརླག noun 

obliteration, oblivion  
ཐལ་དྲགས། adj. violence 

ཐལ་མདོག noun drab, grey, 
leaden 
ཐལ་མདོག་གནགཔོ། noun iron 
grey 
ཐལ་སྣོད། noun ashtray 
ཐལ་ཕོར། noun ashtray 
ཐལ་ཕྱེ། noun spectacle 
ཐལ་བ།  འབྱིད། noun dirt, 
dust, grit, haze, mote, powder, 
ash (རྡུལ་མ།) verb (fut., prs., 

pst.) 1 gone, past, elapsed, 
pass, expire, extricate, miss, 
slip (འབྱིད་པ།) 2  clear (ཤོང་བ།) 
ཐལ་བར་བརླག་པ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བརླགས། annihilate, 
atomize, consume, devastate, 
murder, obliterate, outface, 
crush, raze, rout, wallop, 
destroy, defeat, licking 
ཐལ་མོ་སྦྱར་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) fold hands 
ཐལ་རྩེད། noun smack, clap 
ཐལ་རྩེད་དྲང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. དྲངས། smack 
ཐལ་རྩེད་བརྡུང་བ། verb (fut.) prs. 

རྡུང། pst. བརྡུངས། imp. རྡུངས། 
clap, applaud 
ཐལ་ཚན། noun hot ash, fiery ash 
ཐལ་འཚུབ། noun dust storm 
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ཐལ་རླུང༌། noun dust storm 
ཐལ་བརླག noun annihilation, 
devastation 
ཐལ་ཤེལ། noun goggles 
ཐལཝ། noun dirt, dust, grit, 
haze, mote, powder 
ཐལཝ་ཁོག་ཁོ། adj. grubby, dusty, 
dirty 
ཐི་ཐི་རྒྱལམོ། noun dove 
ཐི་ལི་རྒྱལམོ། noun dove 
ཐིག noun 1 line (གྱལ།) 2  nil, 
nought (ཀླད་ཀོར།) 3  accurate 
(ངེས་ཏིག) 
ཐིག་ཀེ་ཀེ། noun horizontal line  
ཐིག་ཀོང་། noun inkwell 
ཐིག་རྐྱབ་རྐྱབཔ། noun ruled 
ཐིག་སྐུད། noun marking string 
ཐིག་ཁྲ། noun stripe, spot 
ཐིག་ཁྲ་ཅན། adj. mottled, 
spotted, striped 
ཐིག་ཁྲམ། noun  ཐིག་རིས། 
diagram, graph, table 
ཐིག་ཁྲམ་ཅན། adj. tabular 
ཐིག་ཁྲམ་ནང་བཙུགས་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) tabulate 
ཐིག་སྒྲོམ། noun box 
ཐིག་ཅན། adj. lined, ruled  
ཐིག་ཅན་རས་ཆ། noun tartan 

ཐིག་འཐེན་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) trace 
ཐིག་ཚད། noun measurement 
ཐིག་ཡིག noun bar code 
ཐིག་རིས། noun diagram, graph, 
table, chevron 
ཐིག་རིས་ཅན། adj. striped 
ཐིག་ལེ། noun sperm, semen, 
seed  
ཐིག་ལེ་བཀག་ཆས། noun 

diaphragm 
ཐིག་ལེ་བཏོན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) ejaculate 
ཐིག་ཤིང༌། noun ruler, scale, 
yardstick 
ཐིགས་པ། noun bead, blob, 
dribble, drip, drop, gout, 
trickle, droplet 
ཐིགས་པ་འཛག་པ། verb (fut., prs., 

pst.) dribble, drip, trickle, drop 
ཐིང་། verb (fut., prs., pst., imp.) 

lay out, spread 
ཐིང་ཁབ། noun brooch 
ཐིང་ངེ་། noun pepper 
ཐིང་ཕྱེ་བཏབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) pepper 
ཐིང་གཞི། noun floor 
ཐིབ་ཐིབ། adj. sober, quiet, well 
behaved 
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ཐིམ། verb (fut., prs., pst.)  

བྱིམ། drown, sink, absorb, bury, 
immerse, steep, scuttle, 
submerge, bog, founder, 
overwhelm 
ཐིམ་ཐར། noun castaway 
ཐིམ་ཐིམཔ། adj. absorbed, 
sunken 
ཐིམ་ཚད། noun plimsoll line 
ཐིའུ། noun  བཀའ་ཐམ། ཕྱག་
ཐམ། stamp, seal, imprint 
ཐུག་རྐྱེན། noun smash, crash, 
accident, collision 
ཐུག་སྐྱོན། noun smash, crash, 
accident, collision 
ཐུག་སྒྲ། noun thump 
ཐུག་ཐུག noun pulse 
ཐུག་ཐུག་ན་ཟུག noun throb 
ཐུག་པ། noun contact 
ཐུག་ཟུག noun throb 
ཐུག་རེག noun percussive 
ཐུགཔ། noun  བཞེས་ཐུག 
porridge, gruel, soup 
ཐུགས། noun  heart, 
mind 
ཐུགས་དཀར། noun  

happy mood 

ཐུགས་བསྐྱེད། noun  

intention, thought, well 
meaning 
ཐུགས་ཁར་ཚུད་པ། verb (fut., prs., 

pst.)  impress, please 
ཐུགས་ཁུར། noun  

appointment, responsibility, 
duty, load, obligation, onus 
ཐུགས་ཁྲལ། noun  

anxiety, worry, care 
ཐུགས་དགོངས། noun  

view, opinion 
ཐུགས་དགྱེས་པ། verb (fut., prs., 

pst.)  ཐུགས་མཉེས།  
glad 
ཐུགས་འགན། noun  

appointment, responsibility, 
duty, load, obligation, onus 
ཐུགས་ངལ་རངས་པ། verb (fut., 

prs., pst.)  satisfied, 
contented 
ཐུགས་རྗེ། noun  grace, 
blessing, compassion, kind 
ཐུགས་རྗེ་ཅན། noun  

graceful 
ཐུགས་རྗེ་་བྱིན་རླབས། noun 

 grace, blessing, 
inspiration 



ཐུགས་མཉེས། 360 ཐུགས་སྲས། 

 360  

ཐུགས་མཉེས། verb (fut., prs., 

pst.)  ཐུགས་དགྱེས་པ། 
 happy, pleased 
ཐུགས་རྟེན། noun  stupa 
ཐུགས་བརྟག noun  

oracle 
ཐུགས་དོག་པ། verb (fut., prs., 

pst.)  problem, 
difficulty 
ཐུགས་དོགས། noun  

doubt, suspicion 
ཐུགས་དམ། noun  སྐུ་མཚམས། 
 1 deep concentration, 
prayer (མཉམ་བཞག) 2  prayer 
beads (ཕྱེངམ།) 
ཐུགས་བདེན། noun  

rightly thought, right 
ཐུགས་འདོད། noun  

desire, wish, want 
ཐུགས་སོ། noun  

amusement, cheer, recreation, 
convivial 
ཐུགས་སོ་ཏོག་ཏོ། adj.  

pleasant, happy 
ཐུགས་སོ་གནང་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.)  amuse, 
entertain 

ཐུགས་སོ་འབྱུང་བ། verb (fut., prs.) 

pst. བྱུང་།  
entertainment 
ཐུགས་སོའི་ལས་རིམ། noun 

 entertainment 
ཐུགས་ཕམ། noun  regret, 
disappointment, frustration, 
sadness 
ཐུགས་སོན། noun  

prayer, wish, aspiration 
ཐུགས་སོན་གནང་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.)  pray, 
wish 
ཐུགས་སོན་གནང་མི། noun  

well-wisher 
ཐུགས་བརྩེ། noun  

kindness, affection, love 
ཐུགས་བརྩེ་་གསོལ་ར། noun 

 gratuity, reward 
ཐུགས་བཞེད། noun  

thought, view, desire, intention 
ཐུགས་ཟོན། noun  

caution, precaution, care 
ཐུགས་རིག noun  

intelligence, wit, wisdom 
ཐུགས་རེ། noun  hope, 
wish, desire 
ཐུགས་སྲས། noun  heart 
son, heart disciple, pet 
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ཐུགས་གསོ། noun  

solace, comfort, condolence, 
please 
ཐུགས་བསམ། noun  

opinion, thought, idea 
ཐུགས་བསྲན། noun  

indulgence 
ཐུང་ཀུ། adj.  རིངམོ། skimpy, 
fitful, brief, short, dwarf 
ཐུང་ཀུ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) abridge, shorten, 
telescope, foreshorten 
ཐུང་རྒྱགས། adj. tubby 
ཐུང་དྲགས། adj. short 
ཐུང་ཡིག noun short letter 
ཐུང་ལམ། noun short cut 
ཐུན། noun  ཐུགས་དམ། 
1 prayer, devotion (ཁ་འདོན།) 
2  dosage, dose (ཡུན་ཚད།) 
ཐུན་ཁང་། noun prayer hall 
ཐུན་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། pray 
ཐུན་དེབ། noun prayer book 
ཐུན་གདན། noun prayer rug, 
prayer mat 
ཐུན་དཔེ་ཆ། noun prayer book 
ཐུན་འབྲེལ། noun correlation 
ཐུན་མིན་གསལ་བཤད། noun 

picturesque 

ཐུན་མོང༌། noun general, 
common, collective, mutual 
ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ། adj. especial, 
exceptional, extraordinary, 
special, uncommon 
ཐུན་མོང་མིན་པ། adj.  ཐུན་མིན། 
peculiar 
ཐུན་མོང་ཟ་མི། noun sharecropper 
ཐུན་མོང་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) generalize 
ཐུན་ཚད། noun dose, dosage, 
period, routine 
ཐུན་མཚམས། noun break, 
interval 
ཐུབ། verb (fut., prs., pst.)  

ཚུགས། 1 endure, last (ཡུན་གནས་
པ།) 2  resist, defy, withstand, 
able (ཚུགས་པ།) 
ཐུབ་ཅི། noun button 
ཐུབ་ཅི་འཁྱོལ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) unbutton 
ཐུབ་ཅི་བཏབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) button 
ཐུབ་ཅི་དོང༌། noun buttonhole 
ཐུབ་ཅི་བཤུབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) unbutton 
ཐུབ་ནུས། noun immunity 
ཐུབ་པ། noun Buddha 
ཐུབ་མི། noun resister 
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ཐུབ་ཚད། noun lifespan  
ཐུབ་ཧེང༌། adj. resistance 
ཐུམ། noun sachet, pack, 
package, roll, parcel 
ཐུམ་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) encase 
ཐུམ་ཅུང་། noun small packet 
ཐུམ་ཆུང༌། noun packet 
ཐུམ་ཚན། noun package 
ཐུར། adj.  གྱེན། downhill, 
drop, hill, slope, steep, down 
ཐུར་རྒྱུག noun dive 
ཐུར་སྒྲོམ། noun canteen 
ཐུར་ཐིག noun longitudinal  
ཐུར་དཔྱངས། noun cascade 
ཐུར་འབབ། noun dive, cascade, 
descent 
ཐུར་མ། noun  ཐུརམ།  
བཞེས་ཐུར། spoon 
ཐུར་གཡོ། noun shelve 
ཐུར་ལྷུང། noun cascade 
ཐུརམ་གང༌། noun spoonful 
ཐུརམ་རྩེ་ཅནམ། noun fork 
ཐེ་གཏོགས། noun interference, 
intervention, hinder 
ཐེ་ཚོམ། noun doubt, hesitation, 
misgiving, mistrust, suspicion, 

qualm, question, reservation, 
indecision, irresolution  
ཐེ་ཚོམ་བསྐྱེད་པ། verb (fut., pst.) 

prs. སྐྱེད། doubt, vacillate, 
hesitate, waver, hazy 
ཐེ་ཚོམ་ཅན། adj. tentative, 
hesitant, fishy, doubtful, 
suspicious, dubious 
ཐེ་ཚོམ་ཆགས་པ། verb (fut., prs., 

pst.) doubtful, hang back 
ཐེ་ཚོམ་ཆགས་མི། noun sceptic 
ཐེ་ཚམོ་བྲལ་བ། adj. doubtless, 
self-assured 
ཐེ་ཚོམ་མ་བསྐྱེད་པ། adj. 

unchallenged 
ཐེ་ཚོམ་མ་ཟ་བ། adj. 

unquestionable 
ཐེ་ཚོམ་མེད་པ། adj. confident, 
implicit, incontrovertible, 
undoubted, unhesitating, 
unimpeachable, unquestioning, 
easily, flagrantly, indubitable, 
nakedly, surely, patently, 
unquestionable, doubtless, 
aplomb 
ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ། verb (fut., prs., pst.) 

wonder, waver, mistrust, 
hesitate, doubt, suspect 
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ཐེག verb (fut., prs., pst.)  

འབག་ཚུགས། འབད་ཚུགས་པ། bear, 
carry, hold, carrying capacity 
ཐེག་ཆུང་། noun  ཐེག་དམན། 
Hinayana  
ཐེག་ཆེན། noun  ཐེག་དམན། 
Mahayana 
ཐེག་ཐེགཔ། adj. bearable 
ཐེག་དམན། noun  ཐེག་ཆུང། 
 ཐེག་ཆེན། Hinayana  
ཐེག་ཚད། noun load  
ཐེངས། noun times, stroke 
ཐེངས་གཅིག noun once, one-time  
ཐེངས་ཕོག noun times, stroke 
ཐེད། noun low-lying area 
ཐེབས་་། noun benefaction 
ཐེབས་་་ཕུལ་མི། noun benefactor 
ཐེམ་སྐས། noun flight, stair, step, 
rung 
ཐེམ་ཁྲི། noun terrace 
ཐེམ་ཆགས་པ། verb (fut., prs., 

pst.) pause 
ཐེམ་པ། noun step, threshold 
ཐེམ་ས། noun depot 
ཐེམ་ས་་ཟ་ཁང༌། noun buffet 
ཐེའུ་རང༌། noun gnome 
ཐེའུ་རང་འདྲ་གཟུགས། noun gnome 
ཐེར་་། noun stare 

ཐེར་ཐེར། adj. plump 
ཐེར་འབུམ། num. billion 
ཐེར་འབུམ་བདག་པོ། noun 

billionaire 
ཐེར་མ། noun woollen thread 
ཐེལ་ཙེ། noun seal, impression, 
stamp 
ཐེལ་ཙེ་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) put impression, 
stamp 
ཐོ། noun  ཕྱག་ཐོ། bill, list, 
listing, table 
ཐོ་དཀར་སོང་པོ། noun elm 
ཐོ་བཀོད། noun catalogue, keep, 
list, log, read, record, 
document, registration, entry, 
stocktaking, enlisting 
ཐོ་བཀོད་བཀོདཔ། noun registered 
ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན། noun registrar 
ཐོ་བཀོད་ཉིན་དེབ། noun 

registration journal 
ཐོ་བཀོད་མི། noun one who 
registers 
ཐོ་བཀོད་རྩིས་བཅུད། noun 

registered abstract 
ཐོ་བཀོད་ཡིག་ཅུང་། noun registered 
slip 
ཐོ་བཀོད་ཡིག་ཕད། noun registered 
bag 
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ཐོ་བཀོད་ལག་རྟགས། noun 

registered parcel 
ཐོ་བཀོད་ལས་གཡོག noun 

registration service 
ཐོ་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) 1 list, log, note (མིང་བཀོད་
པ།) 2  dent (གནོད་པ།) 
ཐོ་བསྐྲད། noun write off 
ཐོ་ཆེན། noun sledgehammer 
ཐོ་དེབ། noun pocketbook, 
record, register, notebook 
ཐོ་དེབ་འགོ་དཔོན། noun registrar 
ཐོ་ཕོག་པ། verb (fut., prs., pst.) 

deficient 
ཐོ་བ། noun hammer, ram 
ཐོ་མ་ཕོག་པ། adj. unimpaired 
ཐོ་བཙུགས། noun enrolment 
ཐོ་བཙུགས་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) enrol 
ཐོ་ཚིག noun entry 
ཐོ་གཞུང༌། noun catalogue 
ཐོ་གཞུང་བཀོད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) catalogue 
ཐོ་བཞག་མི། noun recorder 
ཐོ་ཡིག noun bill, list, listing 
ཐོ་ཡོར། noun cairn 
ཐོ་རངས། noun cockcrow, dawn, 
daybreak 

ཐོ་རངས་སྐར་ཆེན། noun Venus, 
morning star 
ཐོ་རིང༌། noun catalogue 
ཐོ་ལོག noun hinny  
ཐོག noun 1 top (སྟེང་།)  འོག 
2  storey (བརྩེགས་རིམ།) 3  crop, 
harvest (ལོ་ཏོག) 
ཐོག་བཀབ། noun convertible, 
romp, roofing 
ཐོག་ཁ། prep.  འོག་ལུ། 
upstairs, on, upper 
ཐོག་ཁང༌། noun garret, penthouse 
ཐོག་ཁུང༌། noun skylight 
ཐོག་ཁེབས། noun hood  
ཐོག་ཁྲམ། noun roof rack 
ཐོག་རྒྱུ། noun share-crop 
ཐོག་རྒྱུ་ཟ་མི། noun sharecropper 
ཐོག་བརྔ་ཤུལ་ཞིང༌། noun swathe 
ཐོག་གཅིག་མ། noun cottage, one-
storey house 
ཐོག་ཆ། noun truss 
ཐོག་ཆ་བཀྲམ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) mount truss 
ཐོག་ཆ་ཤིང༌། noun truss 
ཐོག་ཉུང། adj. low-rise  
ཐོག་གཉིསམ། noun double-
decker 
ཐོག་ཐོན། noun hit  
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ཐོག་མཐའ། noun beginning and 
end 
ཐོག་དང་པ། noun first floor 
ཐོག་བསྡུ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) harvest  
ཐོག་བསྡུ་མི། noun harvester  
ཐོག་འབབ། noun befall 
ཐོག་མ། noun first, beginning, 
rudimentary, early, primordial, 
foremost, originally 
ཐོག་མ་་སྐོར་རྒྱབ། noun gambit 
ཐོག་མ་་གོ་སྐབས། noun gambit 
ཐོག་མ་་མི་རིགས། noun 

aboriginal 
ཐོག་མེད། noun without 
beginning 
ཐོག་མང་། adj. high-rise  
ཐོག་དམའ། adj. low-rise  
ཐོག་བརྩེགས་རིངམ།ོ noun 

skyscraper 
ཐོག་ཚད། noun storey, floor 
ཐོག་འོག་མ། noun ground floor 
ཐོག་རིམ། noun floor 
ཐོག་ལེབ། noun slab 
ཐོགས། verb (fut., prs., pst.) 

stop, take time 
ཐོགས་གྲོལ། noun breakthrough 
ཐོགས་འགྱེལ། noun slapstick 

ཐོགས་བཅུག་པ། adv. trip 
ཐོགས་ཆ། noun constraint, 
inhibition 
ཐོགས་ཆགས། noun bottleneck, 
hindrance, obstruction, 
standstill 
ཐོགས་ཆགས་མེད་པ། adj. 

unhesitating, clear, fluent, 
fluency 
ཐོགས་ཆགས་ཞུགས་པ། verb (fut., 

prs., pst.) obstruct  
ཐོགས་ཆགས་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) obstructive  
ཐོགས་པ། verb (fut., prs., pst.) 

bang, bog, bump, catch, clog, 
constrain, cramp, encumber, 
falter, hiccup, inhibit, obstruct, 
strike, trap, preclude, block, 
inhibition, jog, stalemate, 
stand-off, stumble 
ཐོགས་པ་་གནས་སྟངས། noun 

stalemate 
ཐོགས་མེད། adj. prompt, without 
hindrance, free from 
obstruction 
ཐོགས་མེད་མིན་པ། adj. jerky  
ཐོགས་མེད་ལམ། noun expressway 
ཐོགས་ར། noun obstacle  
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ཐོགས་ར་རྒྱུག་འགྲན། noun obstacle 
race  
ཐོགས་རེག་མེད་པ། adj. unimpeded 
ཐོགས་ལུས། noun constraint, 
stand-off, tailback, jam, strand, 
stuck 
ཐོགས་ལུས་ལུསཔ། noun jammed  
ཐོང་ལྕགས། noun share, 
ploughshare 
ཐོངམ། noun share 
ཐོད། noun turban 
ཐོད་དཀར། noun blaze 
ཐོད་དཀྲིས། noun headband, head 
dress  
ཐོད་སྐྲ། noun forelock 
ཐོད་རྒྱན། noun coronet 
ཐོད་གདུང༌། noun crossbar 
ཐོད་པ། noun  དབུ་ཐོད། 
forehead, cranium, skull 
ཐོད་པ་་སོབ་སྦྱོང༌། noun 

phrenology 
ཐོད་དཔྱད་མཁས་མཆོག noun 

phrenologist 
ཐོད་སྦྱངོ༌། noun phrenology 
ཐོད་རས། noun head dress  
ཐོན། verb (pst., imp.) fut. འཐོན།  

prs. འཐོན། appear, emerge, 
come to light, produce, come 
about 

ཐོན་སྐྱེད། noun output, produce, 
production, resource, yield, 
yielding, product 
ཐོན་སྐྱེད་བསྐྱར་བཟ།ོ noun revival 
ཐོན་སྐྱེད་གལ་ཅན། noun staple 
ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ། noun 

productive development 
ཐོན་སྐྱེད་ཅན། adj. productive 
ཐོན་སྐྱེད་ཆེ་བ། adj. prolific 
ཐོན་སྐྱེད་འཆར་གཞི། noun 

production plan 
ཐོན་སྐྱེད་ཉམས་མོང་། noun 

production experience 
ཐོན་སྐྱེད་ཐབས་ཤེས། noun 

production method 
ཐོན་སྐྱེད་འབྱུང་བ། verb (fut., prs.) 

pst. བྱུང། yield 
ཐོན་སྐྱེད་མེད་པ། adj. unproductive 
ཐོན་སྐྱེད་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) output, produce, 
yield 
ཐོན་སྐྱེད་ཡར་སེང་། noun 

production increase, 
advancement 
ཐོན་སྐྱོད། noun departure 
ཐོན་ཁུངས། noun source, 
productivity, resource 
ཐོན་ཁུངས་ཅན། adj. resourceful 
ཐོན་ཁུངས་ཆེ་བ། adj. productive 
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ཐོན་ཁུངས་མེད་པ། adj. 

resourceless 
ཐོན་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) outflow 
ཐོན་འགྱོ་མི། noun leaver  
ཐོན་དངོས། noun product 
ཐོན་རྣམ། noun brand 
ཐོན་པ། noun birth, ejection, 
emanation, escape, gush, 
native 
ཐོན་འབབ། noun proceeds 
ཐོན་འབྲས། noun outcome, 
output, production, result, 
yield, achievement 
ཐོན་ཚད། noun yielding 
ཐོན་ཚན། noun batch, crop 
ཐོན་རིམ། noun batch, issue, 
number, serial, version 
ཐོན་རླུང། noun emission 
ཐོན་ཤུགས། noun productivity, 
output, production capacity 
ཐོབ། verb (pst.) fut. འཐོབ།  

prs. འཐོབ།  ཤོར། acquest, 
elicit, get, obtain, available, 
acquisition, find, found, gain, 
got, accrual, forthcoming  
ཐོབ་དཀའ་བ། adj. hardly  

ཐོབ་སྐལ། noun quota, 
prerogative, entitlement, 
allotment, allocation, share 
ཐོབ་ཁུངས། noun source of 
income, entitlement 
ཐོབ་ཁུངས་ཤོག་འཛིན། noun 

warrant 
ཐོབ་ཁྲིམས། noun nemesis  
ཐོབ་འགྲན། noun chase 
ཐོབ་དངུལ། noun takings, 
earnings 
ཐོབ་དངོས། noun acquest 
ཐོབ་ཆ། noun source of income, 
entitlement, quota 
ཐོབ་ཆོག་ཆོ། adj. readily 
available, easily accessible 
ཐོབ་འཇམ་པ། adj. facile 
ཐོབ་བརྗོད། noun claim 
ཐོབ་ཐང། noun claim, due, 
prerogative, entitlement, 
privilege 
ཐོབ་ཐང་བཀོད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) claim 
ཐོབ་ཐང་བཀོད་མི། noun claimant 
ཐོབ་ཐང་ཅན། adj. rightful 
ཐོབ་ཐང་བློས་གཏང་ངག་བརྗོད། noun 

disclaimer 
ཐོབ་ཐང་མ་ལེན་པ། adj. disclaim 
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ཐོབ་ཐང་མེད་པ། adj. undeserving, 
undeserved 
ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ། adj. rightful 
ཐོབ་ཐབས་མེད་པ། adj. 

irreclaimable 
ཐོབ་ཐོབཔ། adj. acquisition 
ཐོབ་བདེན་བདེན། adj. deserving, 
well earned, entitled to, worthy 
of 
ཐོབ་འདོད་བཙོང་བ། verb (fut., prs., 

pst.) chase 
ཐོབ་ནོར། noun quotient 
ཐོབ་པས། excl. serves you right!  
ཐོབ་ཕྲུག noun foundling 
ཐོབ་དབང༌། noun claim, 
entitlement, title, perquisite, 
right, privilege 
ཐོབ་དབང་ཁྲིམས་ཡིག noun charter 
ཐོབ་དབང་ལྡན་པ། adj. entitle 
ཐོབ་དབང་སོད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) entitle 
ཐོབ་དབང་་་ཚིག noun bill of 
rights 
ཐོབ་དབང་ཤརོ་བ། verb (fut., prs., 

pst.) to forfeit right, lose right 
ཐོབ་མི། noun recipient, receiver, 
obtainer, finder, claimant 
ཐོབ་རྩི་མི། noun claimant 
ཐོབ་རྩིས། noun claim 

ཐོབ་རྩིས་རྐྱབ་མི། noun claimant 
ཐོབ་བརྩི་བ། verb (fut.) prs. རྩི།  

pst. བརྩིས།  

imp. རྩིས། claim 
ཐོབ་ཚད། noun entitlement limit, 
entitlement scale 
ཐོབ་ཚད་ཆུང་བ། adj. underpaid 
ཐོབ་ཚད་ལས་ཉུང་བ། adj. 

underpaid 
ཐོབ་ཚར་ཚརཝ། adj. got, found 
ཐོབ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) provide 
ཐོབ་འོས་པ། adj. deserve 
ཐོབ་འོས་མེད་པ། adj. undeserving, 
undeserved 
ཐོབ་རིམ། noun entitlement 
ཐོབ་ལམ། noun claim, credit, 
entitlement, emolument 
ཐོབ་ལམ་ཉུང་བ། adj. 

underprivileged 
ཐོབ་ལམ་ཉུང་བ་་མི། noun 

underprivileged 
ཐོབ་ལམ་བྱིན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) entitle 
ཐོབ་ཤོར། noun gain and loss 
ཐོབཔ་ལཱ་ཁག adj. coup 
ཐོམ་འབུཔ། noun ladybird  
ཐོཝ། noun ram, hammer 
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ཐོཝ་སོམ། noun sledgehammer 
ཐོར་འབྲུམ། noun rash 
ཐོས། verb (fut., prs., pst.) hear  
ཐོས་རྒྱ་ཅན། adj. informed, 
learned 
ཐོས་རྒྱ་ཆེ་བ། adj. learned  
ཐོས་སྒྲ། noun audio 
ཐོས་སྒྲ་རིག་པ། noun audiology 
ཐོས་ཆས། noun hearing aid 
ཐོས་པ། noun knowledge, 
learning 
ཐོས་བ། noun audio 
ཐོས་འབྱིད། noun miss 
ཐོས་མི། noun hearer  
ཐོས་ཚུགས་པ། adj. audible 
ཐོས་ཤུགས་འཇལ་ཆས། noun audio 
meter 
ཐོས་ས། noun earshot 
མཐང་གོས། noun lower robe of 
monk  
མཐའ། noun  དབུས། 
extreme, fringe, limit, edge, 
end 
མཐའ་སྐུགས། noun match point, 
scoreline 
མཐའ་སྐོར། noun encirclement, 
environment, near, nearby, 

surrounding, premises, round, 
around 
མཐའ་སྐོར་གནས་སྟངས། noun 

surrounding, environmental 
condition 
མཐའ་སྐྱོང༌། noun fosterage, 
mothering, rearing, care, 
caring, bring up, minister, 
foster, rear 
མཐའ་སྐྱོར། noun embankment, 
flank 
མཐའ་སྐྱོར་གདན། noun flange 
མཐའ་བསྐོར་བ། verb (fut., pst.) 

prs. སྐོར། imp. སྐོར། round, 
besiege, border, circle, 
encircle, enclose, encompass, 
engulf, surround, ring 
མཐའ་ཁྲི། noun marginal seat 
མཐའ་འཁོབ། noun 1 barren, 
infertile (བཅུད་མེད་ས།) 2  land 
devoid of Buddha's teaching, 
savage (ཆོས་མ་དར་བ་་གཡུས།) 
མཐའ་འཁོར། noun  ཉེ་འཁོར། 
encirclement, environment, 
environs, locality, setting, 
periphery, radius, 
surroundings, premises 
མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས། noun 

surroundings, environmental 
condition 
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མཐའ་འཁོར་ས་གནས། noun 

vicinity 
མཐའ་གྲུ། noun periphery 
མཐའ་འགྲན། noun showdown, 
play-off 
མཐའ་རྒྱ། noun perimeter 
མཐའ་རྒྱན། noun fringe, trim 
མཐའ་སྒྲིལ། noun rim 
མཐའ་སྒྲིལ་མེད་པ། adj. rimless 
མཐའ་གཅིག་ཏུ། adv. absolute, 
altogether, blank, complete, 
compulsory, dead, deadly, 
direct, directly, downright, 
implicit, necessarily, patently, 
plumb, radical, utter, 
mandatory 
མཐའ་བཅུད། noun upshot 
མཐའ་མཇུག noun end, last, 
eventual, final, ultimate, at 
least, in the end 
མཐའ་མཇུག་ཉེན་བརྡ། noun 

ultimatum 
མཐའ་འཇའ། noun binding, hem, 
edge, border 
མཐའ་གཏོར་གུ་གཏོར། adv. 

rummage, rumple 
མཐའ་གཏོར་གུ་གཏོར་གློང་བ། verb 

(fut., prs.) pst. གློངས། 
imp. གློངས། ransack 

མཐའ་སོྟང༌། noun margin, 
marginal 
མཐའ་ཐིག noun boundary, 
outline 
མཐའ་དོན། noun 1 conclusion, 
final point (མཇུག་དོན།) 
2  interest (དམིགས་དོན།) 
མཐའ་དྲིལ། noun hem  
མཐའ་དག adj. absolute, entirety 
མཐའ་སྡུད། noun termination 
མཐའ་བསོམས། noun ending 
མཐའ་དཔྱད། noun final, 
irrevocable, net 
མཐའ་དཔྱད་འགྲན་བསྡུར། noun 

final competition 
མཐའ་དཔྱད་འགྲན་བསྡུར་པ། noun 

finalist 
མཐའ་དཔྱད་ཆོས་རྒྱུགས། noun 

finals 
མཐའ་དཔྱད་པ། noun finalist 
མཐའ་དཔྱད་འོག་མ། noun semi-
final 
མཐའ་འབྲས། noun upshot, end 
result, outcome 
མཐའ་འབྲེལ། noun abut 
མཐའ་སྦྱར། noun frill, ruffle, 
border 
མཐའ་སྦྱར་ཅན། adj. frilled 
མཐའ་སོྦྱང༌། noun rehearsal 
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མཐའ་མ། noun  ཟུར་ཁ།  
སྦུག bottom, dead end, end, 
extreme, extremity, final, last, 
limit, tail end, ultimate, 
eventual, alongside, side, 
round, border, edge, top 
མཐའ་མ་་སན་ཁང༌། noun hospice  
མཐའ་མ་་ལས་རིམ། noun 

swansong 
མཐའ་མ་་གསོལ་ར། noun booby 
prize 
མཐའ་མར་ལྷོད་པ། verb (fut., prs., 

pst.) verge 
མཐའ་མེད། adj. endless, 
immeasurable, infinity, 
measureless, limitless, 
unlimited, infinitely, boundless 
མཐའ་བཙན། noun strengthen 
མཐའ་བཙུགས། noun drive 
མཐའ་ཚད། noun perimeter 
མཐའ་ཚིག noun ultimatum 
མཐའ་མཚམས། noun margin, 
border, frontier 
མཐའ་རྫིང༌། noun lagoon  
མཐའ་ཟུར། noun corner, land, 
remote, isolated, outlying, 
rural, round 
མཐའ་ཟུར་གྱི་མི། noun country 
bumpkin 

མཐའ་ཟུར་ས་གནས། noun back 
country 
མཐའ་ཡས། adj. immense, 
limitless, boundless, endless, 
infinite 
མཐའ་ཡས་པ། adj. immense, 
limitless, boundless, endless, 
infinite 
མཐའ་རལ། noun fray 
མཐའ་རིས། noun outline 
མཐའ་ལམ། noun byroad 
མཐའ་ལས་འདས་པ། adj. limitless 
མཐའ་ལུས་གསོལ་ར། noun booby 
prize 
མཐའ་ཤམ། noun frill 
མཐའ་ཤམ་ཅན། adj. frilled 
མཐའ་བཤུད། noun transportation, 
drive 
མཐའ་ས། noun enclave, lowland 
མཐའ ་སར་སོད་མི། noun lowlander  
མཐའ་གསོལ། noun valediction, 
valedictory 
མཐའ་གསོལ་ཞུ་མི། noun 

valedictorian 
མཐའམ་ཅིག noun clue 
མཐའམ་བཏོག verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏོགས། crop 
མཐའམ་བདའ་འགྱོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) skirt 
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མཐ་་རྒྱ་མཚོ། noun ocean  
མཐར ་སྐྱེལ། noun fulfil, bring to 
end, complete, pass, crown 
མཐར་བསྐྲད། noun banishment, 
banish 
མཐར་འཁྱོལ། noun attainment, 
completion, fulfilment, hit, 
success, pass, successful, 
accomplish, achieve, attain, 
score, succeed 
མཐར་འཁྱོལ་སྐུགས་ཚད། noun pass 
mark 
མཐར་འཁྱོལ་གོ་སྐབས་ཉུང་བ། adj. 

unpromising 
མཐར་འཁྱོལ་ཅན། adj. successful, 
prosperous 
མཐར་འཁྱོལ་་དམ།ོ noun hit  
མཐར་འཁྱོལ་འབྱུང་བ། verb (fut., 

prs.) pst. བྱུང་། bring off 
མཐར་འཁྱོལ་མི། noun winner 
མཐར་འཁྱོལ་ཚུགས་པ། adj. 

achievable 
མཐར་འཁྱོལ་མཛད་སྒོ། noun 

convocation 
མཐར་འཁྱོལ་ལག་ཁྱེར། noun pass 
certificate 
མཐར་ཐུག noun climax, 
culmination, dead end, 
extremity, peak, final, 

ultimate, eventual, extreme, 
terminal, culminate 
མཐར་ཐུག་གྲུབ་འབྲས། noun end 
result, upshot 
མཐར་ཐུག་རྩེ་མོ། noun acme 
མཐར་ཕྱིན། noun attainment, 
completion, fulfilment, hit, 
success, pass, accomplishment, 
achievement, consummation, 
mastery, proficiency, 
accomplish, achieve, 
consummate, perfection, 
exhaustive, thorough, 
proficient 
མཐར་འབྲས། noun end result, 
upshot 
མཐར་མ་འཁྱོལ་བ། adj. fail, 
failure, unsuccessful, failed, 
ill-fated, uncompleted, 
unavailing, unfinished, flunk 
མཐར་མ་ཕྱིན་པ། adj. fail, failure, 
unsuccessful, failed, ill-fated, 
uncompleted, unavailing, 
unfinished, flunk 
མཐར་བཤུད། noun exile, evict, 
deport 
མཐར་སོན། noun achievement, 
attain, attainment, zenith, 
accomplish 
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མཐར་ལྷུང་རིང་ལུགས། noun 

extremism 
མཐར་ལྷུང་རིང་ལུགས་པ། noun 

extremist 
མཐིང་། adj. sky-blue 
མཐིང་ག adj. blue 
མཐིང་ནག adj. cerulean 
མཐིང་རིལ། noun wild duck 
མཐིལ། noun heel, palm, sole 
མཐིལ་གདན། noun insole 
མཐིལ་ཕྱིན། noun good, in-depth, 
sound, successful, complete, 
thorough 
མཐིལ་ཕྱིན་འཚོལ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp. ) scour 
མཐིལ་གཟེར། noun crampon 
མཐུ། noun 1 bewitchment (ངན་
སྔགས།) 2  power (ནུས་པ།) 
མཐུ་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp. ) bewitch 
མཐུ་རྐྱབ་མི། noun warlock 
མཐུ་སོྟབས། noun might 
མཐུ་སོྟབས་ཅན། adj. almighty 
མཐུ་སོྟབས་བདག་པ།ོ noun 

almighty 
མཐུ་ལྡན། adj. mighty 
མཐུག་པོ། adj. luxuriance, dense  
མཐུག་ཚད། noun density, thick 

མཐུག་ཡིག noun double-stacked 
letters  
མཐུད། noun gusset, link-up (གོ་
ལ་དྲ་དུམ།) verb (fut., prs., pst., 

imp.) adjoin, affix, associate, 
bolt, bond, cement, connect, 
dovetail, fasten, fuse, glue, 
join, knit, link, meet, touch, 
unite, contiguous, solder (སྦྱར་
ནི།) 
མཐུད་ཆས། noun linkage  
མཐུད་འབྲེལ། noun network, 
connective 
མཐུད་སྦྱོར། noun fusion, graft 
མཐུད་སྦྲེལ། noun connection 
མཐུད་མ་ཚུགས་པ། adj. 

unbridgeable 
མཐུད་རྩི། noun solder 
མཐུད་ཚིགས། noun vestibule 
མཐུད་ཚེམ། noun seam 
མཐུད་མཚམས། noun connection, 
joint, junction, node 
མཐུད་མཚམས་ཕྱལ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) uncouple 
མཐུད་མཚམས་མེད་པ། adj. 

seamless 
མཐུད་རས། noun solder 
མཐུད་ཡིག noun cursive 
མཐུད་རུང་ཡན་ལག noun modular 
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མཐུད་ཤིང༌། noun stock 
མཐུདཔ་མཐུད་ས། adj. barrage, 
levelly, perpetual, incessant, 
insistent 
མཐུན། verb (fut., prs., pst., 

imp.)  འགལ། amicable, 
apt, become, befit, bond, click, 
coincide, commensurate, 
commune with, compatible, 
compliance, compliant, 
comply, concord, conformity, 
congruent, consonant, 
converge, convergence, 
convergent, cool, co-ordinate, 
correlate, correspond, 
favourable, fit, friendly, get 
along, harmonious, harmonize, 
harmony, hospitable, ideal, 
identical, match, suit, suitable, 
tally, twin 
མཐུན་རྐྱེན། noun  ཆ་རྐྱེན། 
amenity, benefit, facility, 
utility, contributing factors, 
resource 
མཐུན་རྐྱེན་ཁང་མིག noun utility 
room 
མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) facilitate 
མཐུན་གྲོས། noun pact 

མཐུན་འགྱུར། noun adaptation, 
favour, adapt, benefit 
མཐུན་འགྲིག noun conciliation, 
settle, match, negotiation, 
reconciliation, mediation, 
accord, settlement 
མཐུན་འགྲིག་གྲོས་བསྡུར། noun 

parley 
མཐུན་འགྲིག་འབད་མི། noun 

negotiator  
མཐུན་འགྲིག་མེད་པ། adj. 

irreconcilable 
མཐུན་འགྲིག་བཟོ་མི། noun 

conciliator 
མཐུན་འགྲིག་ཡོད་པ། adj. fitting 
མཐུན་སྒྲིག་འབད་མི། noun 

moderator 
མཐུན་སྒྲིག་བཟོ་མི། noun 

matchmaker 
མཐུན་བསྒྲིག verb (fut.) prs. སྒྲིག 

pst. བསྒྲིགས། 
imp. སྒྲིགས། alliance, matching, 
negotiation, match, allied, 
harmonious 
མཐུན་ཆང་། noun reconciliation 
drink 
མཐུན་ཏོག་ཏོ། adj.  འཆམ་ཏོག་ཏོ། 
expansive, friendly, 
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harmonious, harmony, ideal, 
well adjusted, intimate 
མཐུན་གཏམ། noun chat 
མཐུན་ཐབས། noun compromise 
methods, reconciliation 
procedure 
མཐུན་ཐབས་མེད་པ། adj. 

irreconcilable 
མཐུན་སྡེབ། noun cohesion 
མཐུན་སྣང་གཅིག་པ། noun 

fellowship 
མཐུན་ཕྱོགས། noun alliance, ally 
མཐུན་འབྲེལ། noun  མཐུན་ལམ། 
bond, entente, friendship, 
goodwill, link, linkage, tie, 
rapport, relation, relationship, 
alliance, cooperation, 
amicable, participation 
མཐུན་འབྲེལ་རྒྱལ་ཁབ། noun allied 
countries 
མཐུན་འབྲེལ་དམ་ཟབ། noun 

affinity 
མཐུན་འབྲེལ་མེད་པ། adj. unrelated, 
estrangement 
མཐུན་འབྲེལ་ཟབ་ཏོག་ཏོ། adj. deep 
relation, close ties 
མཐུན་འབྲེལ་བཟོ་མི། noun linkman  
མཐུན་སོྦྱར། noun bond, bonding 

མཐུན་མིན། adj. clash, 
inconsistency, loggerheads, 
split, polarity 
མཐུན་མེད་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) rupture 
མཐུན་ཚུགས་པ། adj. relate 
མཐུན་ཚོགས། noun association, 
consortium, fraternity, league, 
fellowship 
མཐུན་རུང༌། adj. flexible 
མཐུན་རོགས། noun crony 
མཐུན་ལམ། noun  མཐུན་འབྲེལ། 
amity, bond, friendship, 
relation, relationship 
མཐུན་ལམ་གྲོས་འཆར། noun 

overture 
མཐུན་ལམ་མཇུག་གཅད། noun 

severance 
མཐུན་ལམ་མཉམ་འབྲེལ། noun 

close cooperation 
མཐུན་ལམ་བསྟུན་གྲོས། noun 

overture 
མཐུན་ལམ་དམ་ཟབ། noun tight-
knit 
མཐུན་ལམ་འཕེལ་དུས། noun thaw 
མཐུན་ལམ་ཟབ་མ།ོ noun deep 
relationship 
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མཐུན་ལམ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) cultivation, establish 
relationship 
མཐུན་ལམ་བཟོ་མི། noun 

matchmaker 
མཐུན་ལུགས། noun compatibility, 
harmony 
མཐུན་ཤོས། adj. intimate 
relationship, chummy, most 
compatible 
མཐུན་བཤེས། noun chum, bosom 
friend, amiable, intimate 
མཐུན་ཧེང་བ་་བ། verb (fut., pst., 

imp.) prs. ་། correlate 
མཐུནམ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) tailor 
མཐུར། noun  ཆིབས་མཐུར། 
bridle 
མཐེ་བངོ་། noun thumb 
མཐེབ་གནནོ། noun push-button 
མཐེབ་གཟེར། noun drawing pin 
མཐེབ་ཤུབས། noun thumb 
མཐེའུ་ཆུང་། noun little finger 
མཐོ། noun  དམའ། finger 
span between middle finger 
and thumb when stretched  
མཐོ་ཁྲི། noun perch 
མཐོ་གང་། noun finger span 
མཐོ་མཆོང༌། noun high jump  

མཐོ་ཉམས། noun loftiness  
མཐོ་གཏུགས། noun appeal 
མཐོ་གཏུགས་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས། 
noun appellate court 
མཐོ་གཏུགས་ཁྲིམས་ཁང༌། noun 

appellate court 
མཐོ་གཏུགས་འབད་མི། noun 

appellant 
མཐོ་དྲགས། adj. prohibitive, tall, 
inflated, high, penal, lofty, 
extortionate 
མཐོ་འདོད། noun ambition 
མཐོ་འདོད་ཅན། adj. ambitious 
མཐོ་བ། adj.  མཐོཝ།  
མཐོན་པོ།  དམའ་བ། apex, 
buoyant, elevated, exorbitant, 
high-profile, high-ranking, 
inflated, superior, ambitious, 
exalted, fantastic, high, lofty, 
predominate, soar 
མཐོ་དམན། noun  དྲག་ཞན། 
height, high and low 
མཐོ་དམའ། noun height, high 
and low 
མཐོ་རྩེ། noun vertex 
མཐོ་ཚད། noun 1 altitude, 
ceiling, elevation, height, high, 
maximum (ཞེང་ཚད།) 2  finger 
span between middle finger 
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and thumb when stretched (གུང་
མཐེབ་བར་ཚད།) 
མཐོ་ཚད་འཇལ་ཆས། noun 

altimeter 
མཐོ་ཚད་སྟོན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) stand 
མཐོ་ཚད་ཐུང་ཀུ། noun short 
མཐོ་ཡོར་ཡོ། adj. very high, sky-
high 
མཐོ་རིམ། noun top-level, 
advanced, high level, high-
ranking 
མཐོ་རིམ་གོང་མ། noun 

postgraduate 
མཐོ་རིམ་འཛུལ་ཞུགས། 
matriculation 
མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན། noun higher 
education  
མཐོ་རིམ་སབོ་གྲྭ། noun college 
མཐོ་རིམ་སོབ་དཔོན། noun lecturer  
མཐོ་རིམ་སབོ་ཕྲུག noun collegian 
མཐོ་རིས། noun  ངན་སོང༌། 
empyrean, heaven 
མཐོ་ཤོས། adj. elevated, 
maximal, maximum, optimal, 
optimum, seed, senior, 
supreme, top, topmost, 
uppermost 

མཐོ་ཤོས་གནས་སྟངས། noun 

supremacy 
མཐོ་ས། noun  དམའ་ས། 
elevation, height, aloft, high 
མཐོང་། verb (fut., prs., pst.)  

གཟིགས། appear, behold, catch, 
detect, discover, find, look, 
loom, notice, observe, see, 
sight, spot, spy, trace, 
perceive, remark, unravel, 
noticeable 
མཐོང་འགྱུར་ཅན། adj. susceptible 
མཐོང་རྒྱ། noun sight, prospect, 
visibility, expose, optical 
མཐོང་རྒྱ་འགྲིབ་པ། verb (fut., prs., 

pst.) blur 
མཐོང་རྒྱ་ཅན། adj. visionary 
མཐོང་རྒྱ་ཆུང་བ་་མི། noun 

bumpkin 
མཐོང་རྒྱ་ཆེ་བ། adj. overlook 
མཐོང་ཆས། noun sight 
མཐོང་ཆུང༌། adj.  སྣང་ཆུང། 
cheap, cheapness, contempt, 
disregard, scorn, 
contemptuous, scornful, 
inconsequential, contemptible, 
look down on, spurn, 
subjugate, cheapen  
མཐོང་ཆུང་ཅན། adj. scornful 
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མཐོང་ཆོས་བཀོད་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) embody 
མཐོང་འཆར། noun observation  
མཐོང་ཉམས། noun degradation 
མཐོང་སྟོན། noun disclose, 
produce 
མཐོང་ཐོས། noun audio-visual 
མཐོང་ཐོས་ཉམས་མངོ་། noun 

vicarious 
མཐོང་ནུས། noun vision 
མཐོང་སྣང༌། noun  གཟིགས་སྣང་། 
dimension, glimpse, look, 
outlook, scene, spectacle, 
prospect, view, vision 
མཐོང་སྣང་སྒྱུ་་ལ། noun visual act 
མཐོང་སྣང་ཆེ་བ། noun glamour, 
glitter, panoramic 
མཐོང་སྣང་གནས་སྡུད། noun 

viewdata 
མཐོང་ཕན། noun optical 
མཐོང་བང༌། noun monitor 
མཐོང་བང་ཐོག་བྲིས་བྲིསཝ། noun on-
screen  
མཐོང་འབྲེལ། noun optical 
མཐོང་མ་ཚུགས་པ། adj. 

undetectable, unseen 
མཐོང་མི། noun finder, observer 
མཐོང་མིག noun viewfinder 

མཐོང་མེད་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) belittle, diminish 
མཐོང་མེད་འོད་ཟེར། noun 

ultraviolet 
མཐོང་མེད་ས་གོ། noun blind spot 
མཐོང་ཚད། noun eyesight, sight 
མཐོང་ཚུགས་པ། adj. noticeable, 
perceptible, visible, visual, 
show, peep, observable, 
ocular, sighted, tangible  
མཐོང་ཚུལ། adj. apparent, 
appearance, fix, perspective, 
viewpoint 
མཐོང་གཟུགས། noun externals 
མཐོང་གཟུགས་སོྟན་ཆས། noun 

visual aid 
མཐོང་གཟུགས་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) embody 
མཐོང ་ཡོལ། noun miss 
མཐོང་ལམ། noun viewfinder 
མཐོང་ལུགས། adj. viewpoint, eye, 
eyesight, sight, visibility, 
vision 
མཐོང་ཤུགས་ཆེ་དྲགས། adj. sharp 
མཐོང་བཤད། noun commentary, 
report 
མཐོང་ས། noun  གཟིགས་ས། 
landfall, viewpoint  
མཐོང་སྲིད་པ། adv. seen 
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མཐོང་གསལ། noun visibility, 
clear view, bird’s eye view 
མཐོང་གསལ་ཅན། adj. visible 
མཐོང་གསལ་ཆེ་བ། adj. panoramic, 
command 
མཐོང་གསལ་ཚད། noun focal 
length 
མཐོང་གསལ་རིག་པ། noun optics  
མཐོངམ་མགྱོགས་དྲགས། adj. 

observant  
མཐོན་ཁྲི། noun perch 
མཐོན་པོ། adj.  མཐོ་བ། 
inflated, lofty, supremacy 
མཐོཝ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) heighten  
མཐོལ་བཤགས། noun confession 
འཐག verb (fut., prs., pst., imp.) 

1 interlace, weave (ཐགས་
བཏགས་ནི།) 2  grind (ཕྱེ་བསྒྲལ་ནི།) 
འཐག་མཁནམ། noun weaver 
འཐག་འཐགཔ། noun 1 woven 
(ཐགས་བཏགས་པ།) 2  ground (ཕྱེ་
བསྒྲལ་བ།) 
འཐག་འཕྲུལ། noun crusher, 
grinder 
འཐད། adv. agreeable, 
appropriate, suitable  
འཐབ། verb (fut., prs., pst., imp.) 

quarrel, fight, belligerent 

འཐབ་འཁྲུག noun quarrel 
འཐབ་དགའ། noun warmonger 
འཐབ་ཆོག་ཆོ། adj. trigger-happy, 
belligerent 
འཐབ་འདོད། noun bellicosity, 
belligerence 
འཐབ་འདོད་ཅན། adj. bellicose, 
belligerent, pugnacious, 
pugnacity 
འཐབ་མི། noun fighter 
འཐབ་་ལ། noun martial art 
འཐབ་་ོད། noun argument, 
strife, tussle 
འཐབ་་ོད་གནད་ཆུང༌། noun tiff 
འཐབ་་ོད་འབད་ཆོག་ཆོ། adj. hostile  
འཐབ་་ོད་རང་བཞིན། noun 

pugnacity 
འཐབ་འཛིང༌། noun affray, clash, 
combat, conflict, duel, 
encounter, fight, fracas, 
scrimmage, scuffle, skirmish, 
struggle, tangle, tussle, scrap 
འཐབ་འཛིང་ཆུང་ཀུ། noun scrap 
འཐབ་འཛིང་མཇུག་བསྡུ། noun settle 
འཐབ་འཛིང་ཐུང་ཀུ། noun skirmish 
འཐབ་འཛིང་འབད་མི། noun 

combatant 
འཐབ་རིག noun martial art 
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འཐབམོ་འཚོལ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) pick a quarrel 
འཐས་སོྟང་། noun chirpine, pinus 
roxburghii  
འཐིབ་འཐིབ། adj. decency, 
dignified 
འཐུ། verb(fut., prs., pst., imp.) 

 བཞག cock, draw, elevate, 
heave, impanel, jack up, lift, 
scoop, select, take, pluck, 
draw, lift, pick, select 
འཐུ་འཐུཝ། adj. handpicked, 
selection 
འཐུ་འབག་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) nick, nap, pick up 
འཐུང། verb (fut., prs., imp.) pst. 

འཐུངས། consume, drink, have, 
slake, take, imbibe 
འཐུང་རྒྱུ། noun drink 
འཐུང་ཆུ། noun  གསོལ་ཆུ། 
drinking water 
འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ། noun water 
supply 
འཐུང་བཏུབ་པ། adj. potable 
འཐུང་སན། noun draught 
འཐུང་འོས་པ། adj. potable 
འཐུམ། verb (fut., prs.) pst. 

འཐུམས། wrap 

འཐུས། noun allowance, fee, 
inducement, proportional, in 
lieu of, substitute 
འཐུས་ཁྲལ། noun subscription 
འཐུས་དཔོན། noun councillor, 
elected official 
འཐུས་མི། noun member, cadre 
འཐུས་མི་དྲུང་ཆེན། noun member 
secretary 
འཐུས་མི་སྡེ་ཚན། noun delegation 
འཐུས་མི་འབོད་བཀུག noun 

summons to member  
འཐུས་མི་གསརཔ། noun recruit 
འཐུས་མི་་ཀུན་སོད། noun conduct 
of member 
འཐུས་མི་་ཁྱད་ཚད། noun 

qualification of member  
འཐུས་མི་་གོ་གནས། noun 

membership 
འཐུས་མི་་ཚོགས་གྲངས། noun 

forum 
འཐུས་ཚབ། noun delegate 
འཐུས་ཚབ་སྡེ་ཚན། noun 

delegation 
འཐུས་ཚོགས། noun fellowship 
འཐུས་ཤོར། noun default, 
disaster, failure, fiasco, 
scupper, scuttle, fail, flop, 
flunk, founder, miscarry 
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འཐུས་ཤོར་མི། noun defaulter, 
failure 
འཐུས་ཤོར་མེད་པ། adj. infallible, 
unfailing 
འཐེང་པོ། noun lame, limp 
འཐེན། verb (fut., prs., pst., imp.) 

drag, draw, heave, suck, tow, 
trail, tweak, pull, pluck, 
wrench (ཚུར་འདྲུད་པ།)  
འཕུལ།  འདྲུད།  noun  verbal 
message, relay (འཕྲིན།) 
འཐེན་བཀུག noun draw 
འཐེན་འཁོར། noun breakdown 
truck 
འཐེན་གྲུ། noun tug 
འཐེན་ཆག noun attendants 
retained by village authorities 
འཐེན་ཆས། noun puller 
འཐེན་དུང༌། noun siphon 
འཐེན་འདྲུད། noun tow, pull 
འཐེན་མི། noun puller 
འཐེན་ཡུ། noun lever  
འཐེན་ཤད། noun stroke 
འཐེན་ཤུགས། noun specific 
gravity, gravity, pulling power, 
magnetically 
འཐེན་ཤུགས་སྐྱེད་པ། verb (prs., 

imp.) fut. བསྐྱེད།  

pst. བསྐྱེད། magnetization, 
magnetize 
འཐེན་ཤུགས་རྩེད་འགྲན། noun tug 
of war 
འཐེན་སོ། noun gear 
འཐེན་སོ་སྒྲོམ། noun gearbox 
འཐེན་སོ་གཡུ་པ། noun gear lever 
འཐེབ། noun excess, inordinate, 
spare, extra, surplus, 
superfluous, further 
འཐེབ་བཀལ། noun hyperbole, 
lace, overlay, supplement, 
exaggerate  
འཐེབ་བཀལ་བཀལཝ། adj. 

exaggerated 
འཐེབ་བཏནོ་སོད་དངུལ། noun 

overdraft 
འཐེབ་འཐུས། noun benefit 
འཐེབ་སོད། noun overpayment, 
ex gratia 
འཐེབ་མ་བཀལ་བ། adj. 

unvarnished 
འཐེབ་བཤད། noun qualify, 
overblown, overstate, massage 
འཐོན། verb (fut., prs.) pst. ཐོན།  

imp. ཐོན།  འཛུལ། abstract, 
appear, arise, arrive, become, 
brew, come, depart, 
disembark, drop, eject, elevate, 
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emanate, emerge, erupt, 
escape, figure, flow, gush, 
loom, secrete, shed, run, 
discharge, come out, 
appearance 
འཐོན་ཁྲི། noun ejector seat 
འཐོན་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) depart, drain, empty, 
exit, leave, sally, start 
འཐོན་འགྱོ་ས། noun outfall 
འཐོན་སྒོ། noun exit, outlet 
འཐོན་འཆམ། noun initial part of 
the dance 
འཐོན་དོང༌། noun outlet 
འཐོན ་འཛུལ་ས་ཁོངས། noun 

terminal 
འཐོན་རན་པ། adj. forthcoming 
འཐོན་ལམ། noun exit 
འཐོན་ས། noun exit, fount, 
fountain, outlet, seedbed, 
source, vent 
འཐོབ། verb (fut., prs.) pst. ཐོབ། 
achieve, acquire, attain, avail, 
become, buy, catch, claim, 
collect, come, derive, develop, 
discover, earn, exact, extract, 
fetch, find, gain, get, have, 
incur, inherit, land, locate, 
notch, obtain, secure, spare, 

trace, receive, undergo, 
wangle, draw, available 
འཐོབ་དགོ་མནོ་བ། adj. acquisitive 
འཐོབ་དགོ་མི། noun deserving 
འཐོབ་ཆོག་ཆོ། adj. forthcoming, 
free 
འཐོབ་ཐབས་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) court, cultivate 
འཐོབ་དད། noun acquisitive 
འཐོབ་དོན་དཀའ་སད། noun 

scramble 
འཐོབ་འདོད། noun 

acquisitiveness, ambition, 
temptation, aim 
འཐོབ་འདོད་ཅན། adj. ambitious 
འཐོབ་ནི་ཡོདཔ། adj. receivable 
འཐོབ་པར་ལཱ་ཁག adj. scarce, rare 
འཐོབ་བ། noun attainment 
འཐོབ་མ་བཅུག་པ། adj. save 
འཐོབ་མ་ཚུགས་པ། adj. 

unachievable, unattainable, 
unavailable, unobtainable 
འཐོབ་ཚུགས་པ། adj. achievable, 
attainable, available, 
obtainable 
འཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) ship 
འཐོབ་འོས་ལྡན་པ། adj. command 
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འཐོབ་ས། noun place where 
things are available, 
availability, hunting ground 
འཐོམ། verb (fut., prs.) pst. 

འཐོམས། confusion 
འཐོར་གླེང༌། noun rumour 
འཐོར་ཆུ། noun fountain 

འཐོར་གཏམ། noun rumour 
འཐོར་གཏམ་བཤད ་མི། noun 

rumour-monger 
འཐོར་རྩེད། noun juggle  
འཐོར་རྩེད་རྩེ་མི། noun juggler  
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༼ད༽ 
ད། noun 1 the 11th letter of the 
Dzongkha alphabet (གསལ་བྱེད།)  

2  now (ད་་ོ།) 
ད་ཅི། adv. a while ago, a little 
before 
ད་ཅི་ལས། adv. already, quite 
sometime ago 
ད་་་ཉིད་དུ། adv. overnight 
ད་་་བ། noun present tense 
ད་་་ར། adv. anon, by and by, 
immediately, just, right, yet, at 
once, presently 
ད་་ོ། adv. just, now, presently, 
yet, current, present  
ད་་ོ་འབྱུང་བ། verb (fut., prs.) pst. 

(བྱུང་།) topical 
ད་་ོ་མེད་པ། adj. non-existent  
ད་་ོ་ཚུན། adv. yet, until now, till 
now, since, hitherto 
ད་་ོ་ཚུན་ཚོད། adv. yet, until 
now, till now, since, hitherto 
ད་་ོ་ཡང༌། adv. still 
ད་་ོ་ཡོད་པ། adj. extant, living, 
ongoing, exist 

ད་་ོ་ར། adv. anon, by and by, 
immediately, just, right, yet, at 
once, presently 
ད་བར། adv. hitherto  
ད་འབདན། adv. now  
ད་ཚུན། adv. yet, until now, till 
now, since, hitherto 
ད་ཡོད་གནས་སྟངས། noun the 
status quo 
ད་ཡོད་མི་རིགས། noun homo 
sapiens  
ད་རིས། adv. today 
ད་རིས་ནུབ་མོ། adv. tonight 
ད་རིས་ཕྱི་རུ། adv. tonight 
ད་རིས་ལས། adv. from today 
ད་རུང༌། adv. again, anymore, 
more 
ད་རུང་ཡང། adv. once again, 
once more 
ད་རུང་ར། adv. once again, once 
more 
ད་རེས། adv. nowadays, these 
days 
ད་རེས་སྐབས་ཅིག adv. for the 
time being 
ད་རེས་ཁམས། adv. recent 
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ད་རེས་ཁམས་ཅིག adv. newness, 
newly, recently, lately  
ད་རེས་ཁམས་ཅིག་ཁ། adv. 

recently, lately, latterly 
ད་རེས་ནངས་པ། adv. nowadays, 
latest, these days, latter-day, 
modern, today, presently  
ད་རེས་ནངས་པ་ར། adv. latterly  
ད་རེས་ལས་བཟུང༌། adv. hence, 
henceforth  
ད་ལན། adv.  ད་ལམ། hereby  
ད་ལམ། adv.  ད་ལན། 
hereafter, hereby  
ད་ལས། adv. hereafter  
ད་ལས་ཕར། adv.  ནཱ་ལས་ཕར། 
hence, henceforth, hereafter, 
hereinafter, now, onwards  
ད་ལོ། adv. this year 
ད་ས། adv. a while ago, a little 
before 
དད་གུས། noun devotion, respect, 
reverence 
དད་གུས་ཅན། adj. devoted 
དད་གུས་ཡོད་པ། adj. devoted 
དད་དམ། noun  ཐ་དམ་ཚིག 
faith and commitment, 
dedication, devotion 
དད་དམ་ཅན། adj. devoted, 
faithful, loyal 

དད་དམ་མེད་པ། adj. disloyalty, 
profane, disloyal, faithless 
དད་དམ་ཡོད་པ། adj. devoted 
དད་དམ་ལོྷད་མེད། noun fidelity 
དད་ལྡན། adj. devoted, faithful, 
pious, loyal 
དད་པ། noun  ལོག་་། faith, 
belief, devotion 
དད་པ་སྐྱེད་མི། noun apostle 
དད་པ་མེད་མི། noun unbeliever 
དད་པ་ལོག་པ། verb(fut., prs., 

pst.) disillusionment, 
disillusion 
དད་པ་ལོག་མི། noun apostate, 
profaner 
དད་པ་་སྒོ་ལས། adv. solemn 
དད་ཕྱོགས། noun orientation 
དད་མེད། adj. apathy, unbelief 
དད་མོས། noun reverence, 
devotion, solemn, faith 
དད་མོས་ཅན། adj. devotee, 
devoted, reverent, faithful 
དད་བ་ོན་ཅན། adj. devout 
དད་ལུགས། noun creed 
དད་ལོག noun annoyance, 
apostasy, infidel, profane 
དད་ཤུགས་ཅན། adj. devout 
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དདཔ་ལོག་སི་སི། adj. unedifying, 
nauseous, grubby, abhorrent, 
nauseating, disgusting, 
repugnant 
དཝ། noun sabre 
དའུ། noun adze 
དར། noun 1 flag, standard, 
colour (བརྡ་དར།) 2  flourish, 
spread, prevailing (སྤེལ།)  
རྒུད། 3  scarf (ཁ་དར།) 
དར་དཀར། noun white flag 
དར་སྐུད། noun floss 
དར་ཁྱབ། noun augmentation, 
diffusion, dissemination, 
extension, spread, prevalence, 
promulgation, propagation, 
ramification, vogue, far-flung, 
prevalent, flourish, popular, 
widespread 
དར་ཁྱབ་ཅན། adj. far-reaching, 
prevalent 
དར་ཁྱབ་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང། promulgate, 
disseminate, propagate 
དར་ཁྱབ་གཏང་མི། noun exponent 
དར་ཁྱབ་འབྱུང་སྲོལ། noun endemic 
དར་རྒུད། noun  དར་གུད། 
vicissitude, ups and downs, 
prosperity and adversity 

དར་རྒྱས། noun prosperity, 
boom, progress 
དར་ཅོག noun flag 
དར་ཆུ། noun buttermilk without 
cheese content  
དར་ཆེན། noun tall flag post 
དར་འདབ་བཏགས་ཤིང༌། noun 

flagpole, flag post 
དར་དཔོན། noun old term 
commander, warlord  
དར་འཕྱར་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. ཕྱར། hoist flag 
དར་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) prevail, flourish, prosper, 
thrive, spread, fully-fledged, 
formative 
དར་འབུཔ། noun silkworm 
དར་མ། noun youth, adult 
དར་མ་་གནས་སྐབས། noun 

manhood 
དར་དམར། noun red flag 
དར་རྩེ་གསུམ་མ། noun pennon 
དར་ཚི། noun cottage cheese, 
cheese 
དར་ཚོན། noun bunting 
དར་ཞིང་རྒྱས་དུས། noun heyday  
དར་ཞིང་རྒྱས་པ། noun prosper, 
thrive, flourish, bonanza 
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དར་ཡོལ། noun 1 silk curtain 
(ཡོལ་ལི།) 2  middle age (ལོ་རྒས་
པ།) 
དར་གཡུག་པ། verb (fut., prs.) pst. 

གཡུགས། imp གཡུགས། flag 
དར་རས། noun gauze 
དར་ཤམ། noun valance, frieze 
དར་ཤམ་རི་མོ། noun frieze 
དར་ཤིང༌། noun pole, mast, 
flagstaff, flag post, flagpole 
དར་ཤུགས། noun rampant 
དར་སྲོལ། noun vogue 
དརཝ། noun  བཞེས་དར། 
buttermilk, skim milk 
དལ་སྐྱོད། noun perambulation, 
crawl, undulation, glide 
དལ་ཁོམ། noun free, leisure, 
unengaged, freedom, not 
preoccupied 
དལ་གྱིས། adv. gingerly, gradual 
དལ་འགྲོ། noun  དལ་འགྲོས། 
drift, lope, amble, crawl, creep, 
edge, lumber, saunter, trickle, 
plod 
དལ་རྒྱུག noun jog, jogging  
དལ་རྒྱུག་རྐྱབ་མི། noun jogger  
དལ་རྒྱུག་གྱོན་ཆས། noun tracksuit 
དལ་ཆས། noun leisure wear  
དལ་ཉམས། noun luxury  

དལ་འཐོན། noun trickle 
དལ་རྡུང་། noun tap 
དལ་སྤར། noun tremble 
དལ་འཕུལ། noun stroke 
དལ་འཕྱག noun dab 
དལ་དབང༌། noun freedom 
དལ་འབྱུང༌། noun drift, creep 
དལ་འབོར། noun favourable 
human condition, free and 
well-favoured human form 
conducive to dharma practice  
དལ་གཞི། adv. in fact, otherwise 
དལ་རླུང༌། noun breeze 
དལ་ལཱ། noun pastime, 
occupation, leisure activity 
དལ་ཤེས། noun filter 
དལ་བཤེད། noun cradle 
དལ་སབ། noun breathe 
དལ་ཧེང་། adj. convenience 
དལ་ལྷོད། noun slack 
དལཝ། noun free, idle, idleness, 
leisured, slack, unengaged, 
leisurely 
དལཝ་སོད་མི། noun idler 
དལཝ་མེད་པ། adj. occupied, 
busy, engaged, preoccupied, 
occupy  
དི་བུ། noun grandson 
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དི་བུམོ། noun granddaughter 
ཌི་ཛལ། noun diesel 
ཌི་ཛལ་སྣུམ་འཁོར། noun diesel 
དི་རི་རི། adj. roaring, thundering, 
with loud noise  
དིག་འགྲོས། noun pound 
དིག་སྒྲ། noun clump, stamp, 
pulse, tramp, flounce 
དིག་སྒྲ་བཏོན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) clump, trundle 
དིང་སྒྲ། noun babble, babel 
དིང་ཐུག noun flounce 
དིབ་སྐད། noun thick 
དུ་ཀྱུར། noun belch, emit 
དུ་སྐམ། noun smoke 
དུ་ཁུང༌། noun stack, chimney, 
funnel, waft 
དུ་ཁུང་ཁ་དུང༌། noun chimney pot 
དུ་ཁུང་ཐོག་ཁེབས། noun cowl 
དུ་འཁྱིལ། noun wreathe 
དུ་འཐེན། noun smoke, fume 
དུ་དུང༌། noun stack 
དུ་དོང་། noun stack, chimney, 
funnel, waft 
དུ་དྲི། noun smell of smoke 
དུ་དྲེག noun grime, soot 
དུ་དྲེག་ཅན། adj. sooty 
དུ་བདུག noun fumigation 

དུ་སྣུམ། noun creosote 
དུ་པ། noun smoke, exhaust 
དུ་པ་མེད་པ། adj. smokeless 
དུ་ཕུང༌། noun haze, pall  
དུ་བི། noun great grandmother 
དུ་མ། adj. multitudinous, 
multiple 
དུ་སྨུག noun smog 
དུ་ཡུར། noun waft 
དུ་རླངས། noun carbon dioxide, 
billow 
དུ་ལམ། noun stack, chimney, 
funnel, waft 
དུ་སེལ། noun decarbonise  
དུག noun  གསོལ་དུག 
poison, venom, sickness  
དུག་ཁེབས། noun ozone layer 
དུག་མཁནམ། noun poisoner 
དུག་གི་རང་བཞིན། noun toxicity 
དུག་ཅན། adj. poisonous, toxic, 
venomous, fume 
དུག་ཆར། noun acid rain 
དུག་ཆུ། noun poisonous water 
དུག་འཇོམས། noun antidote 
དུག་འཇོམས་སན། noun antidote  
དུག་བཏོན་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) detoxify 
དུག་དྲི། noun fumes 
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དུག་མདའ། noun poisoned arrow 
དུག་བྱིན། noun poison, dope 
དུག་བྱིན་མི། noun poisoner 
དུག་བླུག noun poison, dope 
དུག་འབགཔ། noun gas mask 
དུག་འབུཔ། noun poisonous 
insect 
དུག་སྦྲུལ། noun viper, poisonous 
snake 
དུག་མཚོན། noun poisonous 
weapon 
དུག་རས། noun toxin, arsenic 
དུག་ཟུན། noun bite 
དུག་ཡོད་པ། adj. venomous 
དུག་རིག་སོབ་སྦྱོང་རིག་པ། noun 

toxicology 
དུག་རླངས། noun fumes 
དུག་རླངས་གཏོར་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) fumigate 
དུག་རླངས་བདུག་པ། verb (fut., 

prs.) pst. བདུགས། imp བདུགས། 
fumigate 
དུག་རླུང༌། noun gas 
དུག་རླུང་སྲུང་འབགཔ། noun gas 
mask  
དུག་ཤུགས། noun toxicity 
དུག་སྲིན། noun arachnid 
དུང༌། noun trumpet, horn 

དུང་དཀར། noun conch 
དུང་དཀར་ཉ། noun winkle 
དུང་དཀར་འབུཔ། noun snail 
དུང་དཀར་གཡས་འཁྱིལ། noun 

right-turned conch 
དུང་ཁྲི། noun conch-seat 
དུང་འཁོར། noun large prayer 
wheel 
དུང་ཅནམ། noun corduroy 
དུང་ཅུང༌། noun duct, line, tube, 
pipe, piping, barrel 
དུང་ཅུང་ཁ། noun nozzle  
དུང་ཅུང་ཁ་སྒོར། noun calibre 
དུང་ཆེན། noun large trumpet 
དུང་ཕྱུར། num. one hundred 
million 
དུང་འཕུ་མི། noun trumpeter 
དུང་རྩྭ། noun lemon grass  
དུང་གཡུར། noun canal, pipeline 
དུང་ལམ། noun pipeline 
དུད་འགྲོ། noun animal 
དུད་འགྲོ་རྐང་བཞིམ། noun 

quadruped 
དུད་འགྲོ་གདུག་ཅན། noun beast 
དུད་འགྲོའི་གདོང་ལག noun foreleg 
དུད་འགྲོའི་རྣ་ནད། noun canker 
དུད་དུང༌། noun exhaust, exhaust 
pipe 
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དུམ། noun 1 piece, rod, block 
(ཆུང་ཀུ་སྦེ་བཏོགས་བཏོགསཔ།) 
2  bale, bundle (སྒྲིལ་སྒོར།) 
དུམ་ཁ། noun cut end, facet, 
nick, score  
དུམ་གྲ་ཅིག adj.  དུམ་གྲ། bit, 
dash, drop, faint, fractional, 
grain, handful, less, little, 
marginal, minute, nominal, 
scrap, slight, small, smattering, 
some, tad, tinge, tiny, touch, 
trace, trickle, trifle, few, 
slender, narrow, slightly, 
shadow 
དུམ་གྲ་འཚིག་པ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. འཚིགས། singe 
དུམ་གྲ་རེ། adv.  ས་ཙི་རེ། 
partially, little by little, 
nominally, a little each 
དུམ་གྲ་བསྲེ་བ། verb (fut.) prs. སྲེ། 
pst. བསྲེས། imp སྲེས། tinge 
དུམ་བགོ། noun segment 
དུམ་སྒྲིལ། noun bale 
དུམ་བཅད་ཁ། noun cross section 
དུམ་འཐོར། noun fission 
དུམ་བུ། noun fragment, piece, 
chunk, smithereens, parings, 
portion, fragmentary 
དུམ་ཚད། noun girth 

དུམ་ལང་། verb (fut., prs.) pst. 

ལངས། anger, infuriate, lose 
temper 
དུར། noun burial ground, grave 
དུར་ཁུང༌། noun tomb, burial 
ground, resting place 
དུར་ཁྲོད། noun burial ground, 
cemetery, crematorium, 
crematory, grave, graveyard, 
resting place 
དུར་རྡོ། noun tombstone 
དུར་དཔོན། noun undertaker 
དུར་བང༌། noun headstone, 
tombstone  
དུར་ཡིག noun epitaph 
དུར་ས། noun burial ground, 
grave, graveyard, mortuary 
དུར་སྲི། noun ghoul 
དུས། noun era, event, season, 
time, occasion  
དུས་ཀྱི་རྣམ་གཞག noun tense 
དུས་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར། noun changing 
time 
དུས་ཀྱི་དབྱེ་བ། noun tense, aspect 
དུས་ཀྱི་དབྱེ་ཚིག noun time adverb  
དུས་བཀག noun timing 
དུས་བཀག་ཆུ་ཚོད། noun 

stopwatch, zero hour 
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དུས་བཀག་རས་བམ། noun time 
bomb 
དུས་སྐབས། noun chapter, day, 
epoch, juncture, moment, 
occasion, time, period, point, 
instance 
དུས་སྐབས་མིན་པ། adj. untimely 
དུས་བསྐལ། noun era 
དུས་འཁོར། noun 1 kalachakra, 
wheel of time (རྒྱུད།) 2  cycle 
(འཁོར་རིམ།) 
དུས་འགྱངས། noun prolongation 
དུས་རྒྱུན། adj. chronic, 
commonplace, constant, 
continuous, customary, 
habitual, insistent, normal, 
routine, regularity, always, 
fulltime, regular 
དུས་རྒྱུན་མཁོ་ཆས། noun everyday 
needs 
དུས་རྒྱུན་འགྱོ་མི། noun goer 
དུས་རྒྱུན་དུ། adv. always, 
constantly, forever, full-time, 
habitually, regularly, routinely 
དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ། noun 

continuous assessment 
དུས་རྒྱུན་མིན་པ། adj. infrequent 
དུས་རྒྱུན་མེད་པ། adj. rare 

དུས་རྒྱུན་ཚོང་མགྲོན། noun 

patronize  
དུས་རྒྱུན་འོ་ལོག noun commute 
དུས་རྒྱུན་འོ་ལོག་པ། noun 

commuter 
དུས་རྒྱུན་ལས་མི། noun full-timer 
དུས་རྒྱུན་སོབ་སྦྱོང་། noun regular 
course 
དུས་བརྒལ། noun out of date 
དུས་ངན་སྐྱོ་ཤོས། adj. nadir  
དུས་ངན་ཤར་དུས། noun onset  
དུས་ཅི། noun, adv. this year, 
current year 
དུས་གཅིག་ཀུན་ཁྱབ། noun 

ubiquitous 
དུས་ཆེན། noun grand occasion, 
festival, gala, high-day, 
jamboree 
དུས་ཆེན་རྟེན་འབྲེལ། noun 

jamboree  
དུས་མཆོད། noun regular 
offering, routine offering 
དུས་མཆོད་འབུམ་སྡེ། noun regular 
religious performance 
དུས་མཉམ། noun contemporary, 
overlap, unison, simultaneous, 
at the same time 
དུས་མཉམ་གནས་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp. ) co-exist 
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དུས་མཉམ་པ། noun generation 
དུས་མཉམ་འབྱུང་བ། verb (fut., 

prs.) pst. བྱུང་། coincide, 
synchronize 
དུས་གཏན་རྐྱང༌། adv. forever, 
always, ever, at all times 
དུས་གཏན་དུ། adv. forever, 
always, ever, at all times 
དུས་རྟག་བུ། adv. forever, always, 
ever, at all times 
དུས་སྟབས། noun appointment, 
date, fix 
དུས་སོྟན། noun celebration, 
event, festival, ceremony 
དུས་སོྟན་བརྩི་སྲུང༌། noun festivity, 
observe, celebrate, 
commemorate 
དུས་བརྟན། noun punctuality 
དུས་བསྟུན། noun in accordance 
with time 
དུས་བསྟུན་འགྱུར་བ། noun 

seasonality 
དུས་བསྟུན་ཆ་ལུགས། noun 

fashionable 
དུས་བསྟུན་མིན་པ། adj. outdated, 
outmoded, unseasonal 
དུས་བསྟུན་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) update 

དུས་ཐལ། noun outworn, 
obsolete 
དུས་ཐུང༌། noun split second, 
short-term, transient 
དུས་ཐུང་སོ་ལཱ། noun spree 
དུས་ཐེངས། noun frequency 
དུས་ཐོག adv. punctuality, 
punctually, regular, on time, 
moment, timely, regularly, 
minute 
དུས་ཐོག་གཅིག་པ། noun 

contemporary 
དུས་ཐོག་འབད་མ་ཚུགས་མི། noun 

defaulter 
དུས་ཐོག་འབད་མི། noun punctual 
དུས་ཐོག་མིན་པ། adj. irregular 
དུས་མཐའ། noun 1 the last era 
(དུས་ཀྱི་མཇུག) 2  decadent age 
(དུས་ངན།) 
དུས་མཐུན། noun update, 
modernization, timing, 
modern, modernize, upgrade 
དུས་མཐུན་མེད་པ། adj. outmoded, 
unfashionable 
དུས་མཐུན་ལག་ལེན། noun 

modernize 
དུས་འཐེབ། noun extra time, 
overtime, spare time, overstay 
དུས་འཐེབ་གླ་ཆ། noun overtime 
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དུས་འཐེབ་ལཱ། noun part-time 
དུས་འཐེབ་ལཱ་འབད་མི། noun part-
timer 
དུས་འཐེབ་ལུས་པ། verb (fut., prs., 

pst.) overrun 
དུས་ད་རེས་ལས། adv. hereinafter  
དུས་དུས་ར། adv. virtually, 
almost, nearly 
དུས་དེ་ལས། adv. since 
དུས་དེབ། noun magazine, 
periodical 
དུས་དྲན། noun anniversary, 
commemoration 
དུས་དྲན་འགྲེམས་རྟགས། noun 

commemorative stamp 
དུས་དྲན་བརྩི་སྲུང༌། noun 

commemoration, celebration 
དུས་དང་འཁྲིལ་བ། adj. punctual 
དུས་དང་དུས་སུ། adv. time to time 
དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ། adv. at all 
times, for all time 
དུས་དང་ཕུ། adv. far-off 
དུས་དང་མ་འཁྲིལ་བ། adj. 

untimely, wrongly timed, not 
in keeping with the time 
དུས་འདི་ལས་བཟུང་སྟེ། adv. 

hereinafter  
དུས་ནམ་ཡང༌། adv.  དུས་ནམ་ར་
འབད་རུང། ever 

དུས་ནམ་ར་འབད་རུང། adv.  

དུས་ནམ་ཡང། always, at any 
time 
དུས་བསྣར། noun dawdle 
དུས་ཕྱེད། noun midterm 
དུས་འཕོས། noun memorial 
service 
དུས་བབས་གྱོན་ཆས། noun fashion 
དུས་བྱིན། noun investment 
དུས་འབྱིད། noun elapse 
དུས་སོྦྱར། noun zodiac time, a 
particular time on which a 
person is born  
དུས་སོྦྱར་ཀརྚ། noun Cancer 
དུས་སོྦྱར་འཁྲིག་པ། noun Gemini 
དུས་སོྦྱར་གླང། noun Taurus 
དུས་སོྦྱར་ཆུ་སྲིན། noun Capricorn 
དུས་སོྦྱར་ཉ། noun Pisces 
དུས་སོྦྱར་སྡིག་པ། noun Scorpio 
དུས་སོྦྱར་བུ་མོ། noun Virgo 
དུས་སོྦྱར་བུམ་པ། noun Aquarius 
དུས་སོྦྱར་གཞུ། noun Sagittarius 
དུས་སོྦྱར་ལུག noun Aries 
དུས་སོྦྱར་སེང་གེ། noun Leo  
དུས་སོྦྱར་སྲང། noun Libra  
དུས་མིན། noun off season, 
inopportune, unseasonal, 
untimely, wrong time  
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དུས་མིན་དགོད་བྲ། noun facetious 
དུས་མིན་ཆས་བསྒྲིགས། noun 

overdressed 
དུས་མིན་བཙག་འཐུ། noun by-
election 
དུས་མེནམ། adv. edge, virtual, 
more or less 
དུས་སྨིན། noun maturity 
དུས་ཚང༌། noun maturity 
དུས་ཚད། noun age 
དུས་ཚོད། noun date, day, high, 
hour, juncture, occasion, 
season, session, tide, time, 
timing, period 
དུས་ཚོད་བཀག་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) time 
དུས་ཚོད་བཀག་མི། noun time 
keeper 
དུས་ཚོད་བཀོད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) date 
དུས་ཚོད་བཀོད་མི། noun time 
keeper 
དུས་ཚོད་ཁར། adv. timely, 
punctually, up to date 
དུས་ཚོད་ཁར་མིན་པ། adj. untimely 
དུས་ཚོད་འཁོར་ལོ། noun sundial 
དུས་ཚོད་གང༌། noun full time 
དུས་ཚོད་གངམ་མ་སོང་བ། adj. 

newly, newness  

དུས་ཚོད་འགོར་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) occupy, take 
དུས་ཚོད་ངན་པ། noun inopportune 
དུས་ཚོད་ངོ་མ། noun right season, 
correct time 
དུས་ཚོད་གཏན་འཁེལ། noun 

definite time, fixed time 
དུས་ཚོད་མཐུན་པ། adj. seasonable, 
seasonal 
དུས་ཚོད་དམ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) economize 
དུས་ཚོད་མ་འཁྲིལ་བ། adj. 

unseasonable, unseasonal 
དུས་ཚོད་མ་ཚང་བ། adj. untimely 
དུས་ཚོད་མ་ཡིན་པ། adj. 

inopportune 
དུས་ཚོད་མ་རན་པ། adj. untimely, 
premature 
དུས་ཚོད་མ་ཤེས་པ། adj. undated 
དུས་ཚོད་དམན་པ། noun low 
season  
དུས་ཚོད་འཛིན་ཆས། noun timer 
དུས་ཚོད་རོགས་རོགསཔ། noun 

dead, outdated 
དུས་ཚོད་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) time 
དུས་ཚོད་ཡོངས་རོགས། noun full 
time 
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དུས་ཚོད་ཡོལ་བ། adj. out of date, 
elapse 
དུས་ཚོད་རན་པ། adj. mature, ripe, 
well timed 
དུས་ཚོད་རིངམོ། noun hours  
དུས་ཚོད་རེའུ་མིག noun timetable, 
routine 
དུས་ཚོད་ལེགས་ཤོམ། noun 

beautiful 
དུས་ཚོད་ཧ་སུ། adv. fast 
དུས་ཚོད་ཧྲིལ་པོར། adv. full time 
དུས་ཚོད་ཧྲིལ་བུམ། noun full time 
དུས་མཚམས། noun vacation, 
periodic, periodically, deadline 
དུས་མཚམས་ཅན། adj. periodic 
དུས་མཚམས་ཡོལ་བ། adj. outdated 
དུས་མཚུངས། noun 

contemporary, overlap, 
simultaneous 
དུས་འཛིན་པ། noun time keeper 
དུས་རོགས། noun expiry, 
passage, passing, spend, kill 
time, pass, elapse 
དུས་རགོས་ཚེས་གྲངས། noun 

expiry date 
དུས་བཞི། noun four season 
དུས་ཟད། noun while 
དུས་ཟིང༌། noun unrest 

དུས་བཟང༌། noun holy day, 
punctuality, auspicious time 
དུས་བཟོའི་གསོག་འཇོག noun fixed 
deposit 
དུས་ཡུན། noun duration, length, 
session, space, span, term, 
time, period 
དུས་ཡུན་གཏན་འཁེལ། noun fixed-
term, fixed period 
དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ། noun short 
དུས་ཡུན་ཐུང་བ། noun short-lived, 
instant 
དུས་ཡུན་བར་མ། noun medium-
term 
དུས་ཡུན་ཧྲིལ་བུམ། noun full-time 
དུས་ཡོལ། noun expiry, passage, 
outdated, cease, expired 
དུས་ཡོལ་དན་འགྲུལ། noun 

delinquent loan 
དུས་ར། adv. more or less, edge, 
nearly  
དུས་ར་ཕོག་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) near miss  
དུས་རན། noun maturity 
དུས་རབས། noun century, age, 
epoch, era, period 
དུས་རབས་བར་མ། noun the 
Middle Ages, medieval 
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དུས་རབས་བར་མ་་ཨིང ་ལིཤ། noun 

Middle English 
དུས་རིང་། noun long-time  
དུས་རིང་ལུ། adv. away 
དུས་རིམ། noun stage, periodical 
དུས་རིམ་དེབ་ཐེར། noun annals 
དུས་རིམ་མིན་པ། adj. irregular 
དུས་རིམ་ལོ་རྒྱུས། noun chronicle 
དུས་ལས་འདས་པ། noun outworn 
དུས་ལུ་བབས་པ། verb (pst.) fut. 

འབབ། prs. འབབ། imp འབབ། 
ripe time, right time, 
seasonable 
དུས་སུ། adv. periodically, on 
time, in time 
དུས་སེང་། noun extend, prolong 
དུས་སོྲལ། noun fashion 
དུས་ལྷག་སོད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) overstay 
དུས་ཨ་རྟག་ར། adv. at all times, 
always 
དེ། pron. it, that (མིང་ཚབ།) conj. 
grammatical particle (ཕྲད།)  
དེ་སྐབས། adv. at that time, 
during that period  
དེ་ཁ་ར། adv. immediately, on 
the spot 
དེ་ཁར། adv. there  

དེ་གི་སྐབས་ལུ། adv. meanwhile, 
at that time, during that period 
དེ་གི་སྐོར་ལས། adv. about that 
དེ་གི་ཉེ་འདབས་ལུ། adv. 

thereabouts 
དེ་གི་དོན་ལུ། adv. for that purpose  
དེ་གི་བར་ན། adv. meantime, 
meanwhile 
དེ་གི་ཤུལ་ལུ། adv. then, after that, 
thereafter 
དེ་གིས་སྦེ། adv. because, 
consequently, ergo, hence, so, 
thereby, therefore, thus, 
whereby, further more  
དེ་གིས་མ་དོ་བར། adv. further 
more 
དེ་གིས་མ་ཚད། adv. not only that, 
in addition, besides 
དེ་གིས་ཡང་། adv. that too, even 
that  
དེ་བསྒང༌། adv. then, at that time, 
during that time, by then, then 
on, right from that time 
དེ་ཅིག adv.  སྐོར་ཆ། ནེ་ཅིག 
near, so, some  
དེ་ཉིད། adv. itself 
དེ་་ར། adv. likewise, such  
དེ་་ར་ན་ཡང༌། adv. nonetheless  
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དེ་དང་འབྲེལ་ཏེ། adv. along with 
that, with that 
དེ་ནང༌། adv. there, therein 
དེ་ཕར་ཚུར། adv. thereabouts 
དེ་འཕྲལ། adv. promptness 
དེ་བ་ན་ག་རི། noun devanagari 
དེ ་བ་ལྷགཔ། adv. more than that, 
furthermore 
དེ་བས་ཡང་། adv. more than that, 
furthermore 
དེ་འབད་ནི་འདི་གིས། adv. owing to 
that, because, as such, ergo 
དེ་འབད་བ། adv. but, however, 
whereas 
དེ་འབད་རུང་། adv. even though, 
though 
དེ་འབདན། adv. then  
དེ་འབདཝ་ད། adv. but, however, 
whereas 
དེ་འབདཝ་ལས། adv. because, 
therefore 
དེ་སྦེ། adv.  ནེ་སྦེ། like that, 
like this, similarly 
དེ་སྦེ་མེན་པ། adv. unlike this, on 
the contrary 
དེ་སྦེ་ར། adv. idly 
དེ་སྦེ་ཨིན་རུང༌། adv. nevertheless, 
nonetheless, notwithstanding  

དེ་མ་ཐག་ཏུ། adv.  འདི་འཕྲོ་ལས། 
forthwith, immediately, 
instantly, once, outright, right 
away 
དེ་མ་ཚད། adv. furthermore, 
moreover, farther 
དེ་མིན། adv. otherwise, else, if 
not, unless 
དེ་མེན་པ་ཅིན། adv. if not, or else 
དེ་མེན་རུང་། adv. even if not  
དེ་ཚུ། adv. they, them, those 
དེ་ཚུ་གི། adv. their, theirs 
དེ་ཚུ་ཆ་མཉམ། adv. all those, all 
དེ་ཚུ་ལུ། adv. them 
དེ་ཚུན། adv. until, yet, up to that 
དེ་ཚུན་ཚོད། adv. before, up to 
that, until, yet 
དེ་ཚེ། adv. at that time, during 
that time  
དེ་ཚེ་ཅིག་ཁར། adv. recently, 
some time ago 
དེ་མཚུངས། adv. ditto 
དེ་བཞིན། adv. so 
དེ་བཟུམ། adv. so, such, similarly 
དེ་བཟུམ་མིན་པ། adj. unlike 
དེ་བཟུམ་ར། adv. similar to that, 
identical to that 
དེ་ཡང་། adv. that too, that being 
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དེ་ར། adv. very, per se, 
themselves 
དེ་ལས། adv. then, so, since, after 
that, moreover 
དེ་ལས་བརྒལ། adv. beyond that, 
other than that 
དེ་ལས་བརྟེན། adv. ergo, 
following from that, therefore 
དེ་ལས་ཕར། adv. thereafter, 
beyond that 
དེ་ལས་ཚུར། adv. since 
དེ་ལས་གཞན་ཡང་། adv. moreover, 
other than that 
དེ་ལས་ཡར། adv. thereafter 
དེ་ལས་ལྷག adv. anymore 
དེ་ལུ་བརྟེན། adv. according to, 
because, consequently, due, 
hence, owing to, so, therefore, 
thus, whereupon, resultant 
དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ། adv. hence  
དེ་སྲིད། adv. till that time 
དེ་ཨིན་རུང་། adv. even then, 
nonetheless, still then, yet 
དེང་དུས། adv. nowadays, 
contemporary, modern 
དེང་རབས། adv. modern 
དེང་རབས་སྐད་ཡིག noun modern 
language  

དེང་རབས་ལུགས་བསྟུན། noun 

modernization  
དེང་སང༌། adv. nowadays, 
modern, contemporary, new, 
topical 
དེང་སང་དྲག་ཤོས། adj. state of the 
art 
དེང་སང ་རོལ་གཞས། noun pop 
དེད་ཁང༌། noun cockpit 
དེད་རྒྱུགས། noun driving test 
དེད་དཔོན། noun captain, 
mariner, master, navigator, 
pilot 
དེད་དཔོན་ཐོག་གཡབ། noun 

canopy 
དེད་དཔོན་གཙོ་འཛིན། noun chief 
captain 
དེད་གཡབ། noun cab, cabin 
དེད་གཡོག་ཆོག་ཐམ། noun 

driving licence 
དེད་གཡོག་ལས་རོགསཔ། noun 

handy-boy 
དེད་གཡོག་སོབ་གྲྭ། noun 

driving school 
དེད་གཡོགཔ། noun driver 
དེབ། noun book 
དེབ་ཀྱི་སྤུར་ཤོག noun jacket  
དེབ་ཀྱི་ཕྱི་ཤོག noun dust jacket 
དེབ་ཁུག noun satchel 
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དེབ་སྔོན། noun blue book 
དེབ་ཆུང༌། noun pamphlet, 
notebook, leaflet, booklet 
དེབ་རྟགས། noun bookmark 
དེབ་ཐེར། noun annals 
དེབ་མིང་བཏགས་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) title 
དེབ་ཞེན་ཅན། adj. bibliophile 
དེབ་བཟོ་མི། noun bookmaker 
དེབ་བཟོ་རིག་པ། noun typography 
དེབ་ཤོག noun binding 
དེབ་སྲིན། noun bookworm 
དེབ་ལྷག noun reading, bookish 
དེམ་ཅིག adv. this much 
དེམ་ཅིག་གི་བར་ན། adv. 

meanwhile, meantime 
དེ་་སྐབས། adv. while, instant 
དེ་་སྐབས་ར། adv. at that very 
moment 
དེ་་སྐོར་ཆ། adv. thereabouts 
དེ་་བསྒང༌། adv. instant 
དེ་་ཐད། adv. regarding that, 
about that 
དེ་ ་ནང་འཁོད། adv. within that 
དེ་་ནང་དོན་ཉིད་ལས། adv. 

particularly, especially, 
moreover  

དེ་་ནང་ན་ལས། adv. from within 
that, particularly 
དེ་་ཚེ། adv. instant 
དེ་་རིང༌། adv. meanwhile, yet, 
during 
དེ་་ཤུལ་ལས། adv. soon after 
that 
དེ་་ཧེ་མ། adv. before that, 
previously, in advance 
དེར་བརྟེན། adj. concomitant, 
ergo, resultant 
དེར་བརྟེན་བྱུང་བ། verb (pst., imp.) 

fut. འབྱུང་། prs. འབྱུང། ensuing, 
ensue 
དོ། noun 1 brace, pair, couple, 
two (གཉིས།) 2  load, luggage, 
freight, consignment, bundle, 
bale, baggage, cargo (ཁུར་ཆ།) 
དོ་བཀལ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) load  
དོ་རྐྱབ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) packaging, pack 
དོ་སྐྱེལ། noun consignment, 
shipment 
དོ་སྐྱེལ་ཐོ་ཡིག noun bill of lading 
དོ་སྐྱེལ་འདྲེན་པ། noun haulier  
དོ་སྐྱེལ་གནམ་གྲུ། noun freighter, 
cargo plane 
དོ་སྐྱེལ་མི། noun porter 
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དོ་ཁང༌། noun depot, warehouse 
དོ་ཁབ། noun packing needle 
དོ་ཁྲམ། noun carrier 
དོ་འཁོར། noun wagon, truck, 
lorry 
དོ་འཁོར་རྒྱབ་སྒོ། noun tailboard, 
tailgate 
དོ་འཁོར་ཆུང་བ། noun pickup 
དོ་འཁོར་ཆེ་བ། noun juggernaut  
དོ་འཁོར་སོམ། noun transporter 
དོ་འཁོར་ལག་འདྲུད། noun 

wheelbarrow 
དོ་གྲུ། noun freighter, cargo 
vessel 
དོ་གླ། noun haulage, freight, 
carriage 
དོ་འགྲན། noun challenge, 
competition, contest, match, 
trial, parallel, rivalry, fray, 
clash, contend, struggle, 
compete, run 
དོ་འགྲན་འབད་མི། noun 

challenger, contestant, rival, 
contender, competitor 
དོ་འགྲན་མི། noun challenger, 
contestant, rival, contender, 
competitor 
དོ་འགྲན་མེདཔ། adj. incomparable 

དོ་འགྲན་ཚུགས་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) veritable 
དོ་སྒམ། noun packaging 
དོ་སྒོ། noun hatch  
དོ་སྒྲོམ། noun container, 
receptacle 
དོ་ཆ། noun packing 
དོ་ཆས། noun consignment, 
baggage, luggage 
དོ་ལྗིད་ཅན། adj. burden 
དོ་མཉམ། noun equal, balanced, 
counterbalance, counterweight, 
equivalence, even 
དོ་མཉམ་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) countervailing, 
equivalent, tantamount, 
challenge, counterbalance 
དོ་བཏོན། verb (fut., prs., pst., 

imp.) unload 
དོ་སྟེགས། noun dock 
དོ་ཐག་ཆོདཔ། adj. capable, able 
དོ་ཐོ། noun bill of lading 
དོ་འཐེབ། noun excess baggage 
དོ་དམ། noun 1 controller, 
disciplinarian, superintendent, 
manager (བདག་འཛིན།) 
2  detention (བཙན་སྒོར།) 
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དོ་དམ་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) restrain, regulate, 
manage, control 
དོ་དམ་འོག adj. under custody 
དོ་དམ་འོག་གྲོལ། noun non-
custodial  
དོ་དམ་འོག་གཏང་བ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. བཏང་། remand 
དོ་དམ་འོག་སོད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) custody 
དོ་དམ་འོག་བཞག་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) detain 
དོ་འདྲེན། noun crane 
དོ་འདྲེན་ཁང་མིག noun van 
དོ་འདྲེན་སྒྱིར་ཐག noun conveyor 
belt 
དོ་འདྲེན་ཐག་ལེབ། noun carousel 
དོ་བསམ་པ། verb (fut., prs., imp.) 

pst. བསམས། pack 
དོ་བསམ་མི། noun packer 
དོ་བསམས་བསམསཔ། noun 

packing 
དོ་སྣང་། noun concern, care, 
interest 
དོ་སྣོད། noun packaging 
དོ་ཕད། noun traditional handbag 
དོ་ཕབ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) unload 
དོ་བྲལ། noun landslide  

དོ་འབག་མི། noun porter 
དོ་མ་བཙུགས་པ། noun unladen 
དོ་མི་མཉམ་པ། adj. 

disequilibrium, imbalance 
དོ་མེད། adj. peerless, 
unparalleled 
དོ་བཙུགས་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) load  
དོ་བཙུགས་ས། noun hold, 
stowage  
དོ་ཚད། noun load  
དོ་ཚད་ལྕི་དྲགས། adj. overloaded 
དོ་ཚད་ལྷག་པ། adj. overload 
དོ་གཞོང༌། noun trolley 
དོ་ཟླ། noun opponent, rival, 
counterpart 
དོ་ཟླ་མ་མཆིས་པ། adj. 

unsurpassed 
དོ་ཟླ་མི་མཉམ་པ། adj. unequal 
དོ་ཟླ་མེད་པ། adj. uncompetitive 
དོ་ཡ། noun counterpart, 
opponent, rival 
དོ་ཡ་མཉམ་པ། adj. 

counterbalance 
དོ་རུང༌། adv. more, again, re- 
དོ་རུང་ཡང་། adv. yet again 
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དོ་རོགས། noun homeboy, 
compatriot, village-mate, 
menfolk 
ཌོ་ལར། noun dollar 
དོ་ལོམ། noun eggplant, brinjal, 
aubergine 
དོ་ལོམ་ཤིང་། noun eggplant 
དོ་ཤོང་ཚད། noun load capacity 
དོ་བཤུབ་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) unpack 
དོག verb (fut., prs., pst.) 

1 congested (གོ་མི་ཡངས་པ།) 
2  worry (ཐབས་རྡུགས་པ།) 
དོག་ཁག་ཁ། adj. narrow, 
congested  
དོག་ཆག noun  ལོ་ཀག 
obstacle 
དོག་དྲགས། adj.  ཡང་དྲགས། 
squeeze, squash, illiberal, 
cramped, narrow, congested 
དོག་འདྲོག noun claustrophobia 
དོག་ལམ། noun lane  
དོག་ས། noun corner, morass 
དོག་སར་བཙུགས་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) corner, enmesh 
དོག་སུ་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) narrow  
དོགས་ཅན། adj. sceptical, 
suspect 

དོགས་གཅོད། noun clarification 
དོགས་གཅོད་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) query, clear 
doubts, clarify 
དོགས་སྣང༌། noun pessimism 
དོགས་སྣང་སྐྱེད་མི། noun pessimist  
དོགས་སྣང་མེད་པ། adj. 

unsuspecting 
དོགས་པ། noun  ཐུགས་དོགས། 
doubt, hesitation, irresolution, 
misgiving, mistrust, 
scepticism, suspicion, qualm, 
question, reservation, 
suspected 
དོགས་པ་བཀོད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) question 
དོགས་པ་བསྐྱེད་པ། verb (fut., prs.) 

pst. སྐྱེད། imp སྐྱེད། impeach, 
impugn 
དོགས་པ་བསྐྱེད་མི་རུང་བ། adj. 

unquestionable 
དོགས་པ་ཅན། adj. dubious, fishy, 
hesitant, sceptical, shady, 
questionable 
དོགས་པ་ཆགས་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) doubt, hesitate, 
suspect, doubtful, suspicious 
དོགས་པ་ཆགས་མི། noun skeptic 
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དོགས་པ་མ་ཟ་བ། adj. 

unsuspecting, unchallenged, 
unimpeachable 
དོགས་པ་མ་བསགས་པ། adj. 

unsuspecting, unchallenged, 
unimpeachable 
དོགས་པ་མེད་པ། adj. implicit, 
incontrovertible, undoubted, 
unquestioning, unsuspected, 
implicitly, indubitably, safely, 
aplomb, doubtless, 
incontestable, indubitable 
དོགས་པ་ཟ་བཅུག་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) sow 
དོགས་པ་ཟ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) hesitate, impugn, 
doubt, suspect, dubious, 
sceptical, shady 
དོགས་པ་ཟ་མི། noun sceptic, 
skeptic 
དོགས་པ་ཟ་སི་སི། adj. doubtful, 
leery 
དོགས་པ་ཡོད་པ། adj. suspect, 
unsure 
དོགས་པ་ཡོད་མི། noun suspect 
དོགས་པ་གསག་མི། noun skeptic 
དོགས་པ་བསག་པ། verb (fut., 

imp.) prs. གསག pst. བསགས། 
doubt, mistrust, suspect, 
sceptical, skeptical, suspicious 

དོགས་པ་བསལ་བ། verb (fut., pst.) 

prs. སེལ། imp སེལ། resolve 
དོགས་པ་་བོླ། noun suspicion 
དོགས་བྲལ། noun doubtless 
དོགས་ཟོན། noun  བག་ཟོན། 
precaution, circumspect, 
precautionary, suspect 
དོགས་ཟོན་ཅན། adj. squeamish, 
treacherous, wary, watchful 
noun arrested person 
དོགས་སེལ། noun clarification, 
conclusive 
དོགས་སེལ་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) clarify 
དོང༌། noun pit, break, burrow, 
cavity, chink, crack, cut, 
gouge, gulf, hole, tear, 
puncture, peephole, 
perforation, breach 
དོང་རྐོ་མི། noun excavator 
དོང་བརྐོ་བ། verb (fut., pst., imp.) 

prs. རྐོ། bore, burrow, dig, 
excavate, hole, scrape 
དོང་གི་ཁ་སུབ། noun plug 
དོང་གི་ཁབ་ཏ།ོ noun plug 
དོང་ཅུང༌། noun pinhole 
དོང་ཆུང༌། noun aperture, cranny 
དོང་ཆུང་བཏོན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) prick 
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དོང་ཆུང་སྤེད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) prick 
དོང་གཏིང་རིངམ།ོ noun abyss, 
abysmal 
དོང་བཏནོ་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) breach, scour, puncture, 
perforate, pit 
དོང་་། noun peep 
དོང་འཐོན་པ། verb (fut., prs.) pst. 

ཐོན། crack 
དོང་ནང་བཙུགས་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) hole  
དོང་ནང་འཛུལ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) burrow 
དོང་སྤེད་གཅུས་ཁབ། noun bit 
དོང་སྤེད་ཆས། noun perforator, 
piercer 
དོང་སྤེད་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) bore, breach, drill, drive, 
gouge, hole, scrape, punch, 
perforate, pierce 
དོང་སྤེད་འཕྲུལ་ཆས། noun drilling 
machine 
དོང་སྤེད་མི། noun driller 
དོང་འབྱུ་ལག་ཆ། noun trowel 
དོང་མང་། adj. honeycombed  
དོང་མང་བཏནོ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) riddle 
དོང་ཡོད་མི། adj. porous 

དོང་རིང༌། noun slot 
དོང་རིངམོ། noun slot 
དོང་ལེ་ཤ་སྤེད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) riddle 
དོང་བསུབ་པ། verb (fut., prs.) pst. 

བསུབས། imp སུབས། plug 
དོད་ཁག་ཁ། adj.  དོད་རིལ་རི། 
elegant, smart, good looking  
དོད་རིལ་རི། adj.  དོད་ཁག་ཁ། 
smart, solid, stocky, rugged, 
handsome, good looking 
དོན། noun 1 meaning (ཚིག་གི་གོ་
བ།) 2  reason, purpose (རྒྱུ་
མཚན།) 
དོན་ཁུངས། noun significance, 
purpose, fact 
དོན་ཁུངས་ཅན། adj. significant, 
meaningful, factual 
དོན་ཁུངས་མེདཔ། adj. empty, 
insignificant, meaningless 
དོན་ཁུངས་ཡོད་པ། adj. meaningful 
དོན་གྱི་སྙིང་པ།ོ noun pith 
དོན་གྲུབ། noun fulfilment, 
accomplishment, realization, 
succeed, accomplish, fulfil 
དོན་དགུ། num. seventy nine 
དོན་འགྲེལ། noun interpretation 
དོན་རྒྱ་ཆུང་བ། noun narrow  
དོན་སྒྱུར། noun free translation 
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དོན་བརྒྱད། num. seventy eight 
དོན་དངོས་སུ། adv. practically 
དོན་ལྔ། num. seventy five 
དོན་ཅན། adj. meaningful 
དོན་ཅན་སྦེ། adv. purposely 
དོན་གཅིག num. seventy one 
དོན་གཅིག་པ། adj. synonymous 
(དོན་མཚུངས་པ།) num. seventy 
one (རིམ་ཨང་།) 
དོན་གཅོད། noun mission 
དོན་གཅོད་སྐུ་ཚབ། noun envoy 
དོན་གཅོད་པ། noun consul 
དོན་གཅོད་གཞུང་ཚབ། noun consul, 
legation  
དོན་གཅོད་ཡིག་ཚང༌། noun 

consulate 
དོན་བཅུད། noun inference 
དོན་བཅུད་རྟོགས་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) infer 
དོན་བཅུད་མེད་པ། adj. pointless 
དོན་ཆུང༌། noun trifle, paltry, 
gratuitous, niggling, trifling, 
trivial, petty 
དོན་ཆུང་སྐྱོན་བརྗོད། noun niggle  
དོན་ཆུང་ཁ་ཤགས། noun niggle  
དོན་ཆུང་སོང་མི། noun nit-picking  
དོན་ཆུང་ཉོག་རྡུང་། noun niggle  
དོན་ཆུང་ཉོག་བཤད། noun quibble 

དོན་ཆུང་བརྩི་བ། verb (fut.) prs. རྩི།  

pst. བརྩིས། imp རྩིས། trivialize 
དོན་ཆུང་བ་ནོ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) pettifogging 
དོན་ཆུང་ཚིག་་ོད། noun quibble 
དོན་ཆེད། adj.  ཆེད་མངག 
deliberate 
དོན་ཆེད་སྦེ་མ་འབད་བ། adj. 

unwitting, unintentional 
དོན་ཆེད་སྦེ་མེན་པ། adj. tongue-in-
cheek 
དོན་ཆེད་མིན་པ། adj. unwitting, 
unintentional 
དོན་ཆེད་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) tailor 
དོན་ཆེད་ར། adv. deliberately, on 
purpose, knowingly, 
intentionally 
དོན་ཆེན། noun significance 
དོན་ཉུང་ཚིག་མང༌། noun waffle 
དོན་གཉིས། num. seventy two  
དོན་གཉེར། noun strive, condition 
དོན་སྙིང༌། noun substance 
དོན་རྟོགས་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) comprehend, assimilate, 
deduce, infer 
དོན་རྟོགས་མ་ཚུགས་པ། adj. 

unintelligible 
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དོན་སོྟན་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) connote, decipher, mean, 
signify, depict, show 
དོན་དྲུག num. seventy six 
དོན་དག noun cause, definition, 
drift, import, meaning, need, 
occasion, something, purpose, 
idea, motive, significance 
དོན་དག་ངོ་མ། noun spirit, main 
purpose 
དོན་དག་ཅན། adj. meaty 
དོན་དག་སྙིང་པོ། noun essential 
meaning, significance, crux 
དོན་དག་སྟོན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) signify 
དོན་དག་སྣ་མང༌། noun equivocal 
དོན་དག་ཕྱམ་ཕྱིམ། noun trivia 
དོན་དག་མ་སབ་པ། adj. 

unexplained 
དོན་དམ། noun  ཀུན་རོབ། 
reality, mysticism, realistic, 
absolute, true meaning, real 
sense, verity 
དོན་དམ་བདེན་པ། noun the 
ultimate truth 
དོན་དམ་མིན་པ། adj. unreal 
དོན་དམ་རིང་ལུགས། noun realism 
དོན་བདུན། num. seventy seven 
དོན་འདྲ་བ། adj. synonymous 

དོན་ལྡན། adj. significant 
དོན་ལྡན་རིམ་སྒྲིག noun organized 
དོན་གནད། noun key point, 
important point 
དོན་གནད་སབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) mean 
དོན་ཕབ་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) decipher 
དོན་འབྲས། noun significance 
དོན་སོམ་ཡོད་པ། adj. significant 
དོན་མ་གྲུབ་པ། adj. fruitless, 
unfulfilled 
དོན་མི་འགྲུབ་པ། adj. flop, founder 
དོན་མི་གསལ་བ། adj. cryptic 
དོན་མེད། noun  དོན་ཡོད། 
vacuity, senseless, nonsense, 
idle, futile, frivolous, crap, 
useless, meaningless, fruitless, 
gratuitous, illogical, 
unnecessary, wasted, 
unreasoning, vain, pointless 
དོན་མེད་ཁ་ཤགས། noun bicker 
དོན་མེད་སྒོ་ལས། adv. mindlessly 
དོན་མེད་གཏམ། noun rigmarole 
དོན་མེད་གཏམ་སབ་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) blabber 
དོན་མེད་འཐབ་འཛིང་ཞུགས་པ། verb 

(fut., prs., pst.) wade 
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དོན་མེད་འདྲོག་སྣང་བསྐྱེད་པ། verb 

(fut., pst.) prs. སྐྱེད། imp སྐྱེད། 
paranoid 
དོན་མེད་སོད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) loiter  
དོན་མེད་པ། adj. rot, mindless, 
nugatory, wasted, unjustified 
དོན་མེད་པར་རིས། noun scribble 
དོན་མེད་སོ་བཤལ། noun potter 
དོན་མེད་བློ། noun chit-chat, 
gibberish, small talk, platitude, 
rubbish 
དོན་མེད་བླ་ོསབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) gas 
དོན་མེད་འབྱུང་ངེས། noun futile 
དོན་མེད་འབྲི་བ། verb (prs.) fut. བྲི།  

pst. བྲིས། imp བྲིས། scribble 
དོན་མེད་ཚ་གྱང༌། noun pernickety 
དོན་མེད་རེ་བ། noun pipedream 
དོན་མེད་བཤད་ཐོ། noun chatter 
དོན་མེད་བཤལ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) roam  
དོན་མང་བ། noun loaded  
དོན་སྨིན། noun effectiveness, 
useful, productive, purposeful 
དོན་སྨིན་ཅན། adj. effective 
དོན་་། noun main point, subject 
དོན་ཚང། noun self-explanatory, 
expansive 

དོན་ཚན། noun provision, topic, 
subject, item, article, point, 
theme, section, feature 
དོན་ཚན་སྙིང་པོ། noun essential 
meaning, significance, crux 
དོན་ཚན་ཕྱེ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) itemize 
དོན་ཚན་་་བ། noun main point, 
subject 
དོན་མཚམས། noun paragraph 
དོན་བཞི། num. seventy four 
དོན་ཟབ། noun profundity 
དོན་ཡོད། noun  དོན་མེད། 
sane 
དོན་ལས་ར། adv. verily, really, 
solemn, in the real sense, 
certainly, seriously, sincerely 
དོན་ལུ། prep. regarding, for, for 
the purpose, towards, sake, 
against, for, for the sake of 
དོན་གསང་། noun cryptic 
དོན་གསལ། noun clarity of 
meaning, coherently 
དོན་གསུམ། num. seventy three 
དོན་ཧིང༌། noun  ཐུགས། heart, 
cardiac  
དོན་ཧིང་ཁར་བརང༌། noun 

palpitation 
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དོན་ཧིང་གག་པ། verb (fut., prs., 

pst.) heart failure, heart attack  
དོན་ཧིང་ཆད་པ། verb (fut., prs., 

pst.) heart failure  
དོན་ཧིང་བརྟག་དཔྱད། noun 

electrocardiogram (ECG) 
དོན་ཧིང་དྲུང་འཚོ། noun 

cardiologist 
དོན་ཧིང་ན་སི་སི། adj. heart-
rending  
དོན་ཧིང་སྤར་འཕྲུལ། noun 

pacemaker 
དོན་ཧིང་སྤར་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) palpitate 
དོན་ཧིང་འཕར་ཤུགས། noun beat 
དོན་ཧིང་སོམ། adj. brave, bold, 
audacious, courageous 
དོན་ཧིང་གཤག་བཅོས། noun open-
heart surgery  
དོཔ། noun porter 
དོམ། noun bear 
དོམ་དཀར། noun polar bear 
དོམ་ཐལ་ཁ། noun grizzly bear 
དོམ་དོམ་བརྡུང་བ། verb (fut.) prs. 

རྡུང། pst. བརྡུངས། imp རྡུངས། 
bludgeon 
དོར་ཁ། noun interpretation 
དོར་ཁ་སྒྱུར་མི། noun interpreter 

དོར་ཁ་བསྒྱུར་བ། verb (fut., pst.) 

prs. སྒྱུར། imp སྒྱུར། interpret, 
translate 
དོར་ཁས་ལེན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) forswear 
དོར་རྟ། noun fly 
དོར་ཐག noun thong 
དོར་ཐུང༌། noun knickers, shorts 
དོར་མ་་ཁ་ཐག noun braces 
དོར་མ་་རྟ། noun fly 
དོརམ། noun  སྐུ་དོརམ། 
pantaloons, pants, trousers, 
slacks 
དོརམ་རྐང་ཐུང་། noun shorts 
དོརམ་རྐང་དམ། noun jodhpurs  
དོརམ་དམ་ཁེག་ཁེ། noun slacks 
དྭ་ཕྲུག noun orphan 
དྭ་ཕྲུག་གནས་སྐབས། noun 

orphanhood  
དྭ་ཕྲུག་གསོ་ཁང༌། noun orphanage  
དྭངས། verb (fut., prs., pst.) 

clear, clean 
དྭངས་ཅན། adj. crystallization 
དྭངས་ཆས། noun purifier, 
cleaner 
དྭངས་ཏོག་ཏོ། adj. clear, purely 
དྭངས་སྣུམ། noun petrol 
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དྭངས་འཕྲོས་འཕྲོས། adj. vivid, 
unequivocal, unambiguous, 
pure, limpid, clear, distinct 
དྭངས་འཕྲོས་འཕྲོས་སོྟན་པ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) ooze  
དྭངས་འཕྲོས་འཕྲོས་མ་སབ་པ། adj. 

mysterious 
དྭངས་འཕྲོས་འཕྲོས་མེད་པ། adj. 

vague 
དྭངས་བྱེམ། noun spot, pimple, 
acne 
དྭངས་བྱེམ་ཁ་གནག noun acne 
དྭངས་བྱེམ་གང་གངམ། noun spotty, 
pimply 
དྭངས་ཟས། noun pickle, starter, 
entrée, appetizer 
དྭངས་ཤེལ། noun lens  
དྭངས་སང་ས། adj.  ཧིང་སང་ས། 
clear, complete 
དྭངས་གསལ། noun clear, 
pellucid, transparent 
དྭངས་གསལ་ཅན། adj. crystal 
clear, transparent 
དྭངས་གསལ་ཐོག adv. outright 
དྭངས་གསལ་རྡོ། noun quartz 
དྭངས་གསལ་མེནམ། adj. opaque  
དྭངས་གསལ་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) crystallize  

དྭངས་ཧེང༌། adj. clarity, 
definition 
དྭངས་ལྷག་སྟོན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) nibble  
དྭངས་ལྷག་མེད་པ། adj. half-
hearted 
དྭངས་ལྷག་མེདཔ་འགྱོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) outgrow 
དྭཝ། noun cocoyam, wild taro  
དྭཝ་བུཚ། noun orphan 
དྲ། verb (fut., prs., pst., imp.) 

snip 
དྲ་སྐད། noun snip 
དྲ་ཁ། noun slit, saw, cut, snip 
དྲ་ཁང་། noun sawmill  
དྲ་དུམ། noun chunk, clipping, 
cut out, off cut, scrap, shred, 
sliver, parings, piece, slice, bit 
དྲ་དུམ་མཐུད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) piece 
དྲ་དུམ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) shred 
དྲག adv. better 
དྲག་སྐད། noun shout 
དྲག་སྐྱེད་མེདཔ། adj. stubborn 
དྲག་སྐྱོན་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) savage 
དྲག་བསྐྱེད་པ། verb (fut., pst.) prs. 

སྐྱེད། imp སྐྱེད། anger, 
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expression of frustration, 
warpath, brusque, snappy, spit, 
snap, snarl 
དྲག་ཁག noun armed force, 
force 
དྲག་འགྱུར། noun turbulence 
དྲག་རྒོལ། noun aggression, 
attack, mutiny, aggressive 
དྲག་རྒོལ་ཅན། adj. aggressive 
དྲག་རྒོལ་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) attack, mutiny, 
aggress 
དྲག་རྒོལ་འབད་མི། noun aggressor 
དྲག་བཅོམ། noun strike, ram-
raiding 
དྲག་བཅོས་སན་ཁང༌། noun theatre 
དྲག་ཆར། noun downpour 
དྲག་ཆར་འབབ་པ། verb (fut., prs.) 

pst. བབས། pour 
དྲག་ཆས། noun military 
uniforms, arms, weapons 
དྲག་གཏུམ། noun ferocity 
དྲག་བཏུབཔ། adj. curable 
དྲག་སོྟབས་དྲག་ཤོས། adj. outgun 
དྲག་བསྟོད། noun 1 snobbery, 
sycophancy (ངོ་བསོྟད།) 
2  compliment, tribute (ཆེད་
བསོྟད།) 

དྲག་བསྟོད་ཅན། adj. snobbish, 
sycophant 
དྲག་བསྟོད་ཞན་སད། noun snob  
དྲག་ཐབས། noun cure 
དྲག་ཐབས་མེདཔ། adj. incurable 
དྲག་ཐོག་བཀའ་རྒྱ། noun dictate 
དྲག་ཐོག་འཁྱིད་འགྱོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) march 
དྲག་ཐོག་ངོ་རྒོལ། noun militant 
protest 
དྲག་ཐོག་འདོད་སོད། noun 

masochism 
དྲག་ཐོག་འདོད་སོད་པ། noun 

masochist 
དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང༌། noun 

terrorism 
དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་པ། noun 

terrorist 
དྲག་ཐོག་མིན་པ། adj. non-
violence  
དྲག་དྲག excl. good! well done!  
དྲག་དྲགམ། noun  སྐུ་དྲག 
high-class, well born 
དྲག་མདོག noun style 
དྲག་མདོག་བསྒྱུར་བ། verb (fut., 

pst.) prs. སྒྱུར། imp སྒྱུར། 
ostentatious 
དྲག་འདོད་ཆེ་བ། adj. oversell 
དྲག་རྡུང༌། noun bash, bashing 
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དྲག་སྡེ། noun armed force, army, 
military 
དྲག་གནོན། noun onslaught, 
suppression, repression, 
crackdown 
དྲག་གནོན་དབང་བཙོང༌། noun 

terrorism 
དྲག་གནོན་དབང་བཙོང་པ། noun 

terrorist 
དྲག་གནོན་འབད་མི། noun 

suppressor 
དྲག་པ། verb (fut., prs., pst.) 

1 better, cure, heal, mend, pick 
up, recover, get well (ནད་གསོ་
བ།) 2  better off, superior, beat 
(བཟང་བ།) opp ཞན་པ། 
དྲག་པ་་སྐྱོང་བཞག་ཅན། adj. 

sycophant 
དྲག་པ་་མཐར་སོན། noun record 
དྲག་པོ། adj.  ཞི་བ། 
1 militaristic, martial (དམག་
འབྲེལ།) 2  fierce, wrathful, 
burning, drastic, ferocious, 
fervent, furious, intense (ཁྲོ་བ།) 
དྲག་པོའི་ཁྲིམས། noun martial law 
དྲག་པོའི་ཁྲིམས་ཁང༌། noun court 
martial 
དྲག་པོའི་འགག་པ། noun military 
police 

དྲག་པོའི་འགོ་དཔོན། noun military 
official 
དྲག་པོའི་ངོ་ལོགཔ། noun army 
mutiny 
དྲག་པོའི་བདག་སྐྱོང་། noun military 
administration 
དྲག་པོའི་གནམ་ཐང༌། noun air-
base, airdrome 
དྲག་པོའི་བང་ཕྱད། noun hostile  
དྲག་པོའི་དབང་གཞུང༌། noun martial 
law 
དྲག་པོའི་དམག་ཐབས། noun 

military strategy 
དྲག་པོའི་དམག་སྡེ། noun armed 
forces 
དྲག་པོའི་དམག་མི། noun army 
དྲག་པོའི་དམག་ལས། noun army, 
military operation 
དྲག་པོའི་སན་ཁང་། noun army 
hospital 
དྲག་པོའི་གཙོ་ཁང་། noun army 
headquarters 
དྲག་པོའི་ཚོགས་སྡེ། noun military 
council 
དྲག་པོའི་འཛིན་སྐྱོང་། noun military 
management 
དྲག་པོའི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ། noun 

armoury 
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དྲག་པོའི་ལས་གཡོག noun military 
service 
དྲག་པོའི་སྲིད་གཞུང༌། noun  

དྲག་གཞུང༌། junta, military rule  
དྲག་སོད། noun operation, 
aggressive, operational 
དྲག་སོད་འཐབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) operate 
དྲག་འཕུལ། noun shove 
དྲག་དབངས། noun jazz  
དྲག་འབྲེལ། noun well-connected 
དྲག་སོྦྱང་ལྟེ་བ། noun army 
training centre 
དྲག་དམག noun military force 
དྲག་་ལ། noun 1 wrathful power 
(ཁྲོ་ཤུགས།) 2  martial skills 
(དམག་་ལ།) 
དྲག་རྩུབ། noun rugged 
དྲག་རྩུབ་ཅན། adj. militant 
དྲག་ཚིག noun expletive 
དྲག་ཚུགས་པ། adj. mendable 
དྲག་མཚོན། noun warhead, 
zapper 
དྲག་ཞན། noun  མཐོ་དམན། 
rich and poor, powerful and 
weak, high and low 
དྲག་ཞན་དབྱེ་རྟགས། noun rating 
དྲག་གཞས། noun rock music 

དྲག་འོད་སྐྱེད་འཕྲུལ། noun laser  
དྲག་འོད་པར་འཕྲུལ། noun laser 
printer  
དྲག་གཡོག་དུས་ཡུན། noun 

military service 
དྲག་རིམ། noun class, lord, nob, 
superlative, peerage, noble, 
select, elite 
དྲག་རིམ་དེད་གཡོག noun 

chauffeur 
དྲག་རིམ་སོད་ལུགས། noun elitism 
དྲག་ལས། noun destructive 
activity  
དྲག་ཤུགས། noun 1 military 
power (དམག་སྟོབས།) 
2  forcible, forcibly (བཙན་
དབང་།) 
དྲག་ཤུལ་རིང་ལུགས་བཀག་ཐབས། 
noun counter-terrorism 
དྲག་ཤོས། adj. A, best, choice, 
leading, leading light, optimal, 
optimum, seed, top, prime, 
pick, ultimate, cream, leader, 
master, seeded, star (བཟང་ཤོས།) 
noun title of senior officials 
with red scarf (གཉིས་སྐལམ།)  
དྲག་ཤོས་ཐོན་ཐོནམ། noun seeded  
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དྲག་ཤོས་ཐོན་པ། verb (pst., imp.) 

fut. འཐོན། prs. འཐོན། top-rated, 
top 
དྲག་ཤོས་བསལ་བ། verb (fut., pst., 

imp.) prs. སེལ། seed 
དྲག་སེམས། noun lofty 
དྲག་སེར། noun hailstorm 
དྲག་གསད། noun massacre, 
holocaust 
དྲག་ལྷག noun overemphasis 
དྲགཔ་སྦེ། adv. better, more 
དྲགཔ་སྦེ་བརྩི་བ། verb (fut.) prs. རྩི།  

pst. བརྩིས། imp རྩིས། lord  
དྲགཔ་སྦེ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) better 
དྲགས། adj. too much, very 
much 
དྲགས་ཐལ། noun overkill, 
overdo, overexpose, 
overemphasise 
དྲགས་དྲགསཔ། adj. undue, 
obscene, excessive 
དྲང་ཁ་བཤད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) prove, factual 
statement 
དྲང་ཁྲིམས། noun justice, law 
དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ། noun judiciary  
དྲང་སྙོམས། noun fair, impartial, 
fairness 

དྲང་སྙོམས་མེད་པ། adj. 

uncharitable, unfair, uncalled 
for 
དྲང་ཐིག noun rectilinear 
དྲང་དོན། noun  ངེས་དོན། 
conventional meaning 
དྲང་བདེན། noun equity, fairness, 
honesty, impartiality, integrity, 
justice, probity, just, fairly, 
honest, truthful, factual, 
judicious 
དྲང་བདེན་གྱི་བསམ་པ། noun  

དྲང་སེམས། sincerity, good faith, 
heartfelt, right thought, 
righteous 
དྲང་བདེན་ཅན། adj. judicious, 
righteous 
དྲང་བདེན་མིན་པ། adj. injustice, 
iniquitous 
དྲང་བདེན་མེད་པ། adj. 

unwarranted 
དྲང་བདེན་རིང་ལུགས། noun 

utilitarianism 
དྲང་བདེན་རིང་ལུགས་པ། noun 

utilitarian 
དྲང་པོ། adj. 1 honest, ingenuous, 
integrity, just, openness, 
scrupulous, sincere, square 
deal, truth, right, genuine, 
fairly, factual, justly, sincerely, 
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truly, clean, decent (བསམ་སོད།) 
2  straight, plain, rectilinear (ཅ་
ལ།) 
དྲང་པོ་དྲང་བཤད། noun upfront 
དྲང་པོ་མེད་པ། adj. unprincipled, 
unscrupulous 
དྲང་པོའི་རང་བཞིན། noun openness  
དྲང་དཔོན། noun judge, juror, 
magistrate, adjudicator, bench, 
magisterial  
དྲང་དཔོན་སྡེ་ཚན། noun bench, the 
magistracy 
དྲང་དཔོན་ཕོ། noun juryman  
དྲང་དཔོན་མོ། noun jurywoman  
དྲང་དཔོན་ལྷན་ཚོགས། noun jury  
དྲང་དཔོན་ལྷན་ཚོགས་འཐུས་མི། noun 

juror 
དྲང་བ། verb (fut., prs., imp.) pst. 

དྲངས། 1 beat, hit, strike, swipe, 
flail, hiding, drag, pull (རྡུང་བ།) 
2  serve (བླུག་པ།) 
དྲང་མིན། adj. iniquity, injustice 
དྲང་སྨྲ་་གཤིས་སོད། noun veracity 
དྲང་བཞགཔ། noun server, waiter, 
waitress 
དྲང་བཞགཔ་ཕོ། noun waiter 
དྲང་བཞགཔ་མོ། noun waitress 
དྲང་ཟུར། noun right angle 
དྲང་འོས། noun just, fair 

དྲང་སེམས། noun sincerity, good 
faith, heartfelt, right thought, 
righteous 
དྲང་སྲོང༌། noun saint, sage, holy 
man, hermit 
དྲན་བཀུག noun attention 
དྲན་སྐུལ། noun  དྲན་གསོ། 
notification, reminder, 
reminder notice, remind, alert, 
notify, calling attention 
དྲན་སྐུལ་པ། noun reminder 
དྲན་སྐུལ་འབད་མི། noun reminder 
དྲན་སྐུལ་མེད་པ། adj. unheralded 
དྲན་འཁོར། noun reflection 
དྲན་ཆས། noun keepsake, 
souvenir 
དྲན་ཆུང་། noun forgetful 
དྲན་ཉམས། noun amnesia, 
numbness, loss of memory, 
gaga, senile, hypnotize 
དྲན་ཉམས་སན། noun chloroform, 
epidural 
དྲན་ཉམས་སན་བཅོས། noun 

anaesthesia 
དྲན་གཏད། noun attention, mind, 
mark 
དྲན་གཏད་བཅུག་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) ostentatious 
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དྲན་བཏནོ། noun attention, 
caution 
དྲན་བཏནོ་བ་་བ། verb (fut., pst., 

imp.) prs. ་། pore 
དྲན་བཏནོ་གཟུང་བ། verb (fut., prs.) 

pst. བཟུང་། imp ཟུངས། nurse  
དྲན་རྟེན། noun keepsake, 
memento, memorial, souvenir, 
trophy, remembrance, 
monument 
དྲན་རྟེན་མཆོད་རྟེན། noun cenotaph 
དྲན་རྟེན་རོྡ་རིང༌། noun obelisk  
དྲན་ཐོ། noun checklist, memo, 
memorandum, record 
དྲན་ཐོ་བཀོད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) note, record  
དྲན་འཐོར། noun concussion 
དྲན་དེབ། noun pocketbook 
དྲན་འདོད། noun yearning 
དྲན་སྣང་མེད་པ། adj. oblivious  
དྲན་པ། noun care, maturity, 
memory, mind, notice, scent, 
consciousness, sense, 
desperate (དྲན་ཤེས།) verb (fut., 

prs., pst., imp.) remembrance, 
recollection, evoke, flood, hit, 
think, pine, recall, recollect 
(ཚོར་ནི།) 

དྲན་པ་བསྐྱར་གསོ། noun 

resuscitation 
དྲན་པ་འཁོར་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) reflect 
དྲན་པ་ཅན། adj. attentive, 
compos mentis 
དྲན་པ་ཉམས་ཉམསཔ། noun 

fuddled 
དྲན་པ་བཏོན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) serious, carefully, 
beware, concentrate, note, 
thorough 
དྲན་པ་བཏོན་མི། noun attentive 
དྲན་པ་རྣོ་བ། adj. sharpen 
དྲན་པ་མེད་པ། adj. forgetful, 
unconsciousness, insensibility, 
insensible, hypnosis, faint, 
coma, anaesthesia, hypnotic 
དྲན་པ་རྩེ་གཅིག་པ། noun 

concentration 
དྲན་པ་ཚ་དྲགས། adj. careful, 
nimble, observant, quick, 
receptive 
དྲན་པ་ཚ་བ། adj. sharpen, vivid 
དྲན་པ་ཡེང་པ། verb (fut., prs.) pst. 

ཡེངས། inattentive 
དྲན་པ་ཡོདཔ། adj. conscious, 
compos mentis 
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དྲན་པ་ལོག་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) resuscitate 
དྲན་པ་སར་ཚོར། noun recapture 
དྲན་པ་སར་ལོག noun 

resuscitation 
དྲན་པ་སོང་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) reminiscent 
དྲན་པ་གསལ་ཏོག་ཏོ། adj. fully 
conscious, sane 
དྲན་པ་གསལ་བ། verb (fut., prs., 

pst.) recapture, lucid 
དྲན་པ་གསོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) recapture, 
resuscitate 
དྲན་བང༌། noun tablet, plaque 
དྲན་མི་དགོ་པ། adj. unmemorable 
དྲན་མེད། noun forgetful, 
unconsciousness, insensibility, 
hypnosis, faint, coma, 
anaesthesia, hypnotic 
དྲན་མེད་འགྱོ་བཅུག་པ། adj. 

hypnotism  
དྲན་མེད་འགྱོ་བཅུག་མི། noun 

hypnotist  
དྲན་མེད་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) swoon, faint, 
unconscious 
དྲན་མེད་བརྒྱལ་བཅུག་པ། verb 

numb  

དྲན་མེད་བརྒྱལ་བ། verb (fut., prs., 

pst.)  དྲནམ་གཏོར་བ། 
unconsciousness, pass out, 
swoon, faint, unconscious, 
comatose, faintness 
དྲན་མེད་ཐོག adv. unconsciously 
དྲན་མེད་བརྡབ་གཏང་བ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. བཏང་། stun 
དྲན་མེད་སན། noun anaesthetic, 
tranquillizer, ether, hypnotic 
དྲན་མེད་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) tranquillize 
དྲན་་ོམ། noun a poem written in 
remembrance of somebody or 
something  
དྲན་ཚུགས་པ། adj. observable 
དྲན་ཚོར། noun sensitivity, 
sensation, memory, evocation, 
conscious, sense 
དྲན་ཚོར་ཉམས་པ། verb (fut., prs., 

pst.) numbly  
དྲན་ཚོར་དྲག་པོ། adj. overwhelm 
དྲན་ཚོར་རྣོན་པོ། adj. keen 
དྲན་ཚོར་མེད་པ། adj. numb, 
oblivious, cold, unconscious, 
insensitive 
དྲན་ཚོར་མེདཔ་འགྱོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) numb  
དྲན་ཚོར་ཡོད་པ། adj. awake 
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དྲན་མཚམས། noun vantage point 
དྲན་མཛོད། noun cache 
དྲན་འཛིན། noun compos mentis 
དྲན་གཡེང། noun inattentive 
དྲན་གཡེང་གནས་སྐབས། noun 

trance 
དྲན་རིག noun mind 
དྲན་ཤུགས། noun memory 
དྲན་ཤུགས་གདུང་བ། verb (fut., 

prs.) pst. གདུངས། imp གདུངས། 
pine 
དྲན་ཤེས། noun reminiscence, 
memory, consciousness, 
conscience, close, alert, 
mental, mind 
དྲན་ཤེས་བཀུག་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) engage 
དྲན ་ཤེས་སྒོ་ལས། adv. consciously 
དྲན་ཤེས་ཅན། adj. alert, mindful, 
scrupulous, sensible 
དྲན་ཤེས་ཉམས་པ། verb (fut., prs., 

pst.) nervous breakdown  
དྲན་ཤེས་ཐོག་བ་་བ། verb (fut., 

pst., imp.) prs. ་། pore 
དྲན་ཤེས་ལྡན་པ། adj. conscious, 
well advised 
དྲན་ཤེས་དམན་པ། adj. retarded 
དྲན་ཤེས་ཡོད་མི། noun conscious 
དྲན་སེམས། noun care 

དྲན་གསལ། noun lucidity  
དྲན་གསོ། noun  དྲན་སྐུལ། 
1 memo, nota bene, reminder, 
remark (ཟིན་ཐོ།) 2  recapture, 
recollection, retention, 
reminiscence, remembrance 
(དཔྱད་རིག) 
དྲན་གསོ་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) prompt, remind 
དྲན་གསོ་འབད་མི། noun prompter, 
reminder 
དྲན་གསོའི་སོབ་སྦྱོང༌། noun 

refresher course 
དྲན་གསོས་སན་བཅོས། noun 

hypnotherapy  
དྲན་ལོྷང༌། noun echo 
དྲནམ་ཁུག་ཁུགཔ། noun matured 
དྲནམ་གཏོར་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.)  དྲན་མེད་བརྒྱལ་བ། 
unconsciousness, startle, 
startling 
དྲནམ་བཏགས་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) mature 
དྲནམ་བཏོན། verb (fut., prs., pst., 

imp.) alert, compose, mind, 
composed, meticulous, 
thoughtful, attentiveness, 
alertness 
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དྲནམ་བཏོན་དགོ་པ། adj. delicate, 
noteworthy, notable, sensitive 
དྲནམ་བཏོན་བཅུག་པ། verb jolt  
དྲནམ་བཏོན་བ་་བ། verb (fut., 

pst., imp.) prs. ་། consider, 
pore 
དྲནམ་མ་བཏནོ་པ། adj. inattention, 
careless, incautious, slipshod, 
sloppy, unmindful 
དྲནམ་མ་བཏནོ་མི། noun dreamer 
དྲནམ་མ་ཚོར་བ། adj. 

unconsciously 
དྲནམ་མི་གསལ་བ། adj. fuddled 
དྲནམ་མེདཔ། adj. senseless 
དྲནམ་གསོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) reminiscent 
དྲནམ་ལྷོང་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) evoke 
དྲི། noun smell, odour 
དྲི་ཁྱི། noun bloodhound 
དྲི་འགག noun constipation 
དྲི་ངད། noun fragrance 
དྲི་ངད་ཅན། adj. fragrant 
དྲི་ངན། noun  དྲི་བཟང༌། acrid, 
fusty, malodorous, smell, 
stench, stink, pong, reek, rank, 
foul 
དྲི་ངར་སྲོག་རླུང། noun ozone 
དྲི་མངར། noun aroma 

དྲི་མངར་སང་ས། adj. aromatic 
དྲི་ཅན་རས་ཆུ། noun ammonia 
དྲི་ཅན་རས་རླངས། noun ammonia 
དྲི་ཆབ། noun perfume, scented 
water  
དྲི་ཆུ། noun  གསང་ཆབ། urine  
དྲི་རྟགས། noun question mark, 
query 
དྲི་ཐུལ། noun whiff 
དྲི་ཐོ། noun questionnaire 
དྲི་ལྡན། adj. odorous  
དྲི་ནན་ཚིག noun question tag 
དྲི་སྣུམ། noun smell 
དྲི་དཔྱད་ཤ་ཁྱི། noun pointer 
དྲི་བ། noun enquiry, question, 
query 
དྲི་བ་བཀོད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) pump, question 
དྲི་བ་བཀོད་མ་ཚུགསཔ། adj. 

unchallenged 
དྲི་བ་བཀོད་མི། noun interviewer, 
questioner 
དྲི་བ་བཀོད་མི་རུང་བ། adj. 

unquestionable 
དྲི་བ་བཀོད་ས། noun interviewee 
དྲི་བ་དྲིས་ལན། noun question and 
answer, interview  
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དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) quiz, interview 
དྲི་བ་འདྲི་མི། noun questioner, 
interrogator 
དྲི་བ་དཔྱད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) interrogate, query, 
question 
དྲི་བ་ཚད་མེད ་བཀོད་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) bombard 
དྲི་བ་ལཱ་ཁག noun poser  
དྲི་བ་་དཔེ། noun model question 
དྲི་བ་་ཚིག་མཇུག noun question 
tag 
དྲི་མ། noun odour, smell 
དྲི་མ་མེད་པ། adj. immaculate, 
spotless 
དྲི་མེད། adj. impeccable, 
spotless, undefiled 
དྲི་མེད ་ཅན། adj. odourless  
དྲི་སན། noun scent, seasoning 
དྲི་སན་བཏབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) scent 
དྲི་སན་བཟོ་གྲྭ། noun perfumery 
དྲི་་ད། noun inquiry 
དྲི་ཚིག noun interrogative, 
question 
དྲི་ཚོར། noun nose, smell  
དྲི་ཚོར་རོ་ཁྱི། noun sniffer dog 

དྲི་ཚོར་ཤ་ཁྱི། noun pointer 
དྲི་ཞིབ། noun interrogation 
དྲི་ཞིབ་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) interrogate 
དྲི་ཞིམ། noun aroma, bouquet, 
fragrance, savour, scent, 
perfume, sweet 
དྲི་ཞིམ་ལྡན་པ། adj. scented 
དྲི་ཞིམ་སན་ཆུ། noun perfume 
དྲི་ཟ། noun Gandharva, a spirit  
དྲི་ཟ་མོ། noun little people  
དྲི་ཟ་་བུ་མོ། noun fairy, pixie 
དྲི་ཟ་་ཡུལ། noun fairyland 
དྲི་ཟ་་ལྷ་མོ། noun peri 
དྲི་བཟང༌། noun 1 scent, aroma, 
fragrance (དྲིམ་ལེགས་ཤོམ།)  
དྲི་ངན། 2  saffron (གུར་ཀུམ།) 
དྲི་བཟང་བཏབ་བཏབཔ། adj. scented 
དྲི་བཟང་བཏབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) scent 
དྲི་རོ་ངར་དྲགས། adj. tang 
དྲི་ཤོག noun paper, 
questionnaire 
དྲི་སངས། noun deodorant 
དྲི་གསུར། noun waft 
དྲི་བསུང༌། noun fragrance, 
perfume, whiff 
དྲི་བསུང་སྔོ་སན། noun nard  
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དྲི་བསུང་ཅན། adj. fragrant 
དྲི་ཧུམ། noun sniff 
དྲིན། noun  བཀའ་དྲིན།  
སྐུ་དྲིན། བཀའ་དྲིན། debt, 
kindness, favour 
དྲིན་ཅན། adj.  དྲིན་ལྡན། 
gracious, kind, benevolent 
དྲིན་མ་བསམས་པ། adj. 

ingratitude, ungrateful 
དྲིན་མེདཔ། adj. under no 
obligation 
དྲིན་གཟོ། noun repay kindness, 
gratitude, grateful  
དྲིན་ལན། noun gratitude, return 
kindness  
དྲིན་ལན་ལོག་འཇལ། noun 

ingratitude 
དྲིན་བསམ། noun indebted, owe 
དྲིན་བསམ་མ་ཤེས་པ། adj. 

ungrateful 
དྲིམ། noun whiff, smell, odour 
དྲིམ་ཁམས་ལོག་སི་སི། adj. 

malodorous 
དྲིམ་ངར་དྲགས། adj. tangerine 
དྲིམ་མངར་སང་ས། adj. aromatic, 
fragrant 
དྲིམ་བཏགས་བཏགསཔ། adj. stale 
དྲིམ་གདུག་ཁེག་ཁེ། noun reek, 
pungent, stench, acrid, rank 

དྲིམ་གདུག་དྲགས། adj. pungent, 
stench, acrid, rank 
དྲིམ་བདུག་པ། verb (fut., prs.) pst. 

བདུགས། imp བདུགས།  དྲིམ་
ཧུམ་པ། inhale smell 
དྲིམ་མནམ་པ། verb (fut., prs., 

pst.)  དྲིམ་ཚོར་བ། stink, 
smell 
དྲིམ་མེད་པ། adj. odourless  
དྲིམ་ཚོར་བ། verb (fut., prs., pst.) 

 དྲིམ་མནམ་པ། scent, smell 
དྲིམ་ཞིམ་ཏངོ་ཏོ། adj. scented, 
fragrant, aromatic 
དྲིམ་ཡོད་པ། adj. odorous  
དྲིམ་ལོག་སོད། noun solvent abuse 
དྲིམ་ཧུ་ཧུ། adj. smelly 
དྲིམ་ཧུམ་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.)  དྲིམ་བདུག་པ། scent, 
snuffle, snuff, sniff, smell 
དྲིལ་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) hem  
དྲིལ་སྐད། noun ring, peal, ding-
dong 
དྲིལ་སྒོར། noun coil, roll 
དྲིལ་སྒྲ། noun ring, peal, toll, 
ding-dong, chime 
དྲིལ་སྒྲ་བསྒྲག་པ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བསྒྲགས། chime, toll, 
peal 
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དྲིལ་བརྒྱང་། verb (fut., prs., imp.) 

pst. བརྒྱངས། unfold  
དྲིལ་བསྒྲགས། noun publicity, 
promulgate 
དྲིལ་ལྕེ། noun clapper 
དྲིལ་རྟ། noun bell-push 
དྲིལ་དུམ། noun spool 
དྲིལ་གདན། noun cushion for 
ritual bell 
དྲིལ་བརྡ། noun alarm, chime 
དྲིལ་བུ། noun  ཕྱག་དྲིལ། bell, 
ritual bell 
དྲིལ་བུ་མེ་ཏོག noun tulip 
དྲིལ་བུ་གསིལ་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བསིལ། ring, peal, 
jingle, toll 
དྲིལ་རིལ། noun spool 
དྲིལ་ཤུབས། noun bell-case 
དྲིས་ལན། noun reply 
དྲིས་ལན་དཔེ། noun model 
answer 
དྲིས་ལན་འབྲི་བ། verb (prs.) fut. བྲི།  

pst. བྲིས། imp བྲིས། reply 
དྲིས་ལན་མེད་པ། adj. 

unanswerable 
དྲུ་གོ། noun  སྒྲིལ་སྒོང། thread 
roll, thread ball 
དྲུག num. six 

དྲུག་ཅུ། num. sixty 
དྲུག་ཅུ་པ། num. sixtieth  
དྲུག་ཅུ་་དུས་སོྟན། noun 

diamond jubilee 
དྲུག་གཉིས་མ། noun dozen 
དྲུག་པ། num. sixth  
དྲུང་ཁག noun sub-district 
དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན། noun sub-
district court  
དྲུང་ཁྲིམས། noun sub-magistrate, 
sub-district judge 
དྲུང་ཆེན། noun secretary 
དྲུང་ཆེན ་ཡིག་ཚང༌། noun secretariat 
དྲུང་དུ། adv. in front of, before 
དྲུང་པ། noun head of sub-
district, sub-district officer 
དྲུང་འཚོ། noun physician, 
medico, doctor 
དྲུང་འཚོ་བརྫུས་མ། noun quack 
དྲུང་འཚོའི་འཛིནམ། noun forceps 
དྲུང་ཡིག noun clerk, secretary 
དྲེག་པ། noun smear, grime, filth, 
dirtiness, dirt, stain 
དྲེག་པ་བཀང་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) dirty 
དྲེག་པ་ཁོག་ཁོ། adj. dingy, dirty, 
filthy, grimy, grubby, unclean 
དྲེག་པ་མེདཔ། adj. spotless 
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དྲེག་རེག noun stain 
དྲེགས་པ། noun pride 
དྲེགས་མ་ཚུགས་པ། adv. 

unbearable, kill 
དྲེགས་ཚུགས་པ། verb (fut., prs., 

pst.) stand, cope 
དྲེལ། noun mule 
དྲེལཔ། noun groom, one who 
takes care of horses 
དྲོ། verb (fut., prs., pst.)  
གྱང༌། warm, warmth, tropical 
དྲོ་སྐར། noun morning star 
དྲོ་བཅར། verb (pst.) fut. གཅར། 
prs. གཅར། imp གཅར། snuggle 
དྲོ་ཇ། noun morning tea 
དྲོ་ཏོག་ཏོ། adj.  བསིལ་ཏོང་ཏོ། 
warm, heated 
དྲོ་པ། adv. morning 
དྲོ་པ་བདེ་ལེགས། excl. 

good morning 
དྲོ་པ་ཧ་སག noun small hours 
དྲོ་ཚོགས། noun morning 
assembly 
དྲོ་མཛར། noun  མཛརཝ། 
breakfast 
དྲོ་ལཱ། noun morning work 
དྲོད། noun warmth, hotness, hot, 
heat, thermal 

དྲོད་བཀག noun heat-resistant  
དྲོད་སྐྱེད། noun heating, heater  
དྲོད་སྐྱེད་ལྕགས་སྒམ། noun radiator 
དྲོད་སྐྱེད་ལུས་སྦྱོང་། noun limber  
དྲོད་ཁྱིམ། noun hothouse  
དྲོད་འཁོར། noun blow heater 
དྲོད་གྱང་། verb (fut., prs., pst.) 

cool 
དྲོད་སྒྲོམ། noun incubator 
དྲོད་བརྒྱལ། noun heatstroke  
དྲོད་ཅན། adj. piping hot, 
thermal, sweltering, scorching, 
scalding 
དྲོད་ཆེ་དྲགས། adj. overheated 
དྲོད་འཇམ། adj. lukewarm  
དྲོད་བཏགས། noun heat, warm-up  
དྲོད་བཏགས་གློག་ལྕགས། noun 

immersion heater 
དྲོད་བཏགས་རྒྱ་རྫི། noun geyser 
དྲོད་བཏགས་སྒྲིང་བཟོ། noun 

vulcanized 
དྲོད་བཏགས་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) sweat, heat, warm 
དྲོད་སྟོབས་བསྐྱེད་པ། verb (fut., 

pst.) prs. སྐྱེད། imp སྐྱེད། 
vulcanized 
དྲོད་ཐབ། noun stove, furnace 
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དྲོད་ཐབ་ཐོག་སྟེགས། noun 

mantelpiece 
དྲོད་ཐུབ། adj. heat-resistant, 
heatproof  
དྲོད་དུང༌། noun radiator 
དྲོད་དོར། noun long johns  
དྲོད་ནུས། noun calorie 
དྲོད་སྤེལ། noun central heating 
དྲོད་སྤེལ་རིམ་ལུགས། noun central 
heating 
དྲོད་ཕད། noun hot-water bag  
དྲོད་ཕོག noun heat  
དྲོད་འཕོ། noun convection 
དྲོད་བུམ། noun geyser 
དྲོད་བྱིན་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) radiate 
དྲོད་འབར། noun fever 
དྲོད་འབར་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.)  དྲོད་འབར་ལང་བ། 
fevered, feverish 
དྲོད་འབར་ལང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. ལངས།  དྲོད་འབར་
རྐྱབ་པ། fevered, feverish 
དྲོད་སམ་སོམ། adj. lukewarm  
དྲོད་མ་བཏགས་པ། adj. unheated 
དྲོད་མེད་པ། adj. unheated 
དྲོད་དམ་་ཀླད་ཀོར། noun absolute 
zero 

དྲོད་ཚ་དྲགས། adj. sultry, 
overheat 
དྲོད་ཚད། noun degree, 
temperature 
དྲོད་ར། noun heater, geyser 
དྲོད་ཟོམ། noun  ཆུ་ཚན་རྒྱ་རྫི། 
geyser 
དྲོད་འོད་འཕྲོས་པ། verb (fut., prs., 

pst.) incandescent 
དྲོད་འོད་གསལ་བ། verb (fut., prs., 

pst.) radiant 
དྲོད་རླབས། noun heat wave  
དྲོད་ལེབ། noun hotplate  
དྲོད་ཤུགས། noun temperature 
དྲོད་ཤུགས་འཇལ་ཚད། noun Kelvin 
དྲོད་ལྷམ། noun moon boot 
དྲོན་གོང་། noun cooked dough 
དྲྲྭ། noun net 
དྲྲྭ་རྐྱབ་ཉ་གཟུང་། verb (fut., prs.) 

pst. བཟུང་། imp ཟུངས། trawl 
དྲྲྭ་ཁྱིམ། noun cage 
དྲྲྭ་ཁྲི། noun hammock 
དྲྲྭ་ཐིག noun criss-cross 
དྲྲྭ་བ། noun lattice, web  
དྲྲྭ་བ་སོམ། noun trawl 
དྲྲྭ་མིག noun gauze, grating, 
grid, lattice, mesh, net, netting 
དྲྲྭ་མིག་སྒོ། noun screen 
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དྲྲྭ་མིག་སྒྲོམ། noun hutch  
དྲྲྭ་མིག་ཅན། adj. criss-cross, 
gauzy, grid, lace, lacy, netting 
དྲྲྭ་མིག་ཡོལ་ལི། noun net curtain  
དྲྲྭ་ཚང༌། noun 1 cage (དྲྲྭ་མིག་གི་
ཁྱིམ།) 2  basket (དྲྲྭ་རིལ་བཙུགས་
ས།) 
དྲྲྭ་ཚང་ནང་བཞག་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) cage 
དྲྲྭ་གཡོག noun racket, racquet 
དྲྲྭ་རིལ། noun basketball  
དྲྲྭ་རིལ་བཙུགས་ཧོད། noun basket 
དྲྲྭ་རིལ་རྩེད་ར། noun basketball 
court 
དྲྲྭ་རིལ་རྩེདམོ། noun basketball 
དྲྲྭཝ། noun net, mesh, fish net  
དྲྲྭཝ་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) net  
དྲྲྭཝ་ནང་བཙུགས་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) net  
དག verb (pst.) fut. འདག 

prs. འདག cleanse, clean, pure, 
sanctity 
དག་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) leach  
དག་བཅོས། noun amendment, 
correction, rectification, 
revision, right, emendation 

དག་བཅོས་མ་འབད་བ། adj. 

unrectified 
དག་ཏོག་ཏོ། adj. clear, correct 
དག་ཏོག་ཏོ་མེད་པ། adj. 

unscientific, uninviting 
དག་ཏོག་ཏོ་སབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) enunciate 
དག་སྣང་། noun 1 clear 
perception, vision, visionary 
(ཉམས་སྣང་།) 2  interest (སོ་བ།) 
དག་སྣང་ཆུང་བ། adj. chilly 
དག་སྣང་ཆེ་ཏོག་ཏོ། adj. nicely  
དག་སྣང་མེད་པ། adj. 

lackadaisical, cold, 
inhospitable 
དག་པ་ཅིག adj. couple, few, 
several, some 
དག་པ་་ཞིང་ཁམས། noun  

དག་པ་་ཞིང་། the promised land, 
pure land 
དག་དཔྱད་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) correct 
དག་ཡིག noun orthography, 
dictionary 
དག་ཡིག་བ་མ་མི། noun 

orthographer 
དག་སེལ། noun clarification, 
vindication, excuse 
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དག་སེལ་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) clarify 
དག་ཧེང༌། adj. clarity 
དང། conj. and, versus, with, 
cum 
དང་དུ་ལེན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) embrace 
དང་འདོད། noun eagerness, 
enthusiasm, freak, inclination, 
interest, eager, voluntary 
དང་འདོད་བསྐྱེད་བཅུག་པ། verb 

kindle, foster 
དང་འདོད་བསྐྱེད་པ། verb (fut., pst.) 

prs. སྐྱེད། imp སྐྱེད། interest, 
kindle, whet 
དང་འདོད་ཅན། adj. devotee, 
enthusiastic, forward looking, 
fan, keen, interested 
དང་འདོད་ཆེ་དྲགས། adj. alacrity 
དང་འདོད་སོམ། adj. appetite, 
enthusiastically 
དང་འདོད་མེད་པ། adj. inertia, 
uninteresting, vague, 
uninterested 
དང་འདདོ་ཡོད་མི། noun enthusiast 
དང་པ། num. first, first hand, 
proto- 
དང་པ་ར། adv. firstly, first of all, 
in the first place 

དང་པམ། adj. foremost 
དང་པར་དུ། adv. in the first place 
དང་པར་་མོ་མི། noun pioneer 
དང་པོ། noun Palaeolithic 
དང་ཕུ། noun antiquity, ancient, 
bygone, classical, early, 
immemorial, old, olden, old-
time, old-world, primitive, 
yesteryear, yore, long ago, 
once upon a time, primordial, 
ago 
དང་ཕུ་དིང་ཕུ། adv. yore, 
immemorial, very long ago 
དང་ཕུ་་འཁྲབ་སོྟན། noun costume 
drama 
དང་ཕུ་་གོ་མཚོན། noun 

conventional 
དང་ཕུ་་ཅ་ལ། noun antique, 
ancient objects 
དང་ཕུ་་གཏམ། noun old tale, 
legend 
དང་ཕུ་་ལོ་རྒྱུས། noun ancient 
tale, mythical 
དང་ཕུ་་སྲུང༌། noun mythology 
དང་ཕུ་་སྲུང་འབྲི་མི། noun 

mythologist 
དང་བ། adj. liking, inclination 
དང་བླངས། noun voluntarily 
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དང་ལེན། noun acceptance, 
response, action  
དང་ལེན་གྱི་སྒོ་ལས། adv. 

voluntarily 
དང་ལེན་མགྱོགས་དྲགས། adj. 

receptive 
དང་ལེན་བཏུབ་པ། verb (fut., prs., 

pst.) adoptable 
དང་ལེན་ཐོག་ལས། adv. with 
acceptance 
དང་ལེན་པ། noun volunteer 
དང་ལེན་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) adopt, move, take, 
volunteer, yield 
དང་ལེན་འབད་མི། noun adopter 
དང་ལེན་འབད་འོས་པ། adj. 

actionable 
དམ། verb (fut., prs., pst.)  
ལྷོད་པ། tight, firm, constrict, 
dictate 
དམ་ཁེག་ཁེ། adj.  དམ་དྲགས། 
tight 
དམ་ཁྱི། noun spaniel 
དམ་གྲོལ། noun release 
དམ་དགོ་པ། adj. rigorous 
དམ་ཅན། noun allegiant, 
faithful, loyal, loyalist, moral  

དམ་བཅའ། noun  ཁས་བླངས། 
oath, promise, premise, 
undertaking, vow, pledge  
དམ་བཅའ་འགལ་བ། verb (fut., 

prs., pst.) perjure, breach 
དམ་བཅའ་གནང་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) administer oath 
དམ་བཅའ་ཕུལ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) vow 
དམ་བཅའ་མི། noun promise 
དམ་བཅའ་ལེན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) promise, take the 
oath 
དམ་བཅིང༌། noun clasp 
དམ་ཆོས། noun dharma 
དམ་ཉམས། noun perjure, breach 
of pledge, disloyalty, 
treasonable  
དམ་ཉམས་ཅན། adj. traitorous 
དམ་ཉམས་པ། noun traitor 
དམ་གཉེར། noun custody 
དམ་དུམ། adj. piece 
དམ་དུམ་བསྒྲིག་པ། verb (fut.) prs. 

སྒྲིག pst. བསྒྲིགས། imp སྒྲིགས། 
piece 
དམ་དུམ་མེན། adv. not 
insignificant 
དམ་དོར། noun leggings, slacks 
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དམ་དྲགས། adj.  དམ་ཁེག་ཁེ། 
དམ་དམ། severe, strict, rigid, 
tight, cramped 
དམ་དྲགས་མིན་པ། adj. loose 
fitting  
དམ་དྲགས་མེདཔ། adj. baggy 
དམ་དམ། adj.  དམ་དྲགས། 
economy, fast, hard line, 
illiberal, stick, strict, stringent, 
tight, tough, rigidity, rigour, 
rigid, tighten, hermetically 
དམ་དམ་མེད་པ། adj. soft, lax 
དམ་དམ་འཛིན་པ། verb (fut., prs., 

pst.) tenacious, grip 
དམ་དམ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) toughen, strict 
དམ་དམ་བཤེད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) grip, tenacious 
དམ་དམ་གསང་བ། noun top secret 
དམ་དམཔ། adj. restricted 
དམ་སོད། noun restrain 
དམ་པ། adj. august, holy, 
sanctity, excellent, noble, 
sublime  
དམ་པ་་ཕ། noun godfather 
དམ་པ་་ཕ་མ། noun godparent 
དམ་པ་་བུ། noun godson 
དམ་པ་་བུམོ། noun goddaughter 
དམ་པ་་མ། noun godmother 

དམ་པ་་རང་བཞིན། noun rigidity 
དམ་པ་་སྲས་སྲསམོ། noun 

godchild 
དམ་པ་་ལྷ་ཆོས། noun  དམ་
ཆོས། sublime religion, dharma 
དམ་སྦྱིས། noun bottle, flask 
དམ་སྦྱིས་ཁབ་ཏ།ོ noun stopper 
དམ་སྦྱིས་ཕྱེ་ལྕགས། noun bottle-
opener 
དམ་བཙུགས། noun incarceration 
དམ་བཙནོ། noun solitary 
confinement, rigorous 
imprisonment 
དམ་རྩི། noun mucilage 
དམ་ཚིག noun fidelity, loyalty, 
sacred vow, commitment 
དམ་ཚིག་ཅན། adj. allegiant, 
faithful, loyalist, moral 
དམ་ཚིག་ཉམས་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) perjure, breach of 
pledge, disloyalty, treasonable 
དམ་ཚིག་བསྟེན་པ། verb (fut., pst.) 

prs. སྟེན། imp སྟེན། commit 
དམ་ཚིག་ལྡན་མི། noun loyalist  
དམ་ཚིག་དཔང་བཙུགས། noun 

pledge of faithfulness 
དམ་ཚིག་མི་བསྲུང་བ། adj. infidelity 
དམ་ཚིག་མེད་པ། adj. disloyalty, 
infidelity, errant, traitorous, 



ད 

དམ་ཚིག་གཙང་མ། 429 གདན་འདྲེན། 

 429  

disloyal, faithless, traitor, 
unfaithful 
དམ་ཚིག་གཙང་མ། noun chaste 
དམ་འཛིན། noun check, 
constriction, control, grasp, 
tenacity, regulation, remand, 
custody 
དམ་འཛིན་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) check, constrict, 
control, restrain, restrict 
དམ་འཛིན་འབད་མི། noun saver 
དམ་འཛིན་མེདཔ། adj. 

untrammelled 
དམ་འཛིན་ས་གོ། noun control 
དམ་རས། noun sacred medicinal 
substance 
དམ་ཞིབ་ཅན། adj. compact 
དམ་ཟབ། adj. deep, profound 
དམ་གཟེར། noun nut  
དམ་བཤེད། noun clutch 
དམ་ས། noun critical situation, 
tight corner 
དམ་ཧེང༌། adj. strictness, 
tightness 
གདང༌། noun rail, roost 
གདང་ཁྲི། noun stand 
གདང་སྒྲིག noun arrangement 
གདང་ཆགས། verb (fut., prs., pst.) 

roost 

གདང་མཆོང༌། noun the pole vault 
གདང་བསྣར་འགྲུལ་སྐྱོད། noun 

caravan 
གདང་འབྱེལམ། adj. unbroken 
གདང་འཛེག verb (fut., prs.) pst. 

འཛེགས། imp འཛེགས། roost 
གདང་རས། noun village 
compound 
གདངམ། noun beam 
གདངས། noun tune, tone, pitch 
གདངས་སྒྱུར། noun inflection 
གདངས་བསྒྲིག་པ། verb (fut.) prs. 

སྒྲིག pst. བསྒྲིགས། imp སྒྲིགས། 
tune 
གདངས་གཅིགམ། noun monotone 
གདངས་འཐེན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) chant 
གདངས་བྲལ། noun off-key  
གདངས་དབངས་སྒྱུར་འཕྲུལ། noun 

valve 
གདངས་དབངས་རིམ་སེང༌། noun 

swell 
གདན། noun  བཞུགས་གདན། 
carpet, mattress, cushion, mat 
གདན་ཁབ། noun tack 
གདན་ཁེབས། noun bed sheet, 
sheet 
གདན་འདྲེན། noun evocation, 
invite 
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གདན་སྦྱར། noun bedridden 
གདན་ཞུ། noun invitation 
གདན་ས། noun seat, residence 
གདམ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) choose, prefer 
གདམ་ཁ། noun alternative, 
choice, nomination, option, 
preference, pick, elective, 
possibility, selection 
གདམ་ཁ་རྐྱབ་བཏུབ་པ། adj. prefer 
གདམ་ཁ་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) choose, elect, name, 
nominate, opt, select, prefer, 
pick, vote, felicity 
གདམ་ཁ་རྐྱབ་མི། noun nominator  
གདམ་ཁ་ཅན། adj. optional, 
selective 
གདམ་ཁ་ཆེ་དྲགས། adj. choosy 
གདམ་ཁ་སྣ་མང༌། adj. multiple-
choice 
གདམ་ཁ་ཡོད་པ། adj. optional 
གདམ་ཁག noun dilemma 
གདམ་ཁ་་ལྕོགས་གྲུབ། noun taste 
གདམ་ཁ་་ཆོས་ཚན། noun option, 
elective 
གདམ་ཁ་་རྟགས། noun oblique  
གདམ་ངོ། noun nominee, 
nomination 
གདམ་རྟགས། noun slash 

གདམ་འཐུ། noun selection, name 
གདམ་དབང༌། noun option 
གདམ་མང་མགུ་འཐོམ། noun 

dilemma 
གདམ་གཞི། noun choice 
གདམ་སེལ། noun screening 
གདམ་གསད། noun cull 
གདམ་ལྷག noun scan 
གདམས་ངག noun advice, 
counsel, instruction 
གདལ་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) waft, osmosis, 
diffuse 
གདལ་སིམ། noun permeation, 
osmosis 
གདིང༌། adj. depth 
གདིང་མེད་པ། adj. shallow 
གདིང་ལས། adv. being, 
unreserved 
གདིང་ལས་ར། adv. earnestly, 
hearty 
གདུག་ཁ་སབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) hurl  
གདུག་ཁེག་ཁེ། adj. bitter, caustic 
གདུག་ཅན། adj. bestial, caustic 
གདུག་དྲགས། adj. cruel, vicious, 
bestial, noxious, virago, sick, 
evilly, harsh  
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གདུག་རྩུབ། noun cruelty, 
savagery, bestial, cruel, 
ruthless, atrocity 
གདུག་རྩུབ་ཅན། adj. brutal, brute, 
cruel, harsh, ruthless, beastly, 
vicious, savage, barbaric 
གདུག་རྩུབ་ཆེ་བ། adj. merciless 
གདུག་རྩུབ་སོ་སོད། noun 

masochism 
གདུག་རྩུབ་འབད་མི། noun cruel 
གདུག་སེམས་ཅན། adj. 

malevolent, viper 
གདུགས། noun parasol, canopy 
གདུགས་ཁྲམ། noun rib 
གདུགས་མཆོང༌། noun base 
jumping 
གདུགས་ཐོབ། noun entitlement 
for canopy 
གདུགས་རྩིབས། noun rib 
གདུང༌། noun beam, joist 
གདུང་ཁང༌། noun  སྤུར་ཁང། 
mausoleum 
གདུང་རྒྱུད། noun descent, 
ancestry, lineage 
གདུང་སྒྲོམ། noun reliquary 
གདུང་ཅནམ། adj. beamed 
གདུང་ཆོས་རྗེ། noun nobility  

གདུང་བ། noun longing, yearn, 
grief, long for, torment, 
distress 
གདུང་འབོད། noun grievance 
གདུང་འཛིན། noun descendants 
གདུང་རབས། noun line of 
descent, lineage 
གདུང་རུས། noun descent, 
ancestry, lineage 
གདུང་ཤིང༌། noun fir 
གདུང་ཤིང་ཀོང་ཙེ། noun fir cone 
གདུང་ཤུགས་དྲག་པོ། adj. 

vehement 
གདུང་སེམས། noun 1 love, 
affection (བརྩེ་གདུང་།) 
2  anxiety, concern (མ་ངན།) 
གདུང་སྲས། noun  family 
son, heir 
གདུལ་བ། noun disciple, student 
གདེང༌། noun confident 
གདེང་ཐོབ། noun self-assertive, 
aplomb 
གདེང་ལྡན། adj. vociferous 
གདེང་འཕྱར། noun swipe 
གདེང་ཡོད་པ། adj. self-assured 
གདོང༌། noun 1 face (གཟུགས་ཀྱི་ཆ་
ཤས།)  ཞལ། ཞལ་རས། 
2  visage, dial (ངོས།) 3  front 
(མདུན།)  རྒྱབ། 
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གདོང་དཀར། noun blaze, fair, 
white face 
གདོང་བཀྱག noun fairness 
གདོང་སྐོར། adj. opposite, face to 
face, across 
གདོང་སྐོར་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) go for receiving a 
guest 
གདོང་སྐྱ། noun forelock 
གདོང་ཁ། adj.  རྒྱབ་ཁ།  
སྐུ་མདུན། front, before, fore, 
forefront, foreground, forward, 
afore, ahead, forth, opposite 
གདོང་ཁ་ཐུག adj. opposite 
གདོང་ཁར་སྟོན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) produce 
གདོང་ཁར་ཐོན་འགྱོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) overhaul, 
overtake 
གདོང་ཁར་སོད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) lead  
གདོང་ཁར་འཕུལ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) propel 
གདོང་ཁར་ཡོད་མི། noun front 
runner 
གདོང་ཁར་སབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) raise 
གདོང་ཁེབས། noun  ཞལ་ཁེབས། 
apron, pinafore, veil 

གདོང་ཁྲི། noun stall 
གདོང་གི་བཀོད་པ། noun 

physiognomy 
གདོང་གི་ངོ་རིས། noun 

physiognomy 
གདོང་གི་རྣམ་འགྱུར། noun 

countenance, face 
གདོང་གི་བྱུག་སན། noun face 
cream 
གདོང་གི་སན་ཕྱེ། noun face 
powder 
གདོང་གི་བཟོ་རས། noun face pack 
གདོང་རྒོལ། noun resistance 
གདོང་སྒོ། noun front door 
གདོང་བསྒོར་བ། verb (fut., pst.) 

prs. སྒོར། 
imp སྒོར།  ཞལ་བསྒོར། face 
to face 
གདོང་ངོས། noun face 
གདོང་བཅོས། noun facial 
གདོང་གཉིསམ། adj. two-faced 
གདོང་གཉེར་སན་བཅོས། noun 

facelift 
གདོང་ཐད། noun opposite 
གདོང་ཐུག noun  ཁ་ཐུག་རྐྱབ། 
confrontation, encounter, head-
on, meet, face, run into, 
collision 
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གདོང་ཐུག་ཕྱད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) confront 
གདོང་གནགཔོ་སོྟན་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) huff  
གདོང་ཕྱེ། noun face powder 
གདོང་ཕྱོགས། noun front, 
frontage, orientation, forward, 
opposite, head, fore  
གདོང་ཕྱོགས་འགྱོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) onward  
གདོང་འབུར་སྦྱར་སྦྱརཝ། noun snout 
གདོང་དམར་རི་རི། adj. blush 
གདོང་དམརཔོ། noun flush 
གདོང་དམརཔོ་འགྱུར་བ། verb (fut., 

prs.) pst. གྱུར། colour, flame, 
blush 
གདོང་དམརཔོ་ཐལ་བ། verb (fut., 

prs., pst.) flush 
གདོང་སན། noun face cream, 
cream, cosmetics 
གདོང་བཙུགས། noun put in front 
གདོང་རྩེདཔ། noun forward 
གདོང་ཚོས་ལོག་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) to redden the face in 
anger 
གདོང་འཛུམ། noun wry 
གདོང་ཟླ། noun aid 

གདོང་བཟེད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) withstand, face, go 
forward 
གདོང་བཟོ་སན་བཅོས། noun facial 
གདོང་བཟོ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) set, facial makeup 
གདོང་ཡིག noun covering letter 
གདོང་གཡོགས། noun veil 
གདོང་རས། noun veil 
གདོང་རིངམོ། adj. sharp 
གདོང་རིས། noun frontispiece 
གདོང་ལས་ཐོན་འགྱོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) pass 
གདོང་ལེགས་བཅོས། noun facelift 
གདོང་ལེན། noun 1 welcome, 
reception (བསུ་བ།)  ཕེབས་
བསུ། 2  counter-attack, fight, 
attack (དགྲ་་ལན་འཇལ་བ།) 
3  response, reaction, 
confrontation, challenge (གདོང་
བཟེད་དགོཔ།) 
གདོང་ལེན་ཅན། adj. challenging 
གདོང་ལེན་འཇལ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) counter-attack 
གདོང་ལེན་དྲག་པོ། noun struggle, 
overreaction 
གདོང་ལེན་དྲགས་པ། adj. overreact  
གདོང་ལེན་པ། noun receiver 
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གདོང་ལེན་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) 1 welcome, greet, 
receive (བསུ་བ་འབད་བ།)  
ཕེབས་བསུ། 2  counter-attack, 
fight, attack (དགྲ་་ལན་འཇལ་བ།) 
3  confront, react, respond, 
challenge, approach, tackle 
(གདོང་བཟེད་པ།) 
གདོང་ལེན་འབད་མ་ཚུགས་པ། adj. 

unchallengeable 
གདོང་ལེན་འབད་མི། noun 

challenger 
གདོང་ལེན་མེད་པ། adj. 

unchallenged 
གདོང་ཤེལ། noun windscreen 
གདོང་ཤོག noun covering letter, 
front page, title page, recto 
གདོང་ཤོག་གནས་ཚུལ་་་ཅན། adj. 

front page 
གདོང་ཤོག་པར་རིས། noun vignette 
གདོང་ཤོར་ཤོརཝ། adj. haggard 
གདོང་གཤིས་བརྟག་དཔྱད་པ། noun 

physiognomist 
གདོང་བཤེར། noun cross-
examination 
གདོང་སེར་ཐང་ཐ། noun pasty 
གདོང་སོ། noun incisor 
གདོང་སོ་ཅན། adj. rodent 

གདོང་བསུ། noun welcome, 
reception 
གདོང་བསུ་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) welcome, 
greet, receive 
གདོང་ཨོ་ཀྲོ་བསུམ་པ། verb (fut.) 

prs. སུམ། pst. བསུམས། imp 

སུམས། frown, wrinkle 
གདོད་མ། adj. proto-  
གདོད་མ་་དུས་སྐབས། noun 

primeval 
གདོན། noun apparition, devil, 
evil, spirit, evil spirit, demon 
(འདྲེ།) verb (fut., prs., pst.) 
possessed (གནོད་པ།) 
གདོན་འདྲེ། noun evil spirit, ghost 
གདོན་ཞུགས་པ། verb (fut., prs., 

pst.) possess 
གདོབ་ཅུ། noun  ཕྱག་གདུབ། 
bangle, bracelet 
གདོལ་པ། noun fisherman, 
butcher 
གདོལ་རིགས། noun untouchable 
བདག pron.  གཞན། I, self 
བདག་སྐྱོང༌། noun administration 
བདག་སྐྱོང་ཁྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ། 
noun administrative tribunal 
བདག་སྐྱོང་ངན་པ། noun 

maladministration 
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བདག་སྐྱོང་འཐབ་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) administer 
བདག་སྐྱོང་སྡེ་རིམ། noun 

administrative cadre 
བདག་སྐྱོང་པ། noun administrator 
བདག་སྐྱོང་ཡིག་ཚང༌། noun 

secretariat 
བདག་སྐྱོང་ལོག་སོད། noun 

maladministration 
བདག་བསྐྱེད། noun self 
visualization  
བདག་འགན། noun responsibility  
བདག་སྒྲ། noun possessive 
བདག་ཅག pron. we, us 
བདག་ཉིད། pron. oneself, self 
བདག་གཉེར། noun custody, safe 
keeping, caring, jealous 
བདག་ཏུ་མ་བཟུང་བ། adj. 

unoccupied 
བདག་ཏུ་གཟུང་བ། verb (fut., prs.) 

pst. བཟུང་། imp ཟུངས། 
appropriate, own, possess 
བདག་ཏུ་གཟུང་མི། noun occupier  
བདག་ཏུ་བཟུང་བཟུངམ། adj. 

occupied  
བདག་ནོར། noun possession 
བདག་པོ། noun  ཇོ་བདག 
owner, proprietor, possessor 

བདག་པོ་མེད་པ། adj. ownerless, 
unattended, stray, unclaimed 
བདག་པོའི་གོ་གནས། noun 

proprietorship 
བདག་པོའི་གོ་འཕང༌། noun 

proprietorship 
བདག་དབང༌། noun dominion, 
ownership, right, interest, 
possession 
བདག་དབང་ཐབོ་པ། verb (pst.) fut. 

འཐོབ། prs. འཐོབ། copyright 
བདག་དབང་ཐབོ་དབང༌། noun 

patent 
བདག་དབང་སྤང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. སྤངས། disown 
བདག་དབང་འབད་མི། noun 

possessor 
བདག་དབང་བཙོང་བ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. བཙོངས། arrogate 
བདག་དབང་གཟུང་བ། verb (fut., 

prs.) pst. བཟུང། imp ཟུངས། 
patent 
བདག་དབང་གཟུང་མ་ཚུགས་པ། adj. 

unruly 
བདག་དབང་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) vest 
བདག་དབང་ཡོད་པ། adj. copyright 
བདག་དབང་ལེན་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) patent 
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བདག་དབང་ཤརོ་བ། verb (fut., 

prs., pst.) forfeit 
བདག་མེད། noun selflessness 
བདག་མེད་ཁྱིམ་ནང་སདོ་པ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) squat 
བདག་མེད་བཞག་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) neglect, 
derelict, uncared for 
བདག་མེད་ས་ཁོངས། noun no-
man’s-land  
བདག་མོ། noun proprietress 
བདག་འཛིན། noun 1 care, 
custody, keeping, 
maintenance, upbringing, 
ministering, stow (འཚོ་སྐྱོང་།) 
2  ego, egoism (ངར་འཛིན།) 
བདག་འཛིན་ཅན། adj. jealous  
བདག་འཛིན་འཐབ་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) handle, keep, 
look after, mind, tend, 
maintain, care, conserve, 
preserve 
བདག་འཛིན་འཐབ་མི། noun 

companion, custodian, minder, 
caretaker, defender, guardian, 
manager 
བདག་འཛིན་པ། noun companion, 
custodian, minder, caretaker, 
defender, guardian, manager, 
curator 

བདག་འཛིན་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) handle, keep, 
look after, mind, tend, 
maintain, care, conserve, 
preserve 
བདག་འཛིན་འབད་མ་ཚུགས་པ། adj. 

ungovernable, unwieldy 
བདག་འཛིན་མ་འབད་བ། adj. 

derelict, unattended, 
unguarded, neglect, uncared 
for, negligence 
བདག་འཛིན་ལེགས་ཤོམ་འབད་བ། 
verb (fut., prs., pst., imp.) 

nurse  
བདག་གཞན། noun self and 
others 
བདག་གཞན་གཉིས་ཕན། noun 

symbiosis 
བདག་གཟུང་གནས་བདག noun 

owner-occupier  
བདག་བཟུང༌། noun appropriation, 
own, possess 
བདག་བཟུང་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) retain, posses, 
occupy 
བདག་བཟུང་མེདཔ། adj. unowned, 
unpossessed, unclaimed 
བདག་བཟུང་ས་ཆ། noun 

landholding  
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བདག་རིང། noun occupancy  
བདག་སྲུང༌། noun safe keeping, 
reservation 
བདག་སྲུང་པ། noun janitor  
བདག་སྲུང་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) book, reserve 
བདག་སྲུང་མ། noun janitress  
བདམས་བདམསཔ། adj. choice 
བདའ། verb (fut., prs., pst., imp.) 

1 drive away, chase, sending-
off, chase, clear, deport, eject, 
evict, exile, oust, expel (བསྐྲད་
པ།) 2  drive (སྣུམ་འཁོར་བཏང་བ།) 
3  follow, pursue (རྟིང་ཤུལ་འགྱོ་
བ།) 4  along (བརྒྱུད་དེ།) 
བདའ་མ་ཟུན་པ། adj. runaway, 
undetectable, miss 
བདའ་མ་ཟུན་པ་་སྐྱོན། noun 

oversight 
བདའ་ཟུན་པ། verb (fut., prs., pst.) 

catch, crack, detect, extend, 
identify, meet, overtake, sense, 
get, reach  
བདའ་ཟུན་ས། noun reach 
བདའ་འོང་བ། verb (fut., prs., pst.) 

pst. འོངས། bring 
བདལ་གླ། noun freight, porterage 

བདུག verb (fut., prs.) pst. 

བདུགས། imp བདུགས། inhalation 
of smell 
བདུག་སྤོས། noun incense 
བདུད། noun phantasm, Satan, 
fiend, devil, demon 
བདུད་མཆོད། noun Satanism 
བདུད་འབྲེལ། noun satanic 
བདུད་རྩི། noun holy water, 
ambrosia, nectar 
བདུད་བཟུམ། adj. devilish, 
diabolical 
བདུད་གསོལ། noun Satanism 
བདུདམ།ོ noun demoness, witch 
བདུན། num. seven 
བདུན་ཅུ། num. seventy 
བདུན་མཐའ། noun weekend 
བདུན་མཐ་་ངལ་གསོ་རིངམ།ོ noun 

long weekend  
བདུན་པ། num. seventh 
བདུན་ཕྲག noun week 
བདུན་ཕྲག་ངལ་གསོ། noun 

weekend 
བདུན་ཕྲག་གཉིས། noun fortnight 
བདུན་ཕྲག་དུས་བཟང་ངལ་གསོ། noun 

Sabbath 
བདུན་ཕྲག་ཟུང་ཐོན། adj. bi-weekly 
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བདུན་ཕྲག་ལཱ་དུས། noun working 
week, weekday 
བདུན་ཚར། noun heptad  
བདུན་རིམ་བཞིན། adv. weekly 
བདེ་དད། noun peace, well-being 
བདེ་དད་ཅན། adj. peaceful 
བདེ་དད་རང་བཞིན། noun peaceful 
བདེ་ཁམས། noun fitness 
བདེ་ཁྱིམ། noun cottage 
བདེ་ཁྱིམ་སྦྱིན་བདག noun cottager 
བདེ་འགྲུལ། noun limousine  
བདེ་སྒྲིག noun negotiation, 
arbitration 
བདེ་སྒྲིག་གྲོས་བསྡུར། noun 

negotiating table  
བདེ་སྒྲིག་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) negotiate  
བདེ་སྒྲིག་འབད་རུང་བ། adj. 

negotiable  
བདེ་སྒྲིག་མ་བཏུབ་པ། adj. non-
negotiable  
བདེ་སྒྲིག་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) broker 
བདེ་ཆས། noun amenity, comfort 
བདེ་ཆེན། noun bliss, blissful 
བདེ་མཆོག noun bliss, blissful, 
organised, name of a Buddhist 
deity 

བདེ་འཇགས། noun pacification, 
orderly 
བདེ་འཇམ། noun luscious  
བདེ་འཇར། noun snuggle 
བདེ་ཉམས། noun comfort, ease, 
excitement 
བདེ་ཉམས་ཁང་མིག noun suite 
བདེ་ཉམས་འགྲུལ་འཁོར། noun 

limousine  
བདེ་ཉམས་ཅན། adj. deluxe 
བདེ་ཉམས་ལྡན་པ། adj. exciting 
བདེ་ཉམས་སོད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) nestle  
བདེ་ཉམས་མེད་པ། adj. stilted 
བདེ་ཏོག་ཏོ། adj.  བག་ཕེབས་ཏོག་
ཏོ། དད་ཏོང་ཏོ། comfortable, 
easy, fine, great, hale, healthy, 
well, well-being, handy, 
luxuriant 
བདེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་སབ་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) articulate 
བདེ་ཏོག་ཏོ་མེད་པ། adj. unfit, 
terrible, uncomfortable, unwell 
བདེ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) ease 
བདེ་སྟབས། noun convenience 
བདེ་སྟབས་མེདཔ། adj. stiff 
བདེ་ཐབས། noun means of 
wellbeing, comfort 
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བདེ་ཐབས་གཉེན་སོྦྱར། noun 

marriage of convenience 
བདེ་དྲགས། noun ease 
བདེ་ལྡན་བཱསི། noun coach 
བདེ་སྡུག་གནས་སྟངས། noun 

convenience, situation of 
comfort and sorrow, good and 
bad situation  
བདེ་བ། noun  སྡུག་བསྔལ། 
happiness, ease, comforting, 
peace, wellbeing 
བདེ་བ་ཅན། noun blissful, 
heavenly abode of the Buddha 
Amitabha 
བདེ་བ་ཆུང་བ། noun Spartan 
བདེ་བ་ཆེན་པ།ོ noun blissful 
བདེ་བ་དང་དད་པ། noun  བདེ་
དད། well-being, welfare, 
happiness, peace and comfort 
བདེ་བ་བྱིན་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) ravish 
བདེ་བ་མེདཔ། adj. comfortless, 
discomfort 
བདེ་བ་ཚོར་བ། adj. excited 
བདེ་བ་་རོ་མཆོག noun extreme 
happiness, blissfulness 
བདེ་བྱིན། noun balm 
བདེ་གཞིབ། noun resolution, 
reconciliation, compromise, 

arbitration, mediation, 
settlement 
བདེ་བཟོ། noun compromise 
བདེ་ལེན་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) compromise 
བདེ་ས། noun place of comfort 
བདེ་སྲུང༌། noun security 
བདེན། adv.  རྫུན། ཤོབ།  
ཐུགས་བདེན། alright, correct, 
true, right 
བདེན་བཀོད། noun attestation 
བདེན་ཁུངས། noun authentic, 
justification, testament, 
testimony, truth, proof, 
validation, vindication, 
evidence 
བདེན་ཁུངས་བཀོད་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) attest 
བདེན་ཁུངས་སྐྱེལ་བ། verb (prs., 

imp.) fut. བསྐྱལ། pst. བསྐྱལ། 
ostensible, prove, justify, 
establish, evidence, 
substantiate, testify, profess, 
vindicate 
བདེན་ཁུངས་བསྐྱལ་མ་ཚུགས་པ། adj. 

unproven 
བདེན་ཁུངས་བསྐྱལ་ཚུགསཔ། adj. 

provable 
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བདེན་ཁུངས་བསྐྱལ་འསོ་པ། adj. 

provable 
བདེན་ཁུངས་ངོ་སྦྱོར་འབད་བ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) certify 
བདེན་ཁུངས་ཅན། adj. truthful, 
proven 
བདེན་ཁུངས་སོྟན་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) validate 
བདེན་ཁུངས་འཐོན་པ། verb (fut., 

prs.) pst. ཐོན། imp ཐོན། 
substantiate 
བདེན་ཁུངས་མ་བསྐྱལ་བ། adj. 

uncorroborated, unproven 
བདེན་ཁུངས་མ་གཟང་བ། adj. 

unsupported 
བདེན་ཁུངས་མེད་པ། adj. 

implausible, inauthentic, 
unreasonable, unsubstantiated, 
groundless, unwarranted 
བདེན་ཁུངས་གཟང་བཅུག་པ། verb 

testify 
བདེན་ཁུངས་གཟང་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) adduce, argue, 
authenticate 
བདེན་ཁུངས་གཟང་མ་ཚུགས་པ། adj. 

untenable 
བདེན་ཁུངས་ཡུན་གནས། noun 

validity 

བདེན་ཁུངས་ཡོད་པ། adj. cogent, 
proven 
བདེན་ཁུངས་ར་སོད། noun 

authentication 
བདེན་ཁུངས་བཤད་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) claim 
བདེན་གྲུབ། noun objective  
བདེན་རྒྱབ་འབད་མ་ཚུགས་པ། adj. 

untenable 
བདེན་ངེས་བརྗོད་པ། verb (fut., pst.) 

prs. རྗོད། imp རྗོད། aver 
བདེན་དངོས་རང་བཞིན། noun 

verisimilitude 
བདེན་བརྗོད། noun predicate 
བདེན་ཉམས། noun plausibility 
བདེན་རྙེད། noun conclusive 
བདེན་གཏམ། noun assertion 
བདེན་རྟགས། noun evidence 
བདེན་རྟགས་བཀལ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) check, tick 
བདེན་རྟགས་བཀོད་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) authenticated 
བདེན་རྟགས་བཏོན་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) evidence 
བདེན་ཐོག adv. justly  
བདེན་མཐའ། noun confirmation 
བདེན་བདེན་འདྲཝ། adj. plausible 
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བདེན་མནོ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) presume 
བདེན་པ། noun correct, fact, 
fairness, gospel, hard, just, 
metaphysics, trueness, truth, 
right, veracity, verity, truthful, 
presuppose, unerring 
བདེན་པ་ཅན། adj. truthful 
བདེན་པ་་ར་སྣང༌། noun 

plausibility 
བདེན་པ་མིན་པ། adj. inaccurate, 
untruthful 
བདེན་པ་བཞི། noun the four noble 
truths  
བདེན་པ་གཟང་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) adduce, justify 
བདེན་པ་གཟང་མ་ཚུགས་པ། adj. 

naked  
བདེན་པ་བཟུམ་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) make out 
བདེན་པ་ཡོད་པ། adj. justifiable  
བདེན་པ་རང་གྲུབ། noun self-
evident 
བདེན་པ་རང་ཡོད། noun self-
evident 
བདེན་པ་སབ་མི། noun truthful 
བདེན་པ་་རྒྱབ་ཁུངས་མེད་པ། adj. 

uncorroborated 
བདེན་པ་་ཆ་འཇོག noun verity 

བདེན་པ་་་་བ། noun verity 
བདེན་པ་་ཡིད་ཆེས། noun credence 
བདེན་པ་་རང་བཞིན། noun 

trueness, reality, truth, fact, 
verisimilitude 
བདེན་པ་་རང་གཤིས། noun 

veracity 
བདེན་པར་འཛིན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) realize 
བདེན་པས། adv. alright 
བདེན་དཔང༌། noun testament 
བདེན་དཔང་ཡིག་ཆ། noun 

reference 
བདེན་དཔྱད། noun verification, 
cross-check, cross-examination 
བདེན་དཔྱད་འབད་བཏུབ་པ། verb 

(fut., prs., pst.) verifiable 
བདེན་དཔྱད་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) cross-check, 
verify 
བདེན་སོྦྱར། noun attestation, 
corroboration, endorsement, 
verification 
བདེན་སོྦྱར་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) attest, corroborate, 
endorse, verify 
བདེན་མིན། adj. inaccuracy, 
untruthful 
བདེན་མིན་གནས་ཚུལ། noun canard 
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བདེན་མེད་ཁྱབ་གཏམ། noun 

rumour 
བདེན་མེད་ཁྱབ་གཏམ་བཤད་པ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) rumoured 
བདེན་མེད་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) falsify 
བདེན་མེད་གསལ་བསྒྲགས། noun 

libel  
བདེན་ཚིག noun truth, word of 
truth 
བདེན་ཚུལ། adj. fairness  
བདེན་འཛིན། noun truth, fact, 
grasp the truth  
བདེན་འཛིན་ཕྱེ་མ་ཚུགས་པ། adj. 

unresolved 
བདེན་འཛིན་མ་རེ་བ། adj. 

incredulous, unbelievable 
བདེན་འཛིན་མ་རེ་བ་་སྲུང༌། noun tall 
story 
བདེན་འཛིན་མ་རེ་མི། noun 

unbeliever 
བདེན་འཛིན་རེ་བཅུག་པ། verb 

convince 
བདེན་འཛིན་རེ་ཆོག་ཆོ། adj. gullible 
བདེན་འཛིན་རེ་བ། verb (fut., prs., 

pst.) convince, compelling, 
believe, trust, swallow 
བདེན་འཛིན་རེ་མ་ཚུགས་པ། adj. 

unbelievable, incredible, 

incredulous, lame, 
unconvincing, far-fetched, 
inconceivable  
བདེན་རྫུན། noun right and 
wrong, true and false 
བདེན་རྫུན་ཕྱེ་བ། verb (fut., prs.) 

pst. ཕྱེས། imp ཕྱེས། adjudicate 
བདེན་རྫུན་དབྱེ་འབྱེད། noun 

judicious  
བདེན་རྫུན་དབྱེ་ཞིབ། noun 

adjudication 
བདེན་རྫུན་དབྱེ་སེལ། noun 

adjudication 
བདེན་རྫུན་མ་ཆོད་པ། adj. no-fault  
བདེན་རྫུན་མ་ཕྱེ་བ། adj. unsettled 
བདེན་རྫུན ་མ་རེ་བ། adj. disbelief 
བདེན་རྫུན་མི་རེ་བ། adj. disbelieve 
བདེན་རྫུན་བསལ་བ། verb (fut., 

pst., imp.) prs. སེལ། adjudicate 
བདེན་ར་སོད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) establish 
བདེན་ལུགས་སབ་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) aver 
བདེན་བཤད། noun claim 
བདེན་སྲིད་པ། adj. probable 
བདེན་གསལ། noun intuition 
བདེན་བསམ། noun intuition 
བདེན་ཧེང༌། adj. trueness 
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བདོག་གཏད། noun asset, capital, 
fixed asset, securities, 
acquisition 
བདོག་མེད་གྲལ་རིམ། noun the 
proletariat, proletarian 
མདང་ནུབ། adv. yesterday night  
མདང་ཞག adv.  ཁ་ཙ་ཁ་ཉིནམ། 
last time, some days ago, some 
time ago 
མདང་ཞག་ཅིག་ཁར། adv. last time, 
recently, some days ago 
མདངམ་ཕྱི་རུ། adv. last night 
མདངས། noun  བཀྱག མདོག 
ཚོས་གཞི། gloss, shimmer, 
shine, pigment 
མདངས་སྐྱེད། noun fluorescence 
མདངས་གློག noun floodlight 
མདངས་འགྲིབ་པ། verb (fut., prs., 

pst.) soften 
མདངས་ཅན། adj. bright, 
luminous, sharp, radiant 
མདངས་ཆེ་ཏོག་ཏོ། adj. bright, 
luminous, sparking 
མདངས་བཏོན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) brighten 
མདངས་འཐོན་པ། verb (fut., prs.) 

pst. ཐོན། brighten, irradiate 

མདངས་འཕྲོ་བ། verb (fut., prs., 

pst.) ablaze, aglow, 
incandescence 
མདངས་མ་ཆེ་བ། adj. soft 
མདངས་ཚ་དྲགས། adj. glaring 
མདངས་ཚ་དྲགས་ཐོན་པ། verb (pst.) 

fut. འཐོན། prs. འཐོན། glare 
མདངས་ཚ་བ། adj. luminous  
མདངས་ཤར་བ། verb (fut., prs., 

pst.) radiant, glow, shine 
མདངས་གསལ། noun bright, 
luminous, radiant 
མདའ། noun  ཕྱག་མདའ། 
arrow 
མདའ་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) shoot arrow, archery, fire 
མདའ་རྐྱབ་མི། noun archer 
མདའ་རྒྱང་། noun distance of an 
arrow-shot, about 85  metre 
མདའ་ལྕགས། noun arrowhead 
མདའ་འཆམ། noun archery dance 
མདའ་རྟགས། noun arrow, pointer 
མདའ་་ོང་། noun arrow notch 
མདའ་སྟེགས། noun fulcrum 
མདའ་ཐུང༌། noun bolt 
མདའ་དར། noun arrow with 
multicoloured ribbons 
མདའ་མདོང༌། noun quiver 
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མདའ་དཔོན། noun skilled archer 
མདའ་ཕོག་པ། verb (fut., prs., 

pst.) hit, hit target 
མདའ་རྩེད། noun archery 
མདའ་རྩེདཔ། noun archer 
མདའ་ཚ་དྲགས། adj. skilled 
archer 
མདའ་གཞུ། noun bow and arrow 
མདའ་ཡང། noun a point scored 
by hitting near the target 
within an agreed measured 
length  
མདའ་ཡབ། noun parapet 
མདའ་བཤད། noun a ballad sung 
during archery tournament, 
description of an arrow 
མདིག་ཚང༌། noun magazine 
མདུང༌། noun  ཀྲིང་ཀ། spear, 
pike, sting, lance  
མདུང་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) sting  
མདུང་རྨ། noun sting 
མདུང་གསོབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) hit with spear 
མདུང་གསོབ་མི། noun spearman 
མདུད་པ། noun knot 
མདུད་ཕུད། noun knot 

མདུད་ཕུད་འཁྱོལ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) untie, 
disentangle 
མདུད་ཕུད་གཉིས་་བ། noun reef 
knot 
མདུད་ཕུད་བཏབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) knot, tie 
མདུད་ཕུད་བཤུབ་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) release 
མདུན། prep.  རྒྱབ། front, in 
front 
མདུན་སྐྱོད། noun advance, 
headway, progress, forward, 
advancement 
མདུན་སྐྲ། noun forelock 
མདུན་བསྐྱེད། noun visualization 
of deities 
མདུན་གྲལ། noun front row, front 
line 
མདུན་གློག noun footlights 
མདུན་ངོས། noun front, fore, 
forward 
མདུན་ཅོག noun table, front table 
མདུན་མཆོང་། noun lunge  
མདུན་ཐང༌། noun forecourt 
མདུན་དུ། adv. front, forth, 
forward 
མདུན་དུ་མཆོང་བ། verb (fut., prs.) 

pst. མཆོངས། imp མཆོངས། lunge  
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མདུན་བདར། noun subpoena 
མདུན་རྡེག noun forehand 
མདུན་ཕྱོགས། noun orientation, 
opposite, forward 
མདུན་ལམ། noun prospect, 
outlook 
མདུན་ལམ་གསལ་བསྒྲགས། noun 

prospectus 
མདུན་ལམ་གསལ་དེབ། noun 

prospectus 
མདུན་ལུ། adv. fore, before 
མདུན་ཤོག noun recto 
མདུན་སོ། noun nippers, incisor  
མདུན་བསུ། noun reception, 
invite, receive  
མདེའུ། noun bullet, projectile, 
shell, ammunition 
མདེའུ་སྒྲོམ། noun cartridge, 
ammunition box 
མདེའུ་ཆར། noun volley 
མདེའུ་ཐག noun bandolier 
མདེའུ་ཐུབ། noun bullet-proof 
མདེའུ་འཐོན་མི་འགྱོ་བ། adj. misfire 
མདེའུ་ཚང༌། noun magazine 
མདེའུ ་བརྫུས་མ། noun plastic 
bullet 
མདེའུ་གཟེར། noun bolt 
མདེའུ་ཤུབས། noun shell 

མདོ། noun 1 sutra, Buddhist 
text (གསུང་རབ།) 2  lower part 
of the valley (སད།) 3  cross-
road, junction, corner (རྒྱ་གྲམ།)  
མདོ་ཆེན། noun director 
མདོ་ཆེན་ཡིག་ཚང༌། noun 

directorate 
མདོ་ཆེན་ལྷན་ཚོགས། noun 

directorate 
མདོ་སྡེ། noun sutra, one of the 
pitakas  
མདོ་མེད། noun fudge 
མདོ་མངས། noun anthology of 
sutras, collection of sutras 
(literally “many scriptures”) 
མདོ་འཛིན། noun brigadier 
མདོ་ཡི་ཐེག་པ། noun sutrayana, 
sutra vehicle 
མདོག noun  བཀྱག མདངས། 
ཚོས་གཞི། colour, complexion 
མདོག་ཉེས། adj. dingy 
མདོག་ནག noun dark colour  
མདོངས་སྒྲོ། noun peacock feather 
མདོར་བསྡུ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) shorten, condense, 
summarize 
མདོར་བསྡུས། noun potted, 
brevity, brief, summary 
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མདོས། noun ritualistic thread-
cross 
འདག་སྦྱར། noun wattle plaster 
འདག་སྦྱར་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) plaster 
འདག་མ་བཏུབ་པ། adj. indelible 
འདག་རས། noun detergent, 
remover 
འདབ་ཅན་ཞལ་ལག noun foliage 
འདབ་ཆགས། noun bird, 
feathered creatures 
འདབ་ཆགས་རིག་པ། noun 

ornithology 
འདབ་ཆགས་རིག་པ་་མཁས་མཆོག 
noun ornithologist  
འདབ་ཐོན་ལྕུག་ཚིགས། noun stalk 
འདབ་ལྡན། adj. leafy  
འདབ་ལྡན་ལྕུག་དུམ། noun sprig 
འདབ་འབུད་ཤིང་། adj. deciduous 
འདབ་མ། noun petal, leaf 
འདབ་མ་ཀོ་པི། noun cabbage 
འདབ་མ་སྐྱེ་བ། verb (fut., prs., 

pst.) pst. སྐྱེས། sprout 
འདབ་མ་ཁོག་ཁོ། adj. leafy  
འདབ་མ་གཉིས་མ། noun bifoliate 
འདབ་མ་གཉིས་བརྩེགས། noun 

bifoliate 
འདབ་མ་པད་ཚོད། noun artichoke 

འདབ་མ་མེད་པ། adj. leafless  
འདབ་མ་ཟ་མི། noun 

phyllophagous 
འདབ་ལེབ། noun frond 
འདབ་ལེབ་ཧོནམོ། noun greenery 
འདབ་ལྷུང༌། noun deciduous 
འདབས་འབྲེལ། noun adjacency 
འདམ། noun mud, clay, swamp 
འདམ་བཀག noun mudguard 
འདམ་ཁོག་ཁོ། adj. muddy, 
marshy, swampy 
འདམ་གོང༌། noun clod 
འདམ་སྒྱེ་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) muddy 
འདམ་ཉ། noun eel 
འདམ་ཉིལ། noun ooze  
འདམ་རྙོག་ཅན། adj. oozy  
འདམ་ཐང༌། noun quagmire 
འདམ་ནང་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) wade 
འདམ་པ། noun sludge, clay 
འདམ་པ་ཁོག་ཁོ། adj. bedraggled, 
swampy, muddy 
འདམ་བ། noun waterfowl, duck 
འདམ་བ་ཕ།ོ noun drake 
འདམ་བ་མ།ོ noun duck 
འདམ་བ་་སྐད། noun quack 
འདམ་བ་་ཕྱུ་གུ། noun duckling 
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འདམ་བ་་ཕྲུག་ཤ། noun duckling 
འདམ་བ་་ཤ། noun duck 
འདམ་བྱིང་། noun mired 
འདམ་སྦྱར། noun plaster 
འདམ་མགས། noun slime 
འདམ་བཙོག noun slough, muck 
འདམ་ཚང་། noun swampy area 
འདམ་རབ། noun marsh, mire, 
morass, slime, sludge, swamp, 
quagmire, bog 
འདམ་རབ་ཅན། adj. boggy, 
marshy, swampy, slimy 
འདམ་རབ་ནང་ཚུད་པ། verb (fut., 

prs., pst.) mired 
འདམ་རྫིང༌། noun pool 
འདམ་ཞལ། noun ooze  
འདམ་ཡོད་པ། adj. muddy 
འདམ་རུད། noun mudslide 
འདམ་ས། noun marsh, slough 
འདར། verb (fut., prs., pst.) 

shake, shiver, shudder, 
tremble, quake, quiver, 
reverberate, vibrate, wobble, 
shivery, piping 
འདར་སྐད། noun quaver 
འདར་སྒྲ། noun chatter 
འདར་གསིག noun shake, shiver, 
shudder, tremble, piping, 

vibration, wobble, convulse, 
flutter, tremor, convulsion 
འདས། verb (fut., prs., pst.) pass 
away  
འདས་ཆོག noun funeral rites 
འདས་དྲན། noun flashback 
འདས་སྣང་བསྐྱར་སྟོན། noun 

flashback 
འདས་པ། noun 1 past, bygone, 
historical, one-time (ཧེ་མ།) 
2  beyond (བརྒལ་བ།) 
འདས་པ་ཕྱིར་་། noun retrospect 
འདས་པ་ཕྱིས་དྲན། noun 

retrospection 
འདས་པ་་རྟོག་དཔྱོད། noun 

reflection 
འདས་པ་་དུས། noun ago, past, 
before 
འདས་པ་་བདུན་ཕྲག noun past 
week 
འདས་པ་་ལོ་རྒྱུས། noun history  
འདས་པོའི་རྟོགས་བརྗོད། noun 

obituary  
འདས་དཔྱོད། noun reflection 
འདས་ཚེས། noun backdate 
འདས་ཚེས་ཅན། adj. back issue 
འདས་ཟིན་པ། noun perfect tense 
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འདས་ལོ། noun 1 year of death 
(གཤགས་ལོ།) 2  past year (ན་
ཧིང་།) 
འདས་ལོག noun resurrection 
འདས་ལོག་དུས་དྲན། noun 

Halloween 
འདི། pron. this, it 
འདི་ཁ། adv. here, herein  
འདི་ཁ་ལས། adv. from here 
འདི་གི་དོན་ལུ། adv. for this 
purpose 
འདི་གི་ནང་དོན་ཉིད་ལས། adv. 

notably, moreover 
འདི་གི་ཤུལ་མ། adv. after, 
immediately 
འདི་གི་ཧེ་མ་གི། adv. erstwhile 
འདི་གི་ཧེ་མ་ར། adv. immediately 
འདི་གུ། adv. moreover 
འདི་་ར། adv. thus 
འདི་དང་གཅིག་ཁར། adv. herewith  
འདི་དང་མཉམ་གཅིག adv. herewith  
འདི་ཕྱོགས་ལུ། adv. hither  
འདི་འཕྲོ་ལས། adv.  དེ་མ་ཐག 
immediately, forthwith, 
instantaneous, instantly, once, 
outright, overnight, sharply, 
straightaway, promptly, 
pronto, right away, sudden, 
anon, directly, urgently 

འདི་འཕྲོ་ལས་སོྟན་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) flash 
འདི་འཕྲོ་ལས་འཕུར་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) scramble 
འདི་འཕྲོ་ལས་བྱུང་བ། verb (pst.) fut. 

འབྱུང་། prs. འབྱུང་། overnight 
འདི་འཕྲོ་ལས་འབད་དགོ་པ། adv. 

urgent 
འདི་འཕྲོ་ལས་འབད་བཅུག་པ། verb 

galvanize  
འདི་འཕྲོ་ལས་འབྱུང་བཅུག་པ། verb 

spark 
འདི་འཕྲོ་ལས་ཙིགཔ་ཟ་མི། noun 

temper 
འདི་འཕྲོ་ལས་བཙུགས་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) pop 
འདི་འཕྲོ་ལས་ར། adv. 

immediately, momentarily 
འདི་བ། adv. than this 
འདི་མེད་པ་ཅིན། adv. otherwise 
འདི་མན་ཆད། adv. hereafter, 
hereinafter 
འདི་ཙམ། adv. this 
འདི་ཚུ། pron. these 
འདི་བཞིན་དུ། adv. likewise  
འདི་བཟུམ། adj. similar, like this 
འདི་བཟུམ་སྦེ། adv. thus, likewise, 
similarly 
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འདི་ར། adv. very, just, itself, 
identical 
འདི་ཨིན། adv. it’s 
འདིར། adv. herein  
འདུ་ཁང་། noun assembly hall 
འདུ་ཐངས། noun conglomeration 
འདུ་སྤུང༌། noun concentration 
འདུ་བ། verb (fut., prs., pst.) 

gather, assemble, attract, 
congregate 
འདུ་ཚུལ། adj. conglomeration 
འདུ་ཚོགས། noun collection 
འདུ་འཛི། noun busy 
འདུ་འཛི་ཅན། adj. hectic, busy  
འདུ་འཛི་ཅན་གྱི་སེམས། noun 

preoccupied 
འདུ་འཛི་ཆེ་བ་་དགའ་སྟོན། noun 

revelry 
འདུ་འཛི་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) busybody 
འདུ་འཛི་མེད་པ། noun monastic 
འདུ་འཛི་མེད་པ་་བར་མཚམས། noun 

lull  
འདུ་འཛི་ལས་ཐག་རིང་བ། adj. 

rarefied 
འདུ་འཛི་་དུས་ཚོད noun rush hour 

འདུ་འཛོམས། noun congregation, 
gathering, horde, rally, 
meeting 
འདུ་འཛོམས་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) rally, assemble, 
gather, congregate 
འདུ་ར། noun concourse 
འདུ་ལུགས། adj. conglomeration 
འདུ་ཤེས། noun conception, 
feeling, understanding 
འདུ་ཤེས་ཀྱི་སྒོ་ལས། adv. 

emotionally 
འདུ་ཤེས་ཅན། adj. sentimental, 
emotional, aware, conscious 
འདུ་ཤེས་དྲག་པོ། noun emotion, 
fervour, sentiment, vortex, 
fervid 
འདུ་ཤེས་མེད་པ། adj. unemotional 
འདུ་ཤེས་ཚུལ་མཐུན་མེད་པ། adj. 

errant 
འདུག verb is, are 
འདུན་པ། noun calling 
འདུན་པ་བསྐྱེད་པ། verb (fut., pst.) 

prs. སྐྱེད། imp སྐྱེད། intend 
འདུན་པ་མེད་པ། adj. unwilling 
འདུན་སེམས། noun longing  
འདུམ་འགྲིག noun settlement 
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འདུལ་བ། noun 1 mellow (ཞི་བ།) 
2  vinaya, one of the pitakas 
(གསུང་རབ།) 
འདུལ་སོྦྱང་མ་བྱིན་པ། adj. untamed 
འདུས་གྲུབ། noun compound 
འདུས་སྡེ། noun organization 
འདུས་སྡེ་་སྒྲིག་བཀོད། noun 

organization chart 
འདུས་པ། verb (fut., prs., pst.) 

comprise, conglomeration 
འདུས་ཚོགས། noun multitude, 
body, organization, machinery 
འདུས་ཚོགས་སྒྲིག་བཀོད། noun 

organization chart 
འདུས་གཟུགས། noun 

conglomerate 
འདེགས། verb (fut., prs., pst., 

imp.) fill, put in, pour, bottled 
འདེགས་འཁོར། noun fork-lift 
truck, fork-lift 
འདེགས་གནས། noun fulcrum 
འདེགས༌སྣོད། noun container 
འདེགས་ས། noun packaging 
འདེད་སྐྱེལ། noun lift  
འདེད་རིལ། noun hockey  
འདེམས་ཁོངས། noun 

constituency, ward 
འདེམས་ཁོངས་པ། noun 

constituent, constituency 

འདེམས་ཁྲི། noun seat 
འདེམས༌ཁྲི་༌གོ༌རིམ། noun order of 
sitting 
འདེམས་ངོ། noun candidate 
འདེམས་ངོ་བཏོན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) nominate  
འདེམས་ངོའི་མི་ངོ༌། noun nominee  
འདེམས་འཐུ་་ཞིབ་དཔྱད་པ། noun 

scrutineer 
འདེམས་འཕྲུལ། noun selector 
འདེམས་ཞིབཔ། noun scrutineer 
འདེམས་སོར་འཕྲུལ་ཆས། noun 

selector 
འདེལ་ཤིང༌། noun daphne 
འདོ་ལི། noun stretcher, bier 
འདོགས། noun prop 
འདོགས་ཅན། noun sub-joined 
letters, sub-fixed letters  
འདོགས་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) touch, graze, contact 
འདོགས་མ་བཏུབ་པ། adj. 

untouchable 
འདོད་དཀྲོག noun molest, 
lubricious 
འདོད་སྐད། noun clamour 
འདོད་སྐད་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) clamour 
འདོད་རྒུ་ཚང་བ། adj. luxurious  
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འདོད་རྔམ། noun rapacity, greed 
འདོད་རྔམ་ཅན། adj. rapacious 
འདོད་ཅན། adj. avarice, greedy, 
desirous 
འདོད་ཅན་ཨམ་སྲུ། noun 

nymphomaniac 
འདོད་ཆགས། noun  ཆགས་པ། 
lust, sexuality, lascivious, 
erotically, passion, desire, 
greed, lechery, libido  
འདོད་ཆགས་སྐྱེ་སི་སི། adj. foxy 
འདོད་ཆགས་བསྐྱེད་པ། verb (fut., 

pst.) prs. སྐྱེད། imp སྐྱེད། desire, 
libidinous 
འདོད་ཆགས་ཅན། adj. sexy, 
amorous, lascivious, lecherous, 
oversexed, prurient 
འདོད་ཆགས་ཅན་གྱི་མི། noun sex 
maniac 
འདོད་ཆགས་ཆེ་དྲགས། adj. 

oversexed 
འདོད་ཆགས་གཏམ། noun 

eroticism 
འདོད་ཆགས་པར་བརྙན་བཟོ་མི། noun 

pornographer 
འདོད་ཆགས་དབང་ལུ་ཐལ་བ། verb 

(fut., prs., pst.) infatuated 
འདོད་ཆགས་སོམ། adj. lecherous, 
lustful  

འདོད་ཆགས་མི་ལོང་བ། adj. 

imposture 
འདོད་ཆགས་མེད་པ། adj. sexless 
འདོད་ཆགས་མེད་པ་་བརྩེ་སེམས། 
noun platonic 
འདོད་ཆགས་ལོང་བཅུག་པ། verb 

erotic, voluptuous, excite 
འདོད་ཆགས་ལོང་བ། verb (fut., 

prs.) pst. ལོངས། imp ལོངས། 
erotic, excited, desire, lust, 
want, erogenous  
འདོད་ཆགས་ལོང་སི་སི། adj. horny, 
luscious, voluptuous 
འདོད་ཆགས་ལོང་སི་སི་གི་བུམོ། noun 

nymphet  
འདོད་ཆགས་ལོངས་ལོངསམ། noun 

excited 
འདོད་ཆགས་ལོྷང་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) erotic, 
erogenous 
འདོད་བརྙན་བཟོ་མི། noun 

pornographer 
འདོད་དོན་འགྲུབ་པ། verb (fut., 

prs.) pst. གྲུབ། materialize  
འདོད་དྲག་བསྐྱེད་པ། verb (fut., pst.) 

prs. སྐྱེད། imp སྐྱེད། yearn 
འདོད་པ། noun  རེ་འདོད།  
ཐུགས་འདོད། desire, greed, 
hankering, hunger, idea, 
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ideology, inclination, intent, 
interest, liking, want, intend, 
desirable, ambition, agree, 
cupidity 
འདོད་པ་སྐྱེ་བ། verb (fut., prs.) pst. 

སྐྱེས། desire 
འདོད་པ་བསྐང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བསྐངས། meet, fulfill 
one's desire 
འདོད་པ་བསྐྱེད་པ། verb (fut., pst.) 

prs. སྐྱེད། imp སྐྱེད། hanker, 
temptation, wish, desire 
འདོད་པ་གང་ནི་མེད་པ། adj. 

unquenchable 
འདོད་པ་གླིང་འགྱུར་སོང་བ། verb 

(fut., prs., pst.) flip-flop 
འདོད་པ་ངོམ་པ། verb (fut., prs.) 

pst. ངོམས། imp ངོམས། slake 
འདོད་པ་ཅན། adj. desirous 
འདོད་པ་ཆུང་བ། adj. austere, 
austerity 
འདོད་པ་ཆེན་པོ། adj. keen 
འདོད་པ་སོམ། adj. lust  
འདོད་པ་མ་གྲུབ་པ། adj. unfulfilled 
འདོད་པ་མ་ཆེ་བ། adj. unambitious 
འདོད་པ་མ་ཚིམས་པ། adj. 

frustrated, unfulfilled, 
unsatisfied, discontent 

འདོད་པ་མེད་པ། adj. reluctance, 
unwilling 
འདོད་པ་ཚིམས་པ། verb (pst.) fut. 

ཚིམ། prs. ཚིམ། indulge, 
satisfied, content 
འདོད་པ་་མཁས་མཆོག noun 

sexologist 
འདོད་པ་་བསྟན་བཅོས། noun 

erotica, sexology 
འདོད་པ་་དོན། noun desire 
འདོད་པ་་པར་བརྙན། noun 

pornography 
འདོད་པ་་རོ་མཆོག noun 

organized 
འདོད་སོད། noun  ལུས་འབྲེལ། 
sex, sexual, sexual intercourse, 
cohabitation, copulation, 
fornication, fuck  
འདོད་སོད་འགྲེལ་བཤད། noun hard-
core  
འདོད་སོད་ནད་གཞི། noun sexually 
transmitted disease 
འདོད་སོད་གནོད་འཚེ། noun 

molestation 
འདོད་སོད་གནོད་འཚེ་འབད་མི། noun 

molester  
འདོད་སོད་སོ་མེད། noun asexual 
འདོད་སོད་འབད་དགོ་མནོ་སི་སི། adj. 

sex symbol 
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འདོད་སོད་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) copulate, fornicate, 
fuck 
འདོད་སོད་འབད་མི། noun 

fornicator 
འདོད་སོད་འབྲེལ་བ། noun flirtation 
འདོད་སོད་རིག་པ། noun sexology 
འདོད་སོད་རིག་པ་་མཁས་མཆོག 
noun sexologist 
འདོད་སོད་རོལ་དད་ཅན། noun 

frisky 
འདོད་སོད་སྲེད་པ། noun libido  
འདོད་ཕྱོགས། noun orientation 
འདོད་དབང༌། noun discretion, 
liberty 
འདོད་དབང་བཙངོ་བ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. བཙོངས། molest 
འདོད་དབང་བཙངོ་མི། noun 

molester  
འདོད་འབོད། noun clamour 
འདོད་སྦྱོར། noun fling, 
intercourse 
འདོད་མེད་འགན་བཀལ། noun 

lumber  
འདོད་མོས། noun infatuation 
འདོད་ཚུལ། noun theory 
འདོད་ཞེན་ཆུང་བ། adj. modesty 
འདོད་ཡ་གཅིག་བསྟེན། noun 

monogamy 

འདོད་ཡོན། noun  ལོངས་སོད། 
pleasures, the qualities of 
desire, object of sensual 
pleasure 
འདོད་ཡོན་ལོངས་སོད། noun luxury  
འདོད་ལོག noun sexual 
misconduct, lewdness  
འདོད་ལོང་རྣམ་འགྱུར། noun sex 
appeal 
འདོད་ཤུགས། noun compulsion, 
drive, mania, violence, will, 
yen 
འདོད་ཤུགས་ཅན། adj. violent, 
maniac 
འདོད་ཤུགས་ཐལ་བ། verb (fut., 

prs., pst.) mad 
འདོད་ཤུགས་མེད་པ། adj. modest 
འདོད་སེམས། noun greed 
འདོད་སྲེད། noun libido  
འདོད་སྲེད་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་པ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) libidinous  
འདོད་བསམ་གཏང་བ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. བཏང། fantasize  
འདོད་ལྷ། noun Cupid 
འདོད་ལྷ་མེ་ཏོག noun passion 
flower 
འདོད་ལྷ་མེ་ཏོག་འབྲས་བུ། noun 

passion fruit 
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འདོདཔ་ཆེ་དྲགས། adj. greedy, 
grasping 
འདོམ་གང༌། adj. fathom 
འདོམས་བར། noun groin, pubic 
འདོར། verb (fut., prs.) pst. དོར། 
imp དོར།  བཀོ། བསྐྱུར། སྤང་། 
གཡུག forsake, quit, give up, 
avoid, expunge 
འདོར་མཁན། noun quitter 
འདྲ། noun duplicate, back-up  
འདྲ་སྐུ། noun portrait 
འདྲ་སྐྲུན། noun reproduction 
འདྲ་ངོ་མ། noun original copy, 
true copy 
འདྲ་གཉིསམ། noun duplicate 
འདྲ་མཉམ། noun equal, equity, 
equivalence, even, symmetry, 
tie, par, parallel, parity, 
balanced, democratic, 
equivalent, fair, equality 
འདྲ་མཉམ་གྱི་མི། noun peer 
འདྲ་མཉམ་ཐོག adv. equally 
འདྲ་མཉམ་གནས་ཚད། noun 

peerage 
འདྲ་མཉམ་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) match 
འདྲ་མཉམ་མ་འབད་བ། adj. unfair 

འདྲ་མཉམ་མེད་པ། adj. unequal, 
differential, inequality, 
inequity 
འདྲ་མཉམ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) equalize, even, 
leveller, equal 
འདྲ་མཉམ་ཡོད་པ། noun equality 
འདྲ་སྙོམས། noun equation, even 
འདྲ་དུས། noun schoolmate 
འདྲ་དྲང་སེ། adj. cold 
འདྲ་སྡེ། noun batch, class, 
schoolmate, society 
འདྲ་སོད། noun classmate 
འདྲ་པར། noun photo, 
photograph, picture, portrait, 
replica, likeness, print  
འདྲ་དཔེ། noun mock-up, 
specimen, sample 
འདྲ་སོད། noun mould 
འདྲ་འཕྲུལ། noun photocopier 
འདྲ་བ། adj. similar, akin, alike, 
like, lookalike, muchness, 
sameness, spitting image, 
parallel, coincide, converge, 
correspond, inherit, liken, 
tally, twin, resemble, 
commensurate, comparable, 
convergent, slavish, 
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tantamount, resembling, 
identity 
འདྲ་བ་གཉིས་ལས་གཅིག noun twin 
འདྲ་བ་་མཚེ་མ། noun identical 
twin 
འདྲ་བོ། noun oaf  
འདྲ་བས། adv. similar, alike 
འདྲ་མི་ཆགས་པ། adv. unseemly 
འདྲ་མི་འདྲ། adj. 1 diverse, 
variety (སྣ་ཚོགས།) 2  similar 
(ཅོག་འཐདཔ།) 
འདྲ་མི་འདྲ་བ་་བ། verb (fut., pst., 

imp.) prs. ་། compare 
འདྲ་མིན། adj. diversity 
འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས། noun diversity, 
different, various  
འདྲ་མེད་སྒྲིག་མེད། noun colossus 
འདྲ་ཚུལ། noun resemblance 
འདྲ་མཚུངས། noun similar, 
correspondence, equal, 
likeness, match, muchness, 
sameness, symmetrical, 
parallelism, resemblance, 
comparative 
འདྲ་མཚུངས་མེད་པ། adj. 

unequalled 
འདྲ་ཟུང༌། noun parallel 
འདྲ་གཟུགས། noun model, 
dummy  

འདྲ་གཟུགས་ཆུང་ཀུ། adj. miniature 
འདྲ་གཟུགས་ཆུང་ཀུ་བཟོ་མི། noun 

miniaturist 
འདྲ་གཟུགས་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) model, sculpt 
འདྲ་གཟུགས་ལེགས་ཤོམ། noun 

archetype 
འདྲ་བཟོ། noun copy, 
reproduction, Xerox 
འདྲ་བཟོ་འཕྲུལ་པར། noun 

duplicator 
འདྲ་བཟོ་མི། noun copyist 
འདྲ་ཡ། noun double 
འདྲ་ཡིག noun copy 
འདྲ་རིས། noun figure, portrait 
འདྲ་བཤུས། noun copy, facsimile, 
photocopy 
འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) Xerox 
འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་མི། noun copyist, 
forger, scribe 
འདྲ་བཤུས་བདག་དབང༌། noun 

copyright 
འདྲ་བཤུས་འཕྲུལ་པར། noun 

photocopy 
འདྲ་བཤུས་དབང་ཚད། noun 

copyright 
འདྲ་བཤུས་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) Xerox 
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འདྲ་ས་མེད། adv. incomparable 
འདྲ་སུ་འཚམས་ཅིག་བཟོ་བ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) 

approximate 
འདྲ་གསུམ་མ། noun triplicate 
འདྲ་ཧེང༌། adj. similarity 
འདྲན་འདྲ། adj. equal, even, 
draw, fifty-fifty, symmetrical, 
tie, equivalent, equal, 
symmetrically, all, as 
འདྲན་འདྲ་སྦེ་འབྱུང་བ། verb (fut., 

prs.) pst. བྱུང། synchronize 
འདྲན་འདྲ་མིན་པ། adj. imbalance 
འདྲན་འདྲ་མེད་པ། adj. inequality, 
inequity, differential, 
inequitable, unequal, uneven, 
unparalleled 
འདྲན་འདྲ་མེདཔ་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) unbalance 
འདྲན་འདྲ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) equal, equalize, 
even, tie 
འདྲཝ། adj. identical, alike, 
similar 
འདྲི། verb (prs.) fut. དྲི།  

pst. དྲིས། imp དྲིས། ask, 
enquire, inquire, seek, question  
འདྲི་བཀོད། noun set question, 
challenge, interpellation 

འདྲི་གཏུགས། noun referral 
འདྲི་གཏུགས་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) refer 
འདྲི་བསྟུན། noun consultation 
འདྲི་བསྟུན་འབད་བཏུབ་པ། adj. 

referable 
འདྲི་བསྟུན་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) consult, refer 
འདྲི་དཔྱད། noun inquiry, 
impeachment, enquiry, 
interrogation, query 
འདྲི་དཔྱད་འབད་མ་དགོ་པ། adj. 

unimpeachable 
འདྲི་དཔྱད་འབད་མི། noun enquirer 
འདྲི་དཔྱད་རེའུ་མིག noun 

questionnaire 
འདྲི་དཔྱད་རོ་ཁྱི། noun sniffer dog 
འདྲི་མི། noun interviewer 
འདྲི་་ད། noun inquiry 
འདྲི་་ད་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) question 
འདྲི་ཚིག noun interrogative 
word 
འདྲི་ཞིབ། noun impeachment, 
inquest, grill, interview 
འདྲི་ཡུལ། noun interviewee 
འདྲི་ས། noun enquiry, inquiry 
འདྲིལ། verb (prs.) fut. དྲིལ། pst. 

དྲིལ། imp དྲིལ། roll up 
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འདྲིས། adj. accustom, commune 
with, connect, co-ordinate, 
familiarize, get, inure, 
accustomed, familiarity 
འདྲིས་བཅུག་པ། verb insinuate 
འདྲིས་ཆ་ཡོདཔ། adj. acquainted 
འདྲིས་ཉམས་མེད་པ། adj. 

unsophisticated 
འདྲིས་མཐུན། noun communion 
འདྲིས་བདེ་བ། adj. congenial 
འདྲིས་འདྲིསཔ། adj. habituated 
འདྲིས་བཟོ། noun insinuation 
འདྲིས་ཤེས་ཅན། adj. sociable 
འདྲིས་བཤེས། noun close 
relationship 
འདྲིས་ཧེང་མེད་པ། adj. unfamiliar 
འདྲིསཔ་མགྱོགས་པ། adj. click 
འདྲུད། verb (fut., prs.) pst. དྲུད། 
imp དྲུད། drag, draw, haul, 
heave, tow, trail, pull, wheel 
འདྲུད་ཁྱིམ། noun caravan, trailer 
འདྲུད་འཁོར། noun cart, trailer, 
barrow, caravan  
འདྲུད་འགྲོས། noun shuffle 
འདྲུད་་། noun sidelong 
འདྲུད་འཐེན། noun drag 
འདྲུད་ལམ། noun towpath 

འདྲེ། noun  ལྷ། demon, 
devil, evil, fiend, ghost, 
incubus, monster, ogre, Satan, 
spirit, spook, phantasm  
འདྲེ་ཆགས་ཆགསཔ། adj. haunted  
འདྲེ་ཆགས་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) haunt  
འདྲེ་ཆར། noun torrential 
འདྲེ་ཏོག་ཟེམ། noun hoopoe  
འདྲེ་གདོན། noun apparition 
འདྲེ་གདོན་བདའ་གཏང་བ། verb 

(fut., prs., imp.) pst. བཏང་། 
exorcize  
འདྲེ་གདོན་བདའ་མི། noun exorcist 
འདྲེ་གདོན་ཕྱིར་བསྐྲད། noun 

exorcism 
འདྲེ་གནས། noun ghost town 
འདྲེ་མོ། noun witch, demoness 
འདྲེ་ཞུགས་པ། verb (fut., prs., 

pst.) haunt, posses  
འདྲེ་ཞུགས་ཞུགསཔ། adj. haunted  
འདྲེ་བཟུམ། adj. devilish, 
diabolical, ghostly 
འདྲེ་རླུང༌། noun twister, 
whirlwind 
འདྲེ་ལོང༌། noun noctambulant  
འདྲེ ་ཤིག noun bedbug 
འདྲེ་སྲུང༌། noun ghost story 
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འདྲེད་རྡར། noun skid 
འདྲེད་ཤུགས་བཀག་ཆས། noun 

traction 
འདྲེན་སྐས། noun elevator, lift 
འདྲེན་ཁྲི། noun chair lift 
འདྲེན་འཁོར། noun 1 pulley, 
winch (ཐག་འདྲེན་འཁོར་ལོ།) 
2  conveyance (སྐྱེལ་འདྲེན།) 
འདྲེན་འཁོར་ནང་འབག་པ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) cart 
འདྲེན་རྟ། noun carthorse 
འདྲེན་རྟགས། noun quotation 
marks 
འདྲེན་དུང༌། noun siphon 
འདྲེན་པ། noun guide 
འདྲེན་འཕྲུལ། noun elevator, lift 
འདྲེན་ལམ། noun vehicle 
འདྲེས། verb (pst.) fut. འདྲེ།  

prs. འདྲེ། diffuse, intermix, 
mingle, mix 
འདྲེས་འདྲེསཔ། adj. mixed 
འདྲེས་སོྦྱར། noun mix, mixture 
འདྲེས་མ། noun admixture, 
blend, brew 
འདྲོག verb (fut., prs.) pst. 

འདྲོགས། afraid, apprehend, 
cow, curdle, dread, fear, 
frighten, scare, tremble, quail, 
fright, dreaded, fearful, 

saturnine, panic-stricken, 
nervously 
འདྲོག་སྐུལ། noun blackmail 
འདྲོག་བཅུག་པ། verb chill, 
frighten, horrify, scare, terrify, 
petrify, unnerve, exemplary, 
cow, sickening 
འདྲོག་མཆོང༌། noun start, shy 
འདྲོག་འཇིགས། noun afraid, dread 
འདྲོག་འཇིགས་སོྟན་ཐབས། noun 

shock tactics 
འདྲོག་འཇིགས་སོྟན་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) intimidate, 
intimidation 
འདྲོག་འཇིགས་འཐབ་བཅུག་པ། verb 

unsettling 
འདྲོག་དད་ཆེ་མི། noun yellow 
འདྲོག་ནད། noun neurosis, 
neurotic 
འདྲོག་ནད་ཐོབ་མི། noun neurotic  
འདྲོག་ནི་མེད་པ། adj. fearless, 
unafraid, intrepid 
འདྲོག་སྣང། noun scare, 
apprehensive, chill, panic-
stricken, jar  
འདྲོག་བྱེལ། noun nervousness, 
horror, alarm, nervously  
འདྲོག་བྱེལ་འཐབ་བཅུག་པ། verb 

galvanize 
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འདྲོག་བྱེལ་འཐབ་བཅུག་མི། noun 

alarmist 
འདྲོག་བྱེལ་དྲག་པོ། noun neurosis  
འདྲོག་མི། noun shy 
འདྲོག་ཚུལ་སྟོན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) quail 
འདྲོག་ཚོར། noun tremble, startle, 
stage fright 
འདྲོག་འཚེར། noun awe 
འདྲོག་འཚེར་མེད་མི། noun 

adventurous 
འདྲོག་ཟུག noun apprehension, 
cold sweat, nerve, 
nervousness, trepidation 
འདྲོག་ཟུག་ཅན། adj. nervous  
འདྲོག་ཟུག་མེད་པ། adj. nerveless  
འདྲོག་ཟེ། noun shy, skittish, 
yellow 
འདྲོག་གཟུར། noun cringe, cower 
འདྲོག་གཡིབ། noun cower 
འདྲོག་བཤུད། noun cringe 
འདྲོག་སི་སི། adj. alarming, 
baleful, deadly, dreaded, 
dreadful, fearful, fearsome, 
ferocious, fierce, forbidding, 
frightful, furious, ghastly, 
ghoulish, grisly, grotesque, 
gruesome, hair-raising, hairy, 
horrendous, horrible, horrid, 

lurid, macabre, monstrous, 
ogre, saturnine, scary, 
sickening, spooky, terrible, 
terror, unearthly, vertiginous, 
weird 
འདོྲང་མ་ཚུགས་པ། adj. 

unmanageable 
འདྲོང་ཚད། noun capacity 
རྡག་རོྡག adj. lumpy  
རྡབ་སྒུལ། noun jolt  
རྡབ་སྒྲ། noun bang, bump, patter 
རྡབ་གཡུག noun jolt  
རྡབ་གསིག noun oppression, 
tyranny 
རྡར་རྡོ། noun grindstone, 
whetstone, hone, sharpener 
རྡར་བྱེད། noun grinder 
རྡར་མི། noun grinder 
རྡིག noun pot, container 
རྡིག་རྡིགམ། adj. exquisite 
རྡིབ། verb (prs.) fut. བརྡིབ། pst. 

བརྡིབས། imp རྡིབས། collapse 
རྡུང་། verb (prs.) fut. བརྡུང། pst. 

བརྡུངས། imp རྡུངས། jab  
རྡུང་སྒྲ། noun bang, bump, knock 
རྡུང་ལྕགས། noun wrought-iron 
རྡུང་ཐེངས། noun stroke 
རྡུང་རྡབ། noun knockout 
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རྡུང་རྡེག noun strike, swipe 
རྡུང་རོབ། noun flogging, batter, 
beating, assail, flog 
རྡུང་རོབ་ཉེས་ཁྲིམས། noun corporal 
punishment 
རྡུང་རོབ་འབད་མི། noun assailant 
རྡུང་རིམ། noun beat 
རྡུང་རེག noun percussive 
རྡུལ། noun dust, speck, mote, 
fleck 
རྡུལ་ཁེབས། noun dust sheet 
རྡུལ་ཅན། adj. flecked 
རྡུལ་རྟེན། noun molecule 
རྡུལ་ནུས་སྐྱེད་ཆས། noun reactor 
རྡུལ་ཕྲ་རབ། noun nuclear  
རྡུལ་ཕྲན། noun particle, 
spectacle, mote, atom, 
molecule, atomic, nuclear 
རྡུལ་ཕྲན ་སྙིང་རས། noun nucleus  
རྡུལ་ཕྲན་ནུས་ཚད། noun valency 
རྡུལ་ཕྲན་ནུས་ཤུགས། noun nuclear 
energy 
རྡུལ་ཕྲན་བམ། noun atom bomb, 
atomic 
རྡུལ་ཕྲན་མཚོན་ཆ། noun atom 
bomb, nuclear weapon 
རྡུལ་ཕྲན་རས་ཐོ། noun the 
periodic table 

རྡུལ་ཕྲན་ཨ་རོ། noun nuclear 
waste  
རྡུལ་ཕྲན་ཨང༌། noun atomic 
number 
རྡུལ་མ། noun speck, mote, dust, 
fleck 
རྡུལ་མཚོན། noun atom bomb, 
nuclear weapon 
རྡུལ་མཚོན་འགས་རིམ། noun 

fission 
རྡུལ་མཚོན་འཆང་མ་ཆོག་པ། adj. 

nuclear-free  
རྡུལ་མཚོན་མེད་པ། adj. nuclear-
free  
རྡུལ་རས་ལག་ལེན། noun 

radiocarbon dating, carbon 
dating 
རྡེག་ཆས། noun ram 
རྡེག་འཕེན། noun shot 
རྡེག་གཡུག noun shot 
རྡེའུ། noun bead 
རྡེལ། noun bead 
རྡོ། noun boulder, stone 
རྡོ་དཀར། noun gypsum, chalk, 
dolomite 
རྡོ་རྐོ། noun stone carving, 
sculpture, lapidary 
རྡོ་བརྐོས་རི་མ།ོ noun petrography 
རྡོ་བསྐལ། noun the Stone Age 
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རྡོ་ཁབ་ལེན། noun magnet, 
lodestone 
རྡོ་ཁབ་ལེན་གློག་འཕྲུལ། noun 

magneto 
རྡོ་ཁབ་ལེན་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) magnetize 
རྡོ་ཁབ་ལེན་བཟོ་སྦྱོར། noun 

magnetization 
རྡོ་ཁབ་ལེན་རང་བཞིན། noun 

magnetism 
རྡོ་ཁྲ་ཅནམ། noun granite 
རྡོ་འགྱུར། noun petrification 
རྡོ་འགྱུར་དངོས་པོ། noun 

petrification 
རྡོ་སྒྱོགས། noun catapult 
རྡོ་སྒྲིག་ལམ། noun pavement 
རྡོ་སྒྲོམ། noun stone box 
རྡོ་ཅུང༌། noun pebble, cobble 
རྡོ་ཅུང་བླུགས་བླུགསཔ། noun 

cobbled 
རྡོ་ཆལ། noun court, courtyard, 
patio, pavement, paving, yard 
རྡོ་ཆལ་རྡོ། noun paving stone 
རྡོ་ཆས། noun stoneware 
རྡོ་ཆེན། noun megalith 
རྡོ་རྗེ་དལ་ཀྲུང༌། noun lotus sitting 
posture, lotus position 
རྡོ་རྗེ་གོང༌། noun cape 

རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ། noun vajra-cross 
རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ། noun diamond 
རྡོ་ཉ། noun limpet  
རྡོ་བཏོན་ས། noun quarry 
རྡོ་སྟི། noun stone pestle 
རྡོ་ཐེམ། noun stone step, stone 
layer 
རྡོ་གདན། noun bed 
རྡོ་ནག noun slate 
རྡོ་སྣག noun graphite 
རྡོ་སྣུམ། noun petroleum, 
paraffin, oil, gasoline 
རྡོ་སྣུམ་གར་མ། noun petroleum 
རྡོ་སྣུམ་གཏེར་ཁ། noun slick, oil 
field, petroleum field 
རྡོ་སྣུམ་དྭངས་མ། noun petrol 
རྡོ་སྣུམ་འདྲེན་ཆས། noun oil rig  
རྡོ་སྣུམ་ཕྱིར་བཙོང་ལས་ཚོགས། noun 

Organization of Petrolium 
Exporting Countries (OPEC)  
རྡོ་སྣུམ་བཙག་ཁང་། noun oil 
refinery 
རྡོ་སྣུམ་ཚོང་ལས། noun oil industry 
རྡོ་སྣུམ་རས་སོྦྱར། noun 

petrochemical 
རྡོ་པར། noun lithograph  
རྡོ་པར་རྐོ་མི། noun lithographer  
རྡོ་པར་རིག་པ། noun lithography  
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རྡོ་ཕུ། noun rock, conglomerate, 
boulder, rock 
རྡོ་ཕུ་སོམ། noun megalith 
རྡོ་ཕུ་ཡོད་པ་་ལྡུམ་ར། noun rockery 
རྡོ་ཕུང༌། noun boulder, rock 
རྡོ་ཕྱེ། noun stone dust 
རྡོ་བང་ཤིང་། noun slate 
རྡོ་སོམ། noun rock 
རྡོ་མུ་ཟི། noun sulphur 
རྡོ་སྨྱུག noun slate pencil 
རྡོ་རྩིག noun stone wall 
རྡོ་ཚང་། noun stone quarry 
རྡོ་རས། noun dynamite 
རྡོ་རས་ངར་རླངས། noun gas 
རྡོ་ཞུན། noun lava, calcium  
རྡོ་གཞིབ་ལམ། noun pavement 
རྡོ་གཞོང༌། noun font, stone bowl 
རྡོ་ཟམ། noun stone bridge 
རྡོ་བཟོ། noun masonry 
རྡོ་བཟོ་བོ། noun mason 
རྡོ་གཡམ། noun shale 
རྡོ་རང་རོང༌། adj. craggy 
རྡོ་རིང་། noun stone pillar, 
monolith 
རྡོ་རིང་ཡུག་གཅིག་མ། noun 

monolith 
རྡོ་རིལ། noun cobble 

རྡོ་རིལ་བསྒྲིགས་བསྒྲིགསཔ། noun 

cobbled 
རྡོ་རུག noun aggregate, gravel, 
grit 
རྡོ་རུག་ཁོག་ཁོ། adj. gravelly 
རྡོ་རུག་འཁོར་ལམ། noun macadam 
རྡོ་རུག་བླུགས་བླུགསཔ། noun 

gravelled 
རྡོ་རོང༌། noun crag, rugged 
རྡོ་ལཱ། noun masonry 
རྡོ་ལུ་གྱུར་གྱུརཝ། noun fossilized  
རྡོ་ལུ་འགྱུར་བཅུག་པ། verb fossilize  
རྡོ་ལེབ། noun slab, shale, 
flagstone 
རྡོ་ཤེལ། noun stone crystal, stone 
glass 
རྡོ་སོལ། noun hardcoal, coal  
རྡོ་སོལ་སྐྱེལ་གྲུ། noun collier 
རྡོ་སོལ་གཏེར་ཁ། noun pit, coal 
mine 
རྡོ་སོལ་བཏོན་མི། noun collier 
རྡོ་སོལ་བཏོན་ལས། noun coal 
mining 
རྡོ་སོལ་ཕྱེ་མ། noun coke 
རྡོ་སོལ་བླུག་སྣོད། noun bunker 
རྡོ་སོལ་རིམ་པ། noun seam 
རྡོག་འགྲོས། noun cavort 
རྡོག་སྒྲ། noun flounce 
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རྡོག་ཆག noun skein, bundle, roll 
རྡོག་ཐེ། noun kick, chop, boot 
རྡོག་རོྡག noun chunk, hitch, 
lump, stocky, round 
རྡོག་རོྡག་རིལ་རི། adj. solid, 
ocular, measurable, concrete, 
round object 
རྡོག་པ། noun skein 
རྡོག་མ། noun 1 arecanut, betel 
nut (གོ་ཧས།) 2  fruit (འབྲས་བུ།) 
རྡོག་རོབ། noun trample 
རྡོག་རིལ་རི། adj. vigorous 
རྡོན་ཁྲི། noun step 
རྡོབ། noun pail, bucket 
རྡོབ་གང༌། adj. bucketful 
རྡོའི་ཀ་བ། noun stone pillar, post 
རྡོའི་མཁས་མཆོག noun 

palaeontologist 
རྡོའི་དུས་སྐབས། noun the Stone 
Age 
རྡོའི་དུས་རབས། noun the Stone 
Age 
རྡོའི་དུས་རབས་ཕྱི་མ། noun 

Neolithic  
རྡོའི་ལྡུམ་ར། noun rockery 
རྡོའི་རིག་པ། noun petrology 
རྡོའི་རོ་སྒྲོམ། noun sarcophagus, 
sepulchre 

རྡོའི་སོབ་སྦྱོང༌། noun 

palaeontology 
རྡོས་སྒོར། noun flat circular stone 
played as a sport 
ལྡང་ངེས། noun adequate 
ལྡད། noun rumination, 
mastication, cud 
ལྡད་རྐྱབ་མི། noun ruminant 
ལྡད་རྐྱབ་སེམས་ཅན། noun 

ruminant 
ལྡད་གུར། noun bubble gum 
ལྡད་རྨུར། noun rumination 
ལྡན་ལྕག noun slap  
ལྡན་ཆ། noun content 
ལྡན་པ། adj. laden, gain, 
comprise, consist, contain, 
entail, equip, exude, have, 
infuse, lie, posses, endowment  
ལྡན་ཚད། noun density 
ལྡབ་ལྡིབ། adj. gabble, slur 
ལྡབ་ལོག noun overlap 
ལྡར་ལྡུར། adj. pulpy, mushy, 
mash 
ལྡི་ཀུ། noun ink pad, stamp pad 
ལྡིང་། verb (fut., prs.) pst. ལྡིངས། 
imp ལྡིངས། float, suspend, soar, 
hover, glide, drift, climb, 
buoyant, afloat 
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ལྡིང་སྐྱོད་འགྲུལ་འཁོར། noun 

hovercraft  
ལྡིང་འཁོར། noun lifebelt  
ལྡིང་གུར། noun pavilion 
ལྡིང་ཆས། noun float 
ལྡིང་སྟེགས། noun pontoon 
ལྡིང་བརྡ། noun buoy 
ལྡིང་པང༌། noun lifebuoy  
ལྡིང་འཕུར། noun hang-glider 
ལྡིང་ཚད། noun span 
ལྡིང་རི། noun truss, roof beam 
ལྡིང་རོ། noun flotsam 
ལྡིར། verb (fut., prs., pst.) 

reverberate, grumble, loud 
sound 
ལྡིར་སྒྲ། noun rumble, roll, burr, 
bur, boom, percussive, 
grumble, uproar 
ལྡུམ་ར། noun  སྐྱེད་ཚལ། yard, 
plantation, kitchen garden, 
garden, grove, orchard 
ལྡུམ་ར་རིག་པ། noun horticulture  
ལྡུམ་ར་ ་ཁྱིམ། noun 

summerhouse 
ལྡུམ་ར་་གཉེརཔ། noun gardener 
ལྡུམ་ར་་བདག་པོ། noun planter 
ལྡུམ་ར་་ལཱ། noun gardening 

ལྡུམ་ར་་ལཱ་འབད་མི། noun 

gardener 
ལྡུམ་རིག་མཁས་མཆོག noun 

horticulrurist  
ལྡེ་གུ། noun sauce, pulp 
ལྡེ་སྒྲོམ། noun keyboard 
ལྡེ་མིག noun lock  
ལྡེ་མིག་དོང༌། noun keyhole 
ལྡེ་མིག་ཕྱེ་བ། verb (fut., prs.) pst. 

ཕྱེས། imp ཕྱེས། unlock 
ལྡེ་མིག་བུ། noun key 
ལྡེ་མིག་བུ་གཙོ་བ།ོ noun pass key, 
master key 
ལྡེ་མིག་མ། noun padlock, lock 
ལྡེ་མིག་བཟོ་མི། noun locksmith  
ལྡེ་མིག་ལུང༌། noun key ring 
ལྡེ་མིག་ལུང་ཐག noun key ring 
ལྡེ་འཛིན། noun controls 
ལྡེབས་རིས། noun wall painting, 
painting, mural, fresco 
ལྡེམ་བ། noun penguin 
ལྡོག་རྒྱན། noun sarcasm 
ལྡོག་རྒྱན་ཅན། adj. sarcastic 
ལྡོག་བརྗོད། noun counterclaim 
ལྡོག་ཕྱོགས། noun opposition, 
adversary, against, reverse 
ལྡོག་ཕྱོགས་ཚོགས་པ། noun 

opposition party 
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ལྡོག་མེད། noun irreversible 
ལྡོག་ཟླ། noun counter 
ལྡོག་རིམ་དགོས་བརྗོད། noun 

counterclaim 
སང་བ། noun  བམས་པ། 
hostile, phobia, gall, bile, 
resentful, anger, phobic 
སང་མིག noun glare 
སང་འཛིན། noun resentment, 
animus 
སང་འཛིན་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) persecute 
སང་སེམས། noun enmity, 
animus, animosity 
སྡི་ཆེ། noun  ཕངས། pity, 
pitiful, commiseration 
སྡི་ཆེ་སྙིང་རྗེ། noun commiseration 
སྡི་ཆེ་སི་སི། adj. poor, pitiful, 
pathetic, deplorable 
སྡི་མ་ཆེཝ། adj. unmoved 
སྡིག་ཁྱིམ། noun Scorpio 
སྡིག་གྲོགས། noun accomplice 
སྡིག་སྒྲིབ། noun evil deed and 
obscuration, degradation and 
defilement  
སྡིག་པ། noun  མི་དགེ་བ།  
དགེ་བ། demerit, impious, evil, 
sin 

སྡིག་པ་ཅན། adj.  སྡིག་ཅན། 
sinner, sinful, vile, wicked 
སྡིག་པ་ར་ཙ། noun scorpion 
སྡིག་པ་གསག་མི། noun sinner 
སྡིག་པ་་རང་བཞིན། noun 

impiousness 
སྡིག་པ་་ལཱ། noun sin, evil deed, 
sinful action 
སྡིག་སོད། noun vice 
སྡིག་ལཱ་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) sin 
སྡིག་ལཱ་འབད་མི། noun sinner 
སྡིག་བཤགས། noun confession, 
atonement, expiation  
སྡིག་གསག noun sin 
སྡིའུ། noun silly, imbecile, oaf, 
mug  
སྡུག་བཀོད། noun torture, 
torment, scourge, inflict, ill-
treat, bane 
སྡུག་སྐད། noun grievance, plaint, 
bemoan 
སྡུག་གྱོང་། noun loss, 
deprivation, burden 
སྡུག་གྲོལ། noun relieved, 
unwind, unburden 
སྡུག་བསྔལ། noun  བདེ་བ། 
agony, distress, grief, 
heartbreak, misery, mourning, 
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slough, sorrow, suffering, pain, 
woe, excruciating, broken-
heart 
སྡུག་བསྔལ་གྱི་བདེན་པ། noun truth 
of suffering 
སྡུག་བསྔལ་གྱི་གཞི། noun misery 
སྡུག་བསྔལ་ཅན། adj. wretched, 
worried, sorrowful, mournful, 
miserable 
སྡུག་བསྔལ་ཅན་གྱི་མི། noun wretch 
སྡུག་བསྔལ་དྲག་པོ། noun torment 
སྡུག་བསྔལ་ཕོག་བཅུག་པ། verb 

distress 
སྡུག་བསྔལ་ཕོག་པ། verb (fut., prs., 

pst.) worry, distress, break, 
heartbreaking  
སྡུག་བསྔལ་བྱིན་པ། verb (fut., prs., 

pst.) torture, torment, scourge, 
inflict 
སྡུག་བསྔལ་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) mourn 
སྡུག་བསྔལ་འབད་མི། noun 

mourner 
སྡུག་བསྔལ་སོམ། adj. torment, 
grievous 
སྡུག་བསྔལ་སོམ་ཕོག་མི། noun 

torment 
སྡུག་བསྔལ་སོམ་མོང་བཅུག་པ། verb 

sear 

སྡུག་བསྔལ་མེད་ས། noun ivory 
tower 
སྡུག་བསྔལ་མེདཔ། adj. unworried, 
happy-go-lucky  
སྡུག་བསྔལ་མངོ་བཅུག་པ། verb 

torture, torment, scourge, 
inflict 
སྡུག་བསྔལ་མངོ་བཅུག་མི། noun 

torturer, tormentor 
སྡུག་བསྔལ་མངོ་བ། verb (fut., prs.) 

pst. མོངས། imp མོངས། languish, 
grief-stricken, suffer  
སྡུག་བསྔལ་ཚད་མེད། noun 

anguish, endless suffering, 
sorrow 
སྡུག་བསྔལ་ཞི་བ། verb (fut., prs., 

pst.) relieve 
སྡུག་ཉམས་མེད་པ། adj. nonchalant  
སྡུག་གཏམ། noun expression of 
suffering, table of sorrow 
སྡུག་ཐག་ཆོད། noun misery 
སྡུག་ཐར། noun relieved, unwind, 
unburden 
སྡུག་ཐེག noun hardy  
སྡུག་དྲགས། adj. harsh  
སྡུག་མནར། noun vicissitude, 
overcome 
སྡུག་སོད། noun torture, barbarity  
སྡུག་བྱིན། noun infliction 
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སྡུག་སོྦྱང༌། noun persecution, 
torture, maltreatment, 
harassment, mistreatment 
སྡུག་སྦྱོང་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། torture, 
maltreat, ill-treat, harass 
སྡུག་སོྦྱང་གཏང་མི། noun torturer 
སྡུག་སོྦྱང་བྱིན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) persecute 
སྡུག་སོྦྱང་བྱིན་མི། noun persecutor 
སྡུག་ཚིག noun chagrin 
སྡུག་བཟོད་སོ་བ། noun morbid 
སྡུག་རུས། noun travail 
སྡུག་ལཱ། noun slog 
སྡུག་ཤོས། adj. worst, hardest, 
nadir  
སྡུག་གསོ་མ་དངུལ། noun relief 
fund 
སྡུད་རྟགས། noun dash 
སྡུད་མིང༌། noun collective 
སྡུར་མི། noun contender 
སྡེ། noun bundle, club, fleet, 
group, grouping, herd, host, 
house, in-group, swarm, pack, 
force 
སྡེ་དཀྲུག noun sedition 
སྡེ་ཁག noun band, batch, 
company, contingent, regiment 
སྡེ་ཁང༌། noun club 

སྡེ་ཁོངས། noun side 
སྡེ་ཁྲིདཔ། noun standard-bearer 
སྡེ་འགྱེ། noun split, splinter 
སྡེ་འགྲོ། noun swarm 
སྡེ་སྒྲིག noun batch, class, 
classification, group, organize, 
split, group, grouping 
སྡེ་གཅིག་བསོམ་པ། verb (fut.) prs. 

སོམ། pst. བསོམས། imp སོམས། 
bracket 
སྡེ་གཅིག་པ། noun society 
སྡེ་ཆས། noun livery, uniform  
སྡེ་ཆུང༌། noun subdivision, 
minority, minnow 
སྡེ་ཆུང་གླུ་གཞས། noun chamber 
music 
སྡེ་མཉམ། noun cohort 
སྡེ་མཐུན། noun cohort 
སྡེ་བདག noun lieutenant  
སྡེ་པ། noun regent 
སྡེ་དཔོན། noun chieftain, 
patriarch 
སྡེ་ཕྲན། noun unit, subdivision 
སྡེ་དབྱེ། noun subdivision 
སྡེ་འབྲེལ། noun homosexual  
སྡེ་ཚན། noun batch, division, 
bracket, cell, class, 
classification, crop, cross 
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section, ensemble, family, 
flock, in-group, league, legion, 
order, set, squad, team, team 
spirit, party, school, section, en 
bloc 
སྡེ་ཚན་གཅིག་དབང། noun unitary 
སྡེ་ཚན་མེད་པ། noun non-sectarian  
སྡེ་ཚགོས། noun army, society 
སྡེ་ཚོགས་རྐྱང་འཛིན། noun 

unicameral 
སྡེ་ཚོགས་སྣ་མང༌། noun multiparty 
སྡེ་ཚོན། noun livery  
སྡེ་འཛིང༌། noun rumble 
སྡེ་འཛིན། noun superintendent 
སྡེ་ཞེན། noun community 
སྡེ་བཟོ། noun batch, class, 
classify, organize, split, group, 
grouping 
སྡེ་གཡོག noun team work 
སྡེ་རིགས་གཅིག་པ། noun 

communion 
སྡེ་རིམ། noun stratum, grade, 
rank, position 
སྡེ་རིམ་དང་པ། noun first class 
སྡེ་རིམ་ཕབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) demote 
སྡེ་རིམ་ཕྱེ་བ། verb (fut., prs.) pst. 

ཕྱེས། imp ཕྱེས། grade 

སྡེ་རིམ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) grade 
སྡེ་རིས། noun school 
སྡེ་རིས་ཕྱེ་བ། verb (fut., prs.) pst. 

ཕྱེས། imp ཕྱེས། segment 
སྡེ་རོགས། noun inmate 
སྡེ་ལཱ། noun team work 
སྡེ་སྲིད་། noun regent 
སྡེབ་སྐྱོད་གྲུ་ཆུང༌། noun flotilla 
སྡེབ་འགྱོ། noun mass 
སྡེབ་སྒྱུར། noun inflection 
སྡེབ་སྒྲིག noun compilation 
སྡེབ་སྒྲིག་པ། noun compiler 
སྡེབ་སྒྲིག་འབད་མི། noun compiler 
སྡེབ་གཅིག noun batch 
སྡེབ་གཅིགམ། noun homonym  
སྡེབ་ཐོན། noun infestation, 
exodus, outpouring, deluge 
སྡེབ་སྤུངས། noun huddle  
སྡེབ་སྤུངས་ཚོང་ཁང༌། noun 

shopping mall 
སྡེབ་ཕབ། noun dictation 
སྡེབ་ཕྲུག noun litter  
སྡེབ་བྱིའུ། noun brood 
སྡེབ་བྱུང༌། noun deluge 
སྡེབ་སོྦྱར། noun orthography, 
syntax 
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སྡེབ་སོྦྱར་བཟོ་མི། noun 

orthographer 
སྡེབ་ཚན། noun team 
སྡེབ་འོང་། noun muster 
སྡེབ་སོར། noun conversion, part 
exchange 
སྡེབ་གསད། noun bloodbath, 
pogrom, carnage, massacre, 
slaughter, holocaust 
སྡེའུ་བཞར། noun pincer, paw, 
claw 
སྡེར་གཅད། noun segmentation 
སྡེར་ཆེན། noun platter 
སྡེར་གདན། noun place mat 
སྡེར་མོ། noun claw 
སྡེར་ཤ། noun web 
སྡེར་ཤ་ཅན། adj. webbed 
སྡེརམ། noun  གསོལ་སྡེར། 
plate, platter, dish 
སོང་གྲོགས། noun friend, helper, 
auxiliary 
སོང་པོ། noun trunk 
སོང་རས། noun wick 
སོད། verb (fut., prs., pst., imp.) 

 སོང་།  བཞུགས། abide, 
do, dwell, hold, inhabit, live, 
seat, settle, stay, stop, reside, 
rest, sit 
སོད་སྐོར། noun rotation, turn 

སོད་ཁང༌། noun house, home, 
residence, dwelling, sitting 
room  
སོད་ཁྱིམ། noun  གཟིམ་ཅུང་། 
residence, quarters, place, 
shelter, housing, house, home, 
dwelling 
སོད་ཁྱིམ་བགོ་བཀྲམ། noun housing  
སོད་ཁྱིམ་ཉམས་བཅོས། noun 

rehabilitation 
སོད་ཁྱིམ་མེད་མི། noun homeless, 
homeless person 
སོད་ཁྱིམ་ཚན་གྲངས། noun 

residential units 
སོད་ཁྱིམ་ཚོགས་པ། noun housing 
association  
སོད་ཁྱིམ་ལས་འགུལ། noun 

housing project  
སོད་ཁྱིམ་ས་ཁོངས། noun housing 
estate, residential area, colony  
སོད་ཁྲི། noun  རྐང་ཁྲི།  
བཞུགས་ཁྲི། place, seating, love 
seat, seat, chair 
སོད་ཁྲི་དཀྱུས་རིང་། noun bench 
སོད་ཁྲི་སྟོན་མི་ཕོ། noun usher 
སོད་ཁྲི་སྟོན་མི་མོ། noun usherette 
སོད་ཁྲི་་བར་ལམ། noun aisle, 
gangway 
སོད་མཁན། noun habitant 
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སོད་སྒར། noun camp, 
encampment 
སོད་ཉམས་སོ་བ། adj. salubrious 
སོད་བཏུབ་པ། adj. habitable, 
liveable 
སོད་སྟབས། adj. pose, posture 
སོད་སྟེགས། noun seat 
སོད་ཐངས། adj.  བཞུགས་ཐངས། 
posture, pose, lifestyle, 
bearing, attitude 
སོད་སོདཔ། adj. lived-in  
སོད་གནས། noun  བཞུགས་
གནས། shelter, habitation, 
element, domicile, abode, 
accommodation, dwelling, 
dwelling place, home, 
residence 
སོད་གནས་ཁ་བང་། noun address 
of residence 
སོད་གནས་ལག་ཁྱེར། noun 

residence card 
སོད་དབང༌། noun tenure, right of 
residence 
སོད་མ་བཏུབ་པ། adj. 

uninhabitable 
སོད་མི། noun resident, 
inhabitant, habitant, dweller 
སོད་ཚུགས་པ། adj. tenable, exist 
སོད་ཡུན། noun tenure, stay 

སོད་རིང། adv.  བཞུགས་རིང་། 
while in 
སོད་རིང༌། noun occupancy, 
tenure, term  
སོད་རིམ། noun class, order of 
sitting 
སོད་ལུགས། adj. bearing 
སོད་ལོང་། noun time, 
availability, at your disposal 
སོད་ཤག noun quarter 
སོད་ཤུལ། noun trace, remnant, 
evidence 
སོད་ས། noun  བཞུགས་ས། 
accommodation, seat, place, 
stronghold, stop, seating, 
habitat 
སོད་ས་ངོ་མ། noun native  
སོད་ས་བྱིན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) lodge, house  
སོད་ས་མེད་པ། adj. stray 
སོད་ས་གཟུང་བ། verb (fut., prs.) 

pst. བཟུང་། imp ཟུངས། occupy, 
reserve seat, secure seat 
སོམ་རྟགས། noun addition sign, 
plus sign (+)  
སོམ་གནས། noun ascetic 
སོམ་པ། noun vow, promise, 
pledge 
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སོམ་པ་གནང་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) ordain a monk 
སོམ་པ་ཕུལ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) surrender religious 
vow 
སོམ་པ་ཤོར་བ། verb (fut., prs., 

pst.) breach religious vow 
སོམ་སོད། noun share 
སོམ་རྩིས། noun addition 
སོམ་ཚིག noun mnemonic, 
summary 
སོམ་ཚོང༌། noun partnership 
སོམ་རོགས། noun partner 
སོམ་རོགས་འབྲེལ་བ། noun 

partnership 
སོམ་སྲུང༌། noun continence 
བརྡ། noun cue, hint, 
implication, indication, 
harbinger, herald, indictment, 
information, sign, signal, 
undertone, mark 
བརྡ་སྐད། noun metalanguage, 
sign language, hooter  
བརྡ་སྐད་འཕྲུལ་ཆས། noun siren 
བརྡ་སྐད་ལག་ལེན། noun sign 
བརྡ་སྐུལ། noun notification, 
notice, notify  
བརྡ་སྐུལ་ཁྱབ་སྤེལ། noun 

campaign 

བརྡ་སྐུལ་ཁྱབ་སྤེལ་འབད་མི། noun 

campaigner 
བརྡ་བསྐྱལ་བ། verb (fut., pst.) prs. 

སྐྱེལ། imp སྐྱེལ། inform, alert 
བརྡ་ཁབ། noun needle  
བརྡ་ཁྱིམ། noun signal box 
བརྡ་རྒྱུག་བུམོ། noun call girl 
བརྡ་སྒྱུར། noun translation, 
interpretation, sign 
interpretation, compiler 
བརྡ་བརྒྱུད་སྣ་མང་། noun multi-
media 
བརྡ་བརྒྱུད་ལམ། noun media 
བརྡ་གཅིག་དོན་མང་། noun multiple 
meaning 
བརྡ་རྙིང༌། noun archaism 
བརྡ་རྙིང་ཨིང་ལིཤ། noun Old 
English  
བརྡ་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། inform, notify 
བརྡ་རྟགས། noun pointer, 
punctuation, signal, sign, 
measure, expression 
བརྡ་རྟགས་འབྲི་བ། verb (prs.) fut. 

བྲི། pst. བྲིས། imp བྲིས། 
punctuate 
བརྡ་རྟགས་མ་བཀལ་བ། adj. 

uncharted 
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བརྡ་རྟགས་རིམ་སོྟན། noun 

analogue 
བརྡ་སོྟན། noun signal, sign, 
indication, implication, 
gesture, allusion 
བརྡ་སོྟན་ཁྲམ། noun diagram 
བརྡ་སོྟན་གློག་ཁང༌། noun 

lighthouse  
བརྡ་སྟོན་གློག་མེ། noun pilot light, 
pilot 
བརྡ་སོྟན་ཅན། adj. allusive 
བརྡ་སོྟན་སྙན་ཆ། noun leitmotif, 
leitmotiv 
བརྡ་སོྟན་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) hint, cue, denote, 
gesture, imply, indicate, mark, 
motion, show, sign, signal, 
signify, read, express, allude, 
convey 
བརྡ་སོྟན་མི། noun signalman 
བརྡ་སོྟན་མེ། noun beacon, pilot 
light 
བརྡ་སོྟན་ཚིག noun leitmotif, 
leitmotiv  
བརྡ་སོྟན་ལམ། noun medium 
བརྡ་དོན། noun signal, 
information 
བརྡ་དོན་ངེས་མེད། noun ambiguity 

བརྡ་དོན་ངེས་མེད་ཅན། adj. 

ambiguous 
བརྡ་དོན་སོད ་ཉེས། noun 

uninformative 
བརྡ་དོན་ཕྱི་འགྱུར། noun 

misinformation 
བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག noun 

information technology 
བརྡ་དོན་འཚོལ་ཚིག noun might 
བརྡ་དོན་ལེན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) monitor 
བརྡ་དོན་ལོག་སོད། noun 

misrepresentation 
བརྡ་དོན་ལོག་བཤད། noun 

misinform 
བརྡ་དྲིལ་ཆུ་ཚོད། noun alarm clock 
བརྡ་འདྲེན་དཀྱིལ་འཁོར། noun 

satellite dish 
བརྡ་སོད། noun 1 grammar (ཡིག་
སྦྱོར།) 2  communication (གནས་
ཚུལ།) 
བརྡ་སོད་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) inform, say, convey 
བརྡ་སོད་པ་་གཞུང༌། noun 

grammar 
བརྡ་སོད་འབད་མི། noun 

communicator 
བརྡ་སོད་ཚུགས་པ། adj. 

communicative 
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བརྡ་སོད་རིག་པ། noun philology 
བརྡ་སོད་ལམ། noun medium 
བརྡ་ཕབ་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) decipher 
བརྡ་འཕྲིན། noun signal, message, 
notice 
བརྡ་འཕྲུལ། noun pager 
བརྡ་བང༌། noun signboard, sign, 
shingle, noticeboard, notice 
བརྡ་བྱིན་བུམ།ོ noun call-girl 
བརྡ་དབངས། noun 1 signature 
tune (ལས་རིམ་སྒྲ་གདངས།) 2  ring 
tone (འཕྲིན་གདངས།) 
བརྡ་དབྱུག noun baton 
བརྡ་འབད་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) alert, warm 
བརྡ་འབོད། noun call 
བརྡ་འབོད། noun beckon 
བརྡ་འབྲེལ། noun communication 
བརྡ་སོྦྱར་ལོག་པ། noun 

ungrammatical 
བརྡ་མེ། noun pilot light, beacon 
བརྡ་ཚིག noun signal, indication, 
cue  
བརྡ་ཚིག་ཕབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) unscramble, 
decipher, decode 
བརྡ་མཚན། noun  རྟགས་མཚན། 
symbol, marker 

བརྡ་མཚོན། noun implication, 
indication, cue, measure, 
mirror, suggestion, testament, 
token, pointer, reflection, 
betoken, undertone, signal, 
mark 
བརྡ་མཚོན་རྟགས། noun hallmark 
བརྡ་མཚོན་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) evince, suggest, 
symbolize, reflect, represent, 
indicate, suggest 
བརྡ་མཚོན་ཙམ། adj. token 
བརྡ་འཛིན་ཀ་རིང༌། noun mast 
བརྡ་གཞུང་། noun grammar 
བརྡ་ཡིག noun semaphore, 
symbolic script, code writing, 
cipher  
བརྡ་ལན། noun  ལན་གསལ། 
response, information 
བརྡ་ལམ། noun media 
བརྡ་ལམ་སྣ་ཚོགས། noun 

multimedia 
བརྡ་ལེན་འཕྲུལ་ཆས། noun scanner 
བརྡ་ལོག noun misunderstanding 
བརྡ་ལོག་གོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) mishear 
བརྡ་ལོག་ཚིག་སྦྱོར། noun 

malapropism 
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བརྡ་ལོག་སབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) misinform 
བརྡ་ཤོག noun organ 
བརྡ་སབ་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) inform 
བརྡབ་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། flatten, floor, 
maul 
བརྡབ་པ། verb (fut., imp.) prs. 

རྡབ། pst. བརྡབས། fell, cut 
down, pound, slam, set, flap, 
fix, dash, batten, beat, stamp 
བརྡབས་སྐད། noun thump, 
smack, slam 
བརྡབས་རྒྱན། noun stud 
བརྡབས་སྒྲ། noun slam 
བརྡབས་ཐོགས། noun thump 
བརྡབས་བརྡབསཔ། adj. encrusted 
བརྡར་སྐད། noun grate 
བརྡར་ཁུ། noun semen, sperm 
བརྡར་ཆས། noun abrasive 
བརྡར་འཐོན། noun ejaculation 
བརྡར་རྡུང༌། noun masturbation, 
wank 
བརྡར་བ། verb (fut., pst., imp.) 

prs. རྡར། abrade, file, grate, 
hone, sharpen, rasp, rub, grind, 
filing, whet 
བརྡར་གཙུབ་སྒྲ། noun murmer 

བརྡར་ཟད། noun rub out 
བརྡར་བཟེདམོ། noun scrubber 
བརྡར་རོ། noun silt 
བརྡར་རོ་ཤིང༌། noun driftwood 
བརྡལ། verb (fut., pst., imp.) prs. 

རྡལ།  སྤུང་། disperse, 
demolish, dismantle, spread, 
flatten, dot, lay, pervade 
བརྡིབ། verb (fut.) prs. རྡིབ། pst. 

བརྡིབས། imp རྡིབས། sink, 
subside, collapse, crumble  
བརྡིབས་བརྡིབསཔ། adj. sunken 
བརྡིབས་ཤུལ། noun dent 
བརྡིབས་གཤོང༌། noun rift valley 
བརྡུང་། verb (fut.) prs. རྡུང་། pst. 

བརྡུངས། imp རྡུངས། bang, beat, 
buffet, bump, crack, dash, 
dent, hit, jar, knock, lash, 
masturbate, slug, smash, strike, 
pound, hammer, tap, drum 
བརྡུངས་འགྲམ། noun contusion, 
injury 
བརྡུངས་སྒྲ། noun thump 
བརྡུངས་བརྡབས། noun thump 
བརྡུངས་བོག noun hit-and-run  
བརྡུངས་བྲོས། noun hit-and-run  
བརྡུངས་ཤུགས། noun impact 
བརྡོལ། verb (fut., pst.) prs. རྡོལ། 
erupt, gush 
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བརྡོལ་བརྡོལཝ། adj. worn out 
བལྡག verb (fut., imp.) prs. ལྡག 
pst. བལྡགས། lick 
བསབ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) club together, merge, 
combine 
བསམ། verb (fut., prs., imp.) pst. 

བསམས། fasten, seal, shut, tie, 
wrap, bolt, clench, close, 
constrict, draw, entangle, flap, 
hug, swathe, pinch, bondage, 
strap, bind, pack, tighten, 
batten, belt, blind 
བསམ་སྐུད། noun ligature  
བསམ་གོས། noun girdle 
བསམ་ཆས། noun fastener 
བསམ་བཏུབ་པ། adj. lockable  
བསམ་ཐག noun band, belt, 
bond, lace, fastening string, 
chain, harness, strap, tape, tie 
བསམ་འཕྲུལ། noun binder 
བསམ་བཞག noun lock  
བསམ་ཤོག noun packaging 
བསམས་སྒྲ། noun snapshot, snap 
བསམས་བཏོན། noun unpack 
བསམས་བསམསཔ། adj. belted, 
closed, shut 
བསྡུ་སྐུམ། noun abridgement 
བསྡུ་སྐོང༌། noun round-up 

བསྡུ་སྒྱོམ་སྣ་མང༌། noun panoply 
བསྡུ་སྒྲིག noun compilation 
བསྡུ་སྒྲིག་པ། noun compiler 
བསྡུ་སྒྲིག་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) compile 
བསྡུ་སྒྲིག་འབད་འབདཝ། adj. 

collected 
བསྡུ་སྒྲིག་འབད་མི། noun compiler 
བསྡུ་སྒྲིག་རྩེདམོ། noun puzzle 
བསྡུ་སྒྲུབ། noun mobilization 
བསྡུ་དངུལ། noun collection 
བསྡུ་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། dismantle, 
foreshorten 
བསྡུ་བཏུབ་པ། adj. collectable 
བསྡུ་ཐངས། adj. mode of 
collection 
བསྡུ་དེབ། noun compendium 
བསྡུ་བསྡུཝ། adj. collected 
བསྡུ་སྤུང༌། noun round-up 
བསྡུ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) assemble, collect, 
convene, embrace, gather, 
muster, rake 
བསྡུ་བླང་། noun fee, levy 
བསྡུ་མི། noun collector 
བསྡུ་ཚིག noun abbreviation, 
contraction, shorthand 
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བསྡུ་ཚུགས་པ། adj. collectable 
བསྡུ་ཚོགས། noun round-up 
བསྡུ་འཛོམས། noun convocation 
བསྡུ་བཞག་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) save 
བསྡུ་ཟམ། noun drawbridge 
བསྡུ་ཡིག noun abbreviation, 
shorthand 
བསྡུ་རོགས། noun collection 
assistance 
བསྡུ་ལེན། noun collection, 
acquisition, raise 
བསྡུ་ལེན་པ། noun collector 
བསྡུ་ལེན་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) pick up, collate 
བསྡུ་ལེན་འབད་འབདཝ། adj. 

selection 
བསྡུ་གསོག noun accumulation, 
collection, raise, hoarding, 
accretion 
བསྡུ་གསོག་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) collect, save, 
accumulate, gather, store, 
archive 
བསྡུ་གསོག་འབད་མི། noun 

accumulator, collector 
བསྡུར་བ། verb (fut., pst.) prs. 

སྡུར། imp སྡུར། compare, 
compete, contend 

བསྡུར་ཚད། noun ratio 
བསྡུས་བརྗོད། noun snapshot 
བསྡུས་དོན། noun digest 
བསྡུས་སོམ། noun concise, 
mnemonic 
བསྡུས་བསྡུས། adj. brief, laconic, 
light, simple, potted, short 
བསྡུས་པ། noun abridgement, 
plain, short 
བསྡུས་འབྲི། noun elliptical 
བསྡུས་མིང༌། noun diminutive 
བསྡུས་ཚིག noun short 
བསྡུས་བཟོ། noun condensation 
བསྡེབ། verb (fut.) prs. སྡེབ། 
pst. བསྡེབས།  

imp སྡེབས། merge, mix 
བསྡེབས་ཚིག noun phrase 
བསོམ། verb (fut.) prs. སོམ། pst.  

བསོམས། imp སོམས། add, bind, 
bond, club together, compose, 
fuse, lash, mingle, combine, 
amalgamate, unite, join, 
coalesce, consolidate, 
integrate, juxtapose, lump, 
meld, unify, compound 
བསོམས། noun amount, toll, total 
བསོམས་ཆུ། noun tributary 
བསོམས་འབྲས། noun synergy 
བསོམས་རྩིས། noun addition, plus
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༼ན༽
ན། noun 1 the 12 th letter of the 
Dzongkha alphabet (གསལ་བྱེད།) 
2  locative case (ལ་དོན།)  
ནཱ། noun 1 here (ཨ་ན།)  
ཕར། 2  you (ཁྱོད།)  
ན་སྐད། noun groan  
ན་ཁུག་ཁུགཔ། adj. grown-up, 
majority 
ན་ཁུག་པ། verb (fut., prs., pst.) 

well developed, maturity, 
puberty 
ན་གི། noun ambergris 
ནཱ་ཆ་ཁྱབ། pron. you all 
ན་ཆུང༌། noun minor, teenager, 
teen, young, youth, juvenile, 
teenage 
ན་ཆུང་ཁྲིམས་ཁང༌། noun juvenile 
court  
ན་ཆུང་ཁྲིམས་འགལ། noun juvenile 
delinquency  
ན་ཆུང་དུས་སྐབས། noun minority 
ན་ཆུང་མ། noun damsel 
ན་འཇམ་ཅན། adj. squeamish 
ན་མཉམ། noun same age 
ན་འཐན་ཏོག་ཏ།ོ adj. constant, 
firm, stable 

ན་འཐན་ར། adv. really, truly  
ནཱ་ཕར་ཚུར། adv. hereabouts, 
around  
ན་ཕྱེད། noun middle age 
ན་བ། verb (fut., prs., pst.) 

sicken, lurk, hurt, get, ail, 
ache, pain, incapacity, ill 
ན་བ་་འཁྲུལ་སྣང༌། noun 

hypochondria  
ན་བ་་སྣང་བ། noun hypochondria  
ན་བུན། noun mist 
ན་མ་ཁུགཔ། adj. immature 
ན་མི། noun sick person, patient 
ན་སྨིན། noun adult, majority, 
puberty 
ན་ཚ། noun ailment, complaint, 
disease, illness, morbidity, 
sickness, trouble, pain 
ན་ཚ་འཐེབ། noun complication 
ན་ཚ་ཕོག་མི། noun diseased 
ན་ཚོད། noun year, age 
ན་ཚོད་དར་བབ། noun youth 
ན་ཚོད་བར་མ། noun middle aged 
ན་ཚོད་མ་སྨིན་པ། adj. minor, 
immature  
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ན་ཚོད་སྨིན་པ། verb (fut., prs., 

pst.) aged, mature 
ན་རྫུ་བཏབ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) feign, malinger, pretend 
to be sick 
ན་རྫུ་བཏབ་མི། noun malingerer 
ན་གཞོན། noun  རྒན་རྒས། 
youth, youngster, young, 
teenager, teenage 
ན་གཞོན་བཀྲ་ཉེས། noun hooligan  
ན་གཞོན་ཁྲིམས་འགལ། noun young 
offender 
ན་གཞོན་མཁས་དྲགས། noun 

whizz-kid 
ན་གཞོན་ཅན། adj. youthful 
ན་གཞོན་ཉལ་ཁྱིམ། noun youth 
hostel 
ན་གཞོན་སྡེ་ཕྲན། noun youth club 
ན་གཞོན་སྡེ་ཚན། noun youth 
division 
ན་གཞོན་མ། noun lass  
ན་གཞོན་མོས་ཚོགས། noun youth 
club 
ན་ཟུག noun ache, agony, sting, 
stitch, trouble, pain, 
excruciating, ail 
ན་ཟུག་ཅན། adj. painful, sore 
ན་ཟུག་ཆུང་ཀུ། noun niggle  

ན་ཟུག་འཇོམས་བྱེད། noun 

palliative 
ན་ཟུག་དྲག་པོ། noun stab 
ན་ཟུག་གདོང་སྟོན། noun wince 
ན་ཟུག་སོམ། noun paroxysm, 
throes 
ན་ཟུག་མེདཔ། adj. painless 
ན་ཟུག་ལང་ཡུན། noun bout 
ན་ཟུག་ཤུགས་ཅན། adj. anguish 
ན་བཟའ། noun  clothes, 
dress  
ན་ཡོལ། noun middle age  
ན་རོ། noun the vowel ‘o’ 
ནཱ་ལས། adv. hereafter  
ནཱ་ལས་ཕར། adv.  ད་ལས་ཕར། 
now, henceforth, hence  
ནཱ་ལུ། adv. hither, herein, here  
ན་ལོན། noun maturity, adult 
ན་ལོན་ཚོགས་རྒྱན། noun adult 
suffrage 
ན་གསར། noun yearling, virgin 
ན་ཧིང་། noun  སང་ཕོད། last 
year 
ནག adj. black (ཚོས་གཞི།) noun 
barley, oats (འབྲུ།) 
ནག་སྐྱོན། noun crime, criminal 
ནག་ཁམས། noun melanin 
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ནག་ཁྲིམས། noun rigorous 
punishment, severe penalty 
ནག་ཅན། adj. villain, culprit, 
criminal, villainous, heinous 
ནག་ཅན་ཁྲིམས་ཁང་། noun 

criminal court 
ནག་ཅན་ཁྲིམས་ཡིག noun criminal 
law 
ནག་ཅན་གྱི་སྐྱོན་་་མི། noun nark  
ནག་ཅན་གྱི་བ་ར་བ། noun nark  
ནག་ཅན་ངོ་པར། noun Photofit 
ནག་ཅན་ཞིབ་དཔྱོདཔ། noun 

detective 
ནག་ཅན་ལཱ། noun underworld 
ནག་ཅན་ལཱ་འབད་མི། noun 

underworld 
ནག་ཅན་ལོག་སོད་པ། noun 

extradition 
ནག་ཅན་གསད་སྟེགས། noun 

gallows, gibbet 
ནག་ཉེས། noun 1 wrongdoing, 
conviction for crime (སྐྱོན།) 
2  suffering (དཀའ་སད།) 
ནག་ཉེས་སྐྱོན་འཛུགས། noun 

impeachment 
ནག་ཉེས་ཅན། adj. wrongdoer 
ནག་ཉེས་ར་སོད། noun conviction 
ནག་ཐིག noun spot, stain 
ནག་ཐིག་ཅན། adj. freckled 

ནག་ཐོ། noun blacklist 
ནག་ཐོ་བཀོད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) blacklist 
ནག་ཐོའི་ངོ་པར། noun Photofit 
ནག་ནོག adj. slovenly 
ནག་སོད། noun villainy, vice 
ནག་ཕྱེ་་ཐུགཔ། noun oatmeal  
ནག་སྦྱོར་རས། noun carbonate 
ནག་བཙོན། noun rigorous 
punishment, severe penalty 
ནག་རྩིས། noun astrology 
ནག་ཚང༌། noun nest  
ནག་ཚོང༌། noun black market, 
contraband, traffic, smuggling 
ནག་ཚོང་རྐྱབ་མི། noun black 
marketeer, runner, trafficker 
ནག་ཚོང་ཅ་ལ། noun contraband 
ནག་ཚོང་པ། noun black 
marketeer, smuggler 
ནག་རས། noun carbon 
ནག་རས་སེལ་བ། verb (prs.) fut. 

བསལ། pst. བསལ། imp. བསལ། 
decarbonize 
ནག་ཟོག noun contraband 
ནག་གཟུང་གསང་འཆར། noun sting 
ནག་རླུང༌། noun greenhouse gas 
ནག་ལས་ཚབས་ཆེན། noun 

enormity 
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ནག་གསད་རུ་ཁག noun firing 
squad 
ནགས། noun forest, wild 
ནགས་ཀྱི་ལྷ་མོ། noun nymph  
ནགས་སྐྱེས། noun fern 
ནགས་སྐྱོང་། noun forest 
management, forest 
maintenance  
ནགས་སྐྱོང་པ། noun forester 
ནགས་སྐྱོང་རིག་པ། noun forestry 
ནགས་སྐྱོང་ལས་དོན། noun forestry 
ནགས་གླིང་འགོ་དཔོན། noun ranger 
ནགས་གླིང་ཆུང་ཀུ། noun spinney 
ནགས་སྤང༌། noun glade 
ནགས་ཕྲན། noun grove 
ནགས་མེ། noun wildfire 
ནགས་ཚལ། noun woodland, 
vegetated, jungle, forest, dell 
ནགས་ཚལ་བསྐྱར་འཛུགས། noun 

reforestation 
ནགས་ཚལ་བསྐྱར་གསོ། noun 

reforestation 
ནགས་ཚལ་གླིང་སྐྱོང་པ། noun ranger 
ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན། noun forest 
officer 
ནགས་ཚལ་རྒྱ་སྐྱེད། noun 

afforestation 

ནགས་ཚལ་ཉམས་ཆག noun 

deforestation 
ནགས་ཚལ་ཉམས་གསོ། noun 

reforestation 
ནགས་ཚལ་སྟུག་དྲགས། noun thick 
forest, dense forest 
ནགས་ཚལ་བ་པོད། noun jungle 
fowl  
ནགས་ཚལ་སྦུག་སྤང༌། noun 

clearing 
ནགས་ཚལ་་་སྟོང༌། noun 

deforestation 
ནགས་ཚལ་་་མེད། noun 

deforestation 
ནགས་ཚལ་འཛིན་སྐྱོང། noun forest 
management 
ནགས་ཚལ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) afforest 
ནགས་ཚལ་ས་ཆ། noun woodland 
ནགས་ཚལ་སྲུང་སྐྱོབ། noun forest 
protection 
ནགས་ཚལ་སྲུང་རྒྱབ། noun forest 
guard 
ནགས་ཚལ་གསོ་སྐྱོང་ལཱ། noun 

afforestation 
ནགས་ལུངམ། noun dell 
ནགས་ལུད། noun peat 
ནགས་ཤིང༌། noun spruce 
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ནགས་ཤིང་བསྐྱར་བཙུགས། noun 

reafforestation 
ནགས་གཤོང༌། noun dell 
ནགས་སྲུངཔ། noun forest guard 
ནགས་གསེབ་སྤང་ཐང༌། noun glade 
ནང༌། prep.  ཕྱི། inside, in  
ནང་སྐུམ། noun retraction 
ནང་སྐྱོད། noun incoming, 
immigration 
ནང་སྐྱོད་འབད་མི། noun immigrant 
ནང་སྐྱོད་ཡིག་ཚང༌། noun 

immigration office 
ནང་སྐྱོད་ས་གནས། noun 

immigration 
ནང་ཁ་ཐུག adv. inward, inside 
ནང་ཁུལ། prep. inter-  
ནང་ཁོག noun core, interior 
ནང་ཁོག་སོྟངམ། noun hollow 
inside 
ནང་ཁོངས། noun internal, 
interior, inner 
ནང་ཁྲལ། noun excise 
ནང་ཁྲོལ། noun viscera, tripe, 
guts, entrails, intestine 
ནང་ཁྲོལ་བཏནོ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) eviscerate, gut 
ནང་ཁྲོལ་བཞེས་སྒོ། noun offal  

ནང་འཁོད། prep.  ནང་རྡོག in, 
intramural, radius, interior, 
within, inside, domestic, home, 
in-house, internal, intra- 
ནང་འཁོད་སྐུགས། noun internal 
mark 
ནང་འཁོད་བརྒྱུད་འཕྲིན། noun 

intercom, local call 
ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་འབོར། 
noun gross domestic product 
(GDP) 
ནང་འཁོད་ཐོན་ཁུངས། noun internal 
resources 
ནང་འཁོད་རྩེད་ཐང༌། noun home 
ground  
ནང་འཁོད་ཚུད་པ། verb (fut., prs., 

pst.) embody 
ནང་འཁོད་ཚོང་སྒྱུར། noun internal 
marketing 
ནང་འཁོད་བཞག་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) confine 
ནང་འཁོད་འོང་འབབ། noun internal 
revenue 
ནང་འཁོད་ཡོངས་འབྲེལ། noun 

intranet 
ནང་འཁོད་ལུ། adv. within, 
internally, inside, in-house 
ནང་འཁོད་སོར་བཏུབ་པ། adj. 

interchangeable 
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ནང་འཁྲུག noun internal dispute, 
quarrel, civil war, internal 
strife 
ནང་གི། adv. pent up, inward, 
internal, indoor 
ནང་གི་ཆ་ལག noun integral 
ནང་གི་ཆག་སྐྱོན། noun rupture 
ནང་གི་བརྡ་དོན་ལེན་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) extract 
ནང་གི་གནས་ལུགས། noun 

inwardness 
ནང་གི་སད་གོས། noun 

undergarment, underpants 
ནང་གི་ཤེས་པ། noun inwardness 
ནང་གི་གཤིས་ལུགས། noun 

inwardness 
ནང་གི་སེམས་ཤུགས། noun moral 
fibre 
ནང་གི་ཨཔ། noun house husband  
ནང་གི་ཨམ། noun housewife, 
homemaker, lady of the house  
ནང་གོས། noun dressing gown, 
underwear 
ནང་གྱོན། noun lingerie  
ནང་གྱོན་གྱོན་ཆས། noun 

underwear 
ནང་གྲུམ། noun rupture 
ནང་འགྲིག noun resolution, 
reconciliation, compromise, 

arbitration, mediation, 
settlement 
ནང་འགྲིག་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) reconcile, arbitrate, 
compromise 
ནང་འགྲིག་འབད་མི། noun 

mediator, moderator 
ནང་འགྲུལ་ཡིག་ཤོག noun inland 
letter 
ནང་འགྲུལ་ལག་རྟགས། noun inland 
parcel 
ནང་ཆས། noun furniture 
ནང་ཆས་ཆ་ཚང༌། noun suite 
ནང་ཆས་བཙུགས་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) furnish 
ནང་ཆས་ཚན་འགྲིག noun suite 
ནང་ཆོས། noun Buddhism 
ནང་འཆམ། noun 1 reconcile (ནང་
འགྲིག) 2  indoor mask-dance 
(འཆམ།) 
ནང་སྙིང༌། noun core 
ནང་གཏེར། noun treasures 
ནང་རྟེན། noun inner or sacred 
objects 
ནང་ལྟིར། noun jam, wad 
ནང་སྟོང༌། noun vacuum 
ནང་མཐུན་གན་རྒྱ། noun 

agreement, internal agreement 
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ནང་དོག་པ། verb (fut., prs., pst.) 

face problem, have difficulty  
ནང་དོན། noun content, inner 
meaning, essence 
ནང་དོན་རིག་པ། noun philosophy, 
Buddhist sciences, 
metaphysics 
ནང་དོན་རིག་པ་་མཁས་དབང༌། noun 

Doctor of philosophy (PhD) 
ནང་དོར། noun pyjamas 
ནང་དོར་རྐང་རིང༌། noun pyjamas 
ནང་དོརམ། noun brief, pyjamas, 
underpants, underwear, shorts 
ནང་དོརམ་དྲོད་ཅན། noun long 
johns  
ནང་འདེབས། noun input 
ནང་འདྲེན། noun  ཕྱིར་ཚོང༌། 
intake, import 
ནང་འདྲེན་ཆོག་ཐམ། noun import 
licence 
ནང་འདྲེན་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) import 
ནང་འདྲེན་འབད་མི། noun importer 
ནང་རྡིབ། noun collapse 
ནང་རྡོག noun  ནང་འཁོད། 
fellow, internal, relative  
ནང་རྡོག་གཉེན་སོྦྱར། noun 

intermarriage, intermarry 
ནང་ལྡན། noun indoor 

ནང་སོད་ནདཔ། noun inpatient 
ནང་སོད་སོབ་གྲྭ། noun boarding 
school 
ནང་སོད་སོབ་ཕྲུག noun boarder 
ནང་ན། prep. inside, in, indoor, 
intimate, internal, interior, 
innermost, aboard, inner, 
intramural, inward, within 
ནང་ན་བསྐུམ་པ། verb (fut.) prs. 

སྐུམ། pst. བསྐུམས། imp. སྐུམས། 
retract 
ནང་ན་འཛུལ་འཛུལཝ། adj. sunken 
ནང་པ། noun Buddhist  
ནང་པ་་གྲུབ་མཐའ། noun Buddhist 
doctrine, philosophy 
ནང་པ་་དགེ་འདུན། noun Buddhist 
monk body 
ནང་པ་་ཆ་ལུགས། noun Buddhist 
ways 
ནང་པ་་ཆོས། noun Buddhism 
ནང་པ་་ཆོས་ལུགས། noun 

Buddhism 
ནང་པ་་སན་ཁང ་། noun 

indigenous hospital 
ནང་པ་་བཤད་གྲྭ། noun Buddhist 
institute, monastic institute 
ནང་པར། noun scan 
ནང་པར་འཕྲུལ་ཆས། noun scanner 
ནང་ཕྱོགས། prep. inward, interior 
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ནང་འབར་འཕྲུལ་འཁོར། noun 

internal-combustion engine 
ནང་འབོར་ཡིག་སྣོད། noun in-tray 
ནང་འབོར་རླུང་འཕྲིན། noun 

incoming wireless message 
ནང་འབོར་ཤོག་སྣོད། noun in-tray 
ནང་འབྲེལ། noun correlative 
ནང་འབྲེལ་བརྒྱུད་འཕྲིན། noun 

intercom 
ནང་འབྲེལ་ཡིག་རིགས། noun 

internal correspondence 
ནང་སྦྱོང་། noun theory 
ནང་སྦྱོར། noun pansy, incest, 
incestuous 
ནང ་སྦྲགས། noun built-in 
ནང་མི། noun  ཕྱི་མི། insider, 
housemate, family members, 
ménage 
ནང་མི་ཉེ་ཚན། noun family and 
close relatives 
ནང་དམེ། noun fratricide 
ནང་བཙུགས། noun enclose, stuff 
ནང་རྩེད། noun indoor game 
ནང་་ོད། noun internal dispute, 
quarrel, civil war, internal 
strife 
ནང་ཚང་། noun family members 
ནང་ཚན། noun sectional, related, 
family, internal section 

ནང་ཚན་འདོད་སྦྱོར། noun incest 
ནང་ཚོང༌། noun internal trade, 
commerce, incestuous 
ནང་འཛུལ། noun entry, 
immigration, embarkation, 
penetration 
ནང་འཛུལ་འབད་མི། noun 

immigrant 
ནང་འཛུལ་འབད་ས། noun 

immigration 
ནང་རས། noun ingredient, 
filling, content, stuffing 
ནང་ཞུགས། noun admission 
ནང་ཟླུམ། noun compromise, 
reconciliation, settlement 
ནང་གཟན། noun serf, slave 
ནང་བཟོ་ཚོང་ལས། noun cottage 
industries 
ནང་ཡོད། noun inbuilt, built-in 
ནང་གཡོག noun housework, 
petticoat, chores 
ནང་གཡོགཔ། noun au pair 
ནང་རིག་གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན། 
noun Master of Arts (MA) 
ནང་རུམ། noun collapse 
ནང་ལུ། prep. in  
ནང་ལེན། noun intake, uptake 
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ནང་ལོགས། noun  ཕྱི་ལོགས། 
interior, internal, inward, 
inner, inside, bowel 
ནང་ཤབ། noun lining, liner  
ནང་ཤབ་ཅན། adj. lined  
ནང་ཤབ་བཙུགས་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) line, plate  
ནང་ས། noun enclosure 
ནང་སིམ། noun penetration 
ནང་སུ་སྐོར་ལས། adv. underneath 
ནང་སོར། noun interchange 
ནང་གསལ། noun as mentioned, 
as explained, under 
ནང་གསུག noun bribe, kickback, 
payoff, bribery, square, 
backhander 
ནང་གསུག་སོད་ལེན། noun bribery 
ནང་གསེས། adv.  བྱེ་བྲག sub-
category, specification 
ནང་གསེས་གན་འཛིན། noun 

subcontract 
ནང་གསེས་མགུ་ཡིག noun subtitle 
ནང་གསེས་དནོ་ཚན། noun 

subsection 
ནང་ལྷམ། noun slipper, mule 
ནངས། verb (fut., prs., pst.)  
ནུབ། dawn, daybreak 
ནངས་པ། adv. tomorrow, 
morrow 

ནངས་པ་དྲོ་པ། adv. tomorrow 
morning 
ནངས་པ་གནངས་ཚེ། adv. later, 
later on 
ནད། noun illness, disease, 
sickness 
ནད་ཀུན་འཇོམས། noun panacea 
ནད་ཀྱི་གཉེན་པོ། noun palliative 
ནད་ཀྱིས་ན་མི། noun diseased 
ནད་བཀག noun immune 
ནད་བཀག་དམ། noun disease 
control 
ནད་བཀག་སན། noun vaccine 
ནད་བཀག་སན་བཙུགས། noun 

immunization, vaccination 
ནད་བཀག་རིག་པ། noun 

immunology 
ནད་རྐྱེན། noun morbidity 
ནད་རྐྱེན་སྣ་མང༌། noun non-
specific  
ནད་ཁྱིམ། noun sick room, ward 
ནད་ཁྲི། noun sickbed 
ནད་འཁོར། noun ambulance 
ནད་ངོ་ནོར་བ། noun misdiagnosis 
ནད་ངོ་འཛོལ་བ། noun misdiagnose 
ནད་ངོ་ཟིན་པ། verb (fut., prs., pst.) 

diagnose 
ནད་ངོས་བཟུང༌། noun diagnosis 
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ནད་བཅོ་ཁང་། noun sanatorium 
ནད་འཇོམས། noun antidote 
ནད་རྙིང་། noun chronic disease 
ནད་བཏབ། noun incubation 
ནད་རྟགས། noun symptom, 
syndrome 
ནད་རྟགས་ཅན། adj. symptomatic 
ནད་རྟགས་ཡོད་པ། adj. 

symptomatic 
ནད་བརྟག་མཁས་མཆོག noun 

pathologist  
ནད་བརྟག་པ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བརྟགས། test, check-
up 
ནད་བརྟག་རིག་པ། noun pathology 
ནད་བརྟག་བསམ་འཆར། noun 

prognosis 
ནད་ཐུབ། adj. immune 
ནད་ཐུབ་སན། noun immunization 
ནད་ཐུབ་སན་བཙུགས། noun 

immunization, inoculation 
ནད་ཐུབ་རིག་པ། noun 

immunology 
ནད་མཐོང༌། noun diagnosis 
ནད་འཐོབ་པ། verb (fut., prs.) pst. 

ཐོབ། contract 
ནད་དྲག noun recuperation 

ནད་བདའ་ཟུན་པ། verb (fut., prs., 

pst.) diagnose 
ནད་པ། noun sick person, patient 
ནད་པ་་ཁང་མིག noun sickbay 
ནད་པ་་འགྲུལ་འཁོར། noun 

ambulance 
ནད་པ་་ཉལ་ཁྲི། noun sickbed 
ནད་དཔྱད། noun screen 
ནད་ཕོག noun stroke 
ནད་འབུ། noun contagion, infect, 
communicate 
ནད་འབུ་འབུཝ། noun infected 
ནད་འབུཔ། noun germ, bacteria, 
virus, vector 
ནད་འབུཔ་ཀོ་ཀྲ། noun hookworm  
ནད་འབུཔ་བརྟག་དཔྱད་མཁས་མཆོག 
noun virologist 
ནད་འབུཔ་བརྟག་དཔྱད་རིག་པ། noun 

virology 
ནད་འབུཔ་མེདཔ། adj. sterile, 
antiseptic 
ནད་འབུཔ་མང་སྐྱོན། noun plague 
ནད་འབུཔ་བཙོ་སྲེག noun 

sterilization 
ནད་འབུཔ་གསད་ཆས། noun 

sterilizer 
ནད་འབུཔ་གསད་འཕྲུལ། noun 

sterilizer 
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ནད་འབུཔ་གསོ་སྐྱོང། noun culture 
ནད་འབུཔ་གསོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) incubate 
ནད་འབྱེལ། noun outbreak, 
epidemic 
ནད་འབྲེལ། noun morbid 
ནད་མུག་འཁྲུག་་ོད། noun famine 
and war, sickness 
ནད་གཞི། noun ailment, 
complaint, disease, malady, 
sickness 
ནད་གཞི་སྐྱེལ་མི། noun carrier 
ནད་གཞི་ངོས་འཛིན། noun 

diagnosis 
ནད་གཞི་དཔྱད་ཐག noun 

stethoscope 
ནད་གཞི་འབུ་བ། verb (fut., prs., 

pst.) afflict 
ནད་གཞི་སན་བཅོས། noun medical 
ནད་ཟུན་ཟུནམ། adj. infected 
ནད་ཟེ། noun sickly 
ནད་གཟུགས། noun sick and weak 
body, frail person 
ནད་ཡམས། noun pestilence, 
pandemic, epidemic, plague 
ནད་ཡམས་བརྟག་དཔྱད་མཁས་མཆོག 
noun epidemiologist 
ནད་ཡམས་བརྟག་དཔྱད་རིག་པ། noun 

epidemiology 

ནད་གཡོག noun nurse, nursing, 
caretaker of patient 
ནད་གཡོག་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) nurse  
ནད་གཡོག་རྐྱབ་མི། noun nurse, 
caretaker of patient 
ནད་གཡོག་སོབ་གྲྭ། noun nursing 
school 
ནད་རིགས་བཀག་ཐབས། noun 

disease prevention measure 
ནད་རིམས། noun pestilence, 
pandemic, epidemic, plague 
ནད་རིམས་འབྱུང་བ། verb (fut., 

prs.) pst. བྱུང་། affliction 
ནད་ལས་དྲག་པ། verb (fut., prs., 

pst.) recuperate 
ནད་ལས་གསོ་བ། verb (fut., prs., 

pst.) recover 
ནད་ལོག noun relapse 
ནད་ཤག noun ward 
ནད་གསོ་ཁང༌། noun sanatorium 
ནད་གསོས། noun recuperation 
ནདཔ། noun patient, sick, 
diseased 
ནདཔ་བཏོན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) harm, injure 
ནདཔ་་་རྟོག་ཁང༌། noun 

observation ward  
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ནདཔ་འཐོན་པ། verb (fut., prs.) 

pst. ཐོན། imp. ཐོན། sicken 
ནདཔ་ཚབས་ཅན། noun serious 
patient 
ནདཔ་བཞག་ས། noun infirmary 
ནན་སྐུལ། noun exhortation, 
insistence, urge, persuade, 
compel 
ནན་བསྐྱར། adv. reiteration 
ནན་བསྐྱར་སབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) reaffirm, declaim 
ནན་བརྗོད། noun protestation, 
reiteration 
ནན་བརྗོད་གསལ་བསྒྲགས། noun 

protestation 
ནན་ཏན། noun persistence, 
emphatic, earnest, firm 
ནན་ཏན་བརྗོད་པ། verb (fut., pst.) 

prs. རྗོད། imp. རྗོད། belabour 
ནན་དཔྱད་རིང་ལུགས། noun 

pragmatism 
ནན་་ོལ། noun accent 
ནན་ཚིག noun might, own 
ནན་ཞིབ། noun scrutiny, prying, 
earnest analysis 
ནན་ཞུ། noun importune 
ནན་ཤུགས། noun urge 
ནན་བཤད། noun emphasize 

ནན་སབ། noun impress, 
importunity 
ནན་བསམ། noun forethought 
ནམ། adv. when 
ནམ་མཁའ། noun sky, space, 
aerospace, aerial 
ནམ་མཁའ་སོྟངམ། noun open sky 
ནམ་མཁ་་ཁམས། noun outer 
space, ether 
ནམ་མཁ་་མདོག་ཅན། adj. azure 
ནམ་མཁ་་དབྱིངས། noun expanse 
of the sky 
ནམ་མཁར་ལྡིང་བ། verb (fut., prs.) 

pst. ལྡིངས། imp. ལྡིངས། hover, 
soar, float in the sky 
ནམ་རྒྱུན། adv. usual, customary, 
always, regularly 
ནམ་རྒྱུན་འདྲ་བ། adj. 

unexceptional 
ནམ་རྒྱུན་ར། adv. always, at all 
times, regular, forever 
ནམ་ཅིག adv. sometime, once 
ནམ་དུས། noun session, season, 
time, period, during 
ནམ་དུས་མ་མཐུན་པ། adj. 

unseasonable 
ནམ་དུས་མ་མཐུནམ། adj. 

unseasonal 
ནམ་ཕྱེད། noun midnight 
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ནམ་ཟླ། noun season 
ནམ་ཡང༌། adv. anytime, never 
ནམ་ཡང་མ་བྱུང་བ། adj. 

unprecedented 
ནམ་ར་འབད་རུང། adv. always 
ནམ་ར་ཨིན་རུང༌། adv. whenever, 
ever, anytime, whenever 
ནམ་ལས། adv. whence, since 
ནམ་སོྲ་ཁམས། noun dusk 
ནཱ་་ལཱོན། noun nylon  
ནར་སྐྱེད། noun elongation 
ནར་ཁྲ། noun stripe 
ནར་ཁྲི། noun bench, pew 
ནར ་ཐིག་རེའུ་མིག noun histogram  
ནར་ན། adj. elongated, sag 
ནར་ནུར། adj. baggy 
ནར་ནོར། adj. slope, unkempt, 
disorganized 
ནར་ལེབ། noun bar 
ནལ་གཟནམ། noun sparrow 
ནས། prep. from 
ནིའུ་ལེ། noun mongoose 
ནཱི། pron. this 
ནཱི་ཚུ། pron. these 
ནུ་རྒྱས་ཡིད་འོང་མ། noun buxom 
ནུ་གཅུང༌། noun younger brother 
ནུ་མ་རྒྱས་པ། adj. well endowed 

ནུ་མོ། noun younger sister 
ནུ་རྩེ། noun teat, nipple 
ནུབ། noun  ནངས། ཤར། west  
ནུབ་ཁ་ཐུག adj. westward, 
westerly, west 
ནུབ་འཁྱམ་པ། noun nightbird 
ནུབ་གང༌། adv. overnight 
ནུབ་གོ། noun nightclothes, 
nightgown  
ནུབ་གོ་ཁེན་ཇ། noun nightshirt  
ནུབ་གླིང་། noun  ཤར་གླིང༌། 
western hemisphere, 
occidental 
ནུབ་རྒྱུ། noun nocturnal  
ནུབ་གཅིག་ལུ། adv. overnight 
ནུབ་ཆས། noun nightclothes, 
nightwear  
ནུབ་དུས། noun doom 
ནུབ་པ། verb (fut., prs., pst.) 

1 set, doom (འཛུལ་བ།) 
2  vanish, plummet, sink, 
diminish (ཡལ་བ།) 
ནུབ་ཕྱེད། noun midnight 
ནུབ་ཕྱེད་བརྒལ་དུས། noun small 
hours 
ནུབ་ཕྱོགས། noun  ཤར་ཕྱོགས། 
west, western, westward, 
westerly 
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ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ། noun western 
country 
ནུབ་ཕྱོགས་པ། noun western 
ནུབ་འཕྱི། noun late-night  
ནུབ་བ། noun nightbird  
ནུབ་བང༌། noun north-west 
ནུབ་བང་མཚམས། noun north-west 
ནུབ་བྱེལ། noun nocturnal  
ནུབ་འབྲེལ། adv. nocturnal  
ནུབ་མོ། noun  ཉིན་མ། night-
time, night 
ནུབ་མོ་གཅིག་གི་སོ་བ། noun one-
night stand  
ནུབ་མོ་གཅིག་གི་སོ་རགོས། noun 

one-night stand  
ནུབ་མོ་ཉལ་མེད་དགའ་མི། noun 

night owl  
ནུབ་མོ་བདེ་ལེགས། excl. goodnight 
ནུབ་མོའི་དངུལ་མཛོད། noun night 
safe  
ནུབ་མོའི་དུས་སྐབས། noun night-
time 
ནུབ་མོའི་སོ་ཁང༌། noun nightclub, 
nightspot  
ནུབ་མོའི་སོ་བ། noun nightlife  
ནུབ་མོའི་རྩེད་སྟོན། noun nightspot  
ནུབ་མོའི་བཞེས་སྒོ། noun supper 
ནུབ་མོའི་རིང༌། adv. overnight 

ནུབ་མོའི་སྲུང་རྒྱབ། noun night 
watchman, night guard  
ནུབ་ཚོགས། noun supper 
ནུབ་འུག noun night owl  
ནུབ་འོད། noun twilight 
ནུབ་གཡོག noun night duty  
ནུབ་ལུགས་དཔེ་བླངས། noun 

westernize 
ནུབ་བཤལ་རྐྱབ་མི། noun nightbird  
ནུབམོ་གཅིག adv. overnight 
ནུབམོ་དང་པ། noun opening night  
ནུབམོ་ཕྱེད། noun midnight 
ནུབམོ་རེ། adv. nightly  
ནུམ། adv.  ནུས། ཧུམ། able 
ནུམ་མི། noun hard-working  
ནུམོ། noun  སྲིངམོ། sister 
ནུས། adv.  ནུམ། ཚུགས། able 
ནུར་འགྲོས། noun amble 
ནུས་ཁྱད། noun impact 
ནུས་ཅན། adj. strong, scorching  
ནུས་བཅུད་མེད་པ། adj. unleavened 
ནུས་ཉམས། noun fatigue, 
invalidity  
ནུས་ཉམས་མི་ལུས། noun 

vegetable 
ནུས་བཏགས། noun invigoration 
ནུས་སོྟབས། noun  ནུས་ཤུགས། 
capability 
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ནུས་སྟོབས་ཉམས་པ། adj. 

feebleness 
ནུས་སོྟབས་ཡར་སྤེལ། noun 

revitalization 
ནུས་སོྟབས་སར་སྐྱེད། noun revive 
ནུས་ཐོན། noun effectiveness, 
expeditious, modulate, hone, 
bite 
ནུས་མཐུ། noun mystical power, 
power 
ནུས་མཐུ་ཅན། adj. almighty 
ནུས་པ། noun able, bite, faculty, 
go, kick, strength, potency, 
potential, effect, force, power 
ནུས་པ་ཅན། adj. effective 
ནུས་པ་ཉམས་བཅུག་པ། verb 

incapacitate, vitiate 
ནུས་པ་མེད་མི། noun invalid 
ནུས་པ་རོགས་རོགསཔ། noun dead 
ནུས་པ་ཟད་ཟདཔ། noun 

overworked 
ནུས་སྤོབས། noun power and 
confidence 
ནུས་ཕབ། noun attenuate, vitiate, 
undercut 
ནུས་མེད། adj. ineffective, 
ineffectual, inactive, 
inefficient, feeble, powerless, 
incompetent, incapacity, 

impotent, threadbare, limp, 
inert 
ནུས་མེད་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) blunt, offset, nullify, 
neutralize, negate, incapacitate 
ནུས་མེད་རང་བཞིན། noun 

invalidity 
ནུས་་ལ། noun prowess, power 
and skill 
ནུས་་ལ་ཅན། adj. dynamic 
ནུས་ཚད། noun joule, capacity, 
capability, ability, efficiency, 
potentiality  
ནུས་རས། noun energy 
ནུས་རོགས། noun spend 
ནུས་གཟུགས། noun antibody 
ནུས་ཡལ། noun extinct, 
extinction 
ནུས་ཡོད། adj. sweeping, telling 
ནུས་ཡོད་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) activate 
ནུས་ཤུགས། noun  ནུས་སྟོབས། 
energy, might, strength, pitch, 
potentiality, verve, vigour, 
vim, virility, vitality, power, 
capability, efficiency 
ནུས་ཤུགས་ཅན། adj. efficient, 
dynamic, vigorous, powerful, 
strong, expeditious 
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ནུས་ཤུགས་འཇལ་ཚད། noun 

Newton  
ནུས་ཤུགས་ཉམས་བཅུག་པ། verb 

undermine 
ནུས་ཤུགས་ལྡན་པ། adj. 

expeditious 
ནུས་ཤུགས་ཡར་སེང༌། noun 

revitalization 
ནུས་ཤོར། noun fatigue 
ནེ་ཅིག adv.  དེ་ཅིག སྐོར་ཆ། 
this much, to that extent, as 
much as  
ནེ་པཱ་ལི། noun people of Nepal 
ནེ་སྦེ། adv.  དེ་སྦེ། like this 
ནེ་ཙོ། noun parrot 
ནཻ་རཉྫ་ན། noun Nairanjana, a 
river near Bodhgaya 
ནེའུ་སིང༌། noun meadow 
ནོངས་བཤགས། noun penitence 
ནོམ། verb (fut., prs., pst.) imp. 

ནོམས། feel, touch, explore 
ནོར། noun 1 cattle (སེམས་ཅན།) 
2  wealth (རྒྱུ།)  
ནོར་སྐད། noun moo 
ནོར་སྐལ། noun legacy, 
inheritance, share 
ནོར་སྐལ་ཐོབ་མི། noun legatee  
ནོར་སྐྱོན། noun bungle 

ནོར་ཁྱིམ། noun cowshed, byre, 
pen 
ནོར་ཁྲལ། noun cattle tax 
ནོར་ཁྲིད་ཅན། adj. misleading 
ནོར་འཁྱིལ། noun cornucopia 
ནོར་འཁྲུལ། noun inaccuracy, 
fault, error, mistake 
ནོར་འཁྲུལ་ཅན། adj. inaccurate, 
erroneous 
ནོར་འཁྲུལ་སོམ། noun big error, 
blunder 
ནོར་འཁྲུལ་ཚབས་ཆེན། noun 

blunder 
ནོར་འཁྲུལ་ཤརོ་བ། verb (fut., prs., 

pst.) err, commit mistake 
ནོར་གྱི་ཀླད་ནད། noun mad cow 
disease, bovine spongiform 
encephalopathy (BSE) 
ནོར་གྱི་འགག་ཟམ། noun cattle 
grid 
ནོར་གྱི་རྔ་ཤ། noun oxtail 
ནོར་གྱི་འཆོལ་ནད། noun mad cow 
disease, bovine spongiform 
encephalopathy (BSE) 
ནོར་གྱི་མཇུག་ཤ། noun oxtail 
ནོར་གྱི་པགས་ཀོ། noun cowhide 
ནོར་གྱི་ཨ་ཝ། noun cow dung 
ནོར་བཅོས། noun correction, 
corrigendum 
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ནོར་བཅོས་འབད་བཏུབ་པ། adj. 

corrigible 
ནོར་བདག noun 1 wealthy 
person (ཕྱུགཔོ།) 2  cattle-owner 
(བ་་ཇོ་བདག) 
ནོར་བ། noun err, error, fallacy, 
foul, mistake, unreal, wrong, 
fault 
ནོར་བ་་ལཱ། noun wrongdoing 
ནོར་བུ། noun gem, jewel 
ནོར་བུ་བསི་ལི། noun rhino, 
rhinoceros 
ནོར་བུ་ཨིནྡྲ་ནཱི་ལ། noun sapphire 
ནོར་འཚོ་མི། noun herds-man, 
cowhand, cattle herder, herder, 
cowboy 
ནོར་མཛོད། noun treasure 
ནོར་རས། noun affluence 
ནོར་རས་ལྡན་པ། adj. affluence 
ནོར་རྫི་ཕ།ོ noun cowboy 
ནོར་རྫིཔ། noun herds-man, 
cowhand, cattle herder, herder, 
cowboy 
ནོར་རིགས། noun cattle-breed  
ནོར་ཤ། noun beef 
ནོར་ཤ་སྟ་ཁམ། noun beefsteak 
ནོར་ཤ་་ཤབ་ཟས། noun beef 
burger 
ནོར་སེམས་ཅན། noun cattle 

ནོར་སོན། noun heirloom  
ནོར་ལྷ། noun mammon 
གནག adj. black  
གནག་ཁྲ། noun black stripe 
གནག་རྒྱས་ལ། noun wog 
གནག་སྒྲོམ། noun black box 
གནག་ཅུག་ཅུ། adj. shiny black 
གནག་བཅད། verb (pst.) fut. 

གཅད། prs. གཅད། provide 
shade 
གནག་ཏང་ཏ། adj. inky, blackish, 
dark black 
གནག་ཐག noun rope made from 
yak hair 
གནག་ཐིག noun freckle, blot, 
black dot 
གནག་ཐིག་ཡོད་མི། noun freckled 
གནག་འཐིབ་འཐིབ། adj. gloomy, 
dull 
གནག་འཐུམ། noun blackout 
གནག་དུང་། noun blackout, dark, 
darkness, dimness, gloom, 
murk, obscurity, shadow, unlit 
གནག་དུང་དུ། adj. darken, 
darkish, sullen, murky 
གནག་མདོག noun darkness 
གནག་སྣུམ་ཁ་དོག noun jet-black  
གནག་རྫི། noun yak herder 
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གནག་ཡིག noun black letters, 
bold letters  
གནག་ལོག་ལོ། adj.  འཛུམ་སེག་
སེ། solemn, sulky, sullen, 
unsmiling, serious, demure, 
dour, grim, humourless, icy, 
miserable, morose, sedate 
གནག་སེམས། noun ruthlessness 
གནགཔོ། adj. jet-black, dark, 
black  
གནགཔོ་འགྱུར་བ། verb (fut., prs., 

pst.) blacken 
གནགཔོ་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., 

pst.) darken 
གནགཔོ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) darken, blacken, 
black, shade 
གནང་། verb (fut., prs., pst., 

imp.)  ཕུལ།  
award, bestow, confer, grant, 
give 
གནང་ཆ། noun award, present, 
gift 
གནང་སོད། noun concession 
གནང་བ། noun approval, 
authorization, blessing, 
clearance, consent, favour, 
green light, licence, OK, 
sanction, passing, permission 

གནང་བ་གྲོལ་བ། verb (fut., prs., 

pst.) clear 
གནང་བ་ཐོབ་པ། verb (pst.) fut. 

འཐོབ། prs. འཐོབ། licensed  
གནང་བ་ཐོབ་མི། noun licensee  
གནང་བ་གནང་མི། noun licensor  
གནང་བ་སོད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) authorise, permit 
གནང་བ་བྱིན་བཏུབ་པ། adj. 

permissible 
གནང་བ་བྱིན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) consent, licence, 
sanctify, sanction, pass, 
permit, accord 
གནང་བ་བྱིན་མ་ཚུགས་པ། adj. 

unacceptable 
གནང་བ་མ་དགོ་པར་སདོ་མི། noun 

squatter 
གནང་བ་མ་ཐོབ་པ། adj. 

unauthorized 
གནང་བ་མི་བྱིན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) reject 
གནང་བ་མེད་པ། adj. 

unauthorized, unofficial 
གནང་བ་ཞུ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) seek approval, mind 
གནང་བ་ཡོད་པ། adj. licensed  
གནང་བ་ཡོད་མི། noun licensee, 
licentiate  
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གནང་སྦྱིན། noun award, grant 
གནང་མེད་ངལ་གསོ། noun French 
leave 
གནང་མེད་སོད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) expropriate 
གནང་མེད་ཤ་བདའ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) poach 
གནངས་ཚེ། adv. the day after 
tomorrow 
གནད། noun nub  
གནད་རྐྱེན། noun factor 
གནད་ཁུངས། noun consequence, 
reason 
གནད་འགག noun importance 
གནད་འགག་ཅན། adj. crucial, 
critical, vital 
གནད་འགག་ཆེ་བ། noun critical 
གནད་འགག་ཆེ་ཤོས། adj. 

overriding 
གནད་འགག་སོམ། noun vital, 
critical, crucial 
གནད་ཆུང༌། noun nit-picking  
གནད་ཆེ་བ། noun importance, 
great significance, vital 
གནད་གཉན། noun underbelly 
གནད་ཐོ། noun hit list  
གནད་དོན། noun reason, point, 
issue, matter, motive, 
occasion, provision, particular, 

addendum, backdrop, basis, 
business, case, count, focus, 
frame, phenomenon, place, 
question 
གནད་དོན་ཁ་སྐོང༌། noun 

addendum 
གནད་དོན་ཁ་གསལ་མེད་པ། adj. 

uninformative 
གནད་དོན་གལ་ཅན། noun 

important reason, meaningful 
གནད་དོན་ངོ་མ། noun thrust 
གནད་དོན་ཆུང་ཀུ། noun side issue, 
petty issue 
གནད་དོན་སྣ་མང༌། noun 

multifaceted 
གནད་དོན་སྣ་ཚོགས། noun 

multipurpose 
གནད་དོན་སོས་བཏགས། noun 

embroider 
གནད་དོན་ཕྱིན་ལོག noun 

misreport 
གནད་དོན་ཕྱིར་སྐྲོད། noun 

exclusion of matters  
གནད་དོན་མ་བཤད་པ། adj. 

unexplained 
གནད་དོན་གཙོ་བོ། noun 

centrepiece, key factor 
གནད་དོན་་་ཅན། noun important 
reason 
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གནད་དོན་ཞིབ་འཇུག noun case 
study 
གནད ་དོན་བཤེར་འཕྲོ། noun matters 
subjudice 
གནད་དོན་སོབ་སྦྱོང༌། noun case 
study 
གནད་དོན་ཧ་གོ་མ་ཚུགསཔ། adj. 

opacity 
གནད་སྡུད་འཚོལ་ཞིབ། noun read 
གནད་སྨིན། noun effective 
གནད་གཞི། noun phenomenon 
གནད་བཤད། noun brief, cameo 
གནད་བཤད་ཞལ་འཛོམས། noun 

briefing 
གནམ། noun  ས། sky 
གནམ་བཀབ་ལམ། noun cloister 
གནམ་སྐམ། noun dry season 
གནམ་སྐུད། noun aerial 
གནམ་བསྐོས། noun destiny, fate, 
predestination, providence, 
vocation 
གནམ་ཁ། noun heaven, mid-air, 
celestial, heavenly, sky 
གནམ་ཁ་ཕྱེ་བ། verb (fut., prs.) 

pst. ཕྱེས། imp. ཕྱེས། break 
གནམ་ཁར་བཀོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) juggle  
གནམ་ཁར་གཏང་བ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. བཏང་། shot 

གནམ་ཁར་ལྡིང་བ། verb (fut., prs.) 

pst. ལྡིངས། imp. ལྡིངས། levitate, 
afloat, hover 
གནམ་ཁར་འཕུར་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) airborne, 
rocket 
གནམ་ཁར་གཡུག་པ། verb (fut., 

prs.) pst. གཡུགས། imp. གཡུགས། 
jiggle  
གནམ་ཁུང། noun skylight 
གནམ་འཁོར། noun spacecraft, 
space shuttle 
གནམ་གྲུ། noun aircraft, airplane, 
craft, flight, plane, spacecraft 
གནམ་གྲུ་རྒྱུག་ཐང༌། noun airstrip 
གནམ་གྲུ་རྒྱུག་ལམ། noun runway 
གནམ་གྲུ་རྒྱུག་ཤུལ་སྒྲ། noun sonic 
boom 
གནམ་གྲུ་ཆགས་ས། noun 

aerodrome, airport, airfield, 
helipad 
གནམ་གྲུ་ཆུང་ཀུ། noun light 
aircraft, flyer  
གནམ་གྲུ་མཇུག་སྒྱིར། noun tailspin 
གནམ་གྲུ་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། fly, pilot 
གནམ་གྲུ་གཏང་མི། noun pilot, 
captain, aeronaut, aviator, flyer 
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གནམ་གྲུ་ཐང༌། noun aerodrome, 
airport, airfield, helipad 
གནམ་གྲུ་དེད་དཔོན་སོད་ཁྲི། noun 

ejector seat 
གནམ་གྲུ་བརྡ་སོྟན་འཕྲུལ་ཆས། noun 

air navigation equipment 
གནམ་གྲུ་འཕུར་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) take-off 
གནམ་གྲུ་འཕུར་་ལ། noun 

aerobatics 
གནམ་གྲུ་འཕྲུལ་ཨམ། noun jet 
engine  
གནམ་གྲུ་འབག་མི་་གྲུ། noun 

aircraft carrier 
གནམ་གྲུ་འབབ་ས། noun airport, 
airfield, helipad, aerodrome 
གནམ་གྲུ་འབུཔ། noun dragonfly 
གནམ་གྲུ་སོམ། noun airliner 
གནམ་གྲུ་བཞག་ཁང༌། noun hangar  
གནམ་གྲུ་བཞག་ས། noun apron 
གནམ་གྲུ་གཤོག་ཐལ་གཅིགམ། noun 

monoplane 
གནམ་གྲུ་་སྐད་ཆེན། noun sonic 
boom 
གནམ་གྲུ་་ཁ་ཕྱོགས། noun vector 
གནམ་གྲུ་་ཁྱིམ། noun hangar  
གནམ་གྲུ་་རྒྱུག་ལམ། noun runway 
གནམ་གྲུ་་སྒྲ་འཛིན་སྒྲོམ། noun 

flight recorder 

གནམ་གྲུ་་ཉེན་བརྡ། noun air-alert 
གནམ་གྲུ་་དེད་དཔོན། noun pilot  
གནམ་གྲུ་་དོ་ཆ། noun air freight 
གནམ་གྲུ་་ནང་འགྱོ་མི། noun flyer, 
voyager 
གནམ་གྲུ་་དཔེ་ཚད། noun space 
shuttle 
གནམ་གྲུ་་འཕུར་ལམ། noun flight 
path 
གནམ་གྲུ་་བཙན་རྒོལ། noun air 
raid 
གནམ་གྲུ་་གཟུགས་སྒྲོམ། noun 

nacelle  
གནམ་གྲུ་་བཟོ་སྐྲུན། noun aviation 
གནམ་གྲུ་་ལམ། noun airway 
གནམ་གྲུ་་ལས་གཡོག noun 

airline, air service 
གནམ་གྲུ་་ཤུལ་ལམ། noun vapour 
trail 
གནམ་གྲུ་་གཤོགཔ། noun fin 
གནམ་གྲུ་་ལྷ་པ། noun nose  
གནམ་དགུང༌། noun zenith 
གནམ་དགུན། noun winter 
གནམ་དགུན་རྩེདམོ། noun winter 
sports 
གནམ་འགྲུལཔ། air passenger, 
flight passenger 
གནམ་སྒོ། noun trapdoor 
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གནམ་སྒྲོམ། noun flight recorder 
གནམ་ངན། noun bad weather 
གནམ་ལྕགས། noun thunderbolt 
གནམ་མཆོང་དམག་སྡེ། noun 

paratroops 
གནམ་སྟོང༌། noun aerospace 
གནམ་སྟོང ་འཕུར་མི། noun aeronaut 
གནམ་ཐང༌། noun airport, airfield, 
helipad, aerodrome 
གནམ་ཐང་རྒྱུག་ལམ། noun runway 
གནམ་ཐོག་སྐྱེལ་འདྲེན། noun airlift 
གནམ་ཐོག་པར་ལེན། noun aero 
photography 
གནམ་ཐོག་དབང་བཙངོ༌། noun air 
raid 
གནམ་ཐོག་ལག་རྟགས། noun air 
parcel 
གནམ་དུག noun air sickness 
གནམ་དོ། noun cargo 
གནམ་དྭངས་རླུང་ཤུགས། noun 

anticyclone 
གནམ་མདོག noun azure, blue, 
sapphire 
གནམ་མདོག་ཅན། adj. sky-blue, 
blue 
གནམ་རྡེག noun volley 
གནམ་སྡེར། noun flying saucer 
གནམ་ནད། noun jet lag  

གནམ་གནས་གནམ་གྲུ། noun space 
station 
གནམ་པང༌། noun ceiling 
གནམ་དཔྱད་ཁང༌། noun 

observatory  
གནམ་སྤུབ། verb (fut., prs.) pst. 

སྤུབས། imp. སྤུབས། cloudy 
གནམ་བྱཱར། noun summer 
གནམ་མེད་ས་མེད། adv.  ཧ་ཅང། 
eminently, enormously, 
exceedingly, extremely, 
greatly, heartily, immensely, 
infinitely, mammoth, mortal, 
mortally, myriad, singularly, 
so, such, too, pretty, 
phenomenally, 
unconscionable, unmitigated, 
vastly, very, vicious, 
downright, boundless, 
limitless, dead, deadly 
གནམ་དམག noun air force 
གནམ་དམག་སྤྱི་ཁྱབ། noun air 
chief marshal 
གནམ་དམག་བཙན་འཛུལ། noun 

sortie 
གནམ་ཚོར། noun antenna 
གནམ་ཚོར་འཛིན་ཆས། noun aerial 
གནམ་མཚམས། noun horizon  
གནམ་གཟར། noun gutter 
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གནམ་གཟར་མགུ་ཏོ། noun 

gargoyle 
གནམ་གཟར་དུང༌། noun drainpipe 
གནམ་གཟར་ཧམ། noun gargoyle 
གནམ་འོད། noun day light 
གནམ་གཡོག noun air hostess 
གནམ་གཡོགཔ། noun air crew, 
cabin boy, flight crew, cabin 
crew, flight attendant 
གནམ་རིག noun astronomy, 
astronomical  
གནམ་རིག་མཁས་པ། noun 

astronomer 
གནམ་རིས། noun skyline 
གནམ་རེག noun skyline 
གནམ་ལས་མཆོང་མི། noun 

parachutist 
གནམ་ལོ། noun  ལོ། year, 
calendar 
གནམ་གཤིས། noun weather 
གནམ་གཤིས་ཁང་། noun 

meteorological station 
གནམ་གཤིས་མཁས་མཆོག noun 

meteorologist 
གནམ་གཤིས་ངནམ། noun wet 
གནམ་གཤིས་སྔོན་བསྒྲགས། noun 

weather forecast 
གནམ་གཤིས་སྔོན་བཤད། noun 

weather forecast 

གནམ་གཤིས་བརྟན་པ།ོ noun 

equable 
གནམ་གཤིས་རྩུབ་དྲགས། noun 

storm 
གནམ་གཤིས་རིག་པ། noun 

meteorology 
གནམ་གཤོག་གཟུང་ཤིང༌། noun spar 
གནམ་སྲོ་ཁམས། adv. dusk, 
towards sunset  
གནམ་གསལ་བ། verb (fut., prs., 

pst.) break 
གནམ་བསིལ་དྲགས། noun cold 
weather 
གནམ་བསྲ།ོ verb (fut., pst.) prs. 

སྲོ། nightfall 
གནམ་ཧིང་སང་ས། noun fair 
གནའ་གཏམ། noun mythology 
གནའ་གཏམ་འབྲི་མི། noun 

mythologist 
གནའ་གཏམ་རིག་པ། noun 

mythology 
གནའ་དུས། noun primeval, early, 
primitive 
གནའ་དུས་འཁྲབ་སོྟན། noun 

costume drama 
གནའ་མི། noun aborigine  
གནའ་ཤུལ་བརྟག་ཞིབ་མཁས་མཆོག 
noun archaeologist 
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གནའ་ཤུལ་བརྟག་ཞིབ་རིག་པ། noun 

archaeology  
གནས། noun 1 home, seat, place 
(ས་ཆ།) 2  holy place, shrine, 
sacred place, site (བྱིན་ཅན་ས་ཆ།) 
གནས་སྐབས། noun idea, 
solution, tact, tactic, wiles, 
strategy, method, craft, 
ingenuity, instance  
གནས་སྐབས་མཁས་དྲགས། noun 

ingenious 
གནས་སྐབས་ཅན། adj. ingenious, 
tactful, tactician 
གནས་སྐབས་ཅིག adv.  སྐབས་
ཅིག འཕྲལ་སྐབས། འཕྲལ་ཁམས། 
interim, makeshift, midterm, 
temporary, provisional  
གནས་སྐབས་བཏནོ་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) devise 
གནས་སྐབས་བཏནོ་བཞག noun 

suspension 
གནས་སྐབས་སོད་ས། noun lodging  
གནས་སྐབས་ནོར་བ། noun 

misconception 
གནས་སྐབས་དམག་ཁང༌། noun 

billet 
གནས་སྐབས་དམག་མཚམས། noun 

truce 

གནས་སྐབས་དམག་བཤོལ། noun 

truce 
གནས་སྐབས་གཞན། noun 

alternative 
གནས་སྐབས་གཞུང་། noun interim 
government  
གནས་སྐབས་ལེགས་ཤོས། noun 

secret 
གནས་སྐབས་གསར་མེད། noun 

unimaginative 
གནས་སྐོར། noun pilgrimage 
གནས་སྐོརཔ། noun pilgrim 
གནས་ཁང༌། noun abode, hotel, 
inn, lodging house, shrine, 
tavern, residence 
གནས་ཁམས། noun atmosphere, 
mode, colony, site 
གནས་ཁོངས་གཅིག་སོད། noun 

colony 
གནས་ཁྱིམ། noun motel 
གནས་མཁན། noun occupant  
གནས་འཁྲིལ། noun localization  
གནས་གོང༌། noun value, 
valuation, face value, cost-
price, cost, worth 
གནས་གོང་བཀོད་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) bid 
གནས་གོང་བསྐྱར་བཀོད། noun 

revaluation 
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གནས་གོང་ཁེ་ཕན། noun cost-
benefit 
གནས་གོང་ཅན། adj. prized, 
valuable 
གནས་གོང་བཏནོ་མི། noun valuer 
གནས་གོང་མཐོ་དྲགས། adj. 

overvalue 
གནས་གོང་བསོམས་ཁྲལ། noun 

value added tax 
གནས་གོང་འབབ་པ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. བབས། 
depreciate 
གནས་གོང་མར་ཆག noun 

depreciate 
གནས་གོང་མར་ཕབ། noun 

underbid 
གནས་གོང་མེད་པ། adj. valueless 
གནས་གོང་ལགོ་བཀོད། noun 

revalue 
གནས་གྲོལ། noun relieve 
གནས་གྲོལ་བཀའ་རྒྱ། noun 

relieving order 
གནས་དགོ་པ། adj. follow 
གནས་འགྱུར་བ། verb (fut., prs.) 

pst. གྱུར། metamorphose 
གནས་ངེས། noun local 
anaesthetic  
གནས་ངེས་དར་ཁྱབ། noun endemic 
གནས་ངོ་མ། noun locus  

གནས་བཅག verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཅགས། resettlement 
གནས་བཅའ་བཏུབ་པ། adj. 

habitable 
གནས་བཅའ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) habitation, 
settlement, dwell, poise, 
reside, camp, settle 
གནས་བཅའ་མ་བཏུབ་པ། adj. 

uninhabitable 
གནས་བཅའ་མི། noun habitant, 
settler 
གནས་ཆགས་པ། verb (fut., prs., 

pst.) dwell, populate 
གནས་ཆེན། noun sacred place 
གནས་མཇལ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) pilgrimage 
གནས་སྟངས། noun circumstance, 
complexion, condition, 
environment, fact, geography, 
instance, matter, nature, score, 
situation, state, status, position, 
business, case 
གནས་སྟངས་སྐྱོ་དྲགས། noun sad 
གནས་སྟངས་འཁྲིལ་མེད། noun 

misplaced, off-key 
གནས་སྟངས་ངན་པ། noun snare 
གནས་སྟངས་ངན་བཙུགས། noun 

consign 
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གནས་སྟངས་ངན་ཚུད། noun snare 
གནས་སྟངས་ངོ་མ། noun fact, 
actual condition, real situation 
གནས་སྟངས་བ་་བ། verb (fut., 

pst., imp.) prs. ་། track 
གནས་སྟངས་མཐུན་འདྲིས། noun 

orient 
གནས་སྟངས་བསྡུས་སྟོན། noun 

vignette 
གནས་སྟངས་འབྲེལ་བ། adj. 

circumstantial 
གནས་སྟངས་ལཱ་ཁག noun in 
extremis 
གནས་བརྟན། noun head lama of 
a Dratshang 
གནས་ཐང༌། noun value 
གནས་ཐངས། adj. mode 
གནས་དེབ། noun journal, 
magazine, diary, bulletin 
གནས་བདག noun  གཞི་བདག 
local deity, regional god 
གནས་སྡུད། noun data, datum, 
statistic 
གནས་སྡུད་བཀོད་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) juggle  
གནས་སྡུད་མཁས་པ། noun 

statistician 
གནས་སྡུད་མགྱོགས་ཕབ། noun 

crunch 

གནས་སྡུད་ལྕགས་འཕྲིན། noun flash 
press telegram 
གནས་སྡུད་སྤོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) download 
གནས་སྡུད་གཞི་མཛོད། noun 

database 
གནས་སྡུད་རིག་པ། noun statistics 
གནས་སོད། noun habitation, 
resident 
གནས་སོད་པ། noun habitant, 
resident, inhabitant 
གནས་སོད་མིན་པ། adj. non-
resident  
གནས་སོད་མེན་མི། noun non-
resident  
གནས་གནསཔ། adj. 1 occupied, 
located, situated (སོད་སོདཔ།) 
2  cost (གོང་ཚད།) 
གནས་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) 1 cost, incur (འཁྲི་བ།) 
2  abide, adhere, base, comply, 
dwell, exist, found, harbour, 
house, inhabit, keep, keep up, 
last, lie, live, lurk, obtain, 
span, stay, stick, subsist, 
persist, rest, being, living, 
located, perpetual, formalize, 
remain (སོད་པ།) 
གནས་པོ། noun host, landlord 



ན 

གནས་སྤོ་འགྱོ་བ། 503 གནས་ཚུགས་པ། 

 503  

གནས་སྤོ་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) migrate, nomadic  
གནས་སྤོ་འགྱོ་མི། noun migrant 
གནས་སྤོ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) move, shift, transfer, 
displacement, migratory 
གནས་སྤོ་མི། noun migrant 
གནས་སོད། noun boarding 
གནས་ཕྱོགས། noun fix, position 
གནས་འཕྲོ། noun existence 
གནས་བྱིན་ཅན། noun holy place  
གནས་དབང༌། noun tenure 
གནས་དབྱུང། noun 

impeachment, knockout 
གནས་དབྱུང་ཐབས་ལམ། noun 

impeachment 
གནས་འབབ། noun status 
གནས་འབྲེལ། noun ex officio 
གནས་སྦྲེལ་ཟ་ཁང༌། noun canteen 
གནས་མ་བཅའ་བ། adj. 

uninhabited 
གནས་མི། noun dweller, 
inhabitant, resident 
གནས་མིང༌། noun place name 
གནས་མིན་སོད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) misapply 
གནས་མེད་པ། adj. homeless, 
shelterless  

གནས་མེདཔ་གཏང་བ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. བཏང་། violate 
གནས་མོ། noun wife 
གནས་་་ཆེན། noun holy place  
གནས་རྩིས། noun valuation, 
assessment, assess 
གནས་རྩིས་བཏོན་མི། noun valuer, 
assessor 
གནས་ཚང་། noun wife 
གནས་ཚད། noun standard, 
placing, position, capacity, 
level, measure 
གནས་ཚད་ཅན། adj. of high 
standard, of high status 
གནས་ཚད་མཉམ་པ། adj. 

commensurate 
གནས་ཚད་ཕབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) vulgarize 
གནས་ཚད་མར་ཕབ། noun 

vulgarization 
གནས་ཚད་མེད་པ། adj. sub-
standard 
གནས་ཚད་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) pitch 
གནས་ཚིག noun condition 
གནས་ཚུགས་པ། adj. exist, viable, 
meet 
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གནས་ཚུལ། noun information, 
lead, news, snippet, story, 
tidings, word 
གནས་ཚུལ་བཀག་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) suppress 
གནས་ཚུལ་སྐྱེལ་མི། noun 

correspondent, stringer 
གནས་ཚུལ་སྐྱེལ་ཡིག noun 

despatch, dispatch 
གནས་ཚུལ་ཁང་མིག noun news 
room  
གནས་ཚུལ་ཁྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst.) break 
གནས་ཚུལ་ཁྱབ་ཚད། noun news 
coverage 
གནས་ཚུལ་འཁྱུག་སོྟན། noun flash 
གནས་ཚུལ་རྒྱང་བསྒྲགས། noun 

newscast  
གནས་ཚུལ་བརྒྱུད་ཁྱབ། noun 

grapevine 
གནས་ཚུལ་ངན་པ། noun the 
crunch 
གནས་ཚུལ་ངོ་མ། noun main news, 
news highlight 
གནས་ཚུལ་ངོ་ཚབ། noun press 
agent 
གནས་ཚུལ་ཅན། adj. newsy  
གནས་ཚུལ་བཅུད་སྟོན། noun 

newsflash  

གནས་ཚུལ་བཅུད་བཤད། noun 

newsflash  
གནས་ཚུལ་ལྕགས་འཕྲིན། noun 

press telegram 
གནས་ཚུལ་སྙན་ཞུ། noun bulletin, 
coverage 
གནས་ཚུལ་སྙན་ཞུ་པ། noun 

correspondent 
གནས་ཚུལ་སྙན་ཞུ་འབད་བ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) cover 
གནས་ཚུལ་བཏུབ་པ། adj. 

newsworthy  
གནས་ཚུལ་ལྟེ་བ། noun 

information centre 
གནས་ཚུལ་ཐུང་ཀུ། noun snippet 
གནས་ཚུལ་ཐོབ་དབང་། noun right 
to information 
གནས་ཚུལ་སྡེ་ཚན། noun press 
corps 
གནས་ཚུལ་བསྡུ་མི། noun  

གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་པ། reporter, 
correspondent 
གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན། noun 

collation, reporting 
གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་ངོ་ཚབ། noun 

news agency  
གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་འབད་བ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) cover 
གནས་ཚུལ་པ། noun stringer 
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གནས་ཚུལ་པ་སོད་ས། noun press 
box 
གནས་ཚུལ་པ་་ས་ཁོངས། noun 

press gallery 
གནས་ཚུལ་སྤེལ་ལམ། noun media 
གནས་ཚུལ་བྱིན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) inform, prime 
གནས་ཚུལ་བྱིན་མི། noun 

informant, informer, press 
agent 
གནས་ཚུལ་འབྲི་་ོམ། noun 

reporting 
གནས་ཚུལ་གཙོ་དོན། noun news 
headline 
གནས་ཚུལ་གཙོ་བོ། noun lead 
story  
གནས་ཚུལ་་ོམ་སྒྲིག་ཁང༌། noun 

news room  
གནས་ཚུལ་་ོམ་འབྲིཔ། noun 

reporter, journalist 
གནས་ཚུལ་ཚ་ཏོམ། noun hot news 
གནས་ཚུལ་ཚོགས་པ། noun the 
Press Association (PA) 
གནས་ཚུལ་རྫུས་མ། noun canard, 
libel 
གནས་ཚུལ་ཞལ་འདེབས་པ། noun 

contributor 

གནས་ཚུལ་ཞལ་འཛོམས། noun 

press conference, news 
conference 
གནས་ཚུལ་ཞིབ་སྡུད ་པ། noun 

detective 
གནས་ཚུལ་རུང་བ། adj. 

newsworthy, news 
གནས་ཚུལ་ལས་ཁང༌། noun press 
གནས་ཚུལ་ལས་སྡེ། noun news 
agency  
གནས་ཚུལ་ལས་རིམ། noun 

newscast  
གནས་ཚུལ་སབ་མི། noun 

newscaster, newsreader  
གནས་ཚུལ་གསང་བ། noun 

blackout 
གནས་ཚུལ་གསརཔ། noun hot 
news 
གནས་ཚུལ་གསལ་བཤད་པ། noun 

newscaster, newsreader  
གནས་ཚུལ་ལྷག་མི། noun 

newscaster, newsreader  
གནས་གཞི། noun 1 staying 
place, residence (སོད་ས།) 
2  locative case (ཕྲད།) 
གནས་བཞིན་པ། adv. current, 
extant, currency 
གནས་བཞིན་མེད་པ། adj. non-
executive  
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གནས་བཞིན་ཡོད་པ། adj. vogue, 
existent, prevailing 
གནས་གཟུང་བ། verb (fut., prs.) 

pst. བཟུང་། imp. ཟུངས། locate, 
occupy, place 
གནས་གཟུང་མི། noun occupant  
གནས་བཟུང་། noun locate 
གནས་ཡུན། noun occupancy, 
tenure, term, spell, standing  
གནས་ཡུན་དང་ཆ་རྐྱེན། noun terms 
and conditions 
གནས་ཡུལ། noun domicile 
གནས་ཡོད་པ། adj. located, real, 
existing  
གནས་གཡོག་རྒྱུན་སོར། noun 

musical chairs 
གནས་རིན། noun denomination 
གནས་རིམ། noun grade, status, 
placing, position, level, rank 
གནས་རིམ་ཆུང་བ་་དྲང་དཔོན། noun 

magistrate 
གནས་རིམ་སོྟན་གྲངས། noun 

ordinal number 
གནས་རིམ་མཐོ་བ། adj. high level  
གནས་རིམ་མཐོ་ཤོས། adj. top-
ranking 
གནས་རིམ་ཕབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) relegate 

གནས་རིམ་མར་ཕབ། noun 

relegation 
གནས་རིམ་ཡན་ལག noun 

ancillary 
གནས་རིམ་ཨང༌། noun number  
གནས་ལམ། noun mode 
གནས་ལུགས། noun mysticism, 
natural state, nature 
གནས་ལུགས་རིག་པ། noun 

metaphysics, ontology 
གནས་ལུགས་རིག་པ་བ། noun 

ontologist  
གནས་ཤོག noun brochure 
གནས་བཤལ། noun sightseeing 
གནས་ས། noun 1 sacred soil (བྱིན་
རླབས་ཅན་གྱི་ས།) 2  habitat, 
locality, stronghold, position 
(སོད་ས།) 
གནས་སོར། noun move, shift, 
transfer 
གནས་སོར་གཏང་བ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. བཏང་། transfer, 
shunt 
གནས་སྲིད་པ། adj. possible 
གནསཔོ་བརྙ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) camp 
གནསཔོ་ཟམ།ོ noun hostess  
གནསམོ་རྐུ་མི། noun co-
respondent 
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གནོང་འགྱོད། noun contrition, 
atonement, apology, remorse 
གནོང་འགྱོད་ཅན། adj. apologetic, 
remorseful 
གནོད། verb (fut., prs., pst.)  
ཕན། hamper, harm, hinder, hit, 
impede, inflict, injure, 
jeopardize, obstruct, hurt 
གནོད་བཀལ། noun assault, 
bashing, sabotage 
གནོད་བཀལ་དྲག་པོ། noun 

onslaught  
གནོད་སྐྱོན། noun damage, 
detriment, harm, havoc, strain, 
pernicious, wrong, injury 
གནོད་སྐྱོན་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) damage, harm, hurt 
གནོད་སྐྱོན་ཅན། adj. detrimental 
གནོད་སྐྱོན་ཕོག་མི། noun victim 
གནོད་སྐྱོན་འབྱུང་བ། verb (prs.) fut. 

འབྱུང་། prs. འབྱུང་། damage, 
strain, injured, suffer 
གནོད་སྐྱོན་སོམ། noun death blow 
གནོད་སྐྱོན་སོམ་རྐྱབ་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) mutilate 
གནོད་སྐྱོན་མ་ཕོག་པ། adj. unhurt, 
uninjured 
གནོད་སྐྱོན་མེད་པ། adj. free, 
unscathed, harmless 

གནོད་སྐྱོན་འཚུབ་དྲགས། adj. 

savage 
གནོད་ཁྱད། noun minus 
གནོད་གེགས། noun obstacle  
གནོད་འགེལ། noun offence 
གནོད་ངན། noun witchcraft, vile 
གནོད་ངན་ཅན། adj. unholy 
གནོད་ངན་འཚུབ་དྲགས་འབྱུང་བ། 
verb (fut., prs.) pst. བྱུང་། 
savage 
གནོད་ངན་ལག་ལེན་པ། noun witch 
doctor, shaman 
གནོད་ཅན། adj. harmful, 
scorching, strong, pest, caustic, 
marauder 
གནོད་ཉེན། noun threat, menace, 
jeopardy, hazard, danger, risk, 
affect 
གནོད་ཉེན་ཅན། adj. baleful, 
dangerous, hazardous, 
noxious, scurrilous, unsafe, 
menacing 
གནོད་ཉེན་ཆེ་བ། adj. susceptible, 
prejudicial 
གནོད་ཉེན་མེད་པ། adj. non-
hazardous 
གནོད་ཉེན་ཡོད་པ། adj. 

unwholesome, ugly 
གནོད་ཉེན་སྲིད་པ། adj. threaten 
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གནོད་ཐུབ། noun defy 
གནོད་འཐུས། noun damages 
གནོད་པ། noun attack, blight, 
depredation, detriment, harm, 
hindrance, hit, ill, implication, 
infliction, injury, jeopardy, 
menace, mischief, pernicious, 
disadvantage, damage 
གནོད་པ་ཅན། adj. harmful  
གནོད་པ་ཕོག་མི། noun victim 
གནོད་པ་འབྱུང་བཅུག་པ། verb 

victimize 
གནོད་པ་འབྱུང་བ། verb (fut., prs.) 

pst. བྱུང་། jeopardize  
གནོད་པ་འབྱུང་མི། noun victim 
གནོད་པ་སོམ། noun havoc  
གནོད་པ་སོམ་མ་བྱུང་བ། adj. escape 
གནོད་པ་མ་ཕོག་པ། adj. uninjured 
གནོད་པ་མེད་པ། adj. harmless, 
innocuous, safe  
གནོད་ཕོག noun victimization 
གནོད་བྱུང། noun victimization 
གནོད་འབུཔ། noun pest 
གནོད་འབྲས། noun repercussion, 
evil, evil effect 
གནོད་འབྲེལ། noun offensive  
གནོད་སྦྱོར། noun offensive  

གནོད་མ་ཚུགས་པ། adj. 

invulnerably 
གནོད་མི། noun allergy 
གནོད་མི་ཚུགས་པ། adj. 

invulnerable 
གནོད་མེད། adj. harmless, 
hurtles, innocuous 
གནོད་ཚབས། noun severe injury, 
great harm 
གནོད་ཚབས་ཅན། adj. violent 
གནོད་ཚིག noun taboo words, 
searing 
གནོད་ཚིག་སབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) malign 
གནོད་ཚུགས་པ། adj. susceptible 
གནོད་འཚུབ། noun shock, attack 
གནོད་འཚུབ་བཀལ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) attack 
གནོད་འཚུབ་ཅན། adj. scurrilous 
གནོད་འཚུབ་ཆེ་བ། adj. scurrilous 
གནོད་འཚེ། noun offensive, 
persecution, violence, harm, 
injury, damage 
གནོད་འཚེ་ཅན། adj. detrimental, 
injurious, mischievous, violent 
གནོད་འཚེ་དྲག་པོ། noun onslaught  
གནོད་འཚེ་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) persecute 
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གནོད་འཚེ་འབད་མི། noun 

persecutor 
གནོད་འཚེ་མ་འབད་བ། adj. 

unmolested 
གནོད་འཚེ་མེད་པ། adj. non-violent  
གནོད་འཚེ་་ཐོག adv. offensively  
གནོད་ཟེ། noun evil 
གནོད་གཟན། noun vermin 
གནོད་གཟན་སོྲག་ཆགས། noun 

vermin 
གནོད་གཟན་སོྲག་ཆགས་གང་བ། verb 

(fut., prs., pst.) verminous 
གནོད་ལན། noun vendetta 
གནོད་ཤུགས། noun brunt 
གནོད་ཤུགས་ཆེ་ནད། noun virulent 
གནོད་སེམས། noun  ཕན་སེམས། 
malice, spite, venom, ill will 
གནོད་སེམས་ཅན། adj. malicious, 
malignant, spiteful, venomous, 
viper 
གནོད་སེམས་ཐོག adv. 

maliciously, spitefully 
གནོད་སྲིད་པ། adj. prejudicial 
གནོདཔ་བཀལ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) assault, blight, 
damage, harm, inflict, injure, 
mess up, sabotage, strike, prey, 
dent 

གནོདཔ་བཀལ་མི། noun scourge, 
saboteur 
གནོདཔ་འབྱུང་བ། verb (fut., prs.) 

pst. བྱུང་། strike 
གནོདཔ་སོམ་བཀལ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) mutilate 
གནོདཔ་མ་བྱུངམ། adj. unhurt 
གནོདཔ་མེད་པ། adj. inoculation 
གནོན་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) quell, oppress, suppress 
གནོན་མ་ཚུགས་པ། adj. 

insuperable, insurmountable 
གནོན་ཤུགས། noun stress, 
pressure 
མནང་ཅན། adj. valuable 
མནང་ཆུང༌། adj. trifle 
མནང་ཆུང་བརྩི་བ། verb (fut.) prs. 

རྩི། pst. བརྩིས། imp. རྩིས། 
undervalue, trifle 
མནང་ཆུང་བརྩི་བཞག noun 

condonation 
མནང་ཆུང་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) underplay, 
understate 
མནང་མཐངོ༌། noun cameo 
མནན་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) depress, eclipse, 
compress, press, drown, 
repress, suppress 
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མནམ་པ། verb (fut., prs., pst.) 

smell 
མནའ། noun oath, promise, vow, 
pledge  
མནའ་བསྐྱལ་བ། verb (fut., pst.) 

prs. སྐྱེལ། imp. སྐྱེལ། administer 
oath 
མནའ་འགལ། noun perjury 
མནའ་འབོ་བཅུག་པ། verb swear 
མནའ་འབོ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.)  མནའ་ཟ་བ། abjure, 
swear, promise, vow 
མནའ་འབོ་མི། noun promise 
མནའ་མ། noun daughter-in-law, 
sister-in-law, bride 
མནའ་མ་་ཆ་རོགས། noun 

bridesmaid, maid of honour 
མནའ་ཟ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.)  མནའ་འབོ་བ། abjure, 
swear, promise 
མནའམ། noun bride, sister-in-
law, daughter-in-law 
མནའམ་རོགསམ།ོ noun maid of 
honour, bridesmaid 
མནར། verb (fut., prs., pst.) 

suffer 
མནར་གཅོད། noun infliction, 
torture 

མནར་གཅོད་གཏང་བ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. བཏང་། inflict, 
rack 
མནར་འབོད། noun atrocity 
མནར་མེད། noun incessant hell, 
hell of unending torment  
མནལ། noun  slumber, 
sleep 
མནལ་ཚོར། verb (fut., prs., pst.) 

 awake 
མནལ་གཟིམ། verb (fut., prs.) pst. 

གཟིམས། imp. གཟིམས།  
sleep 
མནལ་ལམ། noun  dream 
མནེམ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) press, compress 
མནོ། verb (fut., prs., pst., imp.) 

 བསམ། assume, deem, 
entertain, envisage, envision, 
expect, fancy, figure, hope, 
imagine, intend, like, make 
out, think, preoccupation, 
ponder, understand, view, flirt, 
idealize, presumption, ideal, 
imaginary, reflect 
མནོ་གྱངས་མང་བ། adj. soppy 
མནོ་རྒྱ་ཅན། adj. mind 
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མནོ་གཅིག་མ། noun obstinacy, 
opinionated, single-minded, 
obdurate, obstinate 
མནོ་གཅིགམ། noun obstinacy, 
opinionated, single-minded, 
obdurate, obstinate  
མནོ་འཆར། noun notion, opinion, 
notional  
མནོ་འཆར་བཀོད་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) meditate 
མནོ་ཐངས། adj. mindset, spirit, 
stand, standpoint, thought 
མནོ་ཐངས་བརྡ་ལོག noun 

misjudgement 
མནོ་དོན་འགྲུབ་པ། verb (fut., prs.) 

pst. གྲུབ། succeed, realize 
མནོ་ནི་མེད་པ། adj. mindless, 
crass, thoughtless, irrational 
མནོ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.)  མནོ་བསམ་གཏང་བ། 
conceive, dream, imagine, 
make out, suppose, think, 
ponder, reverie, wistfully, 
wistful, thoughtful, blindly 
མནོ་མ་ཚུགས་པ། adj. unthinkable, 
unbelievable, grisly, 
unimaginable, inconceivable 
མནོ་མི། noun thinker 

མནོ་མེད། adj. mindless, 
vacancy, innocent, mechanical 
མནོ་མེད་ཐོག་ལས། adv. 

mindlessly 
མནོ་ཚད་ཕྱིར་བཏོན། noun 

unconcealed 
མནོ་ཚུགས་པ། adj. imaginable 
མནོ་ཚུལ། adj. viewpoint, 
opinion, idea  
མནོ་ཚོད། noun expectancy 
མནོ་ཞིང་བསམ་བཞིན། adv. 

wilfully 
མནོ་ཞིབ། noun debate, ruminate, 
agonising, contemplate, 
deliberate, mull 
མནོ་ཞིབ་མེད་པ། adj. thoughtless 
མནོ་བཞིན་བསམ་བཞིན། adv. 

wilful, intentionally 
མནོ་རིག noun thinking ability, 
intelligence  
མནོ་རིག་ཅན། adj. politic, 
rational 
མནོ་རིག་བཏགས་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) gestation 
མནོ་ལུགས། adj. idea, mentality, 
mindset, notion, opinion, 
outlook, sense, view, construct 
མནོ་ལུགས་བདེན་ཁ། noun moral 
victory 
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མནོ་ལུགས་ཕྱི་འགྱུར། noun 

misjudgement 
མནོ་ལུགས་ཕྱི་འགྱུར་འགྱོ་བ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) misguide 
མནོ་ལུགས་མ་འདྲ་བ་་མི། noun 

crank 
མནོ་ལུགས་མི་འདྲ་བ། adj. opposed 
མནོ་ལུགས་འཛོལ་བ། verb (fut., 

prs., pst.) misjudge 
མནོ་ལུགས་སོ་སོ། noun opposed 
མནོ་ཤུགས། noun conviction 
མནོ་བཤད། noun expression 
མནོ་བཤོལ། noun forget 
མནོ་བསམ། noun  ཀུན་སོང། 
བསམ་པ་སེམས་བསྐྱེད། feeling, 
hunch, idea, ideal, 
imagination, intention, 
meditation, opinion, thought, 
mental, thinking, cogitation 
མནོ་བསམ་མཁས་པ། noun thinker 
མནོ་བསམ་གཅིག་པ། adj. share 
མནོ་བསམ་གཏང་ཐངས། noun 

mentality 
མནོ་བསམ་གཏང་བ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. བཏང་།  མནོ་
བ། conceive, dream, imagine, 
make out, suppose, think, 
ponder, reverie, wistfully, 

supposition, wistful, 
thoughtful, blindly 
མནོ་བསམ་གཏང་ཚུགསཔ། adj. 

mind-boggling 
མནོ་བསམ་གཏིང་ཟབ། noun brood 
མནོ་བསམ་རྟོག་པ། noun instinct 
མནོ་བསམ་ཕྱི་འགྱུར། noun 

misjudgement 
མནོ་བསམ་མ་བཏང་བ། adj. 

incautious, unimaginative, 
unthinking, indiscreet, 
mechanical, unconsidered, 
headlong, idiotically, 
incautious, indiscreet, 
indiscriminate 
མནོ་བསམ་མེད་པ། adj. unwilling 
མནོ་བསམ་ར་བཏང་སོད་མི། noun 

introvert 
མནོ་བསམ་རགས་ཙམ། noun toy 
མནོ་བསམ་ལེགས་གཏང་། noun 

puzzle 
མནོ་བསམ་ལོག་གཏང་བ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. བཏང་། 
reconsider, rethink, dissent 
མནཝོ་མནོ་ས། adv. inevitably, 
unavoidably  
རྣ། noun ear 
རྣ་སྐྱེལ། noun inform, report 
རྣ་རྒྱན། noun earring, ring 
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རྣ་རྒྱུན། noun verbal information 
རྣ་རྔ། noun eardrum 
རྣ་ཉན་ཡོ་ཆས། noun receiver 
རྣ་བརྟག་ཡོ་ཆས། noun otoscope 
རྣ་བརྟག་རིག་པ། noun otology 
རྣ་བ། noun ear 
རྣ་དབང་། noun aural 
རྣ་འབུཔ། noun earwig 
རྣ་ཟུག noun earache 
རྣ་ཤལ། noun lobe  
རྣ་སུབ། noun earplug 
རྣག noun pus 
རྣག་བསག noun abscess 
རྣམ་གྲངས། noun item 
རྣམ་གྲངས་བཀོད་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) enumerate 
རྣམ་གྲངས་དབྱེ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) itemize 
རྣམ་གྲངས་ཚིག་མཛོད། noun 

thesaurus 
རྣམ་གྲངས་གཞན་སོྦྱར། noun 

apposition 
རྣམ་འགྱུར། noun acting, 
expression, façade, gesture, 
glint, action, mood 
རྣམ་འགྱུར་འཁྲབ་སོྟན། noun 

pantomime 

རྣམ་འགྱུར་མངོན་པ། verb (fut., 

prs., pst.) register 
རྣམ་འགྱུར་འཐོན་པ། verb (fut., 

prs.) pst. ཐོན། imp. ཐོན། glint, 
glitter 
རྣམ་འགྱུར་བརྡ་སྟོན། noun gesture, 
motion 
རྣམ་འགྱུར་རྣམ་པ། noun glitter 
རྣམ་འགྱུར་བྲལ་བ། adj. dead 
རྣམ་འགྱུར་མ་གསལ་བ། adj. 

expressionless 
རྣམ་འགྱུར་མི་མངོན་པ། adj. 

expressionless 
རྣམ་འགྱུར་ཚིག་འཚོལ་རྩེདམོ། noun 

charade 
རྣམ་འགྱུར་ཟློས་གར། noun ballet 
རྣམ་འགྱུར་གསལ་སྟོན། noun 

posture, expressive, act 
རྣམ་རྒྱལ། noun complete victory 
རྣམ་རྒྱལ་དར་ཤིང་། noun victory 
banner 
རྣམ་ཅོ། noun ear 
རྣམ་ཅོ་ཅན། adj. barb, barbed 
རྣམ་ཅོ་བ་རྡུགས། noun deaf 
རྣམ་ཅོ་མ་གོ་མི། noun deaf 
རྣམ་ཅོ་ཚག་ཡོད་མི། noun hard of 
hearing  
རྣམ་ཅོ་གཟན་དྲགས། adj. shrill 
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རྣམ་ཅོའི་ན་ཟུག noun earache 
རྣམ་ཅོའི་ཨ་ཝ། noun wax 
རྣམ་ཆས། noun fancy dress 
རྣམ་གཉིས། noun two, both 
རྣམ་རྟོག noun superstition, flap, 
instinct, mystery, shock, taboo, 
discursive thought  
རྣམ་རྟོག་སྐྱེ་བ། verb (fut., prs.) 

pst. སྐྱེས། stigmatize 
རྣམ་རྟོག་གྲོལ་བ། verb (fut., prs., 

pst.) liberated  
རྣམ་རྟོག་ཅན། adj. prude, 
superstitious 
རྣམ་རྟོག་ཆེ་བ། noun soppy 
རྣམ་རྟོག་མེད་པ། adj. 

extraordinary, unbidden, 
unwary 
རྣམ་རྟོག་མེད་པ་་ཁེབ་ས། noun 

windfall 
རྣམ་རྟོག་ཚབས་ཆེན། noun visceral 
རྣམ་རྟོག་ཟ་བ། verb (fut., prs., 

pst.)  རྣམ་རྟོག་ལང་བ། 
shocked 
རྣམ་རྟོག་ཟ་སི་སི། adj. unearthly 
རྣམ་རྟོག་ལང་བཅུག་པ། verb 

horrify, sicken, stagger, startle  
རྣམ་རྟོག་ལང་བ། verb (fut., prs.) 

pst. ལངས།  རྣམ་རྟོག་ཟ་བ། 

shocking, panic-stricken, flap, 
stagger, panic, jolt, nonplussed  
རྣམ་རྟོག་ལང་སི་སི། adj. freaky, 
strange, stunning, uncanny, 
shocking, surprising, 
unbelievable, bombshell, 
dramatic, freakish, monstrous, 
odd, scandalous, sickening, 
staggering, startling  
རྣམ་ཐར། noun biography, 
hagiography, memoir 
རྣམ་ཐར་འབྲི་མི། noun biographer 
རྣམ་ཐར ་་མོ་མི། noun biographer 
རྣམ་ཐར་ཟློས་གར། noun 

pantomime 
རྣམ་དག noun purification, pure, 
perfect, even-handed, fair 
རྣམ་དག་མིན་པ། adj. imperfection 
རྣམ་འདྲེན། noun Buddha 
རྣམ་པ། noun 1 shape, feature, 
aspect, face, glint (བཟོ་རྣམ།) 
2  kind (དབྱེ་བ།)  
རྣམ་པ་བསྒྱུར་བ། verb (fut., pst.) 

prs. སྒྱུར། imp. སྒྱུར། disguise 
རྣམ་པ་སྟོན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) epitomise, glint, 
glitter 
རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས། noun manifold, 
variety, various, types 
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རྣམ་པ་སོ་སོ། noun façade 
རྣམ་པར་རྒྱལ་བ། noun completely 
victorious  
རྣམ་པར་རྟོག་པ། noun instinct 
རྣམ་པར་མ་དག་པ། adj. 

imperfectly 
རྣམ་དཔྱོད། noun reason, 
judgement, discernment 
རྣམ་དཔྱོད་ཅན། adj. rational 
རྣམ་དཔྱོད་མི་ལྡན་པ། adj. 

injudicious 
རྣམ་སྤྲུལ། noun embodiment, 
incarnation, manifestation, 
reincarnation 
རྣམ་སྤྲུལ་སྟོན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) manifest 
རྣམ་དབྱེ། noun case, 
grammatical case  
རྣམ་དབྱེ་བརྒྱད་པ་བོད་སྒྲ། noun 

vocative case 
རྣམ་དབྱེ་ལྔ་པ་འབྱུང་ཁུངས། noun 

ablative 
རྣམ་དབྱེ་གཉིས་པ་ལས་སུ་བ་བ། noun 

accusative 
རྣམ་དབྱེ་དྲུག་པ་འབྲེལ་སྒྲ། noun 

genitive case, possessive case 
རྣམ་དབྱེ་དང་པ་ངོ་བོ་ཙམ་སྟོན་པ། 
noun nominative 

རྣམ་དབྱེ་བདུན་པ་གནས་གཞི། noun 

locative case 
རྣམ་དབྱེ་བཞི་པ་དགོས་ཆེད། noun 

dative case 
རྣམ་དབྱེ་གསུམ་པ་བྱེད་པ་པོ། noun 

agentive case 
རྣམ་སྨིན། noun reverberation, 
retribution, result, karmic 
effect 
རྣམ་གཞག noun theory, 
principle, basis, code, protocol, 
form, manner, propriety 
རྣམ་གཡེང༌། noun distraction 
རྣམ་གཡེང་ཅན། adj. inattentive 
རྣམ་རིག noun conscience 
རྣམ་རིག་མེད་པ། adj. thoughtless 
རྣམ་ལུགས། noun style 
རྣམ་ཤེས། noun spirit, soul, 
sense, mind, consciousness 
རྣམ་ཤེས་བཀུག་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) conjure 
རྣམ་ཤེས་བཀུག་མི། noun conjuror, 
conjurer 
རྣམ་ཤེས་འཕོ་ཞུགས། noun 

transmigration 
རྣམ་ཤེས་མེད་པ། adj. inanimate 
རྣམ་བཤད། noun description, 
explanation, commentary 
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རྣམ་སྲས། noun Vaishravana, 
god of wealth 
རྣམས། noun all 
རྣཝ། noun ear 
རྣཝ་སྐྱོན་ཅན། adj. hard of 
hearing  
རྣཝ་བསྐྱུར་བ། verb (fut., pst.) prs. 

སྐྱུར། imp. སྐྱུར།) bored, 
unpleasing to the ear  
རྣཝ་གོ་བ། verb (fut., prs., pst.) 

hear 
རྣཝ་ཚ་དྲགས། adj. shrill 
རྣལ་ལྕགས། noun latch  
རྣལ་པ། noun wax 
རྣལ་འབོར་པ། noun yogi, saint 
རྣལ་འབོརམ། noun 1 yogini (གྲུབ་
ཐོབ་མ།) 2  shaman (བོནམོ།) 
རྣལ་རིག noun conscience 
རྣོ། noun point 
རྣོ་ཅན། adj. sharp 
རྣོ་དྲགས། adj. acute 
རྣོས། noun edge, blade, 
sharpness 
རྣོས་ཁེག་ཁེ། adj.  ཚ་ཁེག་ཁེ། 
sharp, penetrative, pointed, 
tine  
རྣོས་བཏོན་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) sharpen 

རྣོས་བཏོན་འཕྲུལ་ཆས། noun 

sharpener 
རྣོས་རྡུགས། noun blunt  
རྣོས་མེད་པ། adj. blunt 
རྣོས་ཙག་ཙ། adj. pointed, sharp, 
tine 
སྣ། noun 1 nose (ལྷ་པ།) 2  kind, 
variety, type (ལྷམ་པ།) 
སྣ་སྐད། noun nasal  
སྣ་ཁ། noun type, variety, range 
སྣ་ཁ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) diversify 
སྣ་ཁྱིདཔ། noun guide, escort 
སྣ་ཁྲག noun nosebleed  
སྣ་ཁྲིདཔ། noun guide, escort 
སྣ་འཁྱིད་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) spearhead, lead, conduct 
སྣ་གུག adj. aquiline 
སྣ་རྒྱན། noun nose ring, ring  
སྣ་སྒྲ། noun nasal, grunt  
སྣ་བཅོས། noun nose job  
སྣ་ཆུ། noun rheum 
སྣ་གཉིས་འབྲེལ་མཚམས། noun 

vanishing point 
སྣ་ཐག noun 1 nose ring (སྣ་རྒྱན།) 
2  snuff (ཏམ་ཁུ།)  
སྣ་ཐུང་། adj. grouchy 
སྣ་དུམ་ཅན། adj. snub nosed 
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སྣ་འདུས། noun cross section, 
conglomeration, complex 
སྣ་འདུས་ཉམས་མོང་། noun 

cosmopolitan 
སྣ་འདུས་ཉམས་མོང་ཅན། adj. 

cosmopolitan 
སྣ་འདུས་མི་སྡེ། noun 

cosmopolitan 
སྣ་འདྲེན་དྲི་བ། noun leading 
question  
སྣ་ལྡན་ཡི་གུ། noun nasal  
སྣ་སྡེ། noun cross section 
སྣ་བསྡུས། noun assortment, 
assorted, omnibus 
སྣ་བསྡུས་དཔེ་དེབ། noun omnibus  
སྣ་བསྡུས་ལས་རིམ། noun omnibus  
སྣ་བསམོས། noun composite 
སྣ་སྤུངས། noun thicket 
སྣ་སྦྱོར། noun mixture 
སྣ་མང༌། noun diversity, range, 
complex, miscellaneous, 
multiple, varied, extensive, 
pluralism 
སྣ་མང་སོད་འོས། adj. versatile 
སྣ་མང་འབད་ཚུགས་པ། adj. 

versatile 
སྣ་མང་ཚོགས་པ། noun multiparty 
སྣ་མང་ཚོང་ཁང༌། noun variety 
store, store 

སྣ་མང་ཡོད་པ། adj. variegated, 
omnibus 
སྣ་ཚང་། noun all-round, 
pluralism 
སྣ་ཚང་ཚོང་ཁང༌། noun 

supermarket 
སྣ་ཚོགས། noun diverse, 
diversity, general, mix, variety, 
various, miscellaneous, 
comprehensive, 
heterogeneous, assortment 
སྣ་ཚོགས་གར་སྟོན། noun variety 
སྣ་ཚོགས་་དམོ། noun revue 
སྣ་ཚོགས་འདྲེས་པ། adj. 

promiscuous 
སྣ་ཚོགས་ཚོང་ཁང༌། noun variety 
store, hypermarket, general 
store, shop 
སྣ་ཚོགས་མཛོད་ཁང། noun variety 
store 
སྣ་ཚོགས་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) diversification, 
diversify 
སྣ་མཛོད་ཚོང་ཁང༌། noun 

department store 
སྣ་འཛིང་། noun complex, 
complicated, sophisticated, 
dense, thicket, nexus 
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སྣ་འཛིང་རྙོག་དྲགས། adj. 

complexity 
སྣ་འཛོམས། noun assortment, 
conglomeration, melting pot, 
mix, network, pluralism 
སྣ་ཟས། noun starter, appetizer 
སྣ་རིང༌། adj. hawk-nosed  
སྣ་ལཱ་ཤེས་མི། noun jack of all 
trades  
སྣ་ལུང༌། noun nose ring, ring 
སྣ་ཤུ། noun snort 
སྣ་བསྲེས། noun nexus, 
hotchpotch, cocktail, 
assortment, texture, assorted 
སྣག་ཀོང༌། noun inkwell 
སྣག་དུང༌། noun cartridge 
སྣག་གདན། noun ink-pad 
སྣག་བླུག་པར་འཕྲུལ། noun ink-jet 
printer 
སྣག་སྨྱུག noun fountain pen 
སྣག་རྩི། noun ink 
སྣག་རྩི་ཁོག་ཁོ། adj. inky 
སྣག་རྩི་རེག་རེགཔ། adj. inky 
སྣག་ཚ། noun ink 
སྣག་ཚང༌། noun rook 
སྣག་ཚབ། noun refill 
སྣག་རས། noun cartridge 
སྣག་རས། noun ribbon  

སྣང་། verb (fut., prs., pst.) 

appear 
སྣང་སྐྱུར། noun dereliction 
སྣང་རྒྱན། noun cameo 
སྣང་ཆུང༌། adj. contempt, 
flippant, negligible, scorn, 
contemptible, deride 
སྣང་ཆུང་བརྩི་བ། verb (fut.) prs. རྩི། 
pst. བརྩིས། imp. རྩིས། dismissal, 
flippancy, diminish, discount, 
disdain, scorn, disregard 
སྣང་ཆུང་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) oversimplify, 
diminish 
སྣང་འཆར། noun vision, effect, 
fantasy, imagination, 
observation, stereotype, 
fanciful 
སྣང་བརྙན། noun view, vision, 
image, reflection 
སྣང་བརྙན་སོྟན་ཆས། noun visual 
aid 
སྣང་སྟོང༌། noun void 
སྣང་དག noun concern  
སྣང་དག་བསྐྱེད་དགོ་པ། adj. 

notifiable, notable  
སྣང་དག་མ་བསྐྱེད་པ། adj. 

unruffled, blasé 
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སྣང་དག་མེད་པ། adj. neglectful, 
nonchalant, matter-of-fact, 
naïve, immune, unperturbed, 
carefree 
སྣང་དག་མེད་མི། noun 

imperturbably 
སྣང་བ། noun  མུན་པ། 
posture, impression, 
imagination, image, figment, 
aspect, sight, vision, appear, 
loom, seem, spot, view, 
fanciful, theoretical 
སྣང་བ་དད་པོ། adj. light-hearted  
སྣང་བ་འཁྲུལ་བ། verb (fut., prs., 

pst.) hallucinate 
སྣང་བ་མེད་པ། adj. unintentional, 
careless, heedless, 
unconcerned, inadvertent 
སྣང་བ་ཤར་བ། verb (fut., prs., 

pst.) entertain 
སྣང་མེད། adj. abandon, careless, 
cool, disregard, flippant, 
heedless, indifference, 
negligence, remiss, cavalier, 
reckless 
སྣང་མེད་སྐྱུར་མི། noun ostrich 
སྣང་མེད་བསྐྱུར་བ། verb (fut., pst.,) 

prs. སྐྱུར།imp. སྐྱུར། neglect, 
disregard, derelict, uncared, 
cavalier, irresponsibility, 

irresponsible, ignore, 
unheeded, indulgent, overlook, 
abandon, undermine 
སྣང་མེད་འགྱུར་བ། verb (fut., prs.) 

pst. གྱུར། disappearance 
སྣང་མེད་ཅན། adj. neglectful, 
negligent  
སྣང་མེད་བ་བ། noun recklessness 
སྣང༌མེད༌བཞག༌པ། adj. neglect 
སྣང་ཚུལ། adj. configuration, 
appearance, apparent, seeming 
སྣང་ཚོར། noun perception 
སྣང་གཟུགས། noun vision 
སྣང་གཡེང། noun pettifogging 
སྣང་རིག noun optic, optical 
སྣང་རིས། noun scene 
སྣང་སྲིད་འཇིག་རྟེན། noun cosmos 
སྣང་གསལ། noun butter lamp 
སྣམ་བུ། noun woollen cloths 
སྣམ་སྦྱར། noun monk’s robe 
སྣུན་བཙུགས། noun poke 
སྣུམ། noun oil, gasoline, fat  
སྣུམ་སྐྱེལ་གྲུ། noun tanker 
སྣུམ་སྐྱེལ་འགྲུལ་འཁོར། noun 

tanker 
སྣུམ་ཁ། noun slick 
སྣུམ་འཁོར། noun vehicle, motor 
vehicle 
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སྣུམ་འཁོར་བཀག་ར། noun parking 
སྣུམ་འཁོར་བཀོད་ཁྲམ། noun frame 
སྣུམ་འཁོར་བསྐྱོད་ཚད། noun 

mileage 
སྣུམ་འཁོར་ཁྱིམ། noun garage 
སྣུམ་འཁོར་འཁོར་ལོ་གཉིསམ། noun 

motorcycle, bike, scooter, 
moped 
སྣུམ་འཁོར་འགྲན་བསྡུར། noun 

motor racing 
སྣུམ་འཁོར་རྒྱབ་གཞོང༌། noun boot 
སྣུམ་འཁོར་རྒྱུག་འགྲན། noun rally 
སྣུམ་འཁོར་རྒྱུག་སྒྲ། noun zoom 
སྣུམ་འཁོར་རྒྱུན་འགྲུལ། noun 

motorcade 
སྣུམ་འཁོར་བཅོ་ཁང། noun garage 
སྣུམ་འཁོར་ཆུང་བ། noun small 
vehicle, light vehicle, minibus 
སྣུམ་འཁོར་ཆེ་བ། noun heavy 
vehicle  
སྣུམ་འཁོར་གཏང་བ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. བཏང་། drive, 
cruise 
སྣུམ་འཁོར་གཏང ་མི། noun driver, 
motorist 
སྣུམ་འཁོར་བརྟག་དཔྱད། noun road 
test 
སྣུམ་འཁོར་གདོང་ཤེལ། noun 

windshield 

སྣུམ་འཁོར་བརྡ་སྐད། noun honk  
སྣུམ་འཁོར་བརྡ་མེ། noun filter 
སྣུམ་འཁོར་སྤུངས་ཐུག noun pile-up 
སྣུམ་འཁོར་འཕྲོག་བཅོམ། noun 

vehicle robbery 
སྣུམ་འཁོར་བར་མ། noun medium 
vehicle 
སྣུམ་འཁོར་བཙན་འཕྲགོ noun 

vehicle hijack 
སྣུམ་འཁོར་བཙངོ་ས། noun garage 
སྣུམ་འཁོར་བཞག་ཁང༌། noun 

garage 
སྣུམ་འཁོར་བཞག་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) park 
སྣུམ་འཁོར་བཞག་ཚད་མི་ཊར། noun 

parking meter 
སྣུམ་འཁོར་བཞག་ས། noun parking 
area, parking space, car park, 
park 
སྣུམ་འཁོར་བཞི་འགྲོསམ། noun 

four-by-four, four-wheel drive 
སྣུམ་འཁོར་བཟུང་བཞག་ས་ཁོངས། 
noun pound 
སྣུམ་འཁོར་ལམ། noun motorway, 
vehicle road, motor road 
སྣུམ་འཁོར་ཤུགས། noun poke 
སྣུམ་འཁོར་ས་ཁོངས། noun parking 
lot 
སྣུམ་གླིང༌། noun oilfield  
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སྣུམ་གཏེར། noun oilfield 
སྣུམ་བཏོན་འཕྲུལ་ཨམ། noun rig 
སྣུམ་ཐབ། noun kerosene stove 
སྣུམ་སྣོད། noun oilcan  
སྣུམ་པར། noun cyclostyle 
སྣུམ་པར་འཕྲུལ་ཆས། noun 

cyclostyle 
སྣུམ་པར་འབྲི་ཤོག noun stencil 
སྣུམ་བླུག noun lubrication  
སྣུམ་བླུག་པ། verb (fut., prs.) pst. 

བླུགས། imp. བླུགས། fuel, oil, 
refuel 
སྣུམ་བླུག་ས། noun refuelling 
station, petroleum, garage 
སྣུམ་ཚོན་རི་མོ། noun oil painting  
སྣུམ་ཚོས། noun oil colour, oil 
paint  
སྣུམ་འཚིག་གློག་ཆས། noun spark 
plug 
སྣུམ་མཛོད། noun gusher, oil well 
སྣུམ་རས། noun octane  
སྣུམ་རྫིང༌། noun oil well  
སྣུམ་གཞོང༌། noun oilcan, oil pan  
སྣུམ་རི་རི། adj. slick 
སྣུམ་ལམ། noun throttle 
སྣུམ་ལས་པ། noun oilman  
སྣེ་ཕྱོགས། noun polarity 
སྣེ་ལེན། noun hospitality  

སྣེ་ལེན་པ། noun hospitable  
སྣེ་ལེན་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) entertain 
སྣོད། noun receptacle, container, 
case  
སྣོད་ཁ། noun brim 
སྣོད་བཅུད། noun ecological 
སྣོད་ཆས། noun vessel 
སྣོད་དེབ། noun directory 
སྣོད་ཚང༌། noun nest  
བརྣབ་སེམས། noun covetous, 
covet, envy 
བསྣད། verb (fut., prs., pst., 

imp.) knead, run over, run 
down, squeeze, mash, crush 
བསྣད་བཏུབ་པ། adj. malleability 
བསྣད་བོག noun hit-and-run  
བསྣད་ཚུགས་པ། adj. malleable 
བསྣམ། verb (fut., prs., imp.) pst. 

བསྣམས།  carry, take 
བསྣར། verb (fut., prs., pst., 

imp.)  བཙར། delay, 
elongate, extend, lengthen, 
span, stretch, protrude, run 
བསྣར་སྐུམ། noun elastic 
བསྣར་འགྱངས། noun extension, 
delay, pending 
བསྣར་བཏུབ་པ། adj. extendable, 
elastic 
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བསྣར་ཚད། noun span 
བསྣར་བཞག noun pending 
བསྣར་ས། noun stretch 
བསྣུན། verb (fut., pst.) prs. སྣུན། 
imp. སྣུན། poke, prod 

བསྣོལ། verb (fut., pst.) prs. སྣོལ། 
imp. སྣོལ། intersect 
བསྣོལ་ཚན། noun intersection 
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༼པ༽ 
པ། noun the 13 th letter of 
Dzongkha alphabet 
པ་ཏྲ། noun woodcarving, 
carving, engraving 
པ་ཏྲ་རྐོ་མི། noun carver 
པ་ཏྲ་བརྐོ་བ། verb (fut., pst., imp.) 

prs. རྐོ། engrave, carve 
པ་ནེ། noun betel 
པ་ནེ་ཤིང་འཛེགམ། noun a kind of 
betel leaf 
པ་འུནཌ། noun pound 
པ་ལང་། noun 1 wine-container 
usually made of bamboo, ewer 
(ཧོད།) 2  bed (ཉལ་ཁྲི།) 
པ་སངས། noun 1 Venus (སྐར་མ།) 
2  Thursday (གཟའ།) 
པ་སངས་མེ་ཏོག noun myrtle 
པག་ཅུང༌། noun brick 
པག་ཅུང་རྩིག་མི། noun bricklayer 
པག་ཅུང་བརྩིག་པ། verb (fut.) prs. 

རྩིག pst. བརྩིགས། imp. རྩིགས། 
brick 
པགས་ཀོ། noun  ཀོཝ། skin, 
shell, leather, hide, rind, peel 

པགས་ཀོ་ཀྲེག་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) skin, exfoliate, 
excoriate 
པགས་ཀོ་བཏགས་པ། verb (fut., 

prs., pst.) incrustation 
པགས་ཀོ་སྤྱིས་བཀོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) graze 
པགས་ཀོ་བཤུབ་གྲི། noun peeler  
པགས་ཀོ་བཤུབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) peel, strip, skin, 
shell, husk, hull, flay, denude, 
unmask 
པགས་ཀོ་སྲ་ཀྲག adj. scabrous 
པགས་སྟུག་སེམས་ཅན། noun 

pachyderm 
པགས་མདངས། noun patina 
པགས་ནད། noun dermatitis, 
mange, scab  
པགས་ནད་མཁས་མཆོག noun 

dermatologist 
པགས་ནད་ཅན། adj. mangy 
པགས་ནད་རིག་པ། noun 

dermatology 
པགས་པ་་ཕྱི་རིམ། noun epidermis 
པགས་པ་་གཤག་བཅོས། noun 

plastic surgery 
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པགས་རྩུབ་སྲོག་ཆགས། noun 

crustacean 
པང་། noun 1 lap (ཕང་མ།) 
2  plank (ཨེན་ཏ།) 
པང་ཁེབས། noun apron 
པང་གཅལ། noun parquet 
པང་ཐགས། noun hand-woven 
cloth 
པང་དུམ། noun parquet 
པང་དུམ་ཐིང་གཞི། noun parquet 
པང་བང༌། noun boarding 
པང་ལེབ། noun plank, panelling, 
panel, board 
པང་ལེབ་སྦྱར་སྦྱརཝ། adj. panelled 
པད་ཀ། noun mustard 
པད་ཀ་་སྐྱོམ། noun mustard 
པད་སྐོར། noun whirl, round, 
rotation, revolution 
པད་སྐོར་འགྱིར་བ། verb (fut., prs., 

pst.) revolve, turn around 
པད་སྐོར་བསྒྱིར་བཅུག་པ། verb twirl 
པད་སྐོར་བསྒྱིར་བ། verb (fut., pst.) 

prs. སྒྱིར། 
imp. སྒྱིར། twirl, whirl, spiral, 
gyrate, circulate, circle, 
revolve, rotate, turn around, 
round 
པད་འདབ། noun petal 
པད་སྡེར། noun plate, saucer 

པད་ཚོད། noun  ཧོན་ཚོད། 
spinach 
པད་ཚོད་འདབ་རིང། noun celery 
པདྨ། noun lotus 
པདྨ་དཀར་པོ། noun  པད་
དཀར། white lotus 
པདྨ་ཆོས་བརྩེགས། noun carving 
on beams of Bhutanese houses 
depicting lotus and volumes of 
scripture 
པདྨ་འབྱུང་གནས། noun lotus-born, 
name of Guru Rinpoche 
པདྨ་རཱ་ག noun garnet, ruby 
པདྨ་ཤིང༌། noun peony  
པདྨ་་བཟོ་དབྱིབས་ཅན། adj. lotus  
པདཔ། noun leech  
པཱན་གྲུ། noun raft 
པཱན་གྲུ་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། raft, rafting 
པཎ་ཆེན། noun great scholar, 
Maha Pundit 
པཎྜི་ཏ། noun pundit, scholar 
པར། noun portrait, photo, 
imagery, drawing, photograph, 
picture 
པར་ཀོང༌། noun mould 
པར་བཀོད། noun camerawork 
པར་རྐོ་མི། noun etcher, engraver, 
xylographer 
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པར་སྐྲུན། noun printout, printing, 
reproduction, issue 
པར་སྐྲུན་ཆད་ལྷག noun misprint 
པར་སྐྲུན་མ་བཏུབ་པ། adj. 

unprintable 
པར་སྐྲུན་མ་འབད་བ། adj. 

unpublished 
པར་སྐྲུན་འཛོལ་བ། noun misprint 
པར་སྐྲུན་བཟོ་རྣམ། noun edition 
པར་སྐྲུན་ཡི་གུ། noun typescript 
པར་སྐྲུན་ཡིག་ཆ། noun printout 
པར་བརྐོ། verb (fut., pst., imp.) 

prs. རྐོ། engraving, carving, 
etching 
པར་ཁང༌། noun studio, printing 
house 
པར་ཁྲམ། noun frame 
པར་གྱི་གོ་སྐབས། noun photo 
opportunity 
པར་གྱི་བརྙན་ཤོག་འཁྱུ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) develop 
པར་གྱི་གནས་ཚུལ། noun 

photojournalism 
པར་ཆས། noun camera 
པར་ཆས་ཁ། noun shutter 
པར་ཆས་སྣང་ལམ། noun aperture 
པར་བརྙན། noun projection, still 
པར་བཏབ་ཐེངས། noun take 

པར་བཏབ་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) 1 take pictures, 
photograph, snap, shot, shoot 
(ངོ་པར།) 2  print (དེབ་སྐྲུན།)  
པར་བཏབ་འཕྲུལ་ཆས། noun printer  
པར་བཏབ་མི། noun cameraman, 
photographer 
པར་བཏབ་ཚོགས་དུས། noun photo 
session, photo short 
པར་བཏབ་ལཱ། noun photography 
པར་རྟགས། noun 1 icon (པར་རིས།) 
2  print (སྐྲུན་རྟགས།) 
པར་སྟོན། noun visual, project, 
picture 
པར་ཐེངས། noun impression, 
edition, issue 
པར་ཐོག་སོྟན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) portray 
པར་ཐོག་གནས་ཚུལ། noun 

photojournalism 
པར་ཐོག་པར་བཏབ། noun 

overprint 
པར་དེབ། noun picture book, 
album, picture magazine 
པར་འདེབས། noun printing 
པར་རྣམ། noun edition 
པར་སྣང༌། noun view 
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པར་པ། noun 1 photographer 
(པར་བཏབ་མི།) 2  engraver, 
sculptor, carver (པར་རྐོ་མི།) 
པར་ཕབ། noun transfer 
པར་འཕྲིན། noun fax, facsimile 
པར་འཕྲུལ། noun press, printer, 
Xerox 
པར་བང༌། noun imprint 
པར་བད་ལེགས་ཤོམ། adj. 

photogenic 
པར་དབང༌། noun copyright 
པར་དབང་ཡོད་པ། adj. copyright 
པར་དབང་ལེན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) copyright 
པར་འབྲི། noun draw 
པར་མ། noun print 
པར་མ་བཏབ་པ། adj. unpublished 
པར་་། noun manuscript 
པར་་་་ཡི་གུ། noun master copy 
པར་མཛེས། adj. photogenic 
པར་འཛིན། noun cameraman 
པར་རས། noun developer, fixer 
པར་གཞི། noun subject 
པར་གཞི་ངོ་མ། noun blueprint 
པར་གཞི་་ཡི་གུ། noun manuscript 
པར་གཞུང༌། noun footage 
པར་གཟུགས། noun mask 
པར་བཟ།ོ noun sculpture 

པར་བཟོ་ལེགས་ཤམོ། adj. 

photogenic 
པར་ཡིག noun type, print 
པར་རིམ་བརྙན་ཤོག noun exposure 
པར་རིས། noun illustration, 
figure, schematic, portrayal, 
plate, plan 
པར་རིས་བཀོད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) illustrate 
པར་རིས་ཁང༌། noun studio 
པར་རིས་གྱིབ་མ། noun shade 
པར་རིས་ཅན། adj. pictorial 
པར་རིས་བཏབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) imprint 
པར་རིས་འབྲི་མི། noun illustrator 
པར་ལཱ། noun camerawork 
པར་ལས། noun photography 
པར་ལོག noun reproduce, 
reprint, scan 
པར་ལོག་འཕྲུལ་ཆས། noun scanner 
པར་ཤིང༌། noun woodblock, 
frame, block 
པར་ཤིང་དོང༌། noun shutter 
པར་ཤོག noun negative  
པར་བཤད་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) illustrate 
པར་བཤུས། noun transfer 
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པར་སྲུང༌། noun strip cartoon, 
comic 
པརཔ། noun engraver, sculptor, 
carver 
པི་པི། noun reed  
པི་ཝང་། noun fiddle, traditional 
stringed musical instrument 
similar to violin but smaller in 
size 
པི་སི། noun pencil 
པི་སི་གཞོག་ཆས། noun sharpener 
པིན་ཤོག noun reel 
པིར། noun paintbrush 
པིར་ཁ། noun brush tip 
པིར་སྤུ། noun brush hair, bristles  
པུ་ཏ། noun noodles  
པུ་ཤུ། noun parapet 
པུ་ཤུད། noun hoopoe 
པུར། noun  from corpse, 
dead body 
པུར་ཁང༌། noun  tomb, 
mortuary, crematorium, 
mausoleum 
པུར་ཁེབས། noun  pall 
པུར་སྒྲོམ། noun  coffin, 
reliquary, casket 
པུར་ཆས། noun  shroud 

པུར་ཆོག noun  

obsequies  
པུར་སྦྱང༌། noun  funeral, 
cremation 
པུས་མོ། noun  ཞབས་པུས། 
knee 
པུས་མོ་ཚུན། adj. knee-length 
པུས་མོ་སར་བཙུགས། noun kneel, 
genuflection  
པུས་མོའི་ལྷ་ང་། noun patella, 
kneecap 
པུས་བཙུགས་སོད་པ། noun squat 
པུས་ལོྷད་གྱོན་ཆས། noun knee 
པེ་ཊོལ། noun petrol, gasoline, 
gas 
པེ་པེ། noun great grandfather 
པེང་སྐད། noun hoot  
པེང་སྒྲ། noun honk  
པེང་པེང༌། noun honk  
པེམ་འབར་ཞབས་འཛིན། noun 

candelabrum 
པོ་ཏི། noun  གླེགས་བམ། 
volume, a book in pecha 
format, Bhutanese-style book 
པོ་ཏམོ། noun wasp, hornet 
པོག་ཏོ། noun cruet  
པོར་ཆང་། noun port 
པྱི་ཏ་ལ། noun spittoon, spit bowl 
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པྱི་པྱི། noun reed, mouthpiece 
པྱི་ཝང༌། noun fiddle, traditional 
stringed musical instrument 
similar to violin but smaller in 
size 
པྱི་ཝང་སྐྲོག་མི། noun fiddler 
པྱིར། noun paintbrush, brush 
པྲ་ཕབ། noun divination 
པྲ་མོ། noun a type of divination 
where mirrors or thumbs are 
examined 
དཔག verb(fut., prs., imp.) pst. 

དཔགས། aim, guess, infer, 
divine, fathom, figure, jab, 
level, show, turn, point 
དཔག་ཏུ་མེད་པ། adj. infinite, 
unbounded, immense 
དཔག་མ་ཚུགས་པ། adj. 

inestimable, immense 
དཔག་མེད། noun immense, 
immeasurable 
དཔག་ཚད། noun a distance of 
approximately four thousand 
bow length  
དཔག་ཚོད། noun hypothesis, 
hunch, guess, estimation  
དཔག་ཚོད་ཆུང་བ། adj. 

underestimate 

དཔག་ཚོད་ཉུང་བ། adj. 

underestimate 
དཔག་ཚོད་ཞན་པ། adj. 

underestimate 
དཔག་ཤེལ། noun eyepiece 
དཔང་རྟགས། noun evidence, 
testimony 
དཔང་པ།ོ noun witness, 
eyewitness 
དཔང་པའོི་འདྲི་དཔྱད། noun 

examination of witness  
དཔང་བཞག noun notary  
དཔང་ཡིག noun voucher, 
statement of witness 
དཔའ། noun bravery, courage, 
valour 
དཔའ་སྐྱེད་སྐྱེད། adj. proud, 
confident  
དཔའ་ཁེག་ཁེ། adj. prideful 
དཔའ་སྒྲུང༌། noun epic 
དཔའ་ངོམ། noun smugness, smug 
དཔའ་ངོམ་ཅན། adj. smug 
དཔའ་ངོམ་ལཱ། noun escapade 
དཔའ་རྔམ། noun proud 
དཔའ་རྔམ་ཅན། adj. adventurous, 
proud 
དཔའ་རྔམ་ཆེ་ཚུལ། adj. proud 
དཔའ་རྔམ་ལཱ། noun adventure 



པ 

དཔའ་རྔམ་ལཱ་འབད་མི། 529 དཔའ་་ལ་ལཱ་འབད་མི། 

 529  

དཔའ་རྔམ་ལཱ་འབད་མི། noun 

adventurer 
དཔའ་བཅམ་པ། verb (fut., prs., 

pst., im p) attempt, shot, try, 
crack 
དཔའ་ཉམས། noun valour, pride, 
bravery, courage, confidence 
དཔའ་ཉམས་ཅན། adj. prideful, 
valiant, proud, courageous, 
confident 
དཔའ་ཉམས་མེད་པ། adj. prideless 
དཔའ་སྙིང༌། noun courage 
དཔའ་སྙིང་ཅན། adj. courageous, 
valiant 
དཔའ་གཏམ། noun heroic tales, 
saga 
དཔའ་རྟགས། noun sword, 
chopper 
དཔའ་རྟགས་ཤུབས། noun 

scabbard, sheath 
དཔའ་བརྟུལ། noun martial art 
དཔའ་ཐལ་བ། verb (fut., prs., 

pst.) overdo, be carried away 
དཔའ ་ཐུལ། noun veteran, vet 
དཔའ་གདེང་། noun pride 
དཔའ་གདེང་ཅན། adj. 

indomitable, brave 

དཔའ་བོ། noun 1 shaman (བོན་པོ།) 
2  vet, knight, hero, gallant, 
warrior (སྟོབས་ཅན།) 
དཔའ་བོ་རྣལ་འབོརམ། noun witch 
doctor 
དཔའ་བོའི་གོ་གནས། noun 

knighthood 
དཔའ་བོའི་གོ་འཕང༌། noun 

knighthood 
དཔའ་བོའི་གཏམ་རྒྱུད། noun epos 
དཔའ་བོའི་རྣམ་ཐར། noun epic 
དཔའ་མ་ཞུམ་པ། adj. unflagging, 
unflinching 
དཔའ་མོ། noun  དཔའམོ། 
1 heroine (སྟོབས་ཅནམོ།) 
2  shaman (བོནམོ།)  
དཔའ་་ལ། noun valour, 
adventure 
དཔའ་་ལ་ཅན། adj. adventurous, 
adventurer 
དཔའ་་ལ་པ། noun hermitage, 
militiaman, soldier, army, 
brave warrior, hero 
དཔའ་་ལ་རྩེད་སྟོན། noun 

adventure sport 
དཔའ་་ལ་ལཱ། noun adventure 
དཔའ་་ལ་ལཱ་འབད་མི། noun 

adventurer 
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དཔའ་མཛངས། noun gallantry, 
chivalry, bravery, courage, 
strength, valiant 
དཔའ་མཛངས་ཅན། adj. chivalrous 
དཔའ་མཛེས་ཅན། adj. dashing 
དཔའ་ཞུམ། verb (fut., prs., pst.) 

timid, deflate, daunt, crush 
དཔའ་ཞུམ་མེད་པ། adj. 

indomitable 
དཔའ་ཡག་དགའ་འཛུམ། noun 

smirk 
དཔའ་སི་སི། adj. proud 
དཔའ་སབ། noun trumpet 
དཔའན་མདོག noun pomposity, 
proud, style 
དཔའན་མདགོ་བསྒྱུར་བ། verb (fut., 

pst.) prs. སྒྱུར། imp. སྒྱུར། 
flaunt, show-off, proud 
དཔའན་མདོག་ཆེ་བ། adj. pompous 
དཔའན་མདོག་ཡོད་པ། adj. 

vociferous 
དཔའན་མདོག་ཤིག་ཤི། adj. proud, 
flaunty, showy, exhibitionist, 
pompous  
དཔལ། noun glory 
དཔལ་ལྡན། noun glorious, 
majesty 

དཔལ་བེའུ། noun one of the eight 
auspicious symbols, glorious 
knot, endless knot 
དཔལ་འབར། noun 1 spread of 
glory (ཡར་རྒྱས།) 2  spill (མེ་ཆག) 
དཔལ་འབོར། noun economy, 
wealth, economic resources, 
economic 
དཔལ་འབོར་མཁས་མཆོག noun 

economist 
དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ། noun 

economic development 
དཔལ་འབོར་རྒྱ་ཁྱབ། noun 

expansive 
དཔལ་འབོར་རྗེས་ལུས། noun 

economic backwardness 
དཔལ་འབོར་མཉམ་འབྲེལ། noun 

economic cooperation 
དཔལ་འབོར་ཐནོ་ཁུངས། noun 

economic resources 
དཔལ་འབོར་གནས་སྟངས། noun 

economic condition, economy 
དཔལ་འབོར་གནས་ཚད། noun 

economic standard 
དཔལ་འབོར་དབང་ལྡན། noun 

plutocrat 
དཔལ་འབོར་མར་ཉམས། noun 

economic recession 
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དཔལ་འབོར་འོས་འབབ། noun 

economic viability 
དཔལ་འབོར་ཡར་རྒྱས། noun 

economic growth, 
development 
དཔལ་འབོར་རིག་པ། noun 

economics 
དཔལ་འབོར་སྲིད ་བྱུས། noun 

economic policy 
དཔལ་ཡབ། noun endless knot of 
virtue, one of the eight lucky 
signs 
དཔུང་། noun strength  
དཔུང་བཀབ། noun shoulder 
དཔུང་གྲོགས། noun aid 
དཔུང་རྒྱན། noun armlet, flash 
དཔུང་སྒར། noun military camp 
དཔུང་གཉེན། noun defender, 
helper 
དཔུང་རྡོ། noun shot put 
དཔུང་བསྡུ། noun 

demilitarization  
དཔུང་ནནོ། noun crackdown 
དཔུང་པ། noun shoulder 
དཔུང་བཙུགས། noun deployment 
དཔུང་འཛུལ། noun aggression 
དཔུང་རུས། noun humerus 
དཔུངམ། noun shoulder 

དཔེ། noun example, sample, 
model. piece, pattern, 
paradigm, template, specimen, 
showpiece, epitome 
དཔེ་ཀློག noun reading 
དཔེ་ཀློག་འདུ་འཛོམས། noun 

reading 
དཔེ་བཀོད། noun pattern 
དཔེ་བཀོད་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) quote, exemplify 
དཔེ་རྐུ། noun plagiarism 
དཔེ་སྐྲུན། noun publishing, 
publication 
དཔེ་སྐྲུན་ཁང༌། noun publishing 
house 
དཔེ་སྐྲུན་ཇོ་བདག noun publisher 
དཔེ་སྐྲུན་པ། noun publisher 
དཔེ་སྐྲུན་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) publish 
དཔེ་སྐྲུན་འབད་མི། noun publisher 
དཔེ་སྐྲུན་ལས་ཁང༌། noun press 
དཔེ་བརྐུ་བ། verb (fut., pst., imp.) 

prs. རྐུ། copy 
དཔེ་ཁང༌། noun bookstall, 
bookstore, bookshop 
དཔེ་ཁུག noun satchel, book bag 
དཔེ་ཁྱིམ། noun show house  
དཔེ་ཁྲམ། noun diagram 
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དཔེ་ཁྲི། noun lectern 
དཔེ་ཁྲིད། noun teaching, textual 
explanation 
དཔེ་མཁྱུད། noun obscurantism  
དཔེ་གྲངས། noun copy 
དཔེ་རྒྱན། noun imagery, simile, 
image 
དཔེ་སྒྲོམ། noun book shelf 
དཔེ་ཆ། noun scripture, book 
དཔེ་ཆ་སྟོན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) teach, educate 
དཔེ་ཆ་པར་བཏབ་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) print 
དཔེ་ཆ་པར་བཏབ་མི། noun printer 
དཔེ་ཆ་བྲིས་མ། noun codex 
དཔེ་ཆ་བཞག་ས། noun bookshelf 
དཔེ་གཉེར། noun librarian  
དཔེ་གཉེར་གོ་གནས། noun 

librarianship  
དཔེ་རྙིང༌། noun  དཔེ་གསར། 
old-style, archetype 
དཔེ་གཏམ། noun proverb, 
saying, idiom, maxim 
དཔེ་བཏུབ་པ། adj. exemplify, 
exemplary 
དཔེ་་། noun imitation, 
represent, parody 
དཔེ་་་མི། noun imitator 

དཔེ་སྟེགས། noun bookcase, 
lectern 
དཔེ་སོྟན། noun showpiece, 
showcase, demonstration, 
example 
དཔེ་སོྟན་ཁང༌། noun showroom, 
exhibition hall 
དཔེ་སོྟན་ཁྱིམ། noun model home 
དཔེ་སོྟན་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) demonstrate, 
exemplify, model, instance 
དཔེ་སོྟན་འབད་མི། noun 

demonstrator 
དཔེ་སོྟན་འབྲེལ་གཏོགས། noun 

model 
དཔེ་སོྟན་མི་གཟུགས། noun 

mannequin 
དཔེ་སོྟན་ས་ཁོངས། noun 

showplace 
དཔེ་སོྟན་ས་གནས། noun 

showplace 
དཔེ་བ་་བཏུབ་མི། noun epitome 
དཔེ་བ་་བ་ཝ། adj. imitative 
དཔེ་བ་་བ། verb (fut., pst., imp.) 

prs. ་། copy 
དཔེ་བ་་མ་ཚུགས་པ། adj. 

inimitable 
དཔེ་ཐོ། noun book list, 
bibliography 
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དཔེ་དད་ཅན། adj. bibliophile 
དཔེ་དེབ། noun textbook, book, 
bound book 
དཔེ་དེབ་རྒྱུག་ཤོས། noun best-
seller 
དཔེ་དེབ་་བ་ཚིགས། noun spine 
དཔེ་དེབ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། noun 

encyclopaedia 
དཔེ་དེབ་བཙེམ་མི། noun binder 
དཔེ་དེབ་བཙངོ་ས། noun bookstall 
དཔེ་དེབ་རིག་པ། noun 

bibliography 
དཔེ་དེབ་ལྷག་འདོད་ཅན། adj. 

bookworm 
དཔེ་དོན། noun idiom 
དཔེ་དོན་སྦྲགས་པ། adj. flourish 
དཔེ་དྲང་བ། verb (fut., prs., imp.) 

pst. དྲངས། cite 
དཔེ་དང་པ། noun prototype 
དཔེ་བདག noun publisher 
དཔེ་འདྲེན། noun extract 
དཔེ་རྣམ། noun pattern 
དཔེ་སྦྱར། noun flourish 
དཔེ་མ་སྲིད་པ། adj. unique, 
peerless 
དཔེ་མི། noun mannequin, 
dummy 

དཔེ་ཚད། noun example, mock-
up, sample 
དཔེ་ཚད་བསྡུ་བསྡུཝ། noun 

sampling 
དཔེ་ཚན། noun subject 
དཔེ་ཚིག noun figure of speech 
དཔེ་མཚམས། noun term 
དཔེ་མཚོན། noun representation, 
miracle, exemplar, represent 
དཔེ་མཛོད། noun library  
དཔེ་ཞིང༌། noun margin 
དཔེ་གཞི། noun template, 
original, mock-up, example 
དཔེ་གཟུགས། noun idol, model 
དཔེ་གཟུགས་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) model 
དཔེ་བཟང༌། noun showpiece, role 
model, soul 
དཔེ་བཟང་པོ། noun epitome 
དཔེ་བཟོ། noun model, patterning  
དཔེ་ཡང་དག noun archetype, 
classic 
དཔེ་ཡིག noun crib 
དཔེ་རིས། noun pattern, model, 
design 
དཔེ་རིས་མཁནམ། noun 

draughtsperson 
དཔེ་རིས་ལོག་འབྲི། noun redesign 
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དཔེ་ལམ། noun mode 
དཔེ་ལེགས་ཤོམ། noun archetype, 
pattern 
དཔེ་ལེན། noun patterning 
དཔེ་ལེན་ལེནམ། adj. imitative 
དཔེ་བཤད། noun lecture  
དཔེ་བཤུས། noun imitation, 
transcription, copy 
དཔེ་བཤུས་རྐྱབ་མི། noun imitator  
དཔེ་བཤུས་བཏུབ་པ། adj. imitable 
དཔེ་བཤུས་མ་ཚུགས་པ། adj. 

inimitable 
དཔེ་སོྲལ་མེད་པ། adj. 

unprecedented 
དཔེ་གསར། noun  དཔེ་རྙིང༌། 
originality, new model, new 
design, new fashion, novel, 
trendy 
དཔེར་བརྗོད། noun example 
དཔེར་ན། adv. exempli gratia 
(e.g.), example 
དཔེར་མཚོན་པ། adj. 

extraordinaire 
དཔེར་འོས། adj. exemplary 
དཔོག་དཀའ་བ། adj. abstruse  
དཔོད་འབྲི། noun dictation 
དཔོན། noun  གཡོག 1 king 
(རྒྱལཔོ།) 2  high-ranking 
official (འགོ་འཛིན།) 

དཔོན་ཁག noun dignitary, 
officials 
དཔོན་རྒྱུད། noun aristocratic, 
noble, aristocrat 
དཔོན་ངན། noun tyrant 
དཔོན་དབང་བཙན་འཕྲགོ noun 

palace coup 
དཔོན་དབང་རིང་ལུགས། noun 

bureaucratic 
དཔོན་གཡོག noun superior and 
subordinate, lord and disciple 
དཔོན་རིགས། noun aristocracy 
དཔོན་སོབ། noun 1 governor 
(མངའ་སྡེ་སྤྱི་ཁྱབ།) 2  master and 
disciple (དཔོན་གཡོག) 
དཔྱ། noun fraction, part  
དཔྱ་སྐལ། noun appropriation, 
part 
དཔྱ་ཁྲལ། noun tax 
དཔྱ་གྲངས། noun fractional 
དཔྱ་བགོ། noun appropriation, 
divide 
དཔྱ་བགོ་ཐོབ་ཚད། noun 

appropriation 
དཔྱ་སྙོམས། noun average 
དཔྱ་མང་ཤོས། noun majority 
དཔྱ་རྩིས། noun fraction 
དཔྱ་ཚད། noun appropriation, 
scale 
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དཔྱ་ཚོང༌། noun disposal 
དཔྱ་གཞི་ཨང༌། noun denominator  
དཔྱ་ཤིང༌། noun stretcher 
དཔྱང་། verb (fut., prs., imp.) pst. 

དཔྱངས། suspend, string, sling, 
hang, fall, drape, dangle 
དཔྱང་ཁྲི། noun couchette, 
hammock, swing 
དཔྱང་ཆས། noun hanging 
དཔྱང་ཐག noun trapeze, sling 
དཔྱང་མི། noun hanger 
དཔྱང་ཤིང༌། noun trapeze 
དཔྱང་གསད། noun hang, hanging 
དཔྱངས་རྒྱན། noun pendant, 
mobile 
དཔྱད། verb (fut., prs., pst., imp.) 

judge, analyse, examine 
དཔྱད་ཁང་། noun laboratory 
དཔྱད་ཁྲ། noun judgment  
དཔྱད་བརྗོད། noun critique 
དཔྱད་བརྗོད་བཀོད་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) critique 
དཔྱད་གཏམ། noun analysis, 
commentary 
དཔྱད་ཞིབ། noun evaluation, 
analysis, survey 
དཔྱད་ཞིབ་གཏིང་ཟབ། noun 

scientific 

དཔྱད་ཞིབ་པ། noun analyst 
དཔྱད་ཞིབ་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) evaluate 
དཔྱད་ཞིབ་མ་འབད་བ། adj. 

unexplored 
དཔྱད་གཞི། noun premise, 
framework 
དཔྱད་གཞི་་གན་འཛིན། noun 

protocols 
དཔྱད་ཡིག noun bill 
དཔྱད་ཡིག་ཆ་འཇོག noun passing 
of bill  
དཔྱད་རིག noun evocation, mind, 
memory, remember 
དཔྱད་རིག་མེད་པ། adj. 

inadvertent, casual 
དཔྱད་རིག་མེད་པ་་ཁེབ་ས། noun 

windfall 
དཔྱད་རིག་མེད་སི་སི། adv. 

surprising, sensational, 
unexpected 
དཔྱད་ལན། noun feedback 
དཔྱལ་ཐེ། noun bald 
དཔྱལཝ། noun forehead, brow, 
temple 
དཔྱལཝ་ཨོ་ཀྲོ་བསུམ་པ། verb (fut.) 

prs. སུམ། pst. བསུམས། imp. 

སུམས། frown 
དཔྱི་མགོ། noun pelvis 
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དཔྱི་སྒྲོ། noun anterior vane  
དཔྱི་སད། noun rump, hip, 
crutch, crotch 
དཔྱི་སད་རུ་ཏོ། noun hip bone  
དཔྱིད། noun spring 
དཔྱིས་ཕྱིན། noun mastery, 
exhaustive, in-depth 
དཔྱེ། noun example, model, 
sample, specimen, pattern 
དཔྱེ་ངོ་མ། noun original sample, 
example 
དཔྱེ་གཏམ། noun proverb, 
saying, idiom, maxim 
དཔྱེ་སོྟན། noun demonstration 
དཔྱེ་སོྟན་ཁང་། noun showroom, 
exhibition hall 
དཔྱེ་སོྟན་འབད་མི། noun 

demonstrator 
དཔྱེ་ཡང་དག noun pattern 
དཔྱེ་ལེགས་ཤོམ། noun good 
example 
དཔྱེ་བཤུབ། noun ape 
སྤ། noun beauty (མཛེས་པ།) excl. 
amaze, astonish (ཚོར་སྒྲ།)  
སྤ་མ། noun blue carpet juniper, 
juniperus squamata 
སྤ་ཚར། noun cane 
སྤག་ཤིང་། noun bamboo 

སྤགས། noun 1 meat slice, meat-
slabs (ཤ།)  གསོལ་ཀྲུམ། 
2  dough made from roasted 
flour (ཕྱེ།) 
སྤགས་ཚོགས། noun ritual cake 
སྤང་། verb (fut., prs., imp.) pst. 

སྤངས།  བཀོ། བསྐྱུར། འདོར། 
གཡུག  བསྟེན། བླང་། 
abandon, avoid, beat, blot, 
deny, discard, ditch, divest, 
drop, eliminate, eschew, 
evade, fend, forsake, lapse, 
save, shed, shun, quit, refrain, 
renounce, abstain, repudiate, 
unlearn, avoidance, elision, 
give up 
སྤང་སྐྱེས། noun bracken, fern 
སྤང་ཁོག noun heath, barren land 
སྤང་རྒྱན་དཀར་པ།ོ noun white 
daisy  
སྤང་རྒྱན་མེ་ཏོག noun violet, daisy 
སྤང་ཅུང༌། noun clearing, glade 
སྤང་བཏུབ་པ། adj. avoidable 
སྤང་ཐང་། noun plain, ground, 
open field, glade, meadow, 
lawn, flat land 
སྤང་དོར། noun repudiation, 
discard, abandonment 
སྤང་ནང༌། adv. outdoor, open-air 
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སྤང་ནང་བཏནོ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) betray, expose, 
divulge, disclose 
སྤང་ནི་་ཁས་ལེན། noun forswear 
སྤང་སྤོས། noun nard  
སྤང་བླང་། noun  བླང་དོར། 
rejection and acceptance, do's 
and don'ts 
སྤང་མ་ཚུགས་པ། adj. irresistible, 
ineluctable, inescapable, 
stubborn 
སྤང་མི། noun quitter 
སྤང་མེ། noun wildfire 
སྤང་ཚལ། noun brush, bush, 
shrubbery 
སྤང་ཚལ་ལུ། noun strawberry 
སྤང་ཚུགསཔ། adj. avoidable 
སྤང་མཚམས་ནགས་མཚམས། noun 

the treeline 
སྤང་འཛེམ། noun abstention, 
abstinence 
སྤང་ཞིང་། noun fallow 
སྤང་གཤོང༌། noun meadow 
སྤམ་པ། noun nomad 
སྤའོ། excl. wow  
སྤར། verb (fut., prs., pst., imp.) 

1 move, shake, fidget, budge, 
draw, heave, move, shudder, 
spring, stir, pulsate, pulse, 

pound, quake (འགུལ་བ།) 
2  illuminate (བཏེག་པ།) 
སྤར་ཁ། noun mystical mark 
སྤར་གང༌། adj. palmful, handful 
སྤར་བཏུབ་པ། adj. locomotion  
སྤར་ཐབས་མེད་པ། adj. inevitable 
སྤར ་ནུས། noun locomotion  
སྤར་ནུས་མེདཔ། adj. inertia 
སྤར་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) stir 
སྤར་མ་ཚུགས་པ། adj. unwieldy, 
stiff 
སྤར་མ་ཚུགསཔ་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) paralyse, pin 
སྤར་མི། noun mover 
སྤར་མི་བཅུག་པ། adj. immobilize 
སྤར་མེད། adj. unmoving, 
immobile, inert, motionless, 
stationary, still, stand still 
སྤར་རི་བཅམ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) scrunch 
སྤར་རི་སྦུག noun palm 
སྤར་རེས་བཤེད་རེས། noun wrist 
fight 
སྤར་ཤུགས། noun shock, kinetic 
སྤུ། noun hair, fur, fluff 
སྤུ་ཀྲེག noun shave 
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སྤུ་ཀྲེག་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) shave 
སྤུ་ཁ། noun texture  
སྤུ་ཁ་བརྗེ་བ། verb (fut.) prs. རྗེ།  

pst. བརྗེས། imp. རྗེས། moult 
སྤུ་ཁ་སོར་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) moult 
སྤུ་གྲི། noun razor, shaver, blade 
སྤུ་འགྱིར་དྲགས། adj. stimulating, 
nimble, agile, active 
སྤུ་འགྱིར་བ། verb (fut., prs., pst.) 

sparkle 
སྤུ་ཅན། adj. woolly, hairy, furry, 
flannel 
སྤུ་ཅན་གྱོན་ཆས། noun velvet 
སྤུ་ཅནམ། adj. woolly, hairy, 
furry, flannel 
སྤུ་བཏོག་པ། verb (fut., prs., imp.) 

pst. བཏོགས། shear  
སྤུ་ཐར་ཐོར། adj. shaggy 
སྤུ་དོང༌། noun pore 
སྤུ་ཕྲུག noun velvet 
སྤུ་མེདཔ། adj. bald 
སྤུ་ཙམ་ཅིག adj. scintilla 
སྤུ་རྩུབ་དྲགས། noun bristle 
སྤུ་ཚ་རོག་རོ། noun bristle 
སྤུ་གཞར། verb (fut., prs., imp.) 

pst. བཞར།  སྤུ་ཀྲེག shave 

སྤུ་ཟིང༌། adj. hair-raising 
སྤུ་ཟིང་ཟི། adj. hairy 
སྤུ་གཡའ་མ་་ཤིང་། noun a kind of 
tree of which the bark irritates 
the skin 
སྤུ་ལོག noun curly  
སྤུ་སི་སི། adj. hairy 
སྤུ་སོག་སོ། adj. fluffy, bushy, 
woolly, fuzzy, fuzz, bushy, 
hairy, furry 
སྤུ་སོབ་སོ། adj. fluffy, bushy, 
woolly, fuzzy, fuzz, bushy, 
hairy, furry 
སྤུང་། verb (fut., prs.) pst. སྤུངས། 
imp. སྤུངས།  གཏོར། བརྡལ། 
accumulate, amass, assemble, 
cluster, collect, congregate, 
crowd, foregather, gather, 
heap, huddle, muster, throng, 
pile, stack, inundation, 
invasion 
སྤུང་འདྲོག noun claustrophobia 
སྤུང་མི། noun accumulator 
སྤུང་ཚན། noun battalion 
སྤུང་ཚོགས། noun congregation, 
mass 
སྤུང་འཛོམས། noun huddle, horde  
སྤུང་གཟུགས། noun conglomerate 
སྤུང་ས། noun honeypot  
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སྤུངས་དངུལ། noun pool 
སྤུངས་བསམོས། noun aggregate 
སྤུངས་སྤུངསམ། adj. heaped, 
piled, stacked, assembled  
སྤུད། noun rice flour beetles, 
tribolium confusum 
སྤུད་བཀོ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) dislodge 
སྤུད་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) down, finish, shed 
སྤུན། noun 1 sibling, cousin (ཉེ་
ཚན།) 2  the weft (བརྒྱུ་སྐུད།) 
སྤུན་སྐུད། noun the weft 
སྤུན་ཆ། noun  སྤུན་ཟླ། 
sibling, cousin 
སྤུན་ཆ་བཅར་ཤོས། noun first 
cousin 
སྤུད་ཟླ།  སྤུན་ཆ། sibling 
སྤུན་ཟླ་་འདུ་ཤེས། noun 

brotherhood 
སྤུན་རིམ་གཉིས་པ། noun second 
cousin 
སྤུན་ཤིང༌། noun bobbin 
སྤུན་བསད་ཉེས་པ། noun fratricide 
སྤུབ། verb (fut., prs.) pst. སྤུབས། 
imp. སྤུབས། bury, cap, carpet, 
cloak, cover, engulf, pitch 
སྤུབ་ཆས། noun cloak 

སྤུར། verb (fut., prs., pst., imp.) 

 བཀབ། cover, enfold, 
enshroud, entomb, envelop, 
face, fold, gather, lag, muffle, 
sheathe, shroud, swathe, tuck, 
plaster, wrap, cake, drape 
སྤུར་ཆས། noun cellophane 
སྤུར་འདམ། noun plaster 
སྤུར་རས། noun covering, 
cocoon, wrapper, packing, 
packaging, swab 
སྤུར་རས་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) envelop 
སྤུར་རས་མེད་པ། adj. naked 
སྤུར་རས་བཤུབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) unwrap 
སྤུར་ཤོག noun tissue, dust cover 
སྤུར་སྲུང་། noun cocoon 
སྤུས། noun quality 
སྤུས་དག adj.  སྤུས་གཙང། 
foolproof, genuineness, 
impeccable, neatness, pure 
སྤུས་དག་ཏོག་ཏོ། adj. neat  
སྤུས་ལྡན་པར་འཕྲུལ། noun laser 
printer  
སྤུས་ཙ། adj. good, nice, pure 
སྤུས་ཚད། noun quality, grade, 
rank, rate 
སྤུས་ཚད་ཅན། adj. quality 
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སྤུས་ཚད་གཉིས་པ། noun second 
class 
སྤུས་ཚད་བ་་བ། verb (fut., pst., 

imp.) prs. ་། weigh 
སྤུས་ཚད་དྲག་ཤོས། adj. top-notch 
སྤུས་ཚད་ལྡན་པ། adj. quality 
སྤུས་ཚད་བང་ཉེས། adj. poor-
quality, reject 
སྤུས་ཚད ་ཚད་འཛིན། noun quality 
control 
སྤུས་ཚད་ཡར་སེང་། noun upgrade 
སྤུས་ཚད་ལེགས་ཤོམ། adj. quality 
སྤུས་ཞན། adj. tacky 
སྤུས་གཞི། noun touchstone  
སྤུས་ཟོག་ཅ་ཆས། noun schlock 
སྤུས་བཟང༌། adj. virtue 
སྤུས་ལེགས། adj. fine, high-class, 
high-grade, virtue 
སྤུས་ལེགས་སྣུམ་རས། noun high-
octane  
སྤེད། verb (fut., prs., pst., imp.) 

1 drill, pierce, penetrate, 
impale, puncture (དོང་བཏོན་ནི།) 
2  rip, tear (ཧྲལ་བཀོ་ནི།) 
སྤེད་བཏུབ་པ། adj. penetrable 
སྤེད་འཕྲུལ། noun drill 
སྤེད་མ་ཚུགས་པ། adj. 

impregnable, impenetrable 

སྤེལ། verb (fut., prs., pst., imp.) 

 བཀྲམ། spread, multiply, 
generate, disseminate, convey, 
augment, decentralize, shuffle  
སྤེལ་ཁང་། noun institute 
སྤེལ་བསྒྲགས། noun advert, 
advertisement 
སྤེལ་བསྒྲགས་སྦྱར་ཡིག noun bill 
སྤེལ་བསྒྲགས་་ོམ་མི། noun 

copywriter 
སྤེལ་ཐབས། noun encouragement 
སྤེལ་དཔོན། noun a rank in the 
armed force 
སྤེལ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) disseminate 
སྤེལ་བྱེད། noun transmitter 
སྤེལ་མ། noun 1 alternate (གཅིག་
ཤུལ་གཅིག) 2  mixed verse and 
prose (བསྲེས་མ།) 
སྤེལ་མི། noun transmitter, 
multiplier 
སྤོ། verb (fut., prs., pst., imp.) 

displace, transpose, transmit, 
transfer, shift, scroll, move, 
relocate 
སྤོ་ཅུམ། noun pinch, nip 
སྤོ་ཏོ། noun  ཐང༌། ridge, 
mound, jack, hump, hillock, 
hill, foothill, eminence 
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སྤོ་ཏོ་རིལ་རི། adj. plump, chubby 
སྤོ་བཏུབ་པ། adj. transferable, 
removable 
སྤོ་སོད། noun move 
སྤོ་མི། noun mover 
སྤོ་བཙུགས། noun transplant 
སྤོ་བཙུགས་ཆ་ཤས། noun 

transplant 
སྤོ་བཟེད། noun faggot 
སྤོ་རིལ་རི། adj.  འབུར་རིལ་རི། 
plump, chubby 
སྤོ་རོ། noun goose-flesh, rash 
སྤོ་རོ་དཀར་ཅུང༌། noun chickenpox 
སྤོ་བཤུད། noun removal, 
transplant, transmission, 
transference, displacement, 
relocation, shifting, move, 
shift, movement 
སྤོ་བཤུད་བཏུབ་པ། adj. movable, 
flexibility 
སྤོ་བཤུད་འབད་མི། noun mover 
སྤོ་སང་། noun thick cymbal  
སྤོ་སོར། noun transference, 
transfer, move, transposition 
སྤོགས། verb (fut., prs., pst., 

imp.) 1 dislodge, remove, tear, 
shift, chip, uproot, break, 
splinter (མེདཔ་བཟོ་ནི།) 2  to 

pocket, wangle, mooch (ཁེབ་ས་
བཟོ་ནི།) 
སྤོགས་མི་ཚུགས་པ། adj. stick 
སྤོབས། noun guts, courage, 
confidence 
སྤོབས་ཅན། adj. courageous, 
feisty, gutsy, self-assertive, 
self-assured 
སྤོབས་ཆུང༌། adj. gutless, 
diffidence, diffident 
སྤོབས་བཏགས། verb (fut., prs., 

pst., imp.) nerve  
སྤོབས་པ། noun guts, courage, 
confidence 
སྤོབས་པ་ཅན། adj. courageous, 
feisty, gutsy, self-assertive, 
self-assured 
སྤོབས་པ་ཆུང་བ། adj. gutless, 
diffident 
སྤོབས་མེད་པ། adj. diffident 
སྤོབས་བཙངོ༌། noun bravado 
སྤོབས་ཞུམ། noun daunt, 
dishearten 
སྤོབས་ཞུམ་སི་སི། adj. 

disheartening 
སྤོབས་ཟེ། noun  ཧམ་པ། 
overweening, courageous 
སྤོམ་ཆེན། adj. bulky 
སྤོས། noun incense 
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སྤོས་དཀར། noun frankincense 
སྤོས་དཀར་ཤིང༌། noun sal tree 
སྤོས་ཕོར། noun incense pot 
སྤོས་རིས། noun undulation 
སྤོས་ཤེལ། noun amber 
ས། noun monkey 
ས་དཀར། noun langur 
ས་དཀར་གསེར་མདོག་ཅན། noun 

golden langur 
ས་སྐད། noun racket 
ས་ཁ་རིང ་མཇུག་དུམ། noun baboon 
ས་རྒོད། noun orang-utan 
ས་རྡོ། noun stone put over roof 
shingles to keep them in place  
ས་རྩི། noun beeswax, wax 
ས་རྩི་སྐུ་འདྲ། noun waxwork 
ས་རྩི་ཁོག་ཁོ། adj. waxy 
ས་རྩི་པེམ་འབར། noun candle, 
taper, wax candle 
ས་རྩི་ཚནོ་སྨྱུག noun crayon 
ས་ཚིལ། noun wax, beeswax 
ས་རིགས། noun primate 
ས་ལག་རིང༌། noun gibbon 
ས་ལགམ་ཤིང༌། noun maple 
སགས་རྡུགས་འཐབ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) turmoil, worry, 
garbled 

སང་ཀ། noun destitution, 
impecunious, poor, indigent, 
misery, needy, tramp, pauper, 
penniless, ruin, underclass 
སང་ཀ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) impoverish 
སང་ཀ་་སྒར། noun slum 
སང་ཀ་་སོད་གནས། noun shanty 
town 
སང་ཀི། noun wolf 
སང་ཁུ། noun wolf 
སང་ཁྱི། noun stray dog  
སང་འཁྱམ། verb (fut., prs.) pst. 

འཁྱམས། stray, wander, 
wandering, roam 
སང་འཁྱམ་མི། noun tramp, 
roamer, vagabond, vagrant, 
derelict, wanderer, street 
people  
སང་གྲུང༌། noun clever, 
sagacious, astute, alert, tactful, 
prudential, discreet 
སང་གྲུང་ཅན། adj. alert 
སང་སྒར། noun shanty town 
སང་དྲགས། adj.  གསལ་དྲགས། 
politic, shrewd, discreet, 
tactful, clever 
སང་པོ། adj. sagacious, adroit, 
discreet, tactful 
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སང་རིག noun prudence, 
intelligence 
སང་རིག་ཅན། adj. adroit, prudent 
སང་རིག་མེད་པ། adj. unwise 
སང་བཤལ། noun roam 
སང་སོང༌། noun vagrant 
སན། noun  eye 
སན་ཆབ། noun  tear 
སན་དྲང་། verb (fut., prs., imp.) 

pst. དྲངས།  invite, 
invocate, invoke  
སན་འདྲེན། noun  

invocation, invitation 
སན་འབུལ། noun  

presentation, offering, present 
སན་རྫིམ། noun  

1 eyelash (མིག་རྫིམ།) 
2  eyebrow (སྨིན་མ།) 
སན་ཞུ། noun render 
སན་ཤེལ། noun  eye 
glasses, spectacles 
སན་གསལ། noun  pet 
ས་་རྣག་ཐོལ། noun mumps 
སྤྱི། noun  སྒེར། བྱེ་བྲག 
general 
སྤྱི་སྐད། noun lingua franca  
སྤྱི་ཁང༌། noun common room, 
pub 

སྤྱི་ཁྱབ། noun chief 
སྤྱི་འགན། noun public duty 
སྤྱི་དངུལ། noun public fund, 
pool, public money 
སྤྱི་དངོས། noun pool, public 
property 
སྤྱི་སྙོམས། noun equal, common, 
equity 
སྤྱི་སྙོམས་རིག་པ། noun sociology 
སྤྱི་སྙོམས་རིང་ལུགས། noun 

socialism 
སྤྱི་སྙོམས་ལས་དམའ་བ། adj. 

subnormal 
སྤྱི་ཏོག noun apex, crown, head, 
tip, toe, top, topmost, pinnacle  
སྤྱི་ཏོག་རྩེ་རིང༌། noun steeple 
སྤྱི་ཏོག་རང་རངོ༌། adj. jagged  
སྤྱི་ཐོག noun corporate 
སྤྱི་མཐུན། noun unanimity, 
mutuality, common, collective, 
mutual, unanimous 
སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ། noun republic 
སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ། noun 

federation 
སྤྱི་མཐུན་ཚོང་འབྲེལ། noun common 
market 
སྤྱི་མཐུན་གཞུང་དབང༌། noun 

federation, federal 
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སྤྱི་དོན། noun  སྒེར་དོན། drift, 
in general, public interest  
སྤྱི་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར། noun champion 
སྤྱི་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་པ། noun champion 
སྤྱི་དང་ཐ་དད། adj. deviate 
སྤྱི་དང་མ་འདྲཝ། adj. freakish 
སྤྱི་དང་མ་མཚུངས་པ། adj. deviant 
སྤྱི་དང་མི་མཐུན་པ། adj. abnormal, 
eccentric 
སྤྱི་སྡེ། noun society, federation, 
social 
སྤྱི་སྡེ་དང་མ་མཐུན་པ། adj. anti-
social 
སྤྱི་སྡེ་་རྒྱབ་འགལ། noun anti-
social 
སྤྱི་སྡེ་་ལོྡག་ཕྱོགས། noun anti-
social 
སྤྱི་བསམོས། noun pool, synthesis, 
gross, blanket, communal 
སྤྱི་བསམོས་དངུལ་ཕོགས། noun 

gross salary 
སྤྱི་ནོར། noun common property, 
wealth, pool, public resource  
སྤྱི་དཔོན། noun 1 captain (སེའུ་མེ་
ཏོག་གསུམ་མ་ ་དྲག་ཁག་གོ་གནས།) 
2  village head (སྤྱི་འབོད།) 
སྤྱི་ཕན། noun general welfare, 
public welfare  

སྤྱི་ཕན་ཅ་ཆས། noun public 
property 
སྤྱི་ཕན་མ་དངུལ། noun public 
funds 
སྤྱི་ཕན་ཞབས་ཏོག noun public 
service 
སྤྱི་བུན། noun public debt 
སྤྱི་བོ། noun crown 
སྤྱི་བླ། noun 1 head lama, 
common guru (བླམ་གཙོ་བོ།) 
2  governor (དཔོན་སོབ།) 
སྤྱི་དབང་རིང་ལུགས་པ། noun 

socialist 
སྤྱི་འབོད། noun village 
messenger 
སྤྱི་འབོར། noun gross 
སྤྱི་མ་མཐུན། adj. idiosyncrasy 
སྤྱི་མ་མཚུངས། adj. deviant 
སྤྱི་མི། noun old term for 
Member of Parliament 
སྤྱི་མིང༌། noun common name, 
common noun 
སྤྱི་མོས་གྲལ་གཏོགས། noun 

bandwagon 
སྤྱི་གཙུག noun crown  
སྤྱི་ཚེས། noun date 
སྤྱི་ཚོགས། noun parliament, 
society, union 
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སྤྱི་ཚོགས་ཐབས་བྱུས། noun 

parliamentary devices  
སྤྱི་ཚོགས་འཐུས་མི། noun 

parliamentarian 
སྤྱི་ཚོགས་རིག་པ། noun sociology 
སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས། noun 

socialism 
སྤྱི་ཚོགས་ལྷན་བཞུགས། noun joint 
sitting of parliament 
སྤྱི་མཚན། noun abstract, generic 
སྤྱི་རས། noun pool 
སྤྱི་གཞུང་། noun federal, 
federation 
སྤྱི་བཞག noun share 
སྤྱི་ཟླ། noun month 
སྤྱི་ཟླ་དགུ་པ། noun September 
སྤྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། noun August 
སྤྱི་ཟླ་ལྔ་པ། noun May 
སྤྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པ། noun 

November  
སྤྱི་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པ། noun 

December 
སྤྱི་ཟླ་བཅུ་པ། noun October  
སྤྱི་ཟླ་གཉིས་པ། noun February 
སྤྱི་ཟླ་དྲུག་པ། noun June  
སྤྱི་ཟླ་དང་པ། noun January  
སྤྱི་ཟླ་བདུན་པ། noun July  
སྤྱི་ཟླ་བཞི་པ། noun April 

སྤྱི་ཟླ་གསུམ་པ། noun March 
སྤྱི་གཟུགས། noun embodiment, 
universal form  
སྤྱི་འོག noun sub-division of 
village administration 
སྤྱི་གཡོག noun public service 
སྤྱི་གཡོགཔ། noun public servant, 
official 
སྤྱི་རིག noun common sense 
སྤྱི་རུབ། noun pool 
སྤྱི་རུབ་གསོ་སྐྱོང་ཁང༌། noun 

collective farm 
སྤྱི་ལམ། noun thoroughfare 
སྤྱི་ལས། noun public business 
སྤྱི་ལུགས། noun general system, 
general rule, universal tradition  
སྤྱི་ལོ། noun year, the Gregorian 
calendar 
སྤྱི་ས། noun common land 
སྤྱི་སི། noun excuse 
སྤྱི་སི་བཏོག verb (fut., prs., imp.) 

pst. བཏོགས། circumvent, 
dodge, evade, malinger 
སྤྱི་སི་བཏོག་མི། noun slacken 
སྤྱི་སེམས། noun detached 
སྤྱི་སེམས་ཅན། adj. public spirited 
སྤྱི་སྲུང་མ་དངུལ། noun social 
security 
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སྤྱི་སྲོལ། noun linearity, 
convention, custom, practice 
སྤྱིན། noun stick, self-adhesive, 
gum, glue, adhesive 
སྤྱིན་ཀྲག་ཀྲ། adj. natty, tidy  
སྤྱིན་ཁག་ཁ། adj. trim 
སྤྱིན་ཁུ། noun gelatine 
སྤྱིན་ཁོག་ཁོ། adj. gummy, gluey, 
gelatinous, clammy 
སྤྱིན་དབུར་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) gum 
སྤྱིན་སྦྱར། noun gum 
སྤྱིན་རྩི། noun mucilage 
སྤྱིན་ཡལ་ཡལ། adj. 

unconscionable, overawe 
སྤྱིན་ཤོག noun self-adhesive, 
sticker, adhesive tape 
སྤྱིམ་འབར། noun bur, burr 
སྤྱིའུ། noun funnel 
སྤྱིར། adj. commonplace, 
normal, ordinary, overall, 
regular, usual, common, 
general, lay, non-specific, 
offbeat, impressionistic 
སྤྱིར་སྙོམས། noun average 
སྤྱིར་བཏང། noun broad 
སྤྱིར་བཏང༌། adj. commonplace, 
normal, ordinary, overall, 
regular, usual, common, 

general, lay, non-specific, 
offbeat, impressionistic 
སྤྱིར་བཏང་གྱོན་ཆས། noun plain 
clothes 
སྤྱིར་བཏང་མཐངོ་སྣང༌། noun 

overview 
སྤྱིར་བཏང་དྲུང་འཚོ། noun 

general practitioner 
སྤྱིར་བཏང་མི་དམངས། noun 

general public 
སྤྱིར་བཏང་མི་སེར། noun 

general public, grass roots 
སྤྱིར་བཏང་བཙག་འཐུ། noun general 
election 
སྤྱིར་བཏང་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) generalize  
སྤྱིར་བཏང་ཡོན་ཏན། noun 

general knowledge 
སྤྱིར་བཏང་ཤེས་ཡོན། noun 

general knowledge 
སྤྱིར་བཏང་བཤད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) sketch 
སྤྱིར་བཏང་བསམ་འཆར། noun 

overview 
སྤྱིར་བསོམས། noun grand total, 
aggregate, overall 
སྤྱིར་མིན། adj. unorthodox 
སྤྱིལ་བུ། noun hut  
སྤྱིས། noun cream 
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སྤྱིས་བཀོ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) exfoliate, bark, shift 
སྤྱིས་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., pst.) 

graze 
སྤྱིས་ཅན། adj. creamy 
སྤྱིས་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང། scrape 
སྤྱིས་བ་་བ། verb (fut., pst., imp.) 

prs. ་། peer 
སྤྱིས་ལྡན། adj. creamy 
སྤྱིས་ཕྱེད་བཏནོ་ཨོམ། noun semi-
skimmed 
སྤྱིས་རྨ། noun scrape, graze, 
bruise 
སྤྱིས་ཟས། noun cream 
སྤྱིས་ཡོད། adj. creamy 
སོད། verb (fut., prs., pst. imp.) 

use, utilize, waste, enjoyment, 
avail, consume, do, harness 
སོད་བཀག noun frozen  
སོད་ཁྲལ། noun user fee, toll, 
royalty 
སོད་ཁྲལ་དགོངས་ཡངས། noun toll-
free 
སོད་གྱངས་མང་བ། adj. well-tried 
སོད་གླ། noun user fee 
སོད་ངན། noun  སོད་བཟང༌། ill-
mannered, insolent, lout, 
misbehaviour, misconduct, 

miscreant, monster, scandal, 
roguery, rude, uncouth, 
misdemeanour, dissolute, 
scandalous, squalid, vulgar, 
cad, delinquency, depravity, 
devilment, devilry 
སོད་ངན། noun  བཀྲ་མ་ཤིས་པ། 
་ས་ངན། misbehaviour 
སོད་ངན་ཅན། adj. delinquent, 
depraved, seedy, villainous 
སོད་ངན་གནས་ཚུལ། noun scandal 
སོད་ངན་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) scandalize, 
misbehave 
སོད་ངན་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) deprave 
སོད་ངན་ལོ་རྒྱུས་སྤེལ་མི། noun 

scandalmonger 
སོད་དངུལ། noun hard currency  
སོད་ཆོག་ཆོ། adj. shipshape 
སོད་འཇམ་པ། adj. user-friendly 
སོད་ཉེས། noun naughtiness  
སོད་ཉེས་ཅན། adj. naughty  
སོད་ཉེས་ཐོག adv. naughtily  
སོད་བཏུབ་དུས་ཡུན། noun shelf 
life 
སོད་བཏུབ་པ། adj. disposable, 
usable, useful 
སོད་བཏུབ་ས་ཞིང༌། noun arable 
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སོད་རྟགས། noun syndrome 
སོད་སྟབས་བདེ་བ། adj. user-
friendly 
སོད་ཐངས། adj. usage 
སོད་འཐུས། noun user fee 
སོད་དྲགས་པ། adj. overuse 
སོད་ནི་མེད་པ། adj. disused 
སོད་པ། noun behaviour, 
conduct, exercising, take 
advantage, streak, way 
སོད་པ་ངན་པ། noun infamy, 
depraved, uncivilized 
སོད་པ་སྟོན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) behave 
སོད་པ་མ་འདྲ་བ་་མི། noun weirdo 
སོད་པ་རྩུབ་དྲགས། noun boor, lout 
སོད་པ་གཟབ་ཏོག་ཏ།ོ adj. prim, 
decent  
སོད་པ་གཟབ་ལྡན། noun primness 
སོད་པ་གཟབ་གཟབ། adj. prim, 
well-mannered 
སོད་སོདཔ། adj. occupied, used  
སོད་འཕྲོ་བཙངོ་ས། noun flea 
market 
སོད་འབོར། noun money supply 
སོད་མ་བཏུབ་པ། adj. creaky, 
disuse, unusable 

སོད་མ་བཏུབ་པ་་གསལ་བསྒྲགས། 
noun condemn 
སོད་མི། noun user, consumer 
སོད་རྩུབ། noun impudence, 
insolence, savagery, pert 
སོད་རྩུབ་ཅན། adj. butcher, 
caveman, insolent, abrasive 
སོད་ཚུལ། adj. demeanour, 
manner 
སོད་བཞིན་པ། adv. engaged 
སོད་གཟབ་རང་བཞིན། noun 

primness 
སོད་བཟང༌། noun  སོད་ངན། 
virtue, refined, nobility, 
morality, moral 
སོད་རུང་བ། adj. operable, 
workable, disposable 
སོད་ལམ། noun attitude, 
behaviour, character, conduct, 
manner, way 
སོད་ལམ་སྟོན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) conduct 
སོད་ལམ་བཟང་པོ། noun moral, 
well mannered, well behaved 
སོད་ལམ་རིག་པ། noun ethics 
སོད་ལུགས་ཚད་གཞི། noun 

normative  
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སོད་ལོག noun indefensible, 
dissolute, malpractice, 
misbehaviour, misconduct 
སོད་ལོག་ཅན། adj. oddball  
སོད་ལོག་བརྙན་པར། noun video 
nasty 
སོད་ལོག་ཨམ་སྲུ། noun hussy  
སོད་ས། noun point of use 
ས་ས་སོས་སོས་མེད་པ། adj. simply 
སང་འཁྱམ། noun dereliction 
སང་སྒར། noun slum 
སང་པོ། noun derelict, tramp, 
vagabond 
སང་སོད། noun vagrancy 
སྤྲིང་། verb (fut., prs.) pst. སྤྲིངས། 
imp. སྤྲིངས། extend, lengthen, 
splay, spread, stretch, tighten, 
straighten, drape 
སྤྲིང་ནད། noun flatulent 
སྤྲིང་ཟམ། noun suspension 
bridge 
སྤྲིངས་སོད་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) brace 
སྤྲིངས་སྤྲིངསམ། adj. taut, tense, 
tight 
སྤྲིངས་ཡིག noun letter, 
correspondence, epistle 
སྤྲིན། noun  ས་སྨུག cloud 
སྤྲིན་དཀར། noun cumulus 

སྤྲིན་འཁྲིགས། verb (fut., prs., 

pst.) billow 
སྤྲིན་གྲིབ། noun cloudy 
སྤྲིན་སྒྲ། noun thunder 
སྤྲིན་འཐིབ། noun overcast 
སྤྲིན་ཕུང༌། noun cumulus, pall 
སྤྲིན་བལ། noun cotton 
སྤྲིན་མེད། adj. cloudless 
སྤྲིན་རླབས། noun billow 
སྤྲིས་མ་་མངར་ཟས། noun éclair 
སྤྲིས་ཟས། noun éclair 
སྤྲུག་དམ། noun shaker  
སྤྲུག་ཧོད། noun shaker  
སྤྲུལ། verb (fut., prs., pst., imp.) 

manifest 
སྤྲུལ་སྐུ། noun incarnation, 
rebirth, reincarnation 
སྤྲུལ་པ། noun emanation, 
manifestation 
སྤྲེའུ། noun monkey 
སྤྲེལ། noun monkey 
སྤྲེལ་ཟླ། noun fifth Bhutanese 
month 
སོ། verb (fut., prs., pst., imp.) 

enjoy, entertain  
སོ་དད། noun convivial 
སོ་སྐྱེད། noun enticement 
སོ་སྐྱེད་ལེགས་བཤད། noun pep talk 
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སོ་ཁང་། noun recreation hall 
སོ་ཁྱིམ། noun villa 
སོ་འཁྱམ། noun stroll, prom, 
ramble 
སོ་འཁྲབ། noun cabaret 
སོ་འཁྲབ་ཁང༌། noun cabaret 
སོ་འཁྲབ་མི། noun cabaret dancer 
སོ་གླུ། noun  སྐྱོ་གླུ། karaoke, 
rhapsody  
སོ་འགྲོ། noun prance 
སོ་ཅན། adj. scintillating, 
snappy, sparkle 
སོ་ཆས། noun amenity 
སོ་ཆེ། noun colour, exhilarating, 
exciting, enjoyable 
སོ་ཆེ་ཏོག་ཏོ། adj. sensational, 
blast, enliven 
སོ་ཆེན། adj. extravaganza 
སོ་ཆེ་་་དམོ། noun show-stopper 
སོ་ཆེ་་གསུང་བཤད། noun leaven  
སོ་འཆམ། noun recreation 
སོ་ཉམས། noun amusement, 
enjoyment, excitement, gaiety, 
interest, joviality, life, 
liveliness, merriment, mirth, 
savour, zest, relax, relaxation, 
happy mood 
སོ་ཉམས་ཅན། adj. chirpy, jovial, 
lively, mirthful, perky, racy 

སོ་ཉམས་བཅུག་པ། verb 

discourage 
སོ་ཉམས་ཆེ་བ། noun cheerful, 
vibrant 
སོ་ཉམས་སྟོན་འགྲོ། noun prance 
སོ་ཉམས་སྟོན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) amuse 
སོ་ཉམས་ཐོག adv. cheerfully, 
gaily, perkily, merrily, jovially 
སོ་ཉམས་ལྡན་པ། adj. merry, 
zestful 
སོ་ཉམས་འབྱུང་མི། noun life-
enhancing  
སོ་ཉམས་མི་ཚེ། noun vegetable 
སོ་ཉམས་མེད་པ། adj. 

underwhelmed, mirthless, 
underwhelming, lifeless 
སོ་ཉམས་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) animate, perk 
སོ་ཉུང་མི་ཚེ། noun vegetable 
སོ་ཏོག་ཏོ། adj. magic, great, 
glad, delightful, cheery, 
beautiful, merry, enjoyable, 
glorious 
སོ་གཏམ། noun rhapsody 
སོ་སྟོན། noun rave, 
merrymaking, frolic, fling, 
entertainment, enjoyment, 
delight, lark, relish, amuse 
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སོ་སྟོན་འགོ་འདྲེན་པ། noun 

showman 
སོ་སྟོན་ཕྱུགཔ།ོ noun the jet set  
སོ་སྟོན་སོམ། noun extravaganza 
སོ་སྟོན་ཞན་མི། noun party-pooper 
སོ་ཐུང༌། adj. ill-tempered 
སོ་འཐུས། noun incentive 
སོ་འདོད། noun calling, fancy 
སོ་གནས། noun fleshpots, 
honeypot 
སོ་སྣང༌། noun delight, exaltation, 
glow, gusto, mirth, spice, 
uplift, zest, joy 
སོ་སྣང་བསྐྱེད་བཅུག་པ། verb uplift 
སོ་སྣང་བསྐྱེད་པ། verb (fut., pst., 

imp.) prs. སྐྱེད། uplifted 
སོ་སྣང་སྟོན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) nibble  
སོ་སྣང་འཐེབ་བསྐྱེད་པ། verb (fut., 

pst., imp.) prs. སྐྱེད། spice 
སོ་སྣང་ལྡན་པ། adj. delightful 
སོ་སྣང་འཕེལ་བ། adj. zestful 
སོ་སྣང་མེད་པ། adj. flinty 
སོ་སྣང་ཚད་མེད། noun ecstasy 
སོ་སམོ། noun 1 courtesan (སོ་
རོགསམོ།) 2  favourite item (སོ་
ཟས།) 

སོ་འཕེལ། noun merrymaking, 
stimulant, rejoicing, revel 
སོ་བ། noun delight, enthusiasm, 
freak, fun, gladness, glee, go, 
gusto, inclination, intent, 
interest, intrigue, kick, laugh, 
zest, glow, exalted, gleeful, 
glorious, joyful, snappy, 
appetite 
སོ་བ་སྐྱེད་མི། noun interest 
སོ་བ་བསྐྱེད་བསྐྱེདཔ། adj. intrigued 
སོ་བ་བསྐྱེད་བཅུག་པ། verb awake, 
divert, encourage, entice, 
excite, fire, gladden, interest, 
intrigue, kindle, stimulate, 
titillate 
སོ་བ་བསྐྱེད་པ། verb (fut., pst., 

imp.) prs. སྐྱེད། divert, entice, 
excite, exhilarate, gladden, 
kindle, lift, lighten, revel, keel 
སོ་བ་ཅན། adj. avid, compelling, 
delightful, enthusiast, 
excitable, fiend, gripping, 
interesting, kicking, sparkling, 
stimulating, zestful, newsy 
སོ་བ་ཆེ་ཏོག་ཏོ། adj. enthusiastic, 
gaily, colourful, gripping, 
juicy, magical, scintillating  
སོ་བ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) animate, leaven 
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སོ་བ་ཆེ་དྲགས། adj. fanatical 
སོ་བ་ཆེ་བ། adj. compelling, juicy 
སོ་བ་ཉམས་པ། verb (fut., prs., 

pst.) disincentive 
སོ་བ་འཐོབ་བཅུག་པ། verb 

enrapture 
སོ་བ་འཐོབ་པ། verb (fut., prs.) 

pst. ཐོབ། exhilarate 
སོ་བ་ལྡན་པ། adj. enthusiastic, 
ebullient 
སོ་བ་འཕེལ་བཅུག་པ། verb delight 
སོ་བ་འཕེལ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) brighten, whet 
སོ་བ་བྱིན་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) voluptuous 
སོ་བ་འབྱུང་བཅུག་པ། verb enliven 
སོ་བ་འབྱུང་བ། verb (fut., prs.) pst. 

བྱུང་། delight, enjoy, liven, 
thrill, whet, convivial 
སོ་བ་སོམ་སྐྱེད་མི། noun fanatic, 
fiend 
སོ་བ་སོམ་བསྐྱེད་བཅུག་མི། noun 

thriller 
སོ་བ་སོམ་བསྐྱེད་པ། verb (fut., pst.) 

prs. སྐྱེད། 
imp. སྐྱེད། engross 
སོ་བ་སོམ་འཐབོ་པ། verb (fut., prs.) 

pst. ཐོབ། enrapture 

སོ་བ་མ་བསྐྱེད་པ། adj. 

lackadaisical, uninspiring  
སོ་བ་མ་ཆེ་བ། adj. uninteresting 
སོ་བ་མ་འཇུག་པ། adj. newfangled  
སོ་བ་མི་ལྡན་པ། adj. listlessness, 
listless, lifeless 
སོ་བ་མེད་པ། adj.  སོ་མེད། 
disinterest, half-hearted, 
cheerless, colourless, 
disagreeable, monotonous, 
mundane, unconcerned, 
undistinguished, 
unexceptionable, 
unexceptional, unglamorous, 
uninspired, uninteresting, 
listless, drab, indifferent, tepid, 
uninterested, vapid, 
unappealing, unspectacular, 
uneventful, blank, dull, insipid, 
bland, flat, joyless, low, tame, 
passionless, apathy, cool, 
disinclination, lacklustre 
སོ་བ་མེདཔ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) overshadow 
སོ་བ་མངོས་མངོསམ། adj. excited 
སོ་བ་ཞན་བཅུག་པ། verb 

discourage, uninspiring 
སོ་བ་ཞན་པ། adj. listless, 
listlessness, lukewarm, 
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disinclination, lacklustre, 
suburban, offhand 
སོ་བ་ཞན་སི་སི། adj. disinclined 
སོ་བ་ཞུགས་བཅུག་པ། verb entice 
སོ་བ་ཞུགས་པ། verb (fut., prs., 

pst.) engross 
སོ་བ་ཡོད་པ། adj. interesting, 
interested 
སོ་བ་ཡོད་མི། noun fan 
སོ་བ་་ངང་ལས། adv. gladly 
སོ་བ་་ཐོག adv. delightfully 
སོ་བ་་གནད་དོན། noun hobby 
horse  
སོ་བ་་གནས་ཚུལ། noun scoop 
སོ་བ་་གནས་ཚུལ་ཐུང་ཀུ། noun 

titbit 
སོ་བ་་ཟུར་ལཱ། noun amateur 
སོ་བ་་ཟུར་ལཱ་འབད་མི། noun 

amateur 
སོ་བ་་རང་བཞིན། noun 

cheerfulness, pleasantness 
སོ་བ་་ལས་རིམ། noun show, 
infotainment 
སོ་བྱུང་། noun convivial 
ས་ོསོམ། adj. alacrity, felicity, 
relish 
སོ་མེད་འགྱུར་བ། verb (fut., prs.) 

pst. གྱུར། pall 

སོ་མེད་ཐོག adv. vaguely 
སོ་མེདཔ་གཏང་མི། noun party-
pooper 
སོ་མོས་སྦྱིན་པ། noun treat 
སོ་རྩེ། noun sport 
སོ་ཚང༌། noun love nest  
སོ་ཚོར། noun spice 
སོ་ཞན། noun discouragement, 
disincentive, disinclination 
སོ་ཞན་རྒྱུ་རྐྱེན། noun 

discouragement, disincentive 
སོ་ཞན་ལཱ། noun chore 
སོ་ཞན་ཤོས། adj. low point  
སོ་ཞེན། noun bent, craze 
སོ་ཞེན་ཅན། adj. crazy 
སོ་ཟས། noun favourite food 
སོ་ཡུལ། noun resort 
སོ་ཡོད། adj. joyful  
སོ་རིག་མེད་པ། adj. vapid 
སོ་རོགས། noun sex worker, mate 
སོ་རོགས་མང་བ། adj. promiscuous 
སོ་རོགས་མང་བ་་ཨམ་སྲུ། noun 

scarlet woman, man-eater 
སོ་རོགས་མང་མི། noun wanton 
སོ་རོགསམ།ོ noun courtesan 
སོ་ལཱ། noun escapade, pastime, 
hobby 
སོ་ལཱ་འབད་མི། noun hobbyist  
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སོ་ལཱ་་གོ་སྐབས། noun field day 
སོ་ལཱ་་དུས་ཡུན། noun spree 
སོ་ཤུགས། noun enthusiasm, 
intrigue, morale, thrill, vigour, 
yen, zeal, agog 
སོ་ཤུགས་ཅན། adj. enthusiastic, 
nut, zealot 
སོ་ཤུགས་ཐོག་བ་་བ། verb (fut., 

pst., imp.) prs. ་། devour 
སོ་ཤུགས་ཐོག་ལྷག་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) devour 
སོ་ཤུགས་ལྡན་པ། adj. vital 
སོ་ཤུགས་མ་ཞན་པ། adj. 

undaunted 
སོ་ཤུགས་ཡོད་མི། noun enthusiast 
སོ་ཤོས། adj. highlight  
སོ་བཤད། noun enthuse, chirp 
སོ་བཤལ། noun excursion, 
holiday, honeymoon, jaunt, 
outing, stroll, promenade, 
vacation 
སོ་བཤལ་གྲུ་ཆུང༌། noun pleasure 
boat, pleasure craft 
སོ་བཤལ་པ། noun holidaymaker, 
vacationer 
སོ་བཤལ་བང་རྒྱུག་གྲུ་ཆུང༌། noun 

yacht 
སོ་ས། noun place of enjoyment 

སོ་སེམས། noun keenness, 
exhilaration, enthusiasm, 
excitement, happiness 
སོ་སེམས་བསྐྱེད་བཅུག་པ། verb 

ginger 
སོ་སེམས་མ་སྟོན་པ། adj. vague 
སོ་སེམས་མ་སྟོན་པ་་ངང་ཚུལ། noun 

vagueness 
སོ་སེམས་མེད་པ། adj. perfunctory 
སོ་གསེང༌། noun recreation 
སོད། verb (fut., prs., pst., imp.) 

 ལེན། give, pay, allot, 
assign, deliver, discharge, 
feed, furnish, hand, impart, 
issue, offer, say, treat, confer 
སོད་དགོ་པ། adj. outstanding, 
due, payable, remit 
སོད་དངུལ། noun payment 
སོད་ཆ། noun allotment 
སོད་ཆད། noun overdue 
སོད་ཆོག་པ། adj. payable 
སོད་རྟགས། noun stamp 
སོད་འདོད་བརྗོད་པ། verb (fut., pst.) 

prs. རྗོད། 
imp. རྗོད། offer 
སོད་མི། noun giver, payer 
སོད་ཚར་བ། adj. paid 
སོད་ཚེས། noun date of payment, 
date of issue 
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སོད་བཞག noun disbursement 
སོད་བཞག་རྩིས་ཤོག noun 

disbursement voucher 
སོད་ཡུལ། noun consignee 
སོད་ལུས། noun arrears 
སོད་ལེན། noun exchange, give 
and take, transaction, supply, 
assignment 
སོད་ལེན་ཁྱད་པར། noun balance of 
payments 
སོད་ལེན་གྲུབ་པ། noun settlement 
སོད་ལེན་འདྲ་མཉམ། noun 

reciprocal 
སོད་ས། noun consignee, place of 
issue 
སོས། noun engraving  
སོས་རྐོ། noun engraving, 
sculpture 
སོས་རྐོ་མི། noun engraver, 
silversmith, goldsmith 
སོས་རྐོཔ། noun engraver, 
silversmith, goldsmith 
སོས་བརྐོ་བ། verb (fut., pst., imp.) 

prs. རྐོ། chase, carve, inscribe, 
engrave 
སོས་ཆུང། adj. simple 
སོས་བརྙན། noun cartoon 
སོས་གཏམ། noun exaggeration 

སོས་བཏགས། noun hyperbole, 
pretension, extravagant, 
exaggeration 
སོས་བཏགས་བཏགསཔ། adj. 

exaggerated, flatulent, 
pretentious 
སོས་བཏགས་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) exaggerate, 
dramatic 
སོས་བཏགས་མི། noun exaggerator 
སོས་པ། noun extreme  
སོས་པ་ཆུང་བ། adj. modesty 
སོས་པ་་ཐ་སྙད། noun jargon  
སོས་སོས། noun exaggeration, 
overstatement, style 
སོས་སོས་བཏགས་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) dramatize  
སོས་སོས་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) overstate 
སོས་བྲལ། noun 1 emptiness (སྟོང་
ཉིད།) 2  modest (ཉམ་ཆུང་།) 
སོས་མ་བཏགས་པ། adj. 

unvarnished 
སོས་མེད། adj. austere, plain 
སོས་མང་། noun fussy 
སོས་གཟུགས། noun figurehead 
སོས་བཟོ། noun inscription 
སོས་རིས། noun cartoon 
སོས་ཤིག་ཤི། adj. stylish 
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སོས་བཤད། noun embellish 
སོས་སྲུང༌། noun yarn 

སོས་གསར་མེད་པ། adj. obvious, 
uninspired
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༼ཕ༽ 
ཕ། noun 1 the 14 th letter of the 
Dzongkha alphabet (གསལ་བྱེད།) 
2  father, papa (ཨ་པ།)  ཨ་
པ། 
ཕ་ཀི་ལོགས། adv. other side 
ཕ་ཁབ། noun artificial 
insemination 
ཕ་ཁྱིམ། noun nest, ancestral 
home 
ཕ་གི། pron. that 
ཕ་གླང༌། noun stud bull 
ཕ་རྒན། noun father 
ཕ་རྒྱུད། noun paternal lineage, 
heritage, ancestor, forebear, 
paternity 
ཕ་རྒྱུད་བུ་རྒྱུད། noun generational, 
hereditary 
ཕ་གཅིག་མ་གཅིག noun same 
parents 
ཕ་ཇོ། noun shaman 
ཕ་རྟ། noun stallion, stud, sire 
ཕ་མཐར་སནོ་པ། verb (fut., prs., 

pst.) perfection 
ཕ་འདྲ་བ། adj. fatherly 
ཕ་ནོར། noun patrimony, 
heirloom, parental wealth 

ཕ་སྤད། noun father and son 
ཕ་སྤུན། noun  ཨ་པ་་སྤུན་ཆ། 
paternal cousin 
ཕ་ཕག noun boar 
ཕ་བུ། noun  ཡབ་སྲས། father 
and son 
ཕ་བོང༌། noun rock  
ཕ་སྦྲག་པ། verb (fut., prs., imp.) 

pst. སྦྲགས། inseminate, breed 
ཕ་མ། noun  ཕམ།  ཡབ་
ཡུམ། father and mother, 
parents 
ཕ་མ་་སྐྱོང་གཞག noun parenting 
ཕ་མ་་བརྒྱུད་པ། noun parentage 
ཕ་མ་་བརྒྱུད་རིམ། noun pedigree 
ཕ་མ་་གནས་སྐབས། noun 

parenthood 
ཕ་མ་་བརྩེ་གདུང༌། noun parental 
affection 
ཕ་མིང༌། noun father's name 
ཕ་མེདཔ། adj. fatherless 
ཕ་མེས། noun forefather, 
forebear, ancestor 
ཕ་ཚབ། noun foster father, 
adopted father, stepfather 
ཕ་ཝང༌། noun bat 
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ཕ་ཞིང་། noun parental land 
ཕ་གཞིས། noun patrimony, 
inheritance 
ཕ་གཞིས་འཛིན་མི། noun inheritor 
ཕ་བཟང་། noun well-bred 
ཕ་ཡར། noun stepfather 
ཕ་ཡུལ། noun  འཁྲུངས་ཡུལ། 
motherland, land, homeland, 
home, fatherland, native land 
ཕ་ཡུལ་དྲན་ནད། noun homesick  
ཕ་ཡུལ་དྲན་ཟུག noun 

homesickness  
ཕ་གཡར། noun stepfather 
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ། noun perfection 
ཕ་རོལ་དུ། adv. away, past 
ཕ་ལམ་ཏ་སི། noun diamond 
ཕ་ལམ་དུས་སོྟན། noun 

diamond jubilee  
ཕ་ལམ་དབྱིབས། noun lozenge  
ཕ་ལམ་དབྱིབས་ཅན། adj. diamond 
ཕ་ལམ་དབྱིབས་སན། noun lozenge  
ཕ་ལམ་དབྱིབས་གཟུགས། noun 

diamond 
ཕ་ཤུལ། noun parental property, 
inheritance 
ཕ་སོན། noun semen, seed 
ཕ་སོན་བཙུགས་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) fertilize, inseminate 

ཕ་སོན་བཙུགས་སོད། noun 

artificial insemination 
ཕ་བསད་སྡིག་པ། noun patricide 
ཕ་བསད་རྣམ་སྨིན། noun patricide 
ཕག noun pig 
ཕག་རྐང་བཞེས་སྒོ། noun trotter  
ཕག་སྐད། noun oink  
ཕག་ཁྱིམ། noun sty 
ཕག་ཅུང༌། noun porker, piglet 
ཕག་གཅད་པ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཅད། screen 
ཕག་་ོ། noun swill 
ཕག་ནད། noun epilepsy, fit 
ཕག་པ། noun pig, swine 
ཕག་ལྤགས། noun pigskin 
ཕག་ལྤགས་བཙོ་བཙཝོ། noun 

crackling 
ཕག་ཕོག adj. lumpish  
ཕག་རྩིབ་བཙོ་བཙཝོ། noun rack  
ཕག་ཚང༌། noun pigsty, sty 
ཕག་ཚིལ། noun lard  
ཕག་ཟེ། noun 1 bristle (ཕག་སྤུ།) 
2  brush (པྱིར།) 
ཕག་ལོ། noun pig year 
ཕག་ཤ། noun pork 
ཕག་ཤ་ཚྭ་སོྦྱར། noun ham 
ཕག་ཤ་ཚྭ་བསྲེགསམ། noun bacon 
ཕག་ཤ་་ཤག noun rasher 
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ཕག་ཤ་་སྲབ་ལེབ། noun rasher 
ཕག་གསོ་ཁང༌། noun piggery 
ཕགཔ། noun pig, swine 
ཕགམ།ོ noun sow 
ཕང་ཁེབས། noun apron 
ཕང་འཁྲབ། noun lap dancing  
ཕང་གློག noun laptop  
ཕང་བཏབ། noun cuddle, 
embrace, hug 
ཕང་ཕུང༌། adj. jumble, tumble 
ཕང་ཕུང་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) rumple 
ཕང་མ། noun lap  
ཕངམ། noun lap 
ཕངམ་བཏབ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) cradle, embrace, enfold, 
gather, hug, clasp, cuddle 
ཕངམ་བཏབ་དགོ་མནོ་སི་སི། adj. 

cuddly 
ཕངས། verb (fut., prs., pst.)  

སྡི་ཆེ། affection, attachment, 
love 
ཕངས་བྱིན། noun niggard 
ཕངས་མེད། adj. without 
attachment, uncaring, prodigal 
ཕངས་སེམས། noun 1 caring 
(གཅེས་སེམས།) 2  parsimony 
(སེར་སྣ།) 

ཕངས་སེམས་ཅན། adj. mean, 
niggardly, scrooge, tight 
ཕངས་སེམས་ཆེ་བ། adj. miserly 
ཕངས་སེམས་མེད་པ། adj. 

unsympathetic, prodigal, 
generously 
ཕད་སྐུད། noun sackcloth 
ཕད་ཅུང༌། noun valise, pouch, 
bag, backpack 
ཕད་ཅུང་བཟོ་རྣམ། noun pouch 
ཕད་ཙི། noun gunnysack, 
backpack, sack 
ཕད་ཙི་འབུཔ། noun caterpillar 
ཕན། verb (fut., prs., pst.)  
གནོད། help, benefit 
ཕན་སྐུལ། noun enlistment 
ཕན་ཁུངས། noun value 
ཕན་གྲོགས། noun helpmate, help  
ཕན་ཆ། noun handmaiden 
ཕན་ཆས། noun facilitator, utility 
ཕན་འཆར། noun nugget  
ཕན་ཏོ་ཁ། noun creole 
ཕན་གཏམ། noun advice, 
counselling 
ཕན་བཏགས་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) benefit, help 
ཕན་ཐབས། noun stimulus 
ཕན་ཐབས་སྒྲིག་མི། noun facilitator 
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ཕན་ཐབས་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) facilitate 
ཕན་ཐབས་འབད་མི། noun 

facilitator 
ཕན་ཐོགས། noun usefulness, 
benefit, avail, blessing, good, 
help, profit, use  
ཕན་ཐོགས་ཅན། adj. 

advantageous, beneficial, 
constructive, favourable, 
gainful, helpful, sensible, 
supportive, practical, right-
handed, useful, utilitarian, 
valuable, neighbourly 
ཕན་ཐོགས་དྲགས། adj. helpful, 
useful 
ཕན་ཐོགས་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) beneficial, 
favourable, salutary, 
supportive, worthwhile, serve, 
help, benefit, assist, useful, 
helpful 
ཕན་ཐོགས་མེད་པ། adj. unhelpful, 
unprofitable, unserviceable, 
useless, cipher, good-for-
nothing, hopeless, lemon, 
valueless, nugatory 
ཕན་ཐོགས་ཚུགས་པ། adj. 

utilitarian 
ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ། adj. useful 

ཕན་ཐོགས་ཤོས། adj. most 
beneficial, most useful 
ཕན་ཐོགས་སྲིད་པ། adj. practical 
ཕན་བདེ། noun welfare, 
wellbeing 
ཕན་བདེ་་རྒྱལ་ཁབ། noun welfare 
state 
ཕན་འདེབས། noun contribution, 
aid, facilitate 
ཕན་འདེབས་དགའ་སོྟན། noun fete 
ཕན་འདེབས་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) contribute, aid 
ཕན་འདོད་ཅན། adj. obliging  
ཕན་ནུས། noun efficacy, 
effectiveness 
ཕན་ནུས་ཅན་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) rationalize 
ཕན་ནུས་མེད་པ། adj. ineffective 
ཕན་ནུས་ཟད་པ། adj. outworn, 
out-of-date, outdated 
ཕན་གནད། noun valuation 
ཕན་གནོད། noun 1 advantage and 
disadvantage, pros and cons 
(ཕན་པ་དང་གནོད་པ།) 2  impact 
(འགྱུར་འབྲས།)  
ཕན་གནོད་འབྱུང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བྱུང་། affect 
ཕན་གནོད་མ་བ་་བ། adj. 

unguarded, unthinking 
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ཕན་གནོད་མེདཔ། adj. immaterial 
ཕན་གནོད་མེདཔ་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) neutralize  
ཕན་པ། noun usefulness, use, 
help, advantage, benefit, 
healthful, healthy, helpful 
ཕན་པར་བརྩི་བ། verb (fut.) prs. 

བརྩིས། pst. རྩི།  

imp. རྩིས། value  
ཕན་འབྲས་མེདཔ། adj. futile, 
fruitless  
ཕན་མ་ཐོགས་པ། adj. derelict, 
inimical, no-win, 
unserviceable, unusable, 
useless, worthless 
ཕན་མི། noun facilitator, 
Samaritan 
ཕན་མེད། adj. dead loss, dregs, 
idle, profitless, rotten, wasted 
ཕན་མེད་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) offset, nullify 
ཕན་ཚུན། prep. vis-a-vis, mutual, 
inter-, each other, in between 
ཕན་ཚུན་སྐྱེལ་འདྲེན། noun shuttle 
ཕན་ཚུན་གླེང་བ། verb (fut., pst.) 

prs. གླེངས། imp. གླེངས། give-
and-take 
ཕན་ཚུན་གཅུ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) intertwine 

ཕན་ཚུན་གཉིས་ཕན། noun 

reciprocal, reciprocity 
ཕན་ཚུན་གཉིས་མཚུངས། adv. vice 
versa 
ཕན་ཚུན་མཉམ་པ། adj. 

counterbalance 
ཕན་ཚུན་མཉམ་ཕན། noun 

reciprocal, reciprocity 
ཕན་ཚུན་རྟེན་འབྲེལ། noun 

interdependence 
ཕན་ཚུན་ཐད་མཉམ། noun one-to-
one  
ཕན་ཚུན་མཐའ་དོན། noun mutual 
interest 
ཕན་ཚུན་མཐུད་འབྲེལ། noun 

network  
ཕན་ཚུན་འདྲ་མཉམ། noun 

mutuality 
ཕན་ཚུན་འདྲེས་པ། verb (pst.) fut. 

འདྲེ།  

prs. འདྲེ། intermingle 
ཕན་ཚུན་འདྲེས་མ། noun 

intermixture 
ཕན་ཚུན་བསམ་པ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བསམས། interlock 
ཕན་ཚུན་བར་འབྲེལ། noun 

interaction 
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ཕན་ཚུན་འབྲེལ་འཐབ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) interact, 
interrelate 
ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ། noun 

interaction, correlation, relate, 
interactive, relative  
ཕན་ཚུན་སྦྱེལ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) interlink 
ཕན་ཚུན་བརྩི་བཀུར། noun mutual 
respect 
ཕན་ཚུན་མཛའ་འབྲེལ། noun 

interrelation 
ཕན་ཚུན་སོར་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) interchange 
ཕན་ཚུན་སོར་རུང་བ། adj. 

interchangeable 
ཕན་ཚུན་ས་བསྲེ་བ། verb (fut.) prs. 

སྲེ། pst. བསྲེས། imp. སྲེས། 
intermingle 
ཕན་ཚུན་བསྲེ་བ། verb (fut.) prs. སྲེ།  

pst. བསྲེས། imp. སྲེས། intermix 
ཕན་ཚོགས། noun scout 
ཕན་ཚོགས་འགོ་ཁྲིདཔ། noun 

scouter 
ཕན་ཚོགས་འཐུས་མི། noun scout 
ཕན་ཚོགས་སྡེ་ཚན། noun patrol 
ཕན་ཚོགས་ལཱ། noun scouting 
ཕན་ཡོན། noun merit, benefit, 
advantages 

ཕན་རོགས། noun facilitator, 
helpmate 
ཕན་རླབས། noun benison, boon 
ཕན་རླབས་ཆེ་བ། adj. conducive 
ཕན་ལམ། noun helpline 
ཕན་ཤུགས། noun effectiveness, 
efficacy, weight 
ཕན་སེམས། noun  གནོད་སེམས། 
benevolence, obliging  
ཕན་སེམས་སྒོ་ལས། adv. 

benevolently, graciously 
ཕན་སེམས་ཅན། adj. benevolent, 
good-hearted, kind, Samaritan 
ཕན་སེམས་ལྡན་པ། adj. well-
intentioned, benevolent 
ཕབ། verb (fut., prs., pst., imp.) 

 བཀལ། སེང་། reduce, cut, 
dampen, debit, deduct, detract, 
diminish, evaporate, lop, 
lower, down, mute, salve, 
shave, slash, slow, subtract, 
take, discount, reduce, 
translate, transcribe, landing, 
bridge 
ཕབ་སྒྱུར། noun transliteration 
ཕབ་ཆ། noun cut, cutback, deed 
ཕབ་ཆག noun  ཡངས་ཆག 
concession, lenience, subsidy, 
rebate, discount, 
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concessionary, diminish, 
reduction 
ཕབ་ཆག་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) subsidize 
ཕབ་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། vulgarize 
ཕབ་རྟགས། noun minus, minus 
sign 
ཕབ་རྡེག noun smash 
ཕབ་རྩིས། noun subtraction, 
minus, debit 
ཕབ་ཚོང༌། noun dump 
ཕབ་བཞག་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) offload  
ཕབས། noun yeast 
ཕབས་རྟ། noun leaven 
ཕབས་མེད། adj. unleavened 
ཕབས་མེད་ཟས། adj. unleavened 
ཕབས་རྩི། noun leaven  
ཕམ། noun 1 defeat, fall, lose, 
subjugate, pasting (མ་རྒྱལ་བ།) 
 རྒྱལ། 2  parent (ཨ་པ་དང་
ཨ་།) 
ཕམ་དཀའ་བ། adv. formidably 
ཕམ་བཀག noun defence 
ཕམ་བཀག་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) defend 
ཕམ་ཁ། noun  རྒྱལ་ཁ། defeat, 
waterloo 

ཕམ་ཁ་བཟེད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) concede, give in, 
submit, surrender, yield, 
submission 
ཕམ་ཁ་ལེན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) concede, give in, 
submit, surrender, yield, 
submission 
ཕམ་ཁ་ལེན་མ་བཏུབ་པ། adj. 

unbowed 
ཕམ་ཁ་ལེན་མི། noun defeatist 
ཕམ་ཁ་་དར་གཡབ། noun white 
flag 
ཕམ་ཉེས། noun rout 
ཕམ་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། beat, conquer, 
crush, defeat, demolish, 
eliminate, flatten, hammer, 
humble, murder, outface, 
outmanoeuvre, outwit, 
overcome, overpower, 
overwhelm, thrash, pulverize, 
vanquish, licking, knockout 
ཕམ་གཏང་མ་ཚུགས་པ། adj. 

invincible 
ཕམ་ནི་མེད་པ། adj. irrepressible 
ཕམ་པར་དཀའ་བ། adj. 

formidably, invincible, 
insurmountable, unbeaten, 
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impregnable, unassailable, 
unbeatable, undefeated 
ཕམ་བུ་གཞི། noun parents and 
children 
ཕམ་མ་ཚུགས་པ། adj. formidably, 
invincible, insurmountable, 
unbeaten, impregnable, 
unassailable, unbeatable, 
undefeated 
ཕམ་མི། noun loser  
ཕམ་མི་ཚུགས་པ། adj. invincible 
ཕམ་མེད་པ། adj. parentless 
ཕམ་མེད་ཨ་ལུ། noun orphan, 
urchin 
ཕམ་བཟང་པ།ོ noun well-bred 
ཕམ་གསད་མི། noun parricide 
ཕམ་བསད་པ། noun parricide 
ཕ་་ངལ་གསོ། noun paternity 
leave 
ཕ་་ངོས་འཛིན་་ོད་གཞི། noun 

paternity suit, paternity case 
ཕ་་དུས་སྐབས། noun paternity 
ཕ་་གནས་སྐབས། noun 

fatherhood 
ཕར། pron.  ནཱ། ཚུར། there 
ཕར་བཀག noun repulsive 
ཕར་ཁ། pron. beyond, across, 
other side 

ཕར་དགའ་ཚུར་ཁྲེལ། noun 

unrequited  
ཕར་འགྱང་། noun extension, 
postpone 
ཕར་འགྱང་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) extend, put off, 
postpone, wait 
ཕར་འགྱང་རུང་བ། adj. extendable 
ཕར་འགྱངས། noun extension 
ཕར་སོད་ཚུར ་ལེན། noun reciprocal 
ཕར་ཕུད། noun remission 
ཕར་ཕྱོགས། adv. other side, end 
ཕར་འཕུལ། noun suspension, 
propulsion, purge, push, 
postponement 
ཕར་འཕུལ་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) defer, suspend, 
postpone 
ཕར་ཚུར། pron. to and fro, hither 
and thither, back and forth 
ཕར་ཚུར་འགྱོ་མི། noun passer-by 
ཕར་ཚུར་སྤར་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) squirm 
ཕར་ཚུར་གཡུག་པ། verb (fut., 

prs.,) pst. གཡུགས། imp.གཡུགས། 
oscillate, sway, rock, waggle 
ཕར་ཚུར་སབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) give and take 
ཕར་གཡུག་ཚུར་གཡུག noun rock 
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ཕར་གཡོ་ཚུར་གཡོ། noun lurch  
ཕར ་ལུ། pron. there 
ཕར་ལོག་ཚུར་ལོག noun 

switchback 
ཕར་ལོགསམ། noun  ཕར་
ཧོངསམ། other party, other side 
ཕར་བཤུད། noun suspension, 
purge 
ཕར་བཤུད་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) defer, suspend, wait, 
postponement 
ཕར་སོག noun repulsion 
ཕར་སོག་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། repulsive 
ཕར་སོག་ཚུར་སོག noun repel 
ཕལ་སྐད། noun  ཞེ་ས། patois, 
colloquialism, colloquial 
ཕལ་ཁ། noun colloquialism, 
colloquial, spoken language 
ཕལ་ཁྱིམ་བཟོ་བཀོད། noun 

vernacular 
ཕལ་ཆེ་བ། adj. majority, most 
ཕལ་ཆེ་ཤོས། adj. most 
ཕལ་ཆེར། adj. much, almost, 
more or less, mostly, mainly 
ཕལ་པ། noun  དཀྱུས་མ། 
common, commoner, the 
gutter, lay, layperson, prosaic, 
ordinary, normal, boor 

ཕལ་པ་མིན་པ། adj. unusual 
ཕལ་པ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) vulgarize 
ཕལ་སོད། noun gall 
ཕལ་་ོམ། noun common verse, 
ordinary composition  
ཕལ་ཚིག noun colloquialism, 
slang, common word 
ཕལ་ཚིག་མིན་པ། adj. euphemism 
ཕི། pron. that 
ཕིག་ཕིག noun jelly  
ཕིཊ། noun feet, a unit for 
measuring length equal to 
12  inches  
ཕིན་དུང༌། noun cartridge 
ཕིན་ཤོག་དུང་ཅུང༌། noun cartridge 
ཕུ། noun mountainside 
ཕུ་ཀྲེ། noun pigeon 
ཕུ་ཀྲེ་་ཚང༌། noun pigeon-hole 
ཕུ་དཀྲོག་མདའ་དཀྲོག noun 

instigation 
ཕུ་དུང་། noun sleeve 
ཕུ་དུང་ཁ། noun cuff 
ཕུ་མེད། adj. sleeveless 
ཕུ་མེད་གྱོན་ཆས། noun cape 
ཕུ་མེད་སྟོད་གོ། noun jerkin  
ཕུག noun niche, cave 
ཕུག་ཆེན། noun cavern 
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ཕུག་རོན། noun pigeon 
ཕུག་སོ། noun molar, wisdom 
tooth 
ཕུགས། noun 1 food-store, 
larder, provident (གཉེར་ཚང་།) 
2  long run, future, long-term 
(མཇུག་དོན།) 
ཕུགས་ཆོད། adj. thorough, 
complete 
ཕུགས་འཆར། noun vision 
ཕུགས་རྟེན་མ་དངུལ། noun 

provident fund 
ཕུགས་ཐུབ། noun durability, 
lasting, durable 
ཕུགས་མཐོང༌། noun foresight, 
farsighted, long-sighted 
ཕུགས་དོན། noun provident 
ཕུགས་དོན་མ་མཐངོ་བ། adj. 

myopia, unforeseeable 
ཕུགས་མི་ལེགས་པ། adj. 

unpromising 
ཕུགས་གཟིགས། noun  

foresight, farsighted, long-
sighted 
ཕུགས་བཟང་རེ་བ། noun upbeat 
ཕུགས་རེ་ཅན། adj. promising 
ཕུགས་ལུ། adv. eventually, 
ultimately 
ཕུགས་བསམ་མེད་པ། adj. shiftless 

ཕུང༌། noun 1 heap, pile, plume 
(སྤུངས་སྤུངསམ།) 2  discord, 
conflict (མི་མཐུན་པ།)  
ཕུང་སོང་། verb (fut., prs., pst.,  

imp.) stir up, agitate, pick a 
quarrel 
ཕུང་བརྟག noun post-mortem 
ཕུང་ཐོད། noun quarrelsome, 
trouble-maker 
ཕུང་རྡུང་མི། noun agitator, stirrer, 
troublemaker 
ཕུང་བརྡུང་བ། verb (fut.) prs. རྡུང་། 
pst. བརྡུངས། imp. རྡུངས stir up, 
agitate, pick a quarrel 
ཕུང་པོ། noun 1 corpse (རོ།) 
2  heap, mound, pile, bank, 
aggregate, complex (སྤུངས་
སྤུངསམ།)  
ཕུང་གཞི། noun the root of 
discord 
ཕུང་ཟེ། noun villain 
ཕུང་སྲི། noun provocation 
ཕུང་སྲི་སོང་མི། noun pugnacious 
ཕུང་གསོག noun pile 
ཕུངཔོ་སྲ་ཀྲག adj. rigor mortis 
ཕུངམོ། noun  རོ།  སྐུ་
ཕུང་། སྐུ་གདུང་། སྐུ་པུར། 
dead body, corpse, body, 
cadaver, remains 
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ཕུངམོ་གི་འགྲུལ་སྐྱོད། noun cortege 
ཕུད། noun the first sacred 
offering (གསར་མཆོད།) verb 

(fut., prs., pst., imp.) put off, 
remove, take off, remove 
(བཤུབ་ནི།) 
ཕུད་ཀོང་། noun libation offering 
bowl 
ཕུད་ཏ། noun small measuring 
bowl 
ཕུད་གཏོར། verb (fut., prs., pst., 

imp.) ritualistic offering 
ཕུད་བཏུབ་པ། adj. removable 
ཕུད་རྡོག noun number 
ཕུད་རྡོག་གཅིག noun one, single, 
sole, strand, unit 
ཕུད་ལུས། noun milk-cheese 
ཕུན་ཚོགས། noun enrich, 
prosperity 
ཕུན་ཚོགས་ལོངས་སོད། noun luxury  
ཕུན་སུམ་ཚོགས་བཅུག་པ། verb 

enrapture 
ཕུན་སུམ་ཚོགས་དུས། noun heyday  
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། noun 

prosperity, shine, bonanza, 
perfection, luxurious, rich  
ཕུབ་མ། noun husk, chaff 
ཕུར་ཁ། noun sorcery  
ཕུར་པ། noun ritual dagger 

ཕུལ། verb (fut., prs., pst., imp.) 

 གནང་།  offer, 
submit, put up, proffer, give, 
extend, lodge 
ཕུལ་ཆ། noun  offering, 
gift, present  
ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ། adj.  ཕུལ་ཕྱིན། 
distinguish, exhaustive, 
perfect, gem, highly 
accomplished, outstanding, 
perfect 
ཕུལ་དུ་བྱུང་བ། adj.  ཕུལ་བྱུང༌། 
distinguished, sterling, pre-
eminent, remarkable, splendid, 
mastery, pre-eminence, 
prominence, paragon, 
excellent, high quality 
ཕུལ་འདོད། noun offer  
ཕུལ་བྱུང་རིག་པ། noun genius 
ཕུལ་བྱུང་རིག་པ་ཅན། adj. genius 
ཕེ་ཏོ་རིལ་རི། adj. obese, fat 
ཕེབས། verb (fut., prs., pst., 

imp.)  arrive, advent, 
arrival 
ཕེབས་སྐྱེལ། noun send-off 
ཕེབས་སྐྱེལ་གཟིགས་སྐོར། noun 

farewell visit 
ཕེབས་གདུང༌། noun relic 
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ཕེབས་འབརོ། noun  

arrival 
ཕེབས་བསུ། noun  

reception, welcome 
ཕེབས་བསུ་ཞུ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.)  receive, 
welcome 
ཕོ། noun  མོ། gent, 
gentleman, he, male, man, 
protector, masculine, mister  
ཕོ་རྐྱང༌། noun  མོ་རྐྱང་། 
bachelor, single, one-man 
ཕོ་རྐྱང་དུས་སྐབས། noun 

bachelorhood 
ཕོ་སྐྱེས། noun  སྐྱེས་པ། ཕོ་རྒྱ། 
སྟག་ཤར།  ཨམ་སྲུ། gent, 
gentleman, he, man, male, guy 
ཕོ་སྐྱེས་སོྟབས་ཆེན། noun hunk  
ཕོ་སྐྱེས་དོད་རིལ་རི། noun hunk  
ཕོ་སྐྱེས་འདོད་སོད་སན། noun Viagra 
ཕོ་སྐྱེས་བུཚ། noun boy, adult 
ཕོ་སྐྱེས་མའོི་ངང ་ཚུལ། noun 

effeminacy 
ཕོ་སྐྱེས་དམངས། noun manhood 
ཕོ་སྐྱེས་ཞན་ཁོག noun unmanly 
ཕོ་སྐྱེས་རང་བཞིན། noun manhood 
ཕོ་སྐྱེས་ཤ་བཏོགས་བཏགོསཔ། noun 

eunuch 

ཕོ་ཁ། noun 1 upper clamp (འཛིན་
གཏམས་་གམ།) 2  domineering 
man, high handed man, 
overbearing man (ཕོའི་དབང་ཚད།)  
ཕོ་ཁ་མོ་ཁ། noun dovetail 
ཕོ་ཁུག་སེམས་ཅན། noun 

marsupial 
ཕོ་ཁེ་ཀོ་ཅན། noun virile 
ཕོ་གིས་ཕོ་ལུ་དགའ་མི། noun gay 
ཕོ་གོ། noun male dress 
ཕོ་གློག noun positive 
ཕོ་རྒན་རྒས། noun old-timer  
ཕོ་རྒནམ། noun  ཨ་ཅོ། 
brother, elder brother 
ཕོ་རྒྱ། noun  སྐྱེས་པ། ཕོ་སྐྱེས། 
man 
ཕོ་རྒྱོ་ཤུགས་ཅན། noun virile 
ཕོ་སྒྲ། noun masculine 
ཕོ་སྒྲིལ། noun cramps 
ཕོ་ཅུངམ། noun stomach, tummy 
ཕོ་ཆས། noun male dress 
ཕོ་ཆས་ཚོང་ཁང༌། noun outfitter 
ཕོ་ཆེན། noun castrated horse 
ཕོ་ཆེན་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) geld, neuter 
ཕོ་མཆོག noun gentleman, 
nobleman 
ཕོ་ཉ། noun herald, messenger  
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ཕོ་ཉ་་གཙོ་བོ། noun archangel 
ཕོ་རྟགས། noun masculine, organ 
ཕོ་རྟིའུ། noun colt 
ཕོ་དྲག་མནོ་མི། noun male 
chauvinist 
ཕོ་དྲག་རིང་ལུགས། noun male 
chauvinism 
ཕོ་དང་བཞག་མེད་པ། adj. 

unreasonable 
ཕོ་གདོང་། noun  མོ་གདོང་། 
masculine face, male 
appearance 
ཕོ་རྡུལ། noun proton 
ཕོ་ནད། noun gastritis 
ཕོ་སྤུན། noun male siblings, 
brother 
ཕོ་སོད་ཅན་གྱི་མ།ོ noun butch, 
tomboy 
ཕོ་སོདམོ། noun butch, tomboy 
ཕོ་ཕག noun hog  
ཕོ་ཕྲུག noun foetus 
ཕོ་བ་གླང་འཐབ། noun griping 
ཕོ་བ་་ན་ཟུག noun bellyache, 
cramps, griping, stomach ache 
ཕོ་བྱི། noun tomcat 
ཕོ་བྲང༌། noun palace, abode, 
citadel, court, edifice, castle 
ཕོ་བྲང་ནང་འཁོར། noun court 

ཕོ་དབང་། noun gonad 
ཕོ་དབང་རིམ་ལུགས། noun 

patriarchy 
ཕོ་འབུཔ། noun roundworm 
ཕོ་སྦྱོར། noun faggot 
ཕོ་མིན་མོ་མིན། noun bisexual, 
neuter 
ཕོ་མོ། noun husband and wife, 
male and female, sex 
ཕོ་མོ་ཆ་སྡེ། noun mixed doubles 
ཕོ་མོ་གཉིས་ཆགས་ཅན། noun 

bisexual 
ཕོ་མོ་གཉིས་སོད། noun unisex 
ཕོ་མོ་མཉམ་གནས། noun 

cohabitation 
ཕོ་མོ་ཕན་ཚུན་ཆགས་མི། noun 

heterosexual  
ཕོ་མོ་ཟུང་ལྡན་ཤེས་ཡོན། noun co-
education 
ཕོ་མོ་ཟུང་ལྡན་སོབ་གྲྭ། noun co-
education, mixed 
ཕོ་མོ་ཟུང་སྡེ། noun mixed doubles 
ཕོ་མོ་སོར་སྒྱུར། noun sex change 
ཕོ་མོའི་ཉེ་རིང༌། noun 

gender discrimination 
ཕོ་མོའི་རྟགས། noun sex 
ཕོ་མོའི་རྟགས་དབང་། noun gonad 
ཕོ་མོའི་ཕྱོགས་རིས། noun sexism 
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ཕོ་མོའི་ཕྱོགས་རིས་ཕྱེ་མི། noun 

sexist 
ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ། noun gender 
ཕོ་མོའི་མཚན་རྟགས། noun gender 
ཕོ་མོའི་མཚན་འབྲེལ། noun sexual 
ཕོ་རྨ། noun stomach ulcer 
ཕོ་སད། noun bowel, lower parts 
of the abdomen 
ཕོ་ཚད། noun man-sized 
ཕོ་ཚོད། noun estimation, hunch, 
projection, conjecture, 
notional, assumption, guess 
ཕོ་ཚོད་ཁར་བཀལ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) estimate, 
guess, assume 
ཕོ་ཚོད་ཅན། adj. shrewd 
ཕོ་ཚོད་ཉུང་དྲགས། adj. 

underestimate 
ཕོ་ཚོད་བ་་བ། verb (fut., pst., 

imp.) prs. ་། weigh, measure 
ཕོ་ཚོད་བསྟུན་པ། verb (fut., pst.) 

prs. སྟུན། imp. སྟུན། notionally  
ཕོ་ཚོད་མཐོ་དྲགས། adj. 

overestimate 
ཕོ་ཚོད་ནོར་བ། verb (fut., prs., 

pst.) misjudge 
ཕོ་ཚོད་དཔག་པ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. དཔགས། 
approximate, calculate, 

conjecture, estimate, 
extrapolate, figure, gauge, 
guess, guesstimate 
ཕོ་ཚོད་དཔག་མ་ཚུགས་པ། adj. 

unpredictable 
ཕོ་ཚོད་མ་མཐོངམ། adj. 

miscalculation, unforeseeable 
ཕོ་ཚོད་མེད་པ། adj. unreasonable 
ཕོ་ཚོད་འཛོལ་བ། verb (fut., prs., 

pst.) miscalculate 
ཕོ་མཚན། noun penis, phallus, 
male organ, manhood, organ, 
pecker 
ཕོ་མཚན་དོང༌། noun urethra 
ཕོ་མཚན་སོམ། noun well-
endowed 
ཕོ་མཚན་དམངས་སྟོན། noun flash 
ཕོ་མཚན་ཤུབས། noun sheath, 
condom 
ཕོ་མཚན་སྲུང་ཆས། noun jockstrap  
ཕོ་གཞོན། noun boy 
ཕོ་གཟན་ཅན། noun man-eater 
ཕོ་བཟང༌། noun handsome 
ཕོ་ཡ་རབས། noun nobleman  
ཕོ་གཡོག noun valet 
ཕོ་རབ། noun gentleman, 
nobleman 
ཕོ་རིགས། noun male 
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ཕོ་རླུང་། noun gastric 
ཕོ་རླུང་ཅན། adj. gassy 
ཕོ་རླུང་ནད། noun gastritis 
ཕོ་ལུག noun ram 
ཕོ་ལེབ། noun tablet 
ཕོ་བཤུད། noun slither, creep 
ཕོ་བཤུད་སེམས་ཅན། noun reptile 
ཕོ་གསར། noun teenage boy  
ཕོག verb (fut., prs., pst.) 1 hit, 
clash, cast, catch, cut, fall, 
home, knock, strike (རེག་ནི།) 
 རེག 2  incur, liable (འཁྲི་
བ།) 3  suit, cool, match, 
mould, coincide, befit (མཐུན་པ།) 
4  allergic, impinge, hurt (མི་
མཐུན་པ།) 
ཕོག་འགན། noun obligation  
ཕོག་འགྲམ། noun contusion 
ཕོག་ཉེན། noun delicacy 
ཕོག་གཏམ། noun barb 
ཕོག་ཕོག noun pat 
ཕོག་མི། noun allergy 
ཕོག་ལམ། noun obligation, 
liability  
ཕོག་ཤུགས། noun impact 
ཕོག་སི་སི། adj. cutting 
ཕོགས། noun  གསོལ་ཕོགས། 
emolument, wage, salary 

ཕོགས་སྐལ། noun ration 
ཕོགས་འཐུས། noun remuneration 
ཕོངས་པ། noun misery, 
impoverishment, deprivation, 
adversity 
ཕོད་ཀ། noun gown, long-
sleeved gown worn by lamas  
ཕོད་ཁ། noun tassel 
ཕོད་ཆག noun tassel 
ཕོད་ཏོག noun tassel 
ཕོན། noun amount, quantity 
ཕོན་ཆག noun tuft 
ཕོན་ཆེ་བ། adj. much, mess, thick, 
rash, bulk, large, abundance 
ཕོཝ། noun 1 abdomen, belly, 
flank, guts, stomach, tummy, 
paunch, gastric  སྐུ་ཕོཝ། (་ོ་
བ།) 2  yeast (ཆང་རྩི།) 
ཕོཝ་གང༌། noun flatulence 
ཕོཝ་རྒྱགས་པ། verb (fut., prs., 

pst.) grow, self-reliant, 
independent 
ཕོཝ་སྤྲིང། verb (fut., prs.) pst. 

སྤྲིངས། flatulence 
ཕོཝ་སོ་ནད། noun gastritis 
ཕོཝ་སོམ། noun glutton, 
potbellied 
ཕོཝ་མ་ཀེ། noun bat 
ཕོཝ་མ་བདེཝ། adj. upset 
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ཕོཝ་ལུད་ལུདཔ། adj. potbellied 
ཕོའི་གྱོན་ཆས། noun menswear 
ཕོའི་རྒྱོ་ཤུགས། noun virility 
ཕོའི་སྒྲ་གདངས། noun baritone 
ཕོའི་ཆབ་གསང༌། noun men’s room 
ཕོའི་ཆོས་ཉིད། noun masculinity 
ཕོའི་སོྟབས་ཤུགས། noun virile 
ཕོའི་བདག་དབང༌། noun patriarchal 
ཕོའི་དབྱེ་བ། noun masculine 
ཕོའི་་ལ་ཆས། noun swimming 
trunk 
ཕོའི་རང་བཞིན། noun masculinity 
ཕོའི་གསང་སོད། noun men’s room 
ཕོར་གདན། noun beer mat, 
saucer 
ཕོར་པ་མེ་ཏོག noun buttercup 
ཕོར་པ་་དབྱིབས་ཅན། adj. cup 
ཕོར་དབྱིབས། noun cup 
ཕོར་གཞོང༌། noun bowl 
ཕོརཔ། noun  བཞེས་ཕོར། 
བཞེས་ཆ། cup, bowl 
ཕོརཔ་གང༌། noun cup, cupful, 
glass, glassful, mug 
ཕོརཔ་མཆོ་ཏོ་ཅནམ། noun beaker 
ཕོརཔ་རྟིང་ཅནམ། noun goblet 
ཕོརཔ་རྟིངམ་རིངམོ། noun goblet 
ཕོརཔ་ཐ་ལི། noun crockery 
ཕོརཔ་འཕྱག་རས། noun tea towel 

ཕོས་ཙི། noun a kind of wild 
berry 
ཕོསི་ཀོང༌། noun lynx  
ཕྱ་ཀྲིང་ཀྲི། adj. slender, slim, thin 
ཕྱ་ཏང ་ཏ། adj. long and slender 
ཕྱ་སྟུག noun thin and thick, big 
and small, volume, size 
ཕྱ་ལྡེམ་ལྡེ། adj. slim 
ཕྱ་འབུཔ། noun bacteria 
ཕྱ་ཚད། noun thinness 
ཕྱ་རིང། noun strip 
ཕྱ་རུ། noun woollen cloth 
ཕྱ་རུ་རུ། adj.  ཕྱ་སི་སི། fine, 
tiny, grain 
ཕྱ་སང་ས། adj. slim 
ཕྱ་སི་སི། adj.  ཕྱ་རུ་རུ། 
narrow, scraggy, slender, slim, 
spare, spindly, thin, lean 
ཕྱ་ཧེང༌། adj. thinness 
ཕྱག noun  hand  
ཕྱག་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) to fold kabney and put it 
around the neck to drop over 
the shoulder as stole  
ཕྱག་འཁར། noun  mace, 
staff, walking stick  
ཕྱག་གྲི། noun  knife 
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ཕྱག་འགྱེདཔ། noun  

benefaction 
ཕྱག་འགྱེདཔ་དྲང་མི། noun  

benefactor 
ཕྱག་རྒྱ། noun  ritualistic 
hand gestures 
ཕྱག་རྒྱུན། noun  

inherited practice 
ཕྱག་སྒམ། noun cupboard, 
cabinet 
ཕྱག་སྒརཔ། noun courtier, 
equerry, minion, attendant 
ཕྱག་དངུལ། noun  money 
ཕྱག་མཇལ། noun  gift, 
present 
ཕྱག་རྟགས། noun  

signature, sign, hand 
ཕྱག་རྟེན། noun  present, 
gift 
ཕྱག་་ག noun shoulder 
ཕྱག་་ག་རུ་ཏོ། noun shoulder 
blade 
ཕྱག་་ག་སེང་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) shrug 
ཕྱག་ཐམ། noun  seal 
ཕྱག་ཐོ། noun  list 
ཕྱག་མཐིལ། noun  palm 
ཕྱག་མཐུད། noun  

handshake 

ཕྱག་དར། noun spring-clean, 
sweep, vacuum 
ཕྱག་དར་བ། noun sweeper 
ཕྱག་དར་མ།ོ noun charwoman 
ཕྱག་དརཔ། noun cleaner 
ཕྱག་དེབ། noun  

handbook 
ཕྱག་དྲིལ། noun  bell 
ཕྱག་དམ། noun  seal 
ཕྱག་གདན། noun prayer rug, 
prayer mat 
ཕྱག་མདའ། noun  arrow 
ཕྱག་གནང་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.)  bow, prostrate 
ཕྱག་དཔེ། noun  book 
ཕྱག་ཕུལ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.)  ཕྱག་འཚལ། prostrate 
ཕྱག་ཕྱིད། noun service  
ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) serve 
ཕྱག་ཕྲེང་། noun  prayer 
beads, rosary 
ཕྱག་བྲིས། noun  

handwriting 
ཕྱག་དབང་། noun  

1 blessing (ལག་དབང་།) 
2  audience (བཅར་བ།) 
ཕྱག་དབང་ཞུ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.)  1 ask 
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permission to leave (དགོངས་
སྐོར།) 2  seek blessing (དབང་ཞུ་
བ།) 
ཕྱག་སྦྱིག noun  beating 
ཕྱག་མོ། noun  oracle 
ཕྱག་སྨྱུག noun  pen 
ཕྱག་་། noun  hand vein 
ཕྱག་འཚལ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.)  ཕྱག་ཕུལ། 
prostrate, bow 
ཕྱག་མཛུབ། noun  finger 
ཕྱག་མཛོད། noun  

1 property, stores (གཉེར་ཚང་།) 
2  storekeeper (གཉེར་པ།) 
ཕྱག་ཞུ་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) accompany 
ཕྱག་ཞུ་སྡེ་ཚན། noun retinue 
ཕྱག་ཞུ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.)  serve, act 
ཕྱག་ཞུ་མི། noun  ཕྱག་གཡོག 
 attendant, equerry, 
minion, courtier, helper, 
attendant 
ཕྱག་ཞུམོ། noun lady-in-waiting  
ཕྱག་གཞུ། noun  bow 
ཕྱག་གཡོག noun  ཕྱག་ཞུ་མི། 
 attendant, equerry, 
minion, courtier, helper, 
attendant 

ཕྱག་གཡོགམོ། noun  

chambermaid 
ཕྱག་རོལ། noun  cymbal 
ཕྱག་ལཱ། noun  work, 
workload  
ཕྱག་ལེན། noun  

1 gesture of greeting (གུས་
ཞབས།) 2  practice (ལག་ལེན།) 
ཕྱག་ཤན། noun  sword 
ཕྱག་ཤུབས། noun  hand 
gloves 
ཕྱག་ཤུལ། noun  མཛད་ཤུལ། 
 legacy, bequest 
ཕྱག་སེན། noun  

fingernail 
ཕྱག་བསིལ་པང་ཁེབས། noun 

 apron 
ཕྱག་བསིལ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.)  wash hands  
ཕྱགས་སྙིགས། noun garbage, 
litter, muck, trash, refuse, 
rubbish, waste product 
ཕྱགས་སྙིགས་བཀང་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) dirty, litter 
ཕྱགས་སྙིགས་བཀང་མི། noun litter 
lout  
ཕྱགས་སྙིགས་བཀོ་ས། noun dump, 
tip 
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ཕྱགས་སྙིགས་ག་ལོྷད་བཀོ་མི། noun 

litter lout  
ཕྱགས་སྙིགས་སོང་མི། noun 

scavenger 
ཕྱགས་སྙིགས་སྒྱོམ་མི། noun 

binman, dustman 
ཕྱགས་སྙིགས་སྒྲོམ། noun garbage 
bin, dustbin 
ཕྱགས་སྙིགས་བསྡུ་མི། noun 

binman, dustman 
ཕྱགས་སྙིགས་སྣུམ་འཁོར། noun 

dustcart 
ཕྱགས་སྙིགས་བླུག་ས། noun 

garbage, dump 
ཕྱགས་སྙིགས་དབོག་མི། noun 

dustman 
ཕྱགས་སྙིགས་འབོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) tip 
ཕྱགས་སྙིགས་ས་བཀབ། noun 

landfill  
ཕྱགས་སྙིགས་ཧོད། noun bin, 
dustbin, litter bin, skip, 
wastebasket 
ཕྱགས་སྣོད། noun bin, dustbin, 
garbage, litter bin 
ཕྱགས་མ་་གཡུ་པ། noun 

broomstick 
ཕྱགས་ལེབ། noun dustpan 
ཕྱགས་ཤིང༌། noun broomstick 

ཕྱགས་ཧོད། noun bin, dustbin, 
litter bin, skip, wastebasket 
ཕྱགས་ཧོད་ནང་ཤབ། noun bin-liner 
ཕྱགསམ། noun broom, 
broomstick 
ཕྱགསམ་འཕྱག་མི། noun sweeper 
ཕྱད། verb (fut., prs., pst., imp.) 

meet 
ཕྱད་མདའ། noun war 
ཕྱད་མད་་བཙོན་པ། noun prisoner 
of war (POW) 
ཕྱད་པར་འོང་མི། noun visitor 
ཕྱད་དབང༌། noun visitation 
ཕྱད་ས། noun meeting point, 
rendezvous 
ཕྱདཔ་ད། prep. beside 
ཕྱམ་ཕྱིམ། adj. incidentals, the 
nitty-gritty, oddments, odds 
and ends, piece 
ཕྱམ་ཕྱིམ་མེདཔ། adj. uncluttered 
ཕྱམ་ཕྱིམ་འཛོལ་བ། noun slip 
ཕྱལ། verb (fut., prs., pst., imp.) 

separate, blow, detach, 
disconnect, dismantle, spread, 
strip, rend, rip, tear 
ཕྱལ་ལྕགས། noun wrench 
ཕྱལ་བཏུབ་པ། adj. separable, 
detachable 
ཕྱལ་ཕྱལཝ། adj. detached 
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ཕྱལ་འཕྲུལ། noun separator 
ཕྱལ་མ་ཚུགསཔ། adj. inseparable 
ཕྱི། noun  ནང༌། outside, 
extrinsic, external, exterior, 
outer, after 
ཕྱི་སྐད། noun lingua  
ཕྱི་སྐོར་ལྕགས་ཁྲམ། noun panel 
ཕྱི་སྐོར་ལམ། noun orbit 
ཕྱི་སྐྱོད། noun outflow 
ཕྱི་ཁ། adj. outside, outer, 
outdoor, open-air, external, 
out, outwith, extrinsic, foreign, 
superficial, field, open 
ཕྱི་ཁ་་ཅ་དངོས། noun exotica 
ཕྱི་ཁ་་ནདཔ། noun outpatient 
ཕྱི་ཁ་་གནམ་སོྟང༌། noun outer 
space 
ཕྱི་ཁར། adv. out, outdoors 
ཕྱི་ཁར་བྱིན་མི། noun outsource 
ཕྱི་ཁེབས། noun smock 
ཕྱི་ཁེབས་ཤོག་དེབ། noun 

paperback 
ཕྱི་གོས། noun outerwear, overall, 
overcoat, smock 
ཕྱི་གླིང་། noun foreign country 
ཕྱི་གླིང་རྒྱལ་ཁབ། noun foreign 
country 
ཕྱི་གླིང་པ། noun foreigner 

ཕྱི་མགྲོན། noun foreign guest, 
foreign visitor 
ཕྱི་འགྱུར། adj. opposite, paradox, 
perverse, wrong, contradictory, 
aberration, amiss, ironic, 
obverse 
ཕྱི་འགྱུར་ཁར་བཞག་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) misplace 
ཕྱི་འགྱུར་གོ་བ། verb (fut., prs., 

pst.) mishear 
ཕྱི་འགྱུར་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) backfire 
ཕྱི་འགྱུར་སྟོན་བྱིན་མི། noun shark 
ཕྱི་འགྱུར་མནོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) misjudge 
ཕྱི་འགྱུར་སོད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) misdirect 
ཕྱི་འགྱུར་སྦེ། adv. ironically, 
paradoxically, perversely 
ཕྱི་འགྱུར་བཟུམ་མཐོང་བ། verb (fut., 

prs., pst.) paradoxical 
ཕྱི་འགྱུར་ལག་ལེན། noun misuse  
ཕྱི་འགྱུར་སབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) irony 
ཕྱི་འགྱུར་ལྷག་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) misread 
ཕྱི་རྒྱ། noun periscope 
ཕྱི་རྒྱལ། noun foreign country, 
abroad, alien, foreign, overseas 
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ཕྱི་རྒྱལ་ཅ་དངོས། noun exotica 
ཕྱི་རྒྱལ་འབྲེལ་བ། noun foreign, 
exotic, overseas 
ཕྱི་རྒྱལ་མ་་་གཞི་བཙུགས། noun 

foreign investment 
ཕྱི་རྒྱལ་ལག་རྟགས། noun foreign 
parcel 
ཕྱི་སྒོའི་ལྡེ་མིག noun latchkey  
ཕྱི་སྒྲོམ། noun shell 
ཕྱི་བསྒྲགས། noun outside 
broadcast 
ཕྱི་ངོས། noun surface 
ཕྱི་དངུལ། noun foreign currency 
ཕྱི་དངུལ་བརྗེ་སོར། noun foreign 
exchange 
ཕྱི་དངུལ་གནས་གོང་ཅན། noun hard 
currency  
ཕྱི་དངུལ་ཟུར་གསོག noun foreign 
currency reserve 
ཕྱི་དངུལ་གསོག་འཇོག noun 

foreign currency reserve 
ཕྱི་དངོས་ཚན་རིག noun natural 
science  
ཕྱི་་ར། adv. outwardly, 
cosmetic, veneer 
ཕྱི་་ར་ཙམ། adj. superficial 
ཕྱི་ཐབ། noun cook house 
ཕྱི་ཐིག noun outline, sideline 

ཕྱི་མཐའ། noun outermost 
ཕྱི་མཐ་་ཚད། noun perimeter 
ཕྱི་དར། noun  སྔ་དར། 
renaissance 
ཕྱི་དྲོ། adv. p.m.  
ཕྱི་ནང་། noun outside and inside 
ཕྱི་ནང་བསྒྱུར་བ། verb (fut., pst.) 

prs. སྒྱུར། imp. སྒྱུར། invert 
ཕྱི་ནང་བརྗེ་སོར། noun reversal 
ཕྱི་ནང་སོག་པ། verb (prs.) fut. 

བསོག pst. བསོགས། imp. སོགས། 
overturn, reverse, inside out 
ཕྱི་སྣང༌། noun externals 
ཕྱི་བསྣར་ས་ཁོངས། noun spur 
ཕྱི་པ། noun 1 non-Buddhist (ནང་
པ་མིན་པ།)  ནང་པ། 
2  outsider (ནང་མི་མེན་པ།) 
ཕྱི་ལྤགས། noun crust, epidermis 
ཕྱི་ལྤགས་སྲ་ཀྲག noun crust 
ཕྱི་ལྤགས་སྲ་ཟས། noun crusty 
ཕྱི་ཕྱོགས། noun exterior 
ཕྱི་དབུར། noun plate 
ཕྱི་འབྲེལ། noun foreign affairs, 
foreign relation, external 
ཕྱི་འབྲེལ་འགོ་དཔོན། noun attaché 
ཕྱི་འབྲེལ་འགྲེམས་དངུལ། noun 

foreign money order 
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ཕྱི་འབྲེལ་ལྕགས་འཕྲིན། noun 

foreign telegram 
ཕྱི་འབྲེལ་དོན་གཅོདཔ། noun 

embassy 
ཕྱི་འབྲེལ་ཚོང་ལམ། noun external 
market 
ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན། noun foreign 
affairs 
ཕྱི་འབྲེལ་ལས་གཡོག noun foreign 
service 
ཕྱི་འབྲེལ་སྲིད་སྐྱོང༌། noun 

diplomacy 
ཕྱི་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས། noun foreign 
policy 
ཕྱི་མ། noun  སྔ་མ། 1 later 
one, latter (ཤུལ་མམ།) 2  next 
life, future life, beyond (ཚེ་ཤུལ་
མ།) 3  external, the outer 
(བཅར་ཤོས་མིན་པ།)  
ཕྱི་མི། noun  ནང་མི། 
foreigner, outsider, foreign 
citizen, alien, expatriate 
ཕྱི་མིག noun retrospect 
ཕྱི་དམག་བཙན་འཛུལ། noun 

incursion 
ཕྱི་ཙམ། adj. superficial 
ཕྱི་བཙནོ། noun probation 
ཕྱི་རྩེད། noun outdoor games 
ཕྱི་རྩྭ། noun lemon grass  

ཕྱི་མཚམས། noun late  
ཕྱི་ཟས། noun takeaway 
ཕྱི་ཟས་ཟ་ཁང༌། noun takeaway 
ཕྱི་གཟུགས། noun externals 
ཕྱི་གཟུགས་སན་བཅོས། noun 

therapy 
ཕྱི་གཡོགས། noun overall 
ཕྱི་གཡོགས་གྱོན་ཆས། noun tunic 
ཕྱི་རས། noun packing 
ཕྱི་རིམ། noun shell 
ཕྱི་རིམ་ཆགས་པ། verb (fut., prs., 

pst.) encrust 
ཕྱི་རིས། noun outline 
ཕྱི་རིས་བྲི་བ། verb (fut.) prs. འབྲི།  

pst. བྲིས། imp. བྲིས། outline 
ཕྱི་རུ། adv.  དྲོ་པ། eve, 
evening, night 
ཕྱི་རུ་དང་པ། noun opening night  
ཕྱི་རུ་བདེ་ལེགས། excl. 

good evening, good night 
ཕྱི་རུ་་གྱོན་ཆས། noun evening 
dress 
ཕྱི་རུ་་་ོ། noun  ཚོགས། 
dinner, supper 
ཕྱི་རུ་་ལས་རིམ། noun evening 
ཕྱི་རུ་་སོབ་གྲྭ། noun night school  
ཕྱི་རུ་་སོབ་སྦྱོང༌། noun evening 
class 
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ཕྱི་ལཱ། noun fieldwork 
ཕྱི་ལཱ་འབད་མི། noun field worker 
ཕྱི་ལོགས། noun  ནང་ལོགས། 
outdoor, outside, without, 
outwards 
ཕྱི་ལོགསམ། noun outer 
ཕྱི་ཤབ་སྲ་ཀྲག noun hardcover  
ཕྱི་ཤུབས། noun sheath, housing, 
case 
ཕྱི་ཤུབས་སྤུར་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) encase 
ཕྱི་ཤོག noun cover, outer page 
ཕྱི་ཤོག་མཉེན་དེབ། noun paperback  
ཕྱི་ཤོག་སྲ་དེབ། noun hardback, 
hardcover  
ཕྱི་ཤོག་སྲབ་དེབ། noun paperback 
ཕྱི་བཤོལ། noun postponement  
ཕྱི་སེལ། noun reject, screening, 
omit, censor, extirpate, rid, 
winnow 
ཕྱི་སེལ་ཐོ། noun shortlist 
ཕྱི་སེལ་མ་རྐྱབ་པ། adj. uncensored 
ཕྱི་སོ། noun outermost 
ཕྱི་སྲིད། noun foreign policy 
ཕྱི་སོག noun somersault 
ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ། noun 

pellucid, clear 

ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཅན། adj. 

transparent 
ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་རས། noun 

diaphanous 
ཕྱིང་པ། noun felt 
ཕྱིན་ཅི་ལོག noun perversity 
ཕྱིན་ཆད། adv. afterwards 
ཕྱི་་རྒྱལ་ཁབ། noun overseas, 
foreign country, abroad 
ཕྱི་་སྒོར་ཐིག noun circumscribe 
ཕྱི་་ཆ་ཤས། noun exterior 
ཕྱི་་འཇིགས་སྐུལ། noun external 
threat 
ཕྱི་་་ར་སྣང༌། noun exterior, 
outlook, veneer 
ཕྱི་་སོྟད་གོ། noun jacket  
ཕྱི་་རྣམ་འགྱུར། noun surface 
ཕྱི་་གཟུགས་སྣང༌། noun veneer 
ཕྱི་་གཤག་བཅོས། noun plastic 
surgery 
ཕྱིར། adv. by virtue of, because, 
therefore 
ཕྱིར་སྐྱོད། noun outflow, exit, 
emigration 
ཕྱིར་སྐྱོད་འབད་མི། noun emigrant 
ཕྱིར་བསྐྲད། noun ejection 
ཕྱིར་འགྱང། noun put off, defer 
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ཕྱིར་འགྱོ། noun outbound, 
outflow 
ཕྱིར་འགྲུལ། noun emigration 
ཕྱིར་འགྲོ། noun outward-bound 
ཕྱིར་འགྲོ་བཀག་དམ། noun confine 
ཕྱིར་མངོན། noun transpire 
ཕྱིར ་གཏང་། noun outsource, 
referral 
ཕྱིར་གཏུགས། noun referral 
ཕྱིར་གཏོར། noun spill 
ཕྱིར་བཏོན། noun expel, disclose, 
emit, evacuate, expose, land, 
unmask, takeout, divulge, 
dismissal, ejection, evacuation, 
eviction, exclusion, extraction, 
omission, ouster, sending-off, 
purge, reject, revelation, 
withdrawal, oust, drawing 
ཕྱིར་བཏོན་བཞག་མི། noun 

omission, outcast  
ཕྱིར་་། noun retrospection 
ཕྱིར་སྟོན། noun exhibition, show 
ཕྱིར་སྟོན་མ་ཚུགས་པ། adj. pent-up 
ཕྱིར་ཐོན། noun exit, issue, jut, 
sally, stream, surface, uncover, 
revelation, emergence, 
eruption, outflow, output, 
secretion, prominent, bulge, 
exposure 

ཕྱིར་ཐོན་དུས་ཚོད། noun checkout 
ཕྱིར་ཐོན་རོྡ་ཕུ། noun outcrop 
ཕྱིར་ཐོན་རླུང༌། noun emission 
ཕྱིར་འཐེན། noun postpone 
ཕྱིར་འཐེན་རླུང་འཁོར། noun 

extractor 
ཕྱིར་སྣང༌། noun show 
ཕྱིར་བསྣར། noun jut, project, 
protrusion 
ཕྱིར་སྤེལ། noun issue 
ཕྱིར་སྤེལ་རླུང་འཕྲིན། noun outgoing 
message 
ཕྱིར་སོད། noun issue 
ཕྱིར་འཕུལ། noun extrude 
ཕྱིར་བབ། noun outflow 
ཕྱིར་བུད། noun knockout 
ཕྱིར་བྱུང་། noun emerge 
ཕྱིར་དབྱུང། noun removal 
ཕྱིར་འབྲེལ། noun referral 
ཕྱིར་ཚོང༌། noun  ནང་འདྲེན། 
export, exportation  
ཕྱིར་ཚོང་ཁྲལ། noun export tax  
ཕྱིར་ཚོང་ཅ་ཆས། noun export 
ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) export 
ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་མི། noun exporter 
ཕྱིར་ཚོང་ནང་འདྲེན་ཁྱད་པར། noun 

balance of trade 
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ཕྱིར་འཛག noun spill, secretion 
ཕྱིར་ལུད། noun outflow, spill 
ཕྱིར་ལོག noun rebound, 
repatriation, retroactive, return, 
backtrack, retrograde 
ཕྱིར་བཤད། noun disclosure 
ཕྱིར་བཤུད། noun removal 
ཕྱིར་བཤོལ། noun retreat, 
omission, prorogation 
ཕྱིར་གསལ། noun transpire 
ཕྱིས་སུ། adv. afterwards 
ཕྱུ་གུ། noun offspring, baby, 
calf, cub 
ཕྱུ་གུ་ཆུང་ཤོས། noun runt 
ཕྱུ་གུ་འཚར་བ། verb (fut., prs., 

pst.) reproduce, breed 
ཕྱུག་སྐྱེས། noun high-born 
ཕྱུག་སྒྱུར། noun enrichment 
ཕྱུག་ཆེན། noun billionaire, 
millionaire, multimillionaire, 
opulent 
ཕྱུག་ཆེནམ།ོ noun millionaires 
ཕྱུག་ཉམས་ཅན། adj. sleek 
ཕྱུག་དབང་སྲིད་གཞུང༌། noun 

plutocracy 
ཕྱུག་བཟོ། noun enrichment, 
enrich 

ཕྱུགཔོ། noun affluent, fat cat, 
loaded, luxuriant, moneyed, 
monied, strong, prosperous, 
rich, wealthy, well-heeled 
ཕྱུགས། noun cattle 
ཕྱུགས་ཁྲལ། noun cattle tax 
ཕྱུགས་རྫི། noun cowboy, herder 
ཕྱུགས་ར། noun pound 
ཕྱུར་སྐམ། noun dry cheese, 
squeeze-dried cheese 
ཕྱུར་གོ། noun dry cheese, 
squeeze-dried cheese 
ཕྱེ། noun  ་མ་པ།  
གསོལ་ཕྱེ། powder, flour  
ཕྱེ་ཁ། noun opening  
ཕྱེ་ཁོག་ཁོ། adj. floury, pulverous, 
powdery 
ཕྱེ་བསྒྲལ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) powder, grind  
ཕྱེ་ལྕགས། noun bottle-opener, 
opener 
ཕྱེ་ཉ། noun minnow  
ཕྱེ་བཏུབ་སྣུམ་འཁོར། noun 

convertible 
ཕྱེ་ཐལ་ཐལ། adj. pulverous, 
powdery 
ཕྱེ་ཐུག noun gruel, mush 
ཕྱེ་འཐག noun pulverization, 
powder, mill, grind 
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ཕྱེ་འཐག་འཐག adj. totally, 
utterly 
ཕྱེ་འཐག་འཐག་ཕམ་པ། verb (fut., 

prs., pst.) crash 
ཕྱེ་འཐག་འཐག་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) crushing 
ཕྱེ་འཐག་མི། noun pulveriser, 
miller 
ཕྱེ་བསྣད་བསྣདཝ། noun dough 
ཕྱེ་བ། verb (fut., prs.) pst. ཕྱེས། 
imp. ཕྱེས། draw, hive, open, 
uncover 
ཕྱེ་སྦྱར་པང་ལེབ། noun hardboard  
ཕྱེ་མ། noun particle, parings, 
fleck, fine, filing, powder, bits, 
pieces 
ཕྱེ་མ་བཏུབ་པ། adj. indivisible, 
irreducible 
ཕྱེ་མ་ཚུགས་པ། adj. indivisible, 
indeterminate, inextricable 
ཕྱེ་མར། noun roasted flour 
mixed with butter for offering 
ཕྱེ་མར་འཐག་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) atomize, atomise 
ཕྱེ་གཟེར། noun corkscrew 
ཕྱེ་ལུང༌། noun tab 
ཕྱེ་ལེབ། noun hardboard  
ཕྱེ་སོབ་སོ། adj. floury 

ཕྱེངམ། noun  ཕྱག་ཕྲེང་། 
rosary, bead 
ཕྱེད། noun half 
ཕྱེད་ཀ། noun  ཧྲིལ་བུམ། semi, 
half, partial 
ཕྱེད་ཀ་ཕྱེད་ཀ། adj. fifty-fifty 
ཕྱེད་ཀྲམ། noun 1 one-hundredth 
part of a Ngultrum (ཏི་རུ་བརྒྱ་དཔྱ་
གཅིག) 2  money (ཏི་རུ།)  
ཕྱེད་ཀྲམ་བླུག་པ། verb (fut., prs.) 

pst. བླུགས། imp. བླུགས། mint 
ཕྱེད་བཀག noun sectional 
ཕྱེད་འགུལ། noun semi-automatic 
ཕྱེད་སྒོར། noun semicircle 
ཕྱེད་ཉལ། noun recline 
ཕྱེད་དག་ཀོ་དག adj. imperfect, 
partial, incomplete 
ཕྱེད་ཕབ། noun half-mast 
ཕྱེད་འཕྱར། noun half-mast 
ཕྱེད་བཙུམ། noun squint 
ཕྱེད་ཚོ་ཀོ་ཚོ། adj. half-cooked 
ཕྱེད་མཚམས། noun middle part 
ཕྱེད་མཚམས་ངལ་གསོ། noun half 
term 
ཕྱེད་ཡོལ། noun post-peak period, 
afternoon 
ཕྱེད་ཡོལ་་དམོ། noun matinee 
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ཕྱེད་ཡོལ་བདེ་ལེགས། excl. 

good afternoon 
ཕྱེད་རལ། noun hunk  
ཕྱེད་ལོང༌། noun purblind 
ཕྱེད ་གསལ། noun translucent 
ཕྱེན། noun flatus, fart 
ཕྱེམ་་ལ། noun butterfly 
ཕྱེམ་ལ། noun butterfly 
ཕྱེམ་ལ་འབུཔ། noun caterpillar 
ཕྱེམ་ལ་ཚང་འབུཔ། noun chrysalis 
ཕྱེས་ཕྱེསཝ། adj. open  
ཕྱོགས། noun cardinal point, 
direction, elevation, face, 
facet, front, side, part, pole, 
way, zone, aspect 
ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ། adv. hither and 
thither, round  
ཕྱོགས་ཀུན་ལུ། adv. hither and 
thither, round 
ཕྱོགས་ཁྱབ་ཤིང༌། noun banyan 
ཕྱོགས་འཁོར། noun compass 
ཕྱོགས་འགལ། noun friction 
ཕྱོགས་འགྱུར། noun deflection 
ཕྱོགས་འགྱོ། noun make for 
ཕྱགོས་སྒྱུར། noun diversion 
ཕྱོགས་སྒྲིག noun compilation 
ཕྱོགས་སྒྲིག་པ། noun compiler 

ཕྱོགས་སྒྲིག་འབད་མི། noun 

compiler 
ཕྱོགས་གཅིག noun unilateral, 
one-way, one-sided, lateral 
ཕྱོགས་གཅིག་གློག་རྒྱུན། noun 

direct current 
ཕྱོགས་གཅིག་གཡོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) lurch  
ཕྱོགས་གཅིག་ལས། adv. point of 
view, side 
ཕྱོགས་གཅིག་ལས་གཅིག་ཚུན། adv. 

across 
ཕྱོགས་གཅིག་ཤུགས་བཏོན། noun 

channel 
ཕྱོགས་གཉིས་ཆ་མཚུངས། noun vice 
versa 
ཕྱོགས་གཉིས་མཉམ་པ། adj. 

isosceles 
ཕྱོགས་གཉིས་མཐུན་པ། adj. 

isosceles 
ཕྱོགས་གཉིས་འཛིན། noun 

ambivalence 
ཕྱོགས་གཉིས་རེག་པ། verb (fut., 

prs., pst.) straddle 
ཕྱོགས་རྟགས། noun cardinal point 
ཕྱོགས་་་འཁོར་ལོ། noun compass 
ཕྱོགས་སྟོན། noun direct 
ཕྱོགས་སྟོན་འཁོར་ལ།ོ noun  

ཕྱོགས་འཁོར། compass 
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ཕྱོགས་སྟོན་བ་རིམ། noun guidance 
ཕྱོགས་སྟོན་མེ། noun indicator  
ཕྱོགས་མཐུན། noun mutuality 
ཕྱོགས་མཐུན་ཐོག adv. mutually 
ཕྱོགས་སྡེབ། noun cluster 
ཕྱོགས་བསྡུས། noun consolidated 
ཕྱོགས་བསྡུས་དཔེ་དེབ། noun 

omnibus  
ཕྱོགས་བསྡུས་མ་དངུལ། noun 

consolidated fund 
ཕྱོགས་བསོམས། noun collective, 
together 
ཕྱོགས་སྣ་མང༌། adj. multilateral 
ཕྱོགས་སྣང་གཉིས་འཛིན། noun 

ambivalent 
ཕྱོགས་དཔོན། noun house captain  
ཕྱོགས་ཕྲན། noun faction 
ཕྱོགས་མེ། noun indicator  
ཕྱོགས་ཚོད། noun approximation 
ཕྱོགས་ཚོད་དཔག་པ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. དཔགས། 
approximate 
ཕྱོགས་མཚམས། noun direction 
ཕྱོགས་མཚུངས། noun muchness, 
analogy, similar, alike 
ཕྱོགས་འཛིན་་་བ། noun bigot 
ཕྱོགས་ཞེན། noun bias, 
allegiance, prejudice, nepotism 

ཕྱོགས་ཞེན་ཅན། adj. biased 
ཕྱོགས་ཞེན་ཆུང་བ། adj. moderate 
ཕྱོགས་ཞེན་སྤང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. སྤངས། non-aligned  
ཕྱོགས་བཞི་ཅན། adj. quadrangular 
ཕྱོགས་བཞི་མ། noun quadrilateral 
ཕྱོགས་ཟུང་མཉམ་འབྲེལ། noun 

bilateral cooperation 
ཕྱོགས་གཟུང་མི། noun partisan, 
nepotist 
ཕྱོགས་བཟུང༌། noun partiality, 
nepotism, allegiance, favour, 
prejudiced, discrimination 
ཕྱོགས་བཟུང་བཀག་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) neutralize  
ཕྱོགས་བཟུང་མེད་པ། adj. non-
aligned, non-sectarian, 
moderate 
ཕྱོགས་བཟུང་མེད་མི། noun 

neutralist  
ཕྱོགས་གཡོ། noun biased, loaded 
ཕྱོགས་རིས། noun bias, 
discrimination, favouritism, 
nepotism, prejudice, unfair, 
partiality, differentiate 
ཕྱོགས་རིས་ཅན། adj. biased, 
prejudiced, partial 
ཕྱོགས་རིས་འབད་མི། noun nepotist  
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ཕྱོགས་རིས་མེད་པ། adj. detached, 
impartiality, fair, impartial, 
disinterested, neutrally, 
unbiased 
ཕྱོགས་སུ་མ་ལྷུང་བ། adj. 

impartiality, even-handed, 
neutral 
ཕྱོགས་གསུམ། noun trilateral, 
tripartite 
ཕྱོགས་གསུམ་ཅན། adj. trilateral 
ཕྱོགས་གསུམ་ཆུ་གླིང༌། noun 

peninsula 
ཕྱོགས་ལྷུང་། noun biased, bias, 
nepotism, prejudice, partiality 
ཕྱོགས་ལྷུང་ཅན། adj. partial 
ཕྱོགས་ལྷུང་མེད་པ། adj. detached, 
disinterest, fair, non-aligned, 
unprejudiced, non-partisan 
ཕྱོགས་ལྷུང་རིང་ལུགས། noun 

extremism 
ཕྱོགས་ལྷུང་རིང་ལུགས་པ། noun 

extremity 
ཕྱྲྭ། noun 1 luck, positive force 
(གཡང་།) 2  divination, sign 
(རྟགས་མཚན།)  
ཕྱྲྭ་དང་ཧུ། noun war cry 
ཕྲ། noun  སོམ། རགས། 
micro, small, tiny 
ཕྲ་སྐུད་བམ་ཆག noun plume 

ཕྲ་རྒྱན། noun cameo, stud 
ཕྲ་མཐངོ་འཕྲུལ་ཆས། noun 

microscope 
ཕྲ་མཐངོ་ཤེལ། noun microscope 
ཕྲ་མཐངོ་ཤེལ་ལེབ། noun slide 
ཕྲ་དོན། noun detail 
ཕྲ་རྡུལ། noun atom, molecule, 
nuclear particles 
ཕྲ་བ། adj. infinitesimal, little, 
minute, slim 
ཕྲ་འབུཔ། noun bug, microbe, 
micro-organism, bacteria 
ཕྲ་འབུཔ་མཁས་མཆོག noun 

microbiologist 
ཕྲ་འབུཔ་ནད་གཞི། noun virus 
ཕྲ་འབུཔ་རིག་པ། noun 

microbiology 
ཕྲ་མ། noun slander, slur, 
malign, smear 
ཕྲ་མོ། noun diminutive 
ཕྲ་སན། noun homeopathy  
ཕྲ་ཚོམ། noun stud 
ཕྲ་ཞིང་ཕྲ་བ། adj. nicety, subtle, 
detailed 
ཕྲ་ཞིབ། noun minute 
ཕྲ་གཟུགས། noun micro, 
microscopic 
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ཕྲ་གཟུགས་བརྙན་ཤོག noun 

microfilm 
ཕྲ་གཟུགས་མཐངོ་ཤེལ། noun 

microscope 
ཕྲ་གཟུགས་གནམ་གྲུ། noun 

microlight 
ཕྲ་རབ། noun infinitesimal, 
micro 
ཕྲ་རབ་གློག་ཆས། noun 

microelectronics 
ཕྲ་རབ་ནད་འབུཔ། noun virus 
ཕྲ་རབ་རས་སྦྱོར་རིག་པ། noun 

microchemistry 
ཕྲ་རབ་རིང་ཚད། noun micrometer, 
micron 
ཕྲ་རབ་སྲོག་ཆགས། noun micro-
organism 
ཕྲ་རིང༌། noun strip 
ཕྲ་རུག noun chip 
ཕྲ་ཤབ། noun microchip 
ཕྲ་སྲིན། noun germ 
ཕྲག་དོག noun jealousy, envy, 
grudge 
ཕྲག་དོག་ཅན། adj. jealous, 
envious 
ཕྲག་རུས། noun collarbone 
ཕྲང་སྐྱོད། noun beeline 
ཕྲང་གློག noun direct current 

ཕྲང་སྒྲིག noun align, straighten 
ཕྲང་བཅོ། noun alignment 
ཕྲང་ཏང་ཏ། adj.  གཡོ་གཡོཝ། 
forthright, forward, frank, 
honest, naïve, open, 
outspoken, scrupulous, sincere, 
straight, upfront, upright  
ཕྲང་ཏམོ། noun outspoken, 
straight forward 
ཕྲང་ཐིག་ཅན། adj. rectilinear 
ཕྲང་དྲགས། adj. ingenuous 
ཕྲང་ཕྲང༌། adv. direct, non-stop, 
outright, smack, squarely, right 
ཕྲང་ཕྲང་བ་་བ། verb (fut. pst., 

imp.) prs. ་། gaze 
ཕྲང་ཕྲང་ར། adv. due, outright 
ཕྲང་ཕྲངམ། adj. square deal, 
straight, plain 
ཕྲང་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) straighten, right, upright, 
direct, honest  
ཕྲང་ལམ། noun  སྐོར་ལམ། fast 
track, short cut, stretch 
ཕྲང་བཤད། noun bare 
ཕྲངམ། adj. forthright, honest 
ཕྲངམ་ཕྲང་ས། adv. direct, overt, 
ingenuous, brutal 
ཕྲད། noun connective word, 
particle 
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ཕྲན། noun oneself 
ཕྲན་བུ། noun glimmer, jot, 
meagre, paucity, gleam, micro 
ཕྲན་ཙམ། adj. nominal  
ཕྲལ་ར། adv. soon 
ཕྲིན་ལས། noun deed, action, 
activity, karma 
ཕྲུག noun offspring, baby 
ཕྲེང་བ། noun  ཕྱག་ཕྲེང་། bead, 
garland, string, rosary 
ཕྲེང་བ་་གཙུག་རྒྱན། noun coronal 
ཕྲེང་ཤལ། noun garland 
འཕགས་པ། noun sublime, 
exalted, noble, superior 
འཕགས་ཡུལ། noun India  
འཕང༌། noun spindle, drop 
spindle (ཡོག་ཤིང་།) verb (fut., 

prs., imp.) pst. འཕངས། shoot, 
throw (བཀོ་བ།) 
འཕང་འཁོར། noun spinning 
wheel 
འཕང་ལྕགས། noun discus  
འཕང་ལྕགས་རྩེདམ།ོ noun discus  
འཕང་སྟེགས། noun jack  
འཕང་འཕྲུལ། noun catapult 
འཕང་མི། noun thrower 
འཕང་རིལ། noun acrobatics  
འཕན། noun flag 

འཕར་སྐྱོད། noun glide 
འཕར་འགུལ། noun pulsation 
འཕར་སྒྲ། noun pulse 
འཕར་ལྕགས། noun spring 
འཕར་ལྕགས་མཆོང་གདན། noun 

trampoline 
འཕར་ལྕགས་གཙོ་བ།ོ noun 

mainspring 
འཕར་མཆོང༌། noun bound, leap, 
skip, spring, pounce, ricochet 
འཕར་མཆོང་རྐྱབ་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) bounce, leap 
འཕར་བ། verb (fut., prs., pst.) 

escalate, explode, inflate, leap, 
mount, multiply, soar, swell, 
pulsate, pulse, bounce, 
increase, rise, expand, bulge, 
accrue, balloon (འཕེལ་བ།) noun 
1 Asiatic wild dog (ཁྱི་འདྲ་་
སེམས་ཅན།) 2  wolf, aard-wolf 
(ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཁྱི་འདྲ་་སེམས་ཅན།) 
འཕར་་། noun pulse 
འཕར་གཟུགས་སོྟན་འཕྲུལ། noun 

overhead projector (OHP), 
projector 
འཕར་རིལ། noun bouncer, 
cartwheel 
འཕརཝ་ཕ།ོ noun dog 



འཕུ་བཏབ་དབུགས་ལེན། 588 འཕུལ་འཐེན་འཕྲུལ་ཆས། 

 588  

འཕུ་བཏབ་དབུགས་ལེན། noun kiss 
of life 
འཕུ་མདའ། noun pump 
འཕུ་ནི་་སྙན་ཆ། noun wind 
instrument 
འཕུ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) blow, pump, inflate 
འཕུར། verb (fut., prs., pst., imp.) 

 ཆགས། 1 fly, overfly, soar, 
tame, tamp, wing, airborne, 
lift-off (ལྡིང་།) 2  massage, rub 
(མཉེ་བ།) 
འཕུར་སྐྱོད། noun flight, flying 
འཕུར་སྐྱོད་འཁོར་ལོ། noun flywheel 
འཕུར་སྐྱོད་དྲུང་འཚོ། noun flying 
doctor 
འཕུར་གྲུ། noun jet ski  
འཕུར་འགྲུལ། noun flight, flying 
འཕུར་འགྲུལ་རིག་པ། noun 

aerodynamics 
འཕུར་ཉ། noun flying fish 
འཕུར་མཉེད། noun massage, rub 
འཕུར་སྟེགས། noun launch pad  
འཕུར་མདའ། noun projectile, 
missile 
འཕུར་མདའ་གཏང་སྟེགས། noun 

launch pad  
འཕུར་ལྡིང༌། noun lift-off  

འཕུར་མ་ཚུགས་པ། adj. flightless, 
fledged 
འཕུར་མི། noun flyer, flying 
འཕུར་མིན་གནམ་ཁོངས། noun no-
fly zone  
འཕུར་ཚུགས་བྱི་ཅུང༌། noun 

fledgling, fledgeling 
འཕུར་ཚུགས་མི། noun flying 
འཕུར་ལམ། noun flight path 
འཕུར་ཤུགས། noun torque, lift-
off 
འཕུལ། verb (fut., prs., pst., 

imp.)  འཐེན། blow, buffet, 
jostle, push, poke, wheel, dig, 
jog, shove, dribble 
འཕུལ་བཀོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.)  ལྷོག་བཀོ 
catapult 
འཕུལ་ཁྲི། noun pushchair 
འཕུལ་འཁོར། noun trolley, 
propeller 
འཕུལ་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) jostle  
འཕུལ་རྒྱུག noun putter 
འཕུལ་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། release, tip, 
push, shove 
འཕུལ་འཐེན་འཕྲུལ་ཆས། noun 

windlass, winch 
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འཕུལ་བདའ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) drive, hustle, jostle, 
shove, dribble 
འཕུལ་འདེད། noun impulse, push, 
drive 
འཕུལ་རྡེག noun putt 
འཕུལ་འཕྲུལ། noun propeller 
འཕུལ་བྱེད། noun propulsive 
འཕུལ་ཤུགས། noun impetus, 
thrust, propulsion 
འཕུལ་ཤུགས་ཅན། adj. propulsive 
འཕེན་རིལ། noun bowl 
འཕེལ་རྐྱེན། noun hothouse  
འཕེལ་སྐྱེད། noun proliferation, 
augmentation, growth, 
progress, multiplication, 
fecund, increase 
འཕེལ་སྐྱེད་ཅན། adj. fertile, 
prolific 
འཕེལ་འགྱུར། noun evolution 
འཕེལ་འགྲིབ། noun fluctuation 
འཕེལ་རྒྱས། noun increasing, 
enhance 
འཕེལ་གདུང༌། noun relic 
འཕེལ་ནུས་ཅན། adj. dynamic 
འཕེལ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.)  འགྲིབ། augment, 
balloon, build, expand, grow, 
heighten, intensify, mount, 

swell, propagate, percolate, 
wax, momentum, swell, 
progress, increase, rise 
འཕེལ་མི་བཅུག་པ། adj. retard 
འཕེལ་རབས། noun milestone 
འཕེལ་རིམ། noun phase 
འཕེལ་ཤུགས། noun momentum 
འཕོ། verb (fut., prs., pst.) 

transfer, change, transmit  
འཕོ་སྐྱོད། noun transit 
འཕོ་འགྱུར། noun  འགྱུར་བ། 
change, transference, 
changing, variation 
འཕོ་འགྱུར་ཅན། adj. changeable, 
unstable 
འཕོ་འགྱུར་དྲག་པོ། noun 

convulsion 
འཕོ་འགྱུར་མེད་པ། adj. hard core, 
unswerving, unwavering  
འཕོ་འགྱུར་ཚབས་ཆེན། noun 

convulsion 
འཕོ་གནས། noun terminal 
འཕོ་བ། noun transference of 
consciousness 
འཕོ་སོར། noun transition, 
transmission 
འཕྱ། verb (fut., prs., pst.) 

ridicule, insult, scoff 
འཕྱ་དགོད། noun snigger 
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འཕྱ་སོད། noun mockery 
འཕྱག verb (fut., prs., imp.) pst. 

འཕྱགས། brush, clean, scour, 
scratch, sponge, sweep, wipe  
འཕྱག་སྒྲོ། noun wiper 
འཕྱག་ཆས། noun scourer 
འཕྱག་བདའ་བ། verb (fut., prs., 

pst.)  འཕྱག་འབག drive, 
erode, sweep, remove, leach, 
wipe 
འཕྱག་འཕྲུལ། noun vacuum 
cleaner 
འཕྱག་མ་ཚུགས་པ། adj. ingrained 
འཕྱག་མི། noun remover 
འཕྱག་རས། noun dishcloth, 
duster, tea towel 
འཕྱག་ཤིང༌། noun wiper 
འཕྱག་ཤོག noun toilet paper 
འཕྱར། verb (fut., prs., imp.) pst. 

ཕྱར། 1 erect, fly, hoist, put up, 
brandish (ལྷོང་བ།) 2  yawn 
(ཧ་།) 3  winnow (རླུང་ཁར་གཡབ་
པ།) 
འཕྱར་ཁ། noun  སད་ར། 
backbiting 
འཕྱར་ཁ་གཏང་མི། noun backbiter 
འཕྱར་དར། noun banner 
འཕྱི། verb (fut., prs.) pst. འཕྱིས། 
1 alleviate, deduct, slice, 

retrench, reduce (ཉུང་སུ་བཟོ་བ།) 
2  tardy, delay, late, belated 
(དུས་འགྱང་བ།) 
འཕྱི་བཅུག་པ། verb delay 
འཕྱི་མི། noun latecomer  
འཕྱི་ཤོག noun toilet paper 
འཕྱི་སུ་ཅིག adv. late  
འཕྱིས་འཕྱིསཝ། noun 1 omission 
(བཏོན་པ།) 2  slow (ཡུན་འགྱངས་
པ།) 
འཕྱེལ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) accrue, propagate, 
multiply, increase, rampant 
འཕྱོག verb (fut., prs., pst., imp.) 

attract, deprive, twitch, usurp, 
wrest, tackle, snatch, seize, 
rob, grasp, rapacious, shanghai 
འཕྱོག་ཆས། noun plunder 
འཕྱོག་ཐབས། noun tackle 
འཕྱོག་མི། noun tackler 
འཕྲལ། noun recent, current, 
immediate, present, interim, 
spasmodic, temporary, 
provisional, pronto 
འཕྲལ་རྐྱེན། noun sudden mishap 
འཕྲལ་སྐབས། noun  སྐབས་ཅིག 
གནས་སྐབས་ཅིག འཕྲལ་ཁམས། 
topical, these days, nowadays 
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འཕྲལ་ཁམས། prep.  སྐབས་ཅིག 
གནས་སྐབས་ཅིག འཕྲལ་སྐབས། 
near  
འཕྲལ་མཁོ། noun urgent, 
ephemeral, exigency 
འཕྲལ་མཁོའི་དཔྱད་ཡིག noun 

urgent bill 
འཕྲལ་མཁོའི་སན་བཅོས། noun first 
aid 
འཕྲལ་གྱི་བཅོ་ཁ། noun fix 
འཕྲལ་གྱི་གནས་སྟངས། noun the 
status quo 
འཕྲལ་མགྱོགས། adj.  འཕྲལ་
མྱུར། immediate, soon 
འཕྲལ་དོན། noun stopgap 
འཕྲལ་གནས། noun short-stay 
འཕྲལ་སོད་ཟ་ཁང༌། noun café, fast 
food restaurant, canteen 
འཕྲལ་ཕུགས། noun  འཕྲལ་ཡུན། 
current and future, now and 
later 
འཕྲལ་འཕར། noun bulge 
འཕྲལ་འཕྲལ། adv.  ལོག་ཅི་ལོག་
ཅི། sometimes, continual, 
often, frequently, occasional 
འཕྲལ་འཕྲལ་ར། adv. continually, 
frequently, occasionally 

འཕྲལ་བྱུང་། noun frequent, 
offing, imminent, ad hoc, 
spasmodic 
འཕྲལ་མྱུར། adj.  འཕྲལ་
མགྱོགས། immediate, soon 
འཕྲལ་དམག noun irregular 
འཕྲལ་འཚུབ། noun spasm 
འཕྲལ་ཞེན། noun fad 
འཕྲལ་འོང་། noun upcoming 
འཕྲལ་ར། adv. near, at the 
earliest, soon 
འཕྲལ་ལཱ། noun stopgap 
འཕྲལ་སེལ་སན་སྒྲོམ། noun first aid 
box 
འཕྲལ་སེལ་སན་བཅོས། noun first 
aid 
འཕྲི་སྣོན། noun amendment 
འཕྲི་སྣོན་དཔྱད་ཡིག noun 

amendment bill  
འཕྲི་བ། noun retrenchment, 
subtraction 
འཕྲིན། noun verbal message 
འཕྲིན་སྟེགས། noun cradle 
འཕྲིན་དོན་ཁྱབ་སྤེལ། noun 

campaign 
འཕྲིན་སྤེལ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) relay 
འཕྲིན་འཛིན། noun voicemail 
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འཕྲིན་ཡིག noun epistle, 
message, letter, written 
message 
འཕྲུལ། noun machine, engine 
འཕྲུལ་བཀག noun stall 
འཕྲུལ་སྐད། noun whine 
འཕྲུལ་སྐར། noun satellite 
འཕྲུལ་སྐར་དཀྱིལ་གཞངོ་། noun 

satellite dish 
འཕྲུལ་སྐར་བརྒྱུད་འབྲེལ། noun 

satellite communication 
འཕྲུལ་སྐར་ལྟེ་གནས། noun satellite 
station 
འཕྲུལ་སྐར་འབྲེལ་གནས། noun 

satellite station 
འཕྲུལ་སྐོར། noun coquetry, wiles 
འཕྲུལ་སྐོར ་ཅན། adj. chameleon, 
operator, wily, cunning, 
shrewd, sly, creep, coquette 
འཕྲུལ་སྐོར་ཤིག་ཤི། adj. coquettish 
འཕྲུལ་སྐོརམ།ོ noun temptress  
འཕྲུལ་སྐྱོན་ཆུང་ཀུ། noun technical 
hitch 
འཕྲུལ་ཁང༌། noun factory, mill, 
plant 
འཕྲུལ་ཁང་ཆེ་བ། noun heavy 
industry  
འཕྲུལ་ཁང་སོམ། noun heavy 
industry  

འཕྲུལ་འཁོར། noun engine, motor 
འཕྲུལ་འཁོར་ཨམ། noun engine 
འཕྲུལ་གྱི་ལག་ཆས། noun machine 
tool 
འཕྲུལ་གྲུ། noun launch, cruiser 
འཕྲུལ་གླང་། noun bulldozer, 
tractor, power tiller 
འཕྲུལ་གླུ། noun stereo 
འཕྲུལ་སྒྱུར། noun mechanization  
འཕྲུལ་ཆས། noun apparatus, 
appliance, set, technology, 
plant, machinery, devices, 
technical equipment, machine 
འཕྲུལ་ཆས་བཅོ་མི། noun 

machinist, mechanic 
འཕྲུལ་ཆས་གཏང་བ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. བཏང་། operate 
འཕྲུལ་ཆས་གཏང་མི། noun operator 
འཕྲུལ་ཆས་ལྡེ་སྒྲོམ། noun controls 
འཕྲུལ་ཆས་བཟོ་མི། noun machinist 
འཕྲུལ་ཆས་ཡན་ལག noun 

mechanism 
འཕྲུལ་ཆས་གཡོག་བཙུགས། noun 

operation 
འཕྲུལ་ཆས་རིག་པ། noun 

mechanics 
འཕྲུལ་ཆས་ལག་ལེན། noun 

automation, technical 



ཕ 

འཕྲུལ་ཆས་ལག་ལེན་པ། 593 འཕྲུལ་ཤུགས་འཇལ་ཚད། 
 

 593  

འཕྲུལ་ཆས་ལག་ལེན་པ། noun 

machinist, operator, technician 
འཕྲུལ་གཏང་། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། drive 
འཕྲུལ་རྟ། noun button, control 
འཕྲུལ་རྟ་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། trip 
འཕྲུལ་་ོ། noun battery, cell 
འཕྲུལ་་ོ་བསྐྱར་གསོ། noun 

recharge 
འཕྲུལ་་ོ་གསོ་ཆས། noun battery 
charger 
འཕྲུལ་བརྟེན་ཞིང་ལས། noun 

mechanized farming 
འཕྲུལ་ཐགས། noun loom  
འཕྲུལ་ཐིག noun trace 
འཕྲུལ་ཐོགས། noun stall 
འཕྲུལ་འཐག noun mill 
འཕྲུལ་ལྡེ་ཨེབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) trip 
འཕྲུལ་དཔོན། noun engineer 
འཕྲུལ་སོད། noun automation, 
operation 
འཕྲུལ་མི། noun automaton, robot 
འཕྲུལ་མེ། noun torch, flashing 
འཕྲུལ་མེད་གནམ་གྲུ། noun glider 
འཕྲུལ་མེ་་་ོ། noun cell, battery 

འཕྲུལ་ཚེམ། noun sewing 
machine 
འཕྲུལ་ཚོང༌། noun slot machine 
འཕྲུལ་འཛིན་་་བ་ཅན། adj. 

mechanistic 
འཕྲུལ་བཟོ་མཐོ་རིམ་སབོ་གྲྭ། noun 

polytechnic 
འཕྲུལ་བཟོ་རིག་པ། noun 

mechanics 
འཕྲུལ་བཟོ་ཤེས་ཡོན་སོབ་གྲྭ། noun 

poly 
འཕྲུལ་བཟཔོ། noun mechanic, 
technician 
འཕྲུལ་རིག noun technology, 
mechanic, technical, electronic 
འཕྲུལ་རིག་མཁས་མཆོག noun 

technologist 
འཕྲུལ་རིགཔ། noun technician 
འཕྲུལ་ལས། noun engineering 
འཕྲུལ་ལས་ཆུང་བ། noun small-
scale industry 
འཕྲུལ་ལས་ཚན་རིག noun 

mechanic, mechanics 
འཕྲུལ་ལས་ལས་སྡེ། noun 

industrial sector 
འཕྲུལ་ལས་ས་ཁོངས། noun 

industrial area 
འཕྲུལ་ཤུགས་འཇལ་ཚད། noun 

horsepower  
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འཕྲུལ་ཤུགས་སྙོམ་སྒྲིག noun tune 
འཕྲུལ་ཤུགས་མི་གཟུགས། noun 

bionic 
འཕྲུལ་ཤུབས། noun sleeve 
འཕྲུལ་སོ། noun jaws  
འཕྲུལ་ཨམ། noun engine, motor 
འཕྲེད་རྟེན། noun cantilever 
འཕྲེད་གདང་། noun cantilever 
འཕྲེད་ལམ། noun crossing 
འཕྲོ་སྐྱོང༌། noun resume 
འཕྲོ་བརྐྱང་། adv. continue, 
pursue, carry on  
འཕྲོ་རྒྱུན། noun continuation 
འཕྲོ་གཅད། noun discontinuity 
འཕྲོ་མཐུད། noun connection, 
continuance, continuity, 
follow-up, sequel, pursuit, 
resumption 
འཕྲོ་མཐུད་དེ་ར། adv. away 
འཕྲོ་མཐུད་གནས་པ། adj. remain, 
persist 
འཕྲོ་མཐུད་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) connect, continue, go on, 
keep up, stretch, proceed, 
prosecute, pursue, resume, 
keep 
འཕྲོ་མཐུདཔ་མཐུད་ས། adv. 

continuous, unrelenting 
འཕྲོ་རིམ། noun instalment 

འཕྲོ་བརླག noun drain, wastage, 
waste, misuse, lose 
འཕྲོ་བརླག་གཏང་བ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. བཏང་། blow, 
butchery, fritter, squander, 
waste, misuse 
འཕྲོ་བརླག་གཏང་མི། noun waster 
འཕྲོ་བརླག་མེད་པ། adj. expeditious 
འཕྲོག་བཅོམ། noun banditry, 
mugging, pillage, plunder, 
raid, robbery, rob, sack 
འཕྲོག་བཅོམ་དངོས་པ།ོ noun loot  
འཕྲོག་བཅོམ་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) commandeer, 
loot, mug, sack, shanghai, 
plunder, ransack, rob, pillage 
འཕྲོག་བཅོམ་འབད་མི། noun looter, 
mugger 
འཕྲོག་ཆས། noun plunder, loot, 
spoil 
འཕྲོག་ནོར། noun loot, spoil, 
plunder  
འཕྲོད། verb (fut., prs., pst.) 

1 suit, fit, appropriate (མཐུན་པ།) 
2  receive (ཐོབ་པ།) 
འཕྲོད་ཁམས། noun condition 
འཕྲོད་བསྟེན། noun health care  
འཕྲོད་བསྟེན་ལྟེ་བ། noun health 
centre 
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འཕྲོད་བསྟེན་ལྡན་པ། adj. 

salubrious 
འཕྲོད་བསྟེན་མེད་པ། adj. insanitary 
འཕྲོད་བསྟེན་ཚོགས་ཕྲན། noun 

health club  
འཕྲོད་བསྟེན་གསོ་ཁང༌། noun 

sanatorium 

འཕྲོད་ལྡན་བཞེས་སྒོ། noun 

wholefood 
འཕྲོད་སྦྱོར་ལྡན་པ། adj. wholesome 
འཕྲོད་སྦྱོར་མེད་པ། adj. 

unfavourable 
འཕྲོད་ཟས། noun health food  
འཕྲོས། verb (fut., prs., pst.) 

glow, shine, emanate  
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༼བ༽ 
བ། noun 1 the 15 th letter of the 
dzongkha alphabet (གསལ་བྱེད།) 
2  cow (ནོར།)  གསོལ་བམོ། 
བ་ཀུ། noun fig 
བ་ཀུ་་འབྲས་བུ། noun fig 
བ་ཁ། noun cocoon 
བ་ཁ་་འབུཔ། noun silkworm 
བ་ཁྱིམ། noun cowshed, byre 
བ་གླང༌། noun cow and ox 
བ་ཐག noun cobweb 
བ་ཐམ། noun heifer  
བ་དན། noun ensign with three 
silk stripes 
བ་དམ། noun peanut, groundnut 
བ་དམ་སྐྱོ་མ། noun peanut butter 
བ་དམ་མར། noun peanut butter 
བ་ནོར་གསོ་སྐྱོང༌། noun 

dairy farming 
བ་ནོར་གསོ་ཁང༌། noun dairy farm 
བ་སྤུ། noun hair, fuzz, fluff, 
down, body hair 
བ་སྤུ་ཅན། adj. fuzzy 
བ་སྤུ་ཟིང་ཟི། adj. creepy, eerie 
བ་སྤུ་ལོང་བ། verb (fut., prs.) pst. 

ལོངས། imp. ལོངས། bristle 

བ་སྤུ་་བུ་ག noun pore 
བ་བླ། noun yellow paint powder 
བ་མར། noun butter 
བ་མེན། noun mithun 
བ་མོ། noun rime, hoar frost, 
frost 
བ་མོ་གིས་བཤུར་བཤུརཝ། adj. 

frostbitten 
བ་མོ་ཆགས་ཆགསཔ། adj. frosted, 
frosty 
བ་ཚྭ། noun salt 
བ་ཚྭ་ཅན། adj. briny, salty, saline 
བ་རྫིཔ། noun cattle herder, 
herder, cowboy 
བ་ཟམ། noun cantilever bridge, 
wooden bridge 
བ་རུ། noun Terminalia bellirica 
(Gaertn.) Roxb 
བ་ལུ། noun Rhododendron 
primulaeflorum Bur. et Franch 
བ་ཤིང༌། noun spruce 
བ་ཤེལ། noun frosted 
བ་བཤུར། noun frostbitten 
བ་སོ། noun ivory, elephant tusk 
བ་སོའི་ཅ་ལ། noun ivory  
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བ་གསོཔ། noun dairyman 
བ་གསོམོ། noun dairymaid 
བག་ཅ། noun echo, 
reverberation 
བག་ཅ་བསྐྱར་ལོག noun re-echo 
བག་ཆགས། noun wrench, 
propensity, imprint 
བག་ཆགས་བཞག་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) well done 
བག་ཆགས་ལུས་པ། verb (fut., prs., 

pst.) imprint 
བག་ཉལ། noun dormant, latency  
བག་ཐུག noun porridge  
བག་ལྡན། noun prudence 
བག་ཕེབས། noun relaxed, 
leisure, ease, tranquillity, 
comfort, cosiness, sangfroid 
བག་ཕེབས་ཅན། adj. sedate 
བག་ཕེབས་ཏོག་ཏོ། adj.  དད་ཏོང་
ཏོ། བག་ཕེབས་ཏོག་ཏོ། tranquil, 
cosy, comfortable, calm, 
peaceful 
བག་ཕེབས་ཧེང༌། adj. tranquillity 
བག་བག noun bike, motorcycle 
བག་བག་འཁོར་ལོ་གཉིས་མ། noun 

motor bike, motorcycle 
བག་བག་རྒྱབ་སྒ། noun pillion 
བག་བག་གཏང་མི། noun 

motorcyclist 

བག་བག་རྩེད་སྟོན། noun 

motorcycling 
བག་མ། noun bride, bridal 
བག་མེད། adj. careless, dirty, 
immodest, immoral, indecent, 
obscene, reckless, indiscreet 
བག་མེད་ངང་ཚུལ། noun 

recklessness 
བག་མེད་འཆལ་སོད་ཅན། noun 

immodest 
བག་མེད་པ། adj. indefensible, 
negligent, immoral 
བག་མེད་བ་སོད། noun impudent 
conduct, immodest behaviour 
བག་མེད་ལོངས་སོད། noun 

extravagance 
བག་ཞེན་མཐུག་པ།ོ adj. jingoism  
བག་ཟོན། noun  དོགས་ཟོན། 
caution, prudence, wariness 
བག་ཟོན་ཅན། adj. careful, 
cautious, squeamish, wary, 
watchful 
བག་ཟོན་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) beware, watch 
བག་ཡངས་མེད་པ། adj. stilted 
བག་ཡོད། adj. decency, prudent, 
discreet 
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བག་གཡེང། noun complacency, 
negligence, inattention, 
distracted 
བག་གཡེང་ཅན། adj. negligent, 
complacent  
བག་གཡོགཔ། noun best man, 
groomsman 
བག་གཡོགམོ། noun bridesmaid, 
maid of honour 
བག་ལེབ། noun pancake, pastry 
བག་ལོྷད། adj. relaxation, restful, 
complacent 
བག་ལོྷད་ཅན། adj. complacent, 
serene 
བང་སྐད། noun bellow 
བང་ཁྲི། noun stand, rack 
བང་འགྲན། noun marathon, 
racing 
བང་འགྲན་སྣུམ་འཁོར། noun racing 
car 
བང་འགྲན་པ། noun racer 
བང་འགྲོས། noun lope  
བང་རྒྱུག noun sprint, run, race 
བང་རྒྱུག་འགྲན་བསྡུར། noun 

marathon, race 
བང་རྒྱུག་རྟ། noun racehorse 
བང་རྒྱུག་སྣུམ་འཁོར། noun racing 
car 
བང་རྒྱུག་མི། noun sprinter, runner 

བང་རྒྱུག་ལམ་ཐིག noun racetrack 
བང་སྒྲོམ། noun wardrobe, 
cupboard, closet, cabinet, 
showcase 
བང་རྔ། noun drum 
བང་ཅན། noun upstart, 
dictatorial, domineering 
person, bully 
བང་ཅན་རྒྱལ་པོ། noun despot 
བང་ཅུང་། noun  བཞེས་བང་། 
cane basket 
བང་ཆས། noun belongings 
བང་ཆེ། adj. domineering 
བང་ཆེན། noun 1 messenger (ཡིག་
སྐྱེལ་པ།) 2  domineering, 
despotic, page, herald (དབང་
ཅན།) 
བང་བཏབ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) reserve, claim  
བང་བཏབ་མ་དངུལ། noun reserve 
fund 
བང་སྟེགས། noun dresser, rack 
བང་སྟེགས་འཁོར་ལོ་ཅནམ། noun 

trolley 
བང་མེད་མི། noun lapdog  
བང་བཙོང༌། noun bullying, bully, 
force, tyrannize, arbitrary, 
domineering 
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བང་བཙོང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཙོངས། hustle, force, 
bully, impose, predatory, 
shanghai, repress 
བང་བཙོང་མི། noun bully boy, 
bully 
བང་བཙོངས་བཙོངསམ། adj. forced 
བང་མཛོད། noun repository, 
treasure, properties, stores 
བང་རིམ། noun tier, stratum, 
stratification, layer, step 
བང་སོ། noun mausoleum, 
sepulchre 
བངམ། noun granary 
བད་ཀན། noun tuberculosis 
བད་ཀན་གློ་གཅོང༌། noun 

tuberculosis, consumption 
བད་སྐས། noun staircase 
བད་ཁྲག noun mucus with blood 
བན་དེ། noun lay Buddhist priest 
བབ་ཅོལ། noun earthy 
བབ་བརྗིད། noun personality, 
presence, charisma 
བབ་བརྗིད་ཁོག་ཁོ། adj. 

charismatic, smart 
བབ་ལ། noun yellow paint 
powder 
བབ་ཤནམ། noun spider 

བབ་ཤནམ་ཚང༌། noun cobweb, 
gossamer, web 
བབ་ཤནམ་ཤན་ཐག noun cobweb, 
gossamer, spiderweb, web 
བམ། noun 1 break, recess (བར་
མཚམས།) 2  corpse (རོ།) 
3  decay (ཧིག་པ།) 4  bomb 
(འགས་རས།)  
བཱམ་ཀེབ། noun bread 
བམ་གྲོལ། noun adjournment, 
break 
བཱམ་སྒོར། noun bap, bun 
བམ་ཆག noun  ཆག་པ། 
bundle, skein, bale, bunch 
བམ་པ། verb (fut., prs., pst.) 

moulder 
བམ་པོ། noun a set of three 
hundred stanzas  
བམ་ཚན། noun unit, part, 
sectarianism 
བམ་གཡུག་གནམ་གྲུ། noun bomber 
བམ་ར།ོ noun carrion 
བམ་ཤ། noun carrion 
བཱམ་བསྲེགསམ། noun toast 
བམོ་ཆགས། verb (fut., prs., pst.) 

frost 
བམོ་བཞུ། noun defrost 
བར། prep.. inter-, between 
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བར་དཀྲོག noun meddlesome, 
interference, disturbance, 
interruption 
བར་དཀྲོག་པ། noun meddler 
བར་དཀྲོག་མེདཔ། adj. non-
intervention, unbroken  
བར་བཀག noun interception, 
interruption, obstruction, 
stoppage, pause, veil 
བར་བཀག་མེདཔ། adj. non-stop, 
uninterrupted  
བར་རྐྱེན། noun odds, obstacle, 
accident  
བར་རྐྱེན་ཙག་ཙིག noun mishap 
བར་རྐྱེན་ཞུགས་པ། verb (fut., prs., 

pst.) hamper, hamstring 
བར་སྐབས་ཚོགས་རྒྱན། noun by-
election 
བར་ཁམས། noun atrium 
བར་ཁུང༌། noun hatch  
བར་ཁེ། noun commission 
བར་ཁེབས། noun underlay 
བར་ཁོངས། noun no-man’s-land  
བར་ཁྱམས། noun corridor, yard 
བར་གེགས། noun constraint, 
hamper, obstruction 
བར་གྱི་ས་སྟོང༌། noun interval 
བར་གླིང༌། noun buffer zone 

བར་འགྲོས། noun neutral gear, 
neutral 
བར་སྒུག noun pause 
བར་སྒྲིབ། noun veil 
བར་བཅད། noun partition, 
compartment, chamber 
བར་ཆ། noun mean 
བར་ཆད། noun  རྐྱེན་ངན། 
འགལ་རྐྱེན། barrier, block, 
dislocation, disruption, 
disturbance, drag, frustration, 
hindrance, hurdle, impede, 
interference, interruption, 
misadventure, misfortune, 
obstacle, obstruction, setback, 
stumbling block, roadblock, 
bedevil, encumber, hamper, 
hamstring, handicap, hobble, 
intervention, sabotage, 
scupper, stunt, thwart, prevent 
བར་ཆད་རྐྱབ་མི། noun 

encumbrance 
བར་ཆད་པ། adj. intermittent 
བར་ཆད་མ་རྐྱབ་པ། adj. 

undisturbed, unimpeded 
བར་ཆད་མ་བྱུང་བ། adj. unhindered 
བར་ཆད་མེད་པ། adj. straight, 
smoothly 
བར་གཏོགས། noun meddle 
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བར་གཏོགས་ཆེ་འདོད། noun nosy  
བར་སྟོང༌། noun clearance, gap, 
hiatus, interval, lacuna, shank, 
void, wastage, waste 
བར་སྟོར། noun blow, waste 
བར་སྟོར་གཏང་མི། noun waster 
བར་ཐག noun distance, scale 
བར་ཐག་རིང་བ། adj. scattered 
བར་ཐེམ། noun pause 
བར་ཐོག noun middle floor, 
middle storey 
བར་མཐུད། noun link, connection 
བར་འཐུས། noun commission 
བར་འཐེན་སྐྱེལ་མི། noun go-
between 
བར་དུ། prep. till 
བར་དུས། noun interim, 
meantime 
བར་དོ། noun intermediate state 
བར་འདུམ་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) broker, arbitrate 
བར་འདུམ་པ། noun arbitrator 
བར་འདྲི། noun interpose 
བར་སྡུམ། noun mediation 
བར་ན། prep.. mid, amid, amidst, 
as, between, until 

བར་ན་སྐོརམ། adj. medium, 
mediocre, average, mean, 
middling, mid-sized, moderate 
བར་ན་གནས་མི། noun neutralist  
བར་ན་མ་འཛུལ་བ། adj. non-
intervention  
བར་ན་ལགཔ་རྐྱབ་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) meddle 
བར་གནས། noun neutral, 
neutrality, non-aligned, 
borderland 
བར་གནས་རྒྱལ་ཁབ། noun buffer 
state 
བར་གནས་རིང་ལུགས། noun 

neutralism  
བར་སྣང༌། noun air, space, aerial 
བར་སྣང་ཁམས། noun aerospace, 
atmosphere, ether, sphere, aloft 
བར་སྣང་སྟོང་ཆ། noun aerospace 
བར་སྣང་ཕྱི་རིམ། noun outer space 
བར་དཔནོ། noun umpire, referee 
བར་སོས། noun interlude 
བར་འབྱུང་། noun intervene 
བར་འབྲེལ་མེདཔ་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) uncouple 
བར་མ། noun moderate, medium, 
intermediate, middling, 
middle, intermission 
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བར་མི། noun intermediary, 
middleman, moderator, 
negotiator, witness, go-
between, mediator 
བར་མིང༌། noun middle name 
བར་བཙའ། noun hybrid, mullato  
བར་བཙུགས། noun insert, wad, 
insertion 
བར་ཚལ། noun underbrush, 
undergrowth 
བར་ཚོང་། noun brokerage 
བར་ཚོང་འཐུས། noun brokerage 
བར་ཚོང་པ། noun middleman, 
broker 
བར་ཚོང་ལཱ། noun brokerage 
བར་མཚམས། noun break, 
intermission, interval, lapse, 
rest, gap, adjournment, hiatus 
བར་མཚམས་མེད་པ། adj. seamless, 
non-stop 
བར་མཚམས་བཞག་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) adjourn, break, 
space 
བར་འཛུལ། noun intervene 
བར་ཞུགས། noun intervene 
བར་ཟས། noun commission 
བར་བཟེད། noun buffer 
བར་ཡིག noun memorandum 
བར་ཡུན། noun interim, lapse 

བར་ལམ། noun passage, lane, 
corridor 
བར་ཤབ། noun insulation, 
insulator, pad, padding 
བར་ཤུགས་བཟེད་མི། noun buffer 
བར་བཤོལ། noun stoppage 
བར་ས། noun subsoil 
བར་སེང༌། noun interval, 
intermission, interlude 
བར་ཨེབ། noun sandwich 
བརམ། noun interlude, interval 
བལ། noun wool, lambswool, 
fleece 
བལ་ཀྲམ། noun ancient coin 
བལ་སྐུད། noun woollen thread 
བལ་ཁུག noun wool basket 
made of bamboo 
བལ་ཁོག་ཁོ། adj. fluffy, woolly 
བལ་གོས། noun wool, fleece 
བལ་བཏོག་པ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏོགས། shear 
བལ་ཐགས། noun wool 
བལ་པོ། noun Nepal 
བལ་བྱེགས་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) shear 
བལ་ཚིལ། noun lanolin  
བལ་ཡུལ། noun Nepal  
བལ་ཤད། noun comb, card, tease 
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བལ་གསེད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) tease 
བལཔ་སེའུ། noun guava 
བཱསི། noun bus 
བཱསི་ཆུང་ཀུ། noun minibus 
བི་ཡར། noun beer 
བི་ཡར་ཤིང་། noun hopes  
བུ། noun son 
བུ་ཁུག noun sling 
བུ་ག noun aperture, pore, 
opening 
བུ་ག་ཅན། adj. porous 
བུ་གིས་ཨ་་ལུ་ཆགས་སེམས་སྐྱེད་མི། 
noun oedipus complex 
བུ་གིས་ཨ་་ལུ་སེམས་ཤོར་མི། noun 

oedipus complex 
བུ་རྒྱུད། noun offspring, progeny, 
issue  
བུ་སྒོ། noun   སྐྱེ་སྒོ། མངལ་
སྒོ། cervix 
བུ་ཅནམ་གནས་སྐབས། noun 

antenatal 
བུ་ཆེནམོ། noun mother-to-be 
བུ་མཆེདམ། noun pregnant, 
mother-to-be 
བུ་གཉེར་ཁང༌། noun crèche 
བུ་སྤུན། noun brother 
བུ་སོདམོ། noun tomboy 

བུ་མོའི་གནས་སྐབས། noun 

girlhood 
བུ་མོའི་སོད་པ་ཅན། adj. girlish 
བུ་ཚང༌། noun womb, uterus, 
placenta 
བུ་ཚང་སྒོ། noun cervix 
བུ་ཚབ། noun foster child, 
adopted child 
བུ་ཚབ་ལེན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) adopt 
བུ་ཚབ་ལེན་མི། noun adopter 
བུ་རྫིཔ། noun  ཨ་ལུ་་་མི། 
childminder, babysitter 
བུ་རྫིམ། noun matron, nanny, 
nurse, nursemaid 
བུ་གཞི། noun offspring 
བུ་ཡུག noun blizzard, 
snowstorm 
བུ་རུ་སུ་རུ། adv. whisper 
བུ་རོགས། noun boyfriend 
བུ་ལུག་བུ་ལུག adv. gurgle 
བུ་ལོན། noun outstanding, 
liability, debt, credit 
བུ་ལོན་ཁ། noun tick 
བུ་ལོན་འཁྲི་མི། noun debtor 
བུ་ལོན་ཅན། adj. indebted 
བུ་ལོན་ཆགས་མི། adj. indebted, 
debtor 
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བུ་ལོན་འཇལ་མི། noun liquidator 
བུ་ལོན་པ། noun debtor 
བུ་ལོན་སོད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) discharge, redeem, 
settlement 
བུ་ལོན་སོད་ཚུགས་པ། adj. solvent 
བུ་ལོན་བྱིན་མི། noun creditor 
བུ་ལོན་ལས་མ་ཐར་བ། adj. 

undischarged 
བུ་ལོན་ལེན་མི། noun debtor 
བུ་ལོན་སངས་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) acquit 
བུ་སོན་རྒྱུག་ལམ། noun fallopian 
tubes 
བུག་སོྟང༌། noun ventricle 
བུག་དོང༌། noun bore 
བུང༌། noun  དབུགས། breath, 
air, wind 
བུང་བཀག་གསད། noun suffocate 
བུང་མགྱོགས་ལེན་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) sniffle 
བུང་འགག noun asphyxiation, 
asphyxia 
བུང་འགམ། noun  དབུགས་
འགམ། frustration, disgruntled, 
miserable 
བུང་འགམ་སི་སི། adj. frustrating 
བུང་སྒྲ། noun huff  

བུང་ཆད་པ། verb (fut., prs., pst.) 

asphyxiate 
བུང་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། exhale 
བུང་གཏངོ་ལེན། noun respiration 
བུང་འཐེན་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) inhale 
བུང་དར་དིར། adj. wheeze 
བུང་འབ།ོ verb (fut., prs.) pst. བོ།  

imp. བོ། sigh 
བུང་རིངམ།ོ noun sigh, deep 
breath 
བུང་ལེན་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.)  དབུགས་ལེན་པ། inhale, 
gasp 
བུང་ལེན་མ་ཚུགས་པ། adj. 

breathless 
བུང་སུབ། noun  དབུགས་སུབ། 
suffocation, asphyxiation, 
asphyxia, breathless 
བུངས། noun bulk, mass 
བུངས་ཆེན། noun torrent 
བུངས་སྡེབ། noun bulk 
བུངས་ཚད། noun measure, 
amount, volume, quantity 
བུངས་ཚོང༌། noun wholesale 
བུངས་གསད། noun pogrom 
བུངས་བསགས། noun stockpile 
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བུད། verb (fut., prs., pst., imp.) 

drop, fall, flop, land 
བུད་སྒྲ། noun plop 
བུད་པ། verb (fut., prs., pst.) 

pitch, topple, thud, shower, 
shed 
བུད་མེད། noun  སྐྱེས་པ། 
woman, gal, feminine 
བུད་རས། noun fuel 
བུད་ཤིང༌། noun fuel 
བུན། noun loan  
བུན་ཁ། noun tick 
བུན་དག noun amortize 
བུན་བདག noun creditor 
བུན་སོད། noun settlement 
བུན་ཚབ་བསྡུ་ལེན་པ། noun bailiff 
བུན་ཡིག noun debenture 
བུན་སངས། noun amortize 
བུན་ལྷག noun outstanding debt 
བུམ་ཐང་པ་་ཁ། noun language 
spoken in Bumthang District  
བུམ་པ། noun vase, pitcher 
བུམ་པ་་ཁ་རྒྱན། noun detachable 
vase-top 
བུམ་རས། noun contents of the 
vase water 
བུམ།ོ noun daughter, gal, girl, 
lass, miss, damsel 

བུམོ་དཀྲོག་བྱི་སི། noun wolf-
whistle 
བུམོ་ཅུང༌། noun girl 
བུམོ་ཅུང་བདག་འཛིན་མ། noun 

chaperon 
བུམོ་འདྲ་་བུ། noun sissy 
བུམོ་ན་གསར། noun maidenhead 
བུམོ་རོགས། noun girlfriend 
བུཚ། noun boy, lad, son 
བུཚ་གི་ནམ་དུས། noun boyhood 
བུཚ་གི་གནས་སྐབས། noun 

boyhood 
བུཚ་གཞང་བཙངོམ། noun rent boy 
བུལ་ཏོག noun alkali, soda, 
baking powder 
བུལ་རས། noun sodium 
བེ་ཏ། noun coconut 
བེ་ཏ་་རོྡག་མ། noun coconut 
བཻ་ཌཱུརྱ། noun lapis lazuli 
བེ་ལ། noun jersey  
བེད། verb (fut., prs., pst., imp.) 

 རལ། rupture 
བེད་སོད། noun use, usage 
བེམ་པོ། noun thing, inanimate, 
dead 
བེར་ཀ། noun cudgel, billy club, 
baton, truncheon 
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བེར་གོ། noun  སྐུ་བེར། gown, 
mantle 
བེར་ཆས། noun gown 
བོག verb (fut., prs., pst., imp.) 

flake, peel 
བོག་ཁ། noun chip 
བོང་ཀུ། noun donkey, ass 
བོང་ཀུ་མ།ོ noun mare 
བོང་སྐད། noun bray 
བོང་ལྷབས། noun mucus 
བོངས་ཆེན། noun largeness  
བོངས་ཚོད། noun bulk 
བོད། noun Tibet 
བོད་ཁ། noun  བོད་སྐད། 
Tibetan language 
བོད་སྒྲ་་རྟགས། noun exclamation 
mark 
བོད་སྒྲ་་རྣམ་དབྱེ། noun vocative 
case 
བོད་ཡིག noun Tibetan letters 
བོད་སྲནམ། noun pea 
བོདཔ། noun Tibetan 
བོན་ཆོས། noun bon religion  
བོའུ་སྐད། noun bleat 
བོའུ་ཅུང༌། noun calf 
བོའུ་ཅུང་གི་ཤ། noun veal 
བོའུ་ཅུང་འཚར་བ། verb (fut., prs., 

pst.) calve 

བོལ་ཚིགས། noun ankle 
བ། noun fowl, bird 
བྱཱ། noun paddy, rice 
བ་ཀ་ལ་པིང་ཀ། noun nightingale  
བ་དཀ་་གནད། noun predicament 
བ་དཀ་་གནས་སྐབས། noun 

quandary 
བ་སྐད། noun twitter, cackle, 
chirping 
བ་སྐྱག noun droppings 
བ་ཁང༌། noun poultry farm 
བྱཱ་ཁུ། noun rice starch 
བ་ཁྱིམ། noun aviary, coop 
བ་ཁྱུང༌། noun garuda 
བ་ཁྲ། noun kite, hawk 
བ་ཁྲུང་ཁྲུང༌། noun crane 
བ་དགའ། noun reward  
བ་དག་་གསོལ་བྱིན། noun 

consideration 
བ་དགོ་བོ། noun hornbill  
བ་རྒོད། noun  ཐང་དཀར་རྒོད་པོ། 
vulture 
བ་རྒོད་སྤོས། noun delphinium 
བ་རྒྱུ། noun vegetarian curry 
བ་རྒྱུཔ། noun vegetarian, veggie 
བ་སྒོ། noun  མཛད་སྒོ། 
performance, proceedings, 
event, function, procedure 
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བ་སྒོ་བཟང་སོད། noun ethical 
བ༌སྒོའི༌སྒྲིག༌གཞི། noun 

arrangement of business 
བ་སྒོའི་རིམ་པ། noun procedure, 
order of business 
བ་སྒོའི་ལམ་ལུགས། noun 

procedure 
བ་སྒྲོ། noun plumage, feather 
བ་ངང་པ། noun swan  
བ་ངན། noun crime, misdeed 
བ་ངན་བསྐྱར་ལོག noun 

backsliding 
བ་ཆགས་ས། noun perch 
བ་ཉལ་ས། noun roost 
བ་གཉིད། noun catnap, nap, 
snooze, doze 
བ་་། noun surveillance 
བ་་་མི། noun informant, 
intelligence, mole, secret 
agent, spook, spotter, spy, tail, 
watchdog 
བ་སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ། adj. handily, 
convenient 
བ་སྟབས་བདེ་བ། adj. favourable 
བ་སྟབས་མ་བདེཝ། adj. handicap 
བ་བ་་བ། verb (fut., pst., imp.) 

prs. ་། surveillance, shadow, 
spy 
བ་བ་་་ལཱ། noun espionage 

བ་ཐབས། noun  འབད་ཐབས། 
expedient, means of doing, 
alternative 
བ་ཐབས་བྲལ་བ། adj. unavoidable 
བ་ཐབས་མེད་པ། adj. unavoidable 
བ་ཐབས་གཞན། noun alternative 
བ་ཐོལ། noun sty 
བྱཱ་འཐག noun thresher 
བ་གདང༌། noun perch 
བ་མདངས། noun pheasant 
བ་རྡུགས། noun stone-deaf, deaf, 
blunt 
བ་པོད། noun rooster, fowl, cock 
བ་པོད་ཆུང་ཀུ། noun cockerel 
བ་སྤུ། noun plumage, feather, 
down 
བ་སྤུ་་བྱེམ་ཏ། noun eiderdown 
བ་སྤུ་་མལ་ཆ། noun eiderdown 
བ་སོད། noun conduct, behaviour 
བ་ཕོ། noun rooster 
བ་བ། noun work, move, deed, 
activity, act, action 
བ་བ་སོད་ལམ། noun streak 
བ་བ་མ་འངོསམ། adj. 

incapacitated, incapable, 
unable 
བ་བ་རང་ཉེས། noun scrape 
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བ་བ་ལམ་འགྲོ། noun  ཀླུང་རྟ། 
ལམ་འགྲོ། good-fortune, 
outlook, fortune, luck 
བ་བ་་གནད་སོད། noun procedure 
བ་བ་་ཡུལ། noun direct object, 
object 
བ་བྱེད་གཅིག་པ་་མིང་ཚབ། noun 

reflexive pronoun 
བ་བྱེད་གཅིག་པ་་ལས་ཚིག noun 

reflexive verb 
བ་བྱེད་མ་ཆེ་བ། adj. modest 
བ་བྱེད་མེད་མི། noun modesty 
བ་བྱེད་ཤིག་ཤི། adj. modish 
བ་བྲལ་བ། noun ascetic 
བ་བྲུན། noun droppings 
བ་བག་བྲ།ོ noun parrot 
བ་འབོ་བ། verb (fut., prs., pst.) 

crow 
བ་འབོའི་དུས་ཚོད། noun cockcrow 
བ་སབ། noun satyr tragopan 
བ་ཚང་སྤུབ་པ། verb (fut., prs.) pst. 

སྤུབས། imp. སྤུབས། brood 
བ་ཚང་སོམ། noun aviary 
བ་འཛིང༌། noun cockfight 
བྱཱ་ཞིང༌། noun paddy field 
བ་གཞག noun movement, 
behaviour, conduct, method 
བ་གཟིག noun wildcat 

བ་ཡུལ། noun direct object 
བ་ཡུལ་མེད་པ། adv. intransitively 
བ་ཡུལ་གཙོ་བོ། noun direct object 
བ་ར་ཁང༌། noun watchtower 
བ་རིམ། noun proceeding, 
process 
བ་རུང་ཁ་ཤོར། noun Bouddhanath  
བ་རོག noun  ཨོ་རོག raven 
བྱཱ་ལཱ། noun rice harvesting 
བ་ལུགས། noun procedure 
བ་ལེ། noun clitoris 
བ་ལེན། noun action 
བ་ལེན་འབད་རུང་བ། adj. 

actionable 
བ་ཤ། noun poultry, chicken, 
broiler 
བ་ཤ་རྐངམ། noun drumstick 
བ་གཤོག noun feather 
བྱཱ་སྲིབ། noun rice-flake 
བ་སྲེག་པ། noun partridge, quail 
བ་གསོ་སྐྱོང༌། noun poultry 
farming 
བ་གསོ་ཁང༌། noun poultry farm 
བ་ཧོ་ཅུང༌། noun hawk  
བ་ལྷག noun hump, hunchback 
བ་ལྷག་ཅན། adj. humped, 
hunchback  
བ་ལྷག་ཡོད་མི། adj. humped  



བ་ཨ་ཁུ། 610 བང་ཕོྱགས་པ། 

 610  

བ་ཨ་ཁུ། noun cuckoo 
བག noun crag, rock, cliff 
བག་ཕུག noun cave 
བག་ཕུག་ནང་སོད་མི། noun 

caveman 
བག་ཕུག་སོམ། noun cavern 
བག་གཟར། noun crag 
བག་གཟར་དྲགས། adj. cliff, 
precipice 
བག་ར། noun mountain goat, 
ibex 
བག་རང་རོང༌། adj. craggy 
བང༌། noun  ལྷོ། north 
བང་སྐར། noun North Star, the 
Pole Star 
བང་ཁ་ཐུག adj. northern  
བང་ཁེབས། noun stole, 
breastplate, bib 
བང་ཁོག noun bosom, breast, 
chest 
བང་ཁོག་ཆུ་་ལ། noun 

breaststroke 
བང་ཁོག་ཚ་ཟུག noun heartburn  
བང་གླིང༌། noun Arctic 
བང་འགྲུལ། noun northbound  
བང་ཆུབ། noun perfection, 
excellence, enlightenment 
བང་ཆུབ་ཤིང་། noun bodhi tree  

བང་ཉེས། adj.  སྐྱོ་སྐྱོཝ། 
inferior, junky, lousy, low 
class, no-good, scrappy, tacky, 
terrible, poor, ugly, worse, 
bad, dismal, dross, grotty 
བང་ཉེས་ཤོས། adj. worst 
བང་ཐང༌། noun moorland, moor, 
plain 
བང་ཐང་ཤཝ། noun reindeer 
བང་མཐའ། noun northernmost  
བང་སྣེ། noun the North Pole, 
pole, polar 
བང་སྣེ་་སྐར་མ། noun the Pole 
Star 
བང་སྣེ་་དོམ། noun polar bear 
བང་པ། noun northerner  
བང་ཕྱད། noun  སྐུ་དགྲ། 
adversary, foe, opponent, 
enemy, rival 
བང་ཕྱད་སྒྱིམ་མི། noun marker 
བང་ཕྱད་བསྒྱིམ་པ། verb (fut.) prs. 

སྒྱིམ། pst. བསྒྱིམས། imp. སྒྱིམས། 
marking, mark 
བང་ཕྱད་གཙོ་བོ། noun arch-enemy, 
arch-rival 
བང་ཕྱད་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) antagonize  
བང་ཕྱོགས། noun north, northern 
བང་ཕྱོགས་པ། noun northerner  
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བང་རྩེ། noun the North Pole  
བང་རླུང་། noun northerly  
བང་ཤ། noun brisket, pectoral 
བང་ཤར། noun north-east, north-
eastern  
བང་ཤར་ཕྱོགས་མཚམས། noun 

north-east  
བང ་ཤིང༌། noun slate, board, 
blackboard, writing board 
བང་ཤིང་དཀརཔ།ོ noun whiteboard 
བང་ཤིང་གནགཔ།ོ noun blackboard 
བང་ས། noun grazing land for 
cattle in the forest  
བང་སེམས། noun altruism, noble 
mind 
བང་སེམས་ཅན། adj. altruist 
བད། noun face, countenance 
བད་ཁ། noun malediction, ill-
will 
བད་ངོ་རིས། noun face, feature, 
looks, appearance, 
physiognomy 
བད་རྡུག noun scarecrow 
བད་སད། noun assault, slander, 
scathing, slanderous, criticize, 
lambaste 
བན། verb (fut., prs., pst., imp.) 

setting warp end for weaving 

བཔོ་འབོ་བ། verb (fut., prs., pst.) 

crow 
བབ་ཆུང༌། noun fudge 
བབས་ཁྲུས། noun anointment 
བམས་སྐྱེད་མ། noun mother hen 
བམས་སྐྱོང༌། noun chivalry, 
cherish 
བམས་གུས། noun chivalry, 
cherish 
བམས་གུས་ཅན། adj. chivalrous 
བམས་གཅེས། noun fondness 
བམས་སྙིང༌། noun charity, 
magnanimity 
བམས་སྙིང་ཅན། adj. altruist, 
compassionate, magnanimous, 
open-hearted, soft 
བམས་སྙིང་རྗེ། noun compassion 
བམས་སྙིང་ལྡན་པ། adj. 

compassionate 
བམས་སྙིང་མེད་པ། adj. inhuman, 
merciless, unkind, 
unsympathetic, ruthless, 
inhumanity 
བམས་འདོགས། noun nuzzle 
བམས་ལྡན། adj. dear 
བམས་པ། noun 1 pity, kindness, 
mercy, affection, love, grace 
(བརྩེ་བ།)  སང་བ། 2  lover, 
beloved (དགའ་རོགསམོ།) 
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བམས་བྲལ། noun hard-faced, 
hard-hearted 
བམས་བརྩེ། noun affection, 
compassion, humanity, 
kindness, love, pet 
བམས་བརྩེ་ཅན། adj. affectionate, 
benign, benignant, caring, 
compassionate, gracious, kind, 
lovely, loving, nice, tender 
བམས་བརྩེ་མེད་པ། adj. 

ungracious, heartless, 
unfeeling 
བམས་བརྩེ་་སབ་ཐངས། adj. coo 
བམས་སེམས། noun heart, kind 
heart, love, affection 
བམས་སེམས་ཅན། adj. humane, 
sympathetic, warm, warm-
hearted, altruistic  
བམས་སེམས་མེདཔ། adj. hard-
faced, hard-hearted 
བམ།ོ noun hen, chicken, fowl  
བམོ་སྐད། noun cluck 
བཝ་སོདཔ། noun behaviour, 
conduct 
བ་་རྒྱུ་མ། noun chicken sausage 
བ་་མཆོ ་ཏོ། noun bill, beak 
བ་་གདང༌། noun roost 
བ་་སྡེའུ་བཞར། noun talon 
བ་་བང་རུས། noun wishbone 

བ་་ལྦཝ། noun crop 
བ་་ཚང༌། noun nest  
བ་་གཤོག་ཐེ། noun wing, pinion 
བ་་ཨ་ཝ། noun droppings 
བ་་ཨོད་ཤལ། noun wattle 
བྱཱར། noun summer 
བྱཱར་དཀྱིལ། noun midsummer 
བྱཱར་ཁྱིམ། noun summer house 
བྱཱར་ཆར། noun monsoon 
བྱཱར་སྦྱངམ། noun mayfly 
བྱཱར་ཚོང་། noun summer business 
བྱཱར་གཞུང༌། noun midsummer 
བལ། verb (fut., prs., pst., imp.) 

detach, separate, part, depart 
བལ་བལཝ། adj. broken 
བྱི་ཅུང༌། noun bird, chick, 
nestling, pullet 
བྱི་ཅུང་གི་སྐད། noun chirp, 
squawk, twitter 
བྱི་ཅུང་གི་ཚང༌། noun nest  
བྱི་ཅུང་མཇུག་མ་རྐང་རིང༌། noun 

wagtail 
བྱི་ཅུང་བཏོན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) incubation, hatch 
བྱི་ཅུང་ཕོ། noun cock 
བྱི་ཅུང་མ།ོ noun hen  
བྱི་ཉ། noun catfish 
བྱི་རྙི། noun rat trap 
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བྱི་གཏམས། noun mousetrap, rat 
trap 
བྱི་ཐལ། noun flying fox 
བྱི་ཐུར། noun porcupine 
བྱི་ཐུར་་ང༌། noun quill 
བྱི་ཐོན། noun incubation 
བྱི་དོར། noun polish  
བྱི་ཕྲུག noun kitten 
བྱི་བ། noun  བྱིཝ། rat 
བྱི་ཙི། noun mouse, rat 
བྱི་ཙི་དཀརཔོ། noun guinea pig 
བྱི་ཙི་སྒོམ་ཆེན། noun dormouse 
བྱི་ཚང༌། noun litter  
བྱི་གཞོལ། noun slope 
བྱི་རིལ། noun chocolate, candy, 
toffee 
བྱི་ལི། noun cat, puss 
བྱི་ལི་ཁྲ་བ།ོ noun tabby 
བྱི་ལི་གཏམས་ཁང༌། noun cattery 
བྱི་ལི་གཏམས་ས། noun cattery 
བྱི་ལི་དོང༌། noun cat flap 
བྱི་ལི་དོམ། noun panda 
བྱི་ལི་རྣམ་ཅོ། noun wood ear, 
Auricularia auricular 
བྱི་ལི་ཕོ། noun tomcat 
བྱི་ལི་ཧོན་ལྡུམ། noun catmint 
བྱི་ལི་་སྐད། noun mew 

བྱི་ལི་་རྒྱ་བོ། noun whisker 
བྱི་ལི་་ངུར་སྒྲ། noun purr 
བྱི་ལི་་ཕྱུ་གུ། noun kitten 
བྱི་སི། noun whistle 
བྱི་སྲན། noun chickpea 
བྱིང་ཚད། noun plimsoll line 
བྱིན། verb (fut., prs., pst., imp.) 

 ལེན།  གནང་། allot, 
allow, award, bestow, cater, 
dispense, expand, extend, 
furnish, give, hand, impart, 
inject, invest, issue, lend, let, 
treat, provide, pass 
བྱིན་གྱིས་བརླབ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བརླབས། sanctify, 
bless, blessed 
བྱིན་དངུལ། noun offer  
བྱིན་ཅན། adj. sacred, holy 
བྱིན་ཆགས། noun aura 
བྱིན་འདོད། noun munificence, 
offer, generosity 
བྱིན་འདོད་ཅན། adj. munificent 
བྱིན་ལྡན། adj. aura 
བྱིན་འཕྲུལ། noun dispenser 
བྱིན་བྱིནམ། adj. given 
བྱིན་མི། noun giver, offer, 
provider 
བྱིན་མེད་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) desecrate 
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བྱིན་མེད་བཟོ་མི། noun desecrator 
བྱིན་ཟས། noun handout 
བྱིན་རླབས། noun blessing, boon 
བྱིན་རླབས་ཅན། adj. aura, blessed, 
holy, sacred 
བྱིན་རླབས་ཉམས་ཆག noun 

desecration 
བྱིནམ་ཐག noun calf 
བྱིམ་བྱིམཔ། adj. sunken 
བྱིམ་ཚད། noun plimsoll line 
བྱིཝ། noun mouse, rat 
བྱིའུ་ཁྲ། noun kestrel 
བྱིལ་རྐྱབ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) plaster 
བྱིལ་ཆ། noun trowel 
བྱིལ་འདམ། noun adobe 
བྱིལ་བྱིལ། adv. pat 
བྱིལ་ལི། noun planer, plane, 
jackplane 
བྱིས་གླུ། noun nursery rhyme  
བྱིས་གཉེར། noun counsellor 
བྱིས་ཐུབ། noun childproof 
བྱིས་ནད་མཁས་མཆོག noun 

paediatrician 
བྱིས་ནད་སན་བཅོས། noun 

paediatrics 
བྱིས་ནད་རིག་པ། noun paediatrics 

བྱིས་པ། noun child, infant, 
nipper, tot, infantile 
བྱིས་པ་་གནས་སྐབས། noun 

childhood, infancy 
བྱིས་པ་་རྩེད་རྟ། noun rocking 
horse 
བྱུ་རུ། noun coral 
བྱུ་རུ་་མདོག noun coral 
བྱུ་རུ་་ཕུང་པོ། noun coral-reef 
བྱུ་རུ་་འབུཔ། noun coral 
བྱུ་རུ་་མཚོ་གླིང༌། noun atoll 
བྱུ་རུ་་རི་བོ། noun coral-reef 
བྱུག་སྣུམ། noun lubricant  
བྱུག་ཕྱེ། noun powder 
བྱུག་སན། noun balm, cream, 
lotion, ointment 
བྱུང་གཏམ། noun myth 
བྱུང་ཐོན། noun emanation, 
emergence 
བྱུང་བ་མེད་པ། adj. non-existent  
བྱུང་བྱུངམ། adj. incidence 
བྱུང་མ་མོང་བ། adj. unprecedented 
བྱུང་ཚར་བ་་བོླ། noun platitude 
བྱུང་ཟད་རྩིས་ཤོག noun balance 
sheet 
བྱུང་རབས། noun history, 
narrative 
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བྱུང་རབས་མཁས་མཆོག noun 

historian  
བྱུང་རབས་དངོས་པོ། noun artefact, 
artefact 
བྱུང་རབས་ཅན། adj. historic, 
landmark  
བྱུང་རབས་དེབ་ཐེར། noun 

chronicle 
བྱུང་རབས་་མོ་མི། noun historian  
བྱུང་རིམ། noun longitudinal, 
event, episode 
བྱུང་རིམ་འབྲས་བུ། noun corollary 
བྱུང་རིམ་རིག་པ། noun chronology 
བྱུང་ལས། noun scene 
བྱུར་རྫུན། noun paste 
བྱུར་རུ། adj. heaped, ridged, 
inundation  
བྱུས། noun idea, method 
བྱུས་ངན། noun plot, conspiracy, 
malicious, scheme 
བྱུས་ངན་བཤམ་མི། noun schemer  
བྱུས་ཉེས། noun adverse, 
counterproductive 
བྱེ། noun measuring bowl 
བྱེ་སྒྲོམ། noun sandpit 
བྱེ་ཐང༌། noun sand, desert, sandy  
བྱེ་ཐང་སྔོ་ཚལ། noun oasis  
བྱེ་འཐོར། noun sandblast 

བྱེ་གདང༌། noun sandbar 
བྱེ་འདམ། noun quicksand 
བྱེ་རོྡ། noun sandstone 
བྱེ་ཕད། noun sandbag 
བྱེ་ཕུང༌། noun dune, sandbank, 
drift 
བྱེ་བ། num. crore, ten million 
བྱེ་བྲག noun  སྤྱི། especial, 
particular, specific, exceptional 
བྱེ་མ་་རོྡ། noun sandstone 
བྱེ་མ་་རི། noun sandbar, shoal 
བྱེ་མ་་རླུང་འཚུབ། noun sandstorm 
བྱེ་རོང༌། noun sandcastle 
བྱེ་རི། noun dune 
བྱེ་རླུང༌། noun sandstorm 
བྱེ་ཤོག noun sandpaper 
བྱེགས། verb (fut., prs., pst., 

imp.) clip 
བྱེད་དཀའ་བ། adv. formidably 
བྱེད་རྐྱེན། noun agent 
བྱེད་སྒྲ། noun agentive case, 
ergative case  
བྱེད་པ་པོ། noun doer, subject, 
agent 
བྱེད་པ་པོ་གཙོ་བོ། noun subject 
བྱེད་པོ་སྟོན་པ་་རྣམ་དབྱེ། noun 

nominative  
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བྱེད་མེད་ལས་ཚིག noun 

impersonal 
བྱེད་་ོལ། noun 1 articulatory 
phonetics (སྒྲ་གདངས།) 
2  sincere work, hard work 
(བ་ོན་ཤུགས།) 
བྱེད་ལས། noun action, function 
བྱེམ། noun 1 sand (རྡོ་ས།) 
2  implication, impact, effect, 
contusion, brunt (འགྲམ།) 
བྱེམ་ཁོག་ཁོ། adj. sandy 
བྱེམ་གུ་རམ། noun sugar 
བྱེམ་ཏ། noun quilt 
བྱེམ་ཐུལ་ཐུལ། adj. sandy 
བྱེམ་ཕོག་བཅུག་པ། verb unleash 
བྱེམ་ཤུགས། noun brunt, effect 
བྱེལ་སྐད། noun scream, squawk, 
squeak, wail, whine, yell 
བྱེལ་སྐད་ཤོར་སྒྲ། noun squawk, 
bewail 
བྱེལ་སད་སདཔ། adj. experienced, 
versatile, seasoned 
བྱེལ་བ། noun hassle  
བྱེལ་མེད་བློ། noun tittle-tattle, 
natter 
བྱེལ་མེད་བཤད་ཐོ། noun gossip 
བྱེལཝ། noun  ཐུགས་བྱེལ། 
hassle, case, frenzy, 
commotion, hurly-burly 

བྱེལཝ་ཚ་དྲགས། adj. frenzy, 
hassle 
བྱེལཝ་འཚུབ་དྲགས། adj. frenzied 
བྱེལཝ་ཟུབ་འདོད་ཅན། adj. 

bellicose 
བྱེས། verb (fut., prs., pst.) 

spread, extend 
བྱཱོ། noun bitter buckwheat, 
tartary buckwheat, India 
buckwheat, fagopyrum 
tataricum 
བྱཱོ་ཕྱེ། noun  བྲོཝ། bitter 
buckwheat flour 
བོ་ལྷ། noun texture, taste, 
flavour 
བོ་ལྷ་ཅན། adj. lurk  
བོ་ལྷ་ཆེ་དྲགས། noun tangerine 
བོ་ལྷ་བཏོན་ཏེ་ཟ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) savour 
བོ་ལྷ་བ་་བ། verb (fut., pst., imp.) 

prs. ་། sample, taste 
བོ་ལྷ་བ་་ཟས། noun taste 
བོ་ལྷ་ལྡན་ཏོག་ཏོ། adj. tasty 
བོ་ལྷ་མ་ཞིམ་པ། adj. unpalatable 
བོ་ལྷ་མེད་པ། adj. insipid 
བོ་ལྷ་མོངས་ཏེ་ཟ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) savour 
བོ་ལྷ་ཚོར་བ། noun taste 
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བོག verb (fut., prs., pst., imp.) 

abscond, bolt, flee, leg, 
scarper, run away, desertion, 
flight, getaway, escape, play 
truant, evade 
བོག་འགྱོ་མི། noun escapee, 
truant, runaway, deserter 
བོག་སྟེ་གཡིབ་སོད་མི། noun 

fugitive 
བོག་ཐལ་བ། verb (fut., prs., pst.) 

escapee, break, slip 
བོག་མ་ཐལཝ་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) ensnare 
བོག་མི། noun fugitive 
བོག་གཟུར། noun flight 
བོག་གཡིབ། noun elude 
བོན་པ་ལེགས་སོ། excl. welcome 
བོན་ཞུ། noun welcome, greet 
བྲག noun cliff, rock 
བྲག་ཅ། noun echo 
བྲག་ཅན། adj. rock 
བྲག་ཆ། noun echo 
བྲག་རོྡའི་རིག་པ། noun petrology 
བྲག་ཕུག noun cave  
བྲག་རྩེ་་བ་ཚང༌། noun eyrie 
བྲག་ཞུན། noun mineral pitch 
extracted from rocky cliffs 
used as medicine 

བྲག་གཡབ། noun ledge  
བྲག་རང་རོང༌། adj. craggy 
བྲང་རྐྱལ། noun breaststroke 
བྲང་ཁྲབ། noun breastplate 
བྲང་རྒྱས། noun pectorals 
བྲང་གཡོགས། noun stole 
བྲང་ས། noun grazing land for 
cattle in the forest 
བྲན་བཀོལ་གནས་སྟངས། noun 

bondage 
བྲན་ཁོལ་རིང་ལུགས། noun 

feudalism 
བྲན་མོ། noun female servant 
བྲན་གཡོག noun servant, serf  
བྲམ་ཟེ། noun Brahmin 
བྲལ་བ། adj. free, lacking, 
outside 
བྲལ་ཚང༌། noun broken home 
བྲི། verb (fut.) prs. འབྲི།  

pst. བྲིས། imp. བྲིས། write, 
compose, do, jot, mention, 
state, take, word  
བྲིས་ཐོ། noun jottings  
བྲེ། noun measuring bowl 
བྲེལ་གནད། noun case 
བྲེལ་གནད་ཐོ་དེབ། noun case book 
བྲེལ་གནད་བྱུང་རབས། noun case 
history 
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བྲེལ་མང་དུས་ཚོད། noun peak 
season 
བྲེལ་འཚུབ། noun bustle, frenzy, 
haste 
བྲེལ་ཟིང༌། noun bustle, hustle 
བྲེལ་ཟིང་ཅན། adj. hectic  
བྲེལ་ཟིང་ཆུང་དུས། noun off-
season, off-peak 
བྲོ། noun 1 dance (ཞབས་ཁྲ།) 
2  oath (མནའ།) 
བྲོ་ཁུ། noun dressing 
བྲོ་བ་་་ཟས། noun taste  
བྲོ་བ། noun flavour, taste 
བྲོ་བ་ཅན། adj. delicious 
བྲོ་སན། noun relish 
བྲོ་ཚོར། noun taste 
བྲོ་རས། noun condiment, 
flavouring 
བྲོད། noun enjoyment, 
entertainment 
བྲོད་ཉམས། noun cosiness 
བྲོད་ཉམས་ཅན། adj. cosy 
བྲོད་ཉམས་ལྡན་པ། adv. cosily 
བྲོཝ། noun  བོ་ལྷ། taste, 
texture, pungency, palate, 
flavour 
བྲོཝ་ཁག་དྲགས། adj. acrid, 
pungent 

བྲོཝ་ཅན། adj. pungent, palatable 
བྲོཝ་ཆེ་ཏོག་ཏོ། adj. luscious, 
yummy  
བྲོཝ་བརྙོག verb (fut.) prs. རྙོག  

pst. བརྙོགས། addict 
བྲོཝ་བ་་བ། verb (fut., pst., imp.) 

prs. ་། sample, taste 
བྲོཝ་མེད་པ། adj. dry, insipid, 
bland, flavourless, tasteless 
བྲོཝ་ཡོད་པ། adj. delicious, tasty 
བྲོས་བོལ། noun desertion, 
elopement, evasion, getaway, 
runaway 
བྲོས་གཟུར། noun evasion, flight, 
getaway, hiding, elude, 
abscond 
བྲོས་གཟུར་ནག་ཅན། noun outlaw 
བླ། noun 1 top, upper (སྟེང་།) 
2  soul (སྲོག) 
བླ་གོས། noun cope, vestment, 
religious robe  
བླ་ཆེན། noun high priest, high 
lama  
བླ་ན་མེད་པ། noun  བླ་མེད། 
excellence, par, exceptional, 
sterling, matchless, sublime, 
superb, paramount, topmost, 
supreme 
བླ་དཔོན། noun spiritual leader 
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བླ་བྲང༌། noun abbacy 
བླ་བྲེས། noun canopy 
བླ་མ། noun abbot, guide, guru, 
spiritual teacher 
བླ་མ་་གོ་གནས། noun abbacy 
བླ་མེད། noun excellence 
བླ་ཡར། adj. startling 
བླ་གཡབ། noun canopy 
བླ་རེ། noun canopy 
བླ་སྲོག noun soul 
བླ་སོབ། noun lama and teacher, 
teacher and pupil 
བླང་། verb (fut., prs., imp.) pst. 

བླངས།  སྤང་། accept 
བླང་དོར། noun rejection and 
acceptance, do’s and don’ts 
བླང་དོར་གྱི་གནས་སྟོན་མི། noun 

moralist 
བླང་དོར་རྣམ་གཞག noun morality 
བླམ། noun guru, spiritual 
teacher, priest, saint, monk, 
imam 
བླམ་ཆོས་པ་་གནས་སྐབས། noun 

priesthood 
བླམ་ཆོསཔ། noun lama and 
religion practitioner 
བླམ་བན་ད། noun tomato 
བླམ་བན་ད་་སྐྱོ་མ། noun ketchup 

བླམ་སོམ། noun high lama 
བླུ། verb (fut., prs., pst., imp.) 

ransom 
བླུ་ཡོན། noun ransom, price 
བླུག verb (fut., prs.) pst. བླུགས། 
imp. བླུགས། dredge, fill, found, 
inject, pour, grit 
བླུག་ཁ། noun funnel 
བླུག་སྣོད། noun packaging 
བླུག་མི། noun pourer 
བླུགས་མཛོད། noun tank 
བླུན་དགོད། noun smirk 
བླུན་རྟགས། noun foolishness, 
folly 
བླུན་པོ། noun  མཁས་པ། ass, 
blockhead, booby, dumb, fool, 
foolish, jackass, mug, ninny, 
nit, silly, stupid 
བླུན་སོད། noun stupidity 
བློ། noun 1 mind (རིག་པ།) 
2  conversation, dialogue, 
gabfest, speech, statement, 
talk, word (གཏམ།) 
བློ་སྐུལ། noun encourage 
བློ་སྐྱོར། noun rote 
བློ་བརྐུ་བ། verb (fut., pst., imp.) 

prs. རྐུ།  ཧིང་རྐུ། worm 
བློ་བསྐྱར་བཤད། noun obsess  
བློ་ཁ། noun disposition 
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བློ་ཁ་བསྒྱུར་བ། verb (fut., pst.) 

prs. སྒྱུར། imp. སྒྱུར། bias, 
dissuade 
བློ་ཁར་འབབ། verb (fut., prs.) pst. 

བབ། satisfy, please, liking, 
accord, desirable, palatable 
བློ་ཁར་འབབ་ཏོག་ཏ།ོ adj. affable, 
desirable 
བློ་ཁར་ཚུད་པ། verb (fut., prs., 

pst.) absorbing 
བློ་ཁོག noun audacity, courage, 
sangfroid, confidence 
བོླ་ཁོག་ཅན། adj. brave, dauntless 
བློ་ཁོག་ཆུང་ཀུ། noun weak-kneed, 
coward 
བློ་ཁོག་ཆུང་བ། noun gutless 
བློ་ཁོག་དོག་དྲགས། noun narrow-
minded  
བློ་ཁོག་བཙུགས་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) embolden, egg 
བློ་ཁོག་བཙུགས་མི། noun 

comforter 
བློ་ཁོག་ཡངས་དྲགས། adj. 

courageous, broad-minded, 
open-hearted, openness, 
magnanimous 
བློ་མཁས་དྲགས། adj. 

conversationalist 

བློ་འཁོལ། verb (fut., prs., pst.) 

hurt, begrudge, grudge, 
lament, regret, pity  
བློ་འཁོལ་སི་སི། adj. regrettable 
བློ་གི་ཐག་ཅག noun sharpen 
བློ་གི་འཕྲོ་བཅད། noun 

interpolation 
བློ་གྲོས། noun intellect, 
prudence, wisdom, intellectual 
བློ་གྲོས་ཅན། adj. inventive, 
bright, wise 
བློ་གྲོས་ཅན་གྱི་མི། noun 

intellectual 
བློ་གྲོས་ཆུང་བ། noun imprudent, 
imprudence 
བློ་གྲོས་རྣོན་པོ། noun acumen 
བློ་གྲོས་མེདཔ། adj. unwise 
བོླ་གྲོས་དམན་པ། noun 

imprudence, stupid 
བློ་གྲོས་བཟང་པོ། noun intellectual 
བློ་མགྱོགས། noun jabber  
བློ་འགོ། noun ice-break 
བློ་འགྱུར། noun vacillation 
བློ་འགྱོད། noun regret, 
repentance, remorse, mope, 
compunction, contrition 
བློ་འགྱོད་སྐྱེ་བ། verb (fut., prs.) 

pst. སྐྱེས། regret, repent 
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བློ་འགྱོད་བསྐྱེད་བཅུག་པ། verb 

letdown, chasten, shame, 
chasten 
བློ་འགྱོད་ཅན། adj. regretful, 
remorseful, repentant, 
aggrieved, contrite 
བློ་འགྱོད་དྲག་པོ། noun contrition 
བློ་འགྱོད་སོམ། noun remorse 
བློ་འགྱོད་མེད་པ། adj. unrepentant 
བློ་འགྱོད་རུང་བ། adj. regrettable 
བློ་རྒྱ་ཆུང་ཀུ། noun narrow  
བློ་རྒྱ་ཆུང་བ། noun small-minded 
བློ་རྒྱ་ཆེ་བ། noun magnanimity, 
magnanimous 
བློ་རྒྱ་ཡངས་དྲགས། adj. open-
minded  
བློ་ངལ། noun heartbreak  
བློ་ཆུང༌། noun coward, spineless, 
shallow 
བློ་ཆུང་སེམས་ཆུང༌། noun nervous  
བློ་ཆོད། noun verdict 
བློ་ཆོས། noun abstract 
བློ་འཆར། noun strike, daydream, 
design 
བློ་འཆར་བཀོད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) daydream 
བློ་འཆར་འཕེལ་ལུགས། noun 

gestation 

བློ་གཏད། noun  ཐུགས་གཏད། 
assurance, confidence, 
credibility, faith, trust, 
reliability, reliance, trustee 
བློ་གཏད་བཏུབ་པ། adj. dependable 
བློ་གཏད་ཐུབ་པ། adj. trusty 
བློ་གཏད་ནོར་བ། adj. misplaced 
བློ་གཏད་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) confide, entrust, trust, 
rely, authoritative, useful 
བློ་གཏད་མ་དངུལ། noun trust 
fund, earnest money 
བློ་གཏད་མ་དངུལ་ཚོང་སྡེ། noun unit 
trust 
བློ་གཏད་མ་ཚུགས་པ། adj. slippery, 
treacherous, unreliable, 
mistrust, untrustworthy 
བློ་གཏད་མེད་པ། adj. dubious 
བློ་གཏད་ཚུགས་པ། adj. reliable, 
reliant, credible, trustful, 
dependable, solid, stalwart, 
steady, sure, responsible, 
trustworthy 
བློ་གཏད་ཚོགས་རྒྱན། noun vote of 
confidence 
བློ་གཏད་ཚོགས་པ། noun trustee, 
trust 
བློ་གཏད་ལས་སྡེ། noun trust 
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བློ་གཏད་ས། noun anchor, white 
hope 
བློ་སྟོབས། noun courage, 
confidence, moral fibre, grit, 
audacity  
བོླ་སོྟབས་བསྐྱེད་བཅུག་པ། verb spur, 
buoy 
བློ་སྟོབས་ཅན། adj. audacious, 
gutsy 
བློ་སྟོབས་ཆུང་བ། noun weak 
བློ་སྟོབས་ཉམས་བཅུག་པ། verb 

demoralize, discourage 
བློ་བསྟུན་པ། verb (fut., pst.) prs. 

སྟུན།  

imp. སྟུན། please 
བློ་ཐག noun  སེམས་ཐག 
commitment, decision 
བློ་ཐག་གཅད་པ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཅད།  སེམས་ཐག་
གཅད་པ། pertinacious 
བློ་ཐག་ཆོད་ཏོག་ཏོ། adj. strong-
minded 
བློ་ཐག་ཆོད་མི་ཚུགས་པ། adj. waffle 
བློ་ཐུབ། adj. confidential, 
stalwart, steady 
བློ་ཐུབ་རྒྱབ་སྐྱོར་པ། noun 

henchman  
བློ་མཐུན། noun assent, accord, 
agree 

བློ་མཐུན་སྡེ་ཚན། noun circle 
བློ་མཐུན་ཚུགས་པ། adj. agreeable 
བློ་དོགས། noun suspicion, 
reserve 
བློ་དག noun satisfy 
བློ་དང་མ་ལྡནམ། adj. displeasure, 
displease 
བློ་དབ་དིབ། noun gibberish 
བློ་གདུག་ཁེག་ཁེ། adj. catty 
བློ་བདེ། noun  སེམས་བདེ། 
satisfy, trust, relaxed 
བློ་བདེ་ཏོག་ཏོ། adj. comfortable, 
safe, secure 
བློ་བདེ་པག་པ། adj. confident, 
comfortable 
བློ་བདེ་བ། adj. buoyant, 
comforting 
བློ་བདེ་ཧེང༌། adj. reliability 
བློ་བདེཝ་མེད་པ། adj. precarious 
བློ་འདོད། noun  ཐུགས་འདོད། 
intent, commitment, wish, 
desire, aspiration 
བློ་འདོད་བསྐང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བསྐངས། satisfy 
བློ་འདོད་བསྐྱེད་པ། verb (fut., pst.) 

prs. སྐྱེད།  

imp. སྐྱེད། want  
བློ་འདོད་ཅན། adj. keen, desirous, 
interested 
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བློ་འདོད་མ་གང་བ། adj. discontent, 
dissatisfaction, disgruntled 
བློ་འདོད་མི་མཐུན་པ། adj. collision 
བློ་འདོད་མེད་པ། adj. unwilling, 
reluctant 
བློ་འདོད་མེད་ཚུལ། adj. reluctance 
བློ་འདོད་བཟང་པོ། noun optimism, 
optimistic  
བློ་ལྡན། noun wise, intelligent 
བློ་བརྡ། noun nod  
བློ་བསྡུར། noun brainstorm 
བློ་སྤང་ནང་བཏནོ་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) betray 
བློ་སྤོབས། noun vitality, 
inspiration, audacity, courage, 
confidence 
བློ་སྤོབས་བསྐྱེད་བཅུག་པ། verb 

inspire, encourage 
བློ་སྤོབས་ཅན། adj. stout 
བློ་སྤོབས་བཙུགས་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) inspire, 
encourage 
བློ་ཕམ། noun regret, hurt, 
disappointment, chagrin, bitter, 
frustration 
བློ་ཕམ་བཅུག་པ། verb disappoint 
བློ་ཕམ་བཅུག་མི། noun 

disappointment 

བློ་ཕམ་པ། verb (fut., prs., pst.) 

disappoint, regret, hurt, sorry, 
crestfallen, disconsolate, 
gutted, grudge, begrudge 
བོླ་ཕམ་མི། noun aggrieved 
བློ་ཕམ་ཡིད་ཕམ། noun depression 
བློ་ཕམ་སི་སི། adj. unedifying, 
regrettable, disappointing, 
frustrating 
བློ་ཕར་ཚུར་བསྐྱལ་བ། verb (fut., 

pst.) prs. སྐྱེལ།  

imp. སྐྱེལ། peddle 
བློ་ཕུགས། noun innermost mind 
བློ་ཕྱོགས། noun disposition 
བོླ་འབྲེལ། noun mental 
བློ་སྦྱོང༌། noun discipline 
བློ་མ་གཏད་པ། adj. distrust 
བློ་མ་དགཔ། adj. suspicious, 
doubtful 
བློ་མ་བདེ་ཁག་ཁ། adj. uneasy, 
treacherous 
བློ་མ་བདེ་བ། adj. insecure, 
suspicious, uncertain, 
insecurely 
བློ་མ་བདེཝ། adj. far-fetched, 
insecure 
བོླ་མ་སབ་པ། adj. dumb 
བློ་མི་གཏད་པ། adj. distrust, 
doubt, mistrust, perfidious 
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བློ་མི་མཐུན་པ། adj. disagree 
བློ་མི་བདེ་བ། adj. suspect 
བློ་མི་འདོྲང་བ། adj. mistrust 
བློ་མེད། noun silence 
བློ་དམན་པ། noun simple, simple-
minded, simpleton 
བློ་དམན་རང་བཞིན། noun stupidity 
བློ་བཙུགས། noun implantation 
བློ་བཙོང་རྒྱུ་རྐྱེན། noun disgrace 
བློ་བཙོང་བཅུག་པ། verb discredit, 
disgrace 
བློ་བཙོང༌བ། verb (fut., prs.) pst. 

བཙོངས། disgrace, embarrass, 
tarnish, ignominious, discredit 
བློ་བཙོང་ཞབས་འདྲེན། noun 

ignominy 
བློ་བཙོང་སི་སི། adj. disgraceful, 
ignominious, inglorious, 
undignified 
བློ་་ལ། noun mental agility, 
brainwave  
བློ་རྩེ་གཉིས། noun ambivalence, 
doubt 
བློ་རྩེ་གཉིས་ཅན། adj. ambivalent 
བློ་ཚིག noun dialogue 
བློ་ཚོད་དཔག་པ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. དཔགས། fathom 
བློ་ཟེ། noun ballad 

བློ་གཟུངས་བཙུགས་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) brainwash 
བློ་བཟང༌། noun intelligent, 
intellectual, good-hearted 
བློ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) concoct, invention 
བློ་ཡངས། noun broadminded, 
open-hearted, openness 
བློ་ཡུལ། noun mind's focus 
བློ་རིག noun ingenuity, 
intelligence, intellectual, idea 
བློ་རིག་དཀོན་པ། adj. sterile 
བློ་རིག་བཀྲ་བ། adj. acumen 
བློ་རིག་རྒྱུ་དངོས། noun intellectual 
property 
བློ་རིག་ཅན། adj. shrewd, 
intelligent, brilliant, brainy, 
astute, bright 
བློ་རིག་བརྟག་དཔྱད། noun 

intelligence test 
བློ་རིག་སོས་འཆར། noun witticism  
བློ་རིག་མེདཔ། adj. unintelligent, 
sterile, mindless 
བློ་རིག་དམན་པ། noun  རིག་པ་
ཞན། slow 
བློ་ལས་སྐྱོར་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) recite 
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བློ་ལས་འདས་པ། adj. beyond 
one's imagination, 
inconceivable 
བློ་ལུ་འབབ་ཏོག་ཏ།ོ adj. engaging 
བློ་ལུ་མ་འབབ་པ། adj. reluctant, 
obnoxious, reluctance 
བློ་ལུ་ཚུད་པ། adj. agreeable 
བློ་ལུ་ཟུན། verb (fut., prs., pst.) 

commit to memory 
བློ་ལུ་གཟུང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཟུང་། commit, learn, 
memorize 
བློ་ལེ་ཤ་སབ་མི། noun talkative, 
talker, chatterbox 
བློ་ཤུགས། noun muse 
བློ་སེམས། noun mind, thoughts 
བློ་སེམས་མཐུན་པ། adj. like-
minded  
བློ་སེམས་འདྲ་བ། adj. like-minded  
བློ་སོར་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) backtrack 
བློ་སབ་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) converse, speak, talk 
བློ་སབ་མ་ཚུགས་པ། adj. 

speechless 
བློ་སབ་མ་ཚུགས་མི། noun tongue-
tied 
བློ་སབ་མི། noun speaker, talker 
བློ་གསང་དངུལ། noun hush money  

བློ་གསར། noun beginner 
བློ་གསར་སོབ་གྲྭ། noun 

kindergarten, nursery school, 
pre-primary 
བློ་གསར་སོབ་དེབ། noun primer 
བློ་གསལ། noun clear mind, 
brilliant, brightness 
བློ་གསོ། noun consolation, 
condolence 
བློ་གསོ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) console 
བློ་གསོའི་གསོལ་ར། noun 

consolation prize 
བློ་ལྷོད་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) unbend 
བློན་ཆེན། noun prime minister 
(PM), premier 
བློན་ཆེན་གྱི་གོ་གནས། noun 

premiership 
བློན་པོ། noun minister 
བློན་པོ་གཙོ་འཛིན། noun chief 
minister 
བློན་པོ་འོགམ། noun deputy 
minister 
བློན་པོ་ལྷན་ཚོགས། noun cabinet, 
council of ministers  
བློར་སྣང༌། noun abstract 
བློར་སྣང་ཞིང་ཁམས། noun utopia 
བློར་བབ། noun liking  
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བློར་གཟུང་། noun memorization 
བློས་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། give up, 
sacrifice, renounce, 
renunciation, cession, disclaim 
བློས་གཏང་མི། noun renouncer 
བློས་བཏང་དངོས་པོ། noun jetsam  
བློས་ཕོག noun devotion, commit 
བློས་ཕོག་ཡིད་ཕོག noun devote 
བློས་བསངས། noun replica 
བྷ་ག noun vagina 
དབང༌། noun  སྐུ་དབང་། 
1 blessing, empowerment, 
initiation (བྱིན་རླབས་ཀྱི་ནུས་པ།) 
2  power, authority, control, 
might (ནུས་ཤུགས།) 
དབང་སྐུལ། noun shanghai, force 
དབང་བསྐུར། noun empowerment 
དབང་ཁང་། noun empowerment 
house, initiation house 
དབང་འཁྱིད། noun motivate 
དབང་སྒྱུར། noun manipulation, 
domination, command, 
influence, predominant, 
vanguard, annexation, 
ascendancy, take, sway, 
mastery 
དབང་སྒྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་པ། noun 

imperialist 

དབང་སྒྱུར་དུས་སྐབས། noun reign 
དབང་སྒྱུར་འབད་མ་ཚུགས་པ། adj. 

unruly 
དབང་ངལ་སོད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) vegetate 
དབང་ངལ་མི་ཚེ། noun rut 
དབང་དངོས། noun belongings 
དབང་ཅན། adj. important, 
overpowering, strong, 
powerful, mighty 
དབང་ཅན་བཀའ་རྒྱ། noun 

ordinance 
དབང་ཅན་དབུ་ཁྲིད། noun dictator 
དབང་ཅན་རིང་ལུགས། noun 

autocracy 
དབང་ཆ། noun authority, 
dominion, power, right, 
prerogative, authoritative, 
interest 
དབང་ཆ་སོད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) vest, delegate, 
empower 
དབང་ཆ་ཕྱིར་སྤེལ། noun 

decentralization, devolution 
དབང་ཆ་ཡོད་པ། adj. authoritative 
དབང་ཆས། noun belongings 
དབང་ཆུང་། adj. timid, 
subordinate  
དབང་ཆེ་ཤོས། adj. predominance 
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དབང་ཆེན། noun powerful, 
mighty 
དབང་ཆེན་རྒྱལ་པ།ོ noun despot 
དབང་མཉམ། adj. round-table 
དབང་མཉམ་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) hypothecate  
དབང་བཏོན། noun topple 
དབང་རྟུལ། noun obtuse 
དབང་ཐང་། noun fortune, luck  
དབང་ཐང་དར་དུས། noun heyday  
དབང་ཐང་མ་དར་བ། adj. 

unfortunate 
དབང་ཐལ། noun influence, 
consuming, obsess 
དབང་ཐོག་བཀག་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) override, 
overrule 
དབང་ཐོག་གྲོས་ཆོད། noun 

override, overrule 
དབང་ཐོག་ཡོད་པ། adj. incumbent 
དབང་དུ་འདུ་མ་ཚུགས་པ། adj. 

insurmountable 
དབང་དུ་བསྡུ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) annex, master, 
overwhelm, subdue 
དབང་ལྡན། adj. magnate, 
potentate 
དབང་ལྡན་ལས་ཚགོས། noun 

powerhouse 

དབང་སྡུད། noun annexation 
དབང་སྡུད་ས་ཁོངས། noun conquest 
དབང་ནུས་ཅན། adj. influential 
དབང་ནུས་ལྡན་པ། adj. competent 
དབང་ནོར། noun possession 
དབང་གནང་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.)  བཀའ་དབང་གནང་། 
bless 
དབང་གནས། noun ascendancy 
དབང་གནནོ། noun oppression, 
repression, overbearing, 
suppression, domination, 
eclipse, attack 
དབང་གནནོ་ཅན། adj. repressive 
དབང་གནནོ་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) oppress, 
repress, attack, harass, harry 
དབང་པ།ོ noun 1 faculty, organ, 
sense (ཤེས་པ་་རྟེན།) 2  chief, 
supreme (གཙོ་དཔོན།) 
དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན། adj. 

handicapped, disabled 
དབང་པོ་སྐྱོན་ཞུགས། noun 

deformity, disability, 
impairment 
དབང་པོ་སྒོ་ལྔ། noun the five sense 
organs 
དབང་པོ་ངལ་བ། verb (fut., prs., 

pst.) suburban, weary, boring 
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དབང་པོ་ཉམས་པ། adj. decrepit, 
senile 
དབང་པོ་རྟུལ་པོ། adj. obtuse  
དབང་པོ་བརྡིབ་པ། verb (fut.) prs. 

རྡིབ།  

pst. བརྡིབས། senile, decrepit, 
དབང་པོ་རབ། noun adept 
དབང་པོ་ལུ་ཐོ་རྐྱབ་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) maim 
དབང་པོ་ལུ་ཐོ་ཕོག་པ། verb (fut., 

prs., pst.) disable 
དབང་པོ་ལུ་ཐ་ོཕོག་མི། noun 

handicap 
དབང་པའོི་སྒོ། noun orifice  
དབང་པའོི་བདེ་བ། noun sensuous 
དབང་པའོི་གཞུ། noun rainbow 
དབང་པའོི་ཡན་ལག noun lobe  
དབང་སྤུད། noun overthrow 
དབང་སོད། noun tyranny 
དབང་སོད། noun authorization 
དབང་ཕབ། noun depose, 
dethrone 
དབང་ཕྱུག noun mighty, 
powerful  
དབང་འཕྱོག noun usurp 
དབང་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) capture, condition, 
govern, hold, occupy, take, 
posses, takeover 

དབང་བ་་རྒྱལ་ཁབ། noun colony 
དབང་དབངམ། adj. possessive 
དབང་མ་ཚུགསཔ། adj. invincible 
དབང་མི། noun occupant, 
occupier, owner 
དབང་མེད། adj. impotence, 
powerless, compulsion 
དབང་མེད་སྒུལ་སྐྱོད། noun 

voluntary 
དབང་མེད་ངོས་ལེན། noun fatalistic 
དབང་མེད་གཉིད་འཐིབ། noun 

hypnotize  
དབང་མེད་ལྡིང་བ། verb (fut., prs.) 

pst. ལྡིངས། imp. ལྡིངས། adrift 
དབང་མེད་གནས་སྟངས། noun 

shackles 
དབང་མེད་བ་བ། noun oblige  
དབང་མེད་གཞན་ལུགས་འཛིན་པ། 
verb (fut., prs., pst.) fatality 
དབང་མེད་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) depose 
དབང་མེད་ཨ་ལུ་་བདག་དབང་། noun 

non-custodial  
དབང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ། noun 

dictatorship 
དབང་བཙན་གཞུང་ལུགས། noun 

dictatorship 
དབང་བཙོང༌། noun bullying, 
tyranny, aggressive, 
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domineering, predatory, 
dictatorial, force, bully, 
terrorize 
དབང་བཙོང་ཅན། adj. aggressive, 
tyrannical 
དབང་བཙོང་འདོད་སོད། noun rape 
དབང་བཙོང་དབུ་ཁྲིད། noun tyrant 
དབང་བཙོང་འབད་མི། noun 

aggressor 
དབང་བཙོང་མི། noun oppressor  
དབང་བཙོང་ལཱ། noun forced 
labour 
དབང་བཙོང་ལུས་འབྲེལ། noun  

བཙན་གཡེམ། rape, violate 
དབང་བཙོང་ལུས་འབྲེལ་པ། noun 

rapist 
དབང་བཙོང་སྲིད་སྐྱོང༌། noun tyranny 
དབང་བཙོང་སྲིད་སྐྱོང་རྒྱལ་ཁབ། noun 

tyranny 
དབང་བཙོང་སྲིད་སྐྱོང་པ། noun tyrant 
དབང་་་ཉམས་ནད། noun nervous 
breakdown  
དབང་་་་རིམ་ལུགས། noun 

nervous system  
དབང་ཚད། noun authority, 
clutch, competence, control, 
discretion, jurisdiction, option, 
scope, spell, power, remit 

དབང་ཚད་ཁྱབ་ཁོངས། noun 

jurisdiction  
དབང་ཚད་ཅན། adj. competent, 
office-bearer, office-holder, 
strong, powerful 
དབང་ཚད་ཆེ་ཤོས། adj. sovereign 
དབང་ཚད་འཐེབ་སོད། noun 

overstep 
དབང་ཚད་འཐོབ་པ། verb (fut., prs.) 

pst. ཐོབ། qualify 
དབང་ཚད་འདྲ་མཉམ། adj. round-
table 
དབང་ཚད་ནང་འཛིན། noun 

centralize  
དབང་ཚད་སོད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) authorise, delegate 
དབང་ཚད་ཕྱིར་གནང༌། noun 

devolution 
དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ། noun 

decentralization  
དབང་ཚད་མ་བྱིན་པ། adj. 

unauthorized 
དབང་ཚད་མེད་པ། adj. impotent, 
slavish, unauthorized 
དབང་ཚད་མེད་མི། noun eunuch 
དབང་ཚད་མེདཔ། adj. impotent, 
powerless 
དབང་ཚད ་འོག་སྤེལ། noun 

devolution 
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དབང་ཚད་ཡོད་པ། adj. powerful, 
competent, command  
དབང་ཚད་ཡོད་མི། noun powerful, 
plenipotentiary 
དབང་ཚད་ལག་ལེན། noun wield 
དབང་མཚན་ཕྱག་འཁར། noun 

sceptre 
དབང་འཛིན། noun authority, 
domain, control 
དབང་འཛིན་ཉུང་སྡེཔ། noun 

oligarch 
དབང ་འཛིན་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) manage 
དབང་འཛིནམོ། noun mistress 
དབང་འཛུལ། noun incursion 
དབང་གཟུང་མ་འབད་བ། adj. 

unoccupied 
དབང་བཟུང་། noun control, 
seizure, occupation, 
confiscation, capture, catch, 
commandeer, confiscate 
དབང་བཟུང་གཏའ་མ། noun pledge 
དབང་འོག་མི་སེར། noun colony, 
colonist, colonial 
དབང་འོག་བཙུགས་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) abase 
དབང་འོག་ཚུད་པ། verb (fut., prs., 

pst.) slave, succumb 

དབང་ཡུན། noun occupancy, 
reign 
དབང་ཡོན། noun offering for 
empowerment 
དབང་ལུ་བསྡུ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) dominate, 
mesmerize, overpower, 
subdue, subject, subjugate, 
corner 
དབང་ལུ་ཤོར་བ། verb (fut., prs., 

pst.) succumb 
དབང་ལུང་། noun empowerment 
and oral transmission 
དབང་ལེན། noun extortion, 
rapacious, takeover, 
impounding 
དབང་ཤུགས། noun might, 
muscle, imperious, power 
དབང་ཤུགས་ཅན། adj. powerful, 
mighty, heavyweight 
དབང་ཤུགས་ཆེ་བ། adj. dictatorial, 
predominant 
དབང་ཤུགས་བཙོང་མི། noun nazi  
དབང་ཤོར། noun forfeiture 
དབང་ས། noun dominion 
དབང་ཨེབ། noun overpower 
དབངཔོ་ངལ། verb (fut., prs., pst.) 

bore, humdrum, lacklustre, 
sick, tedious 
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དབངཔོ་ངལ་སི་སི། adj. boring, 
bored, dry, humdrum, 
lacklustre 
དབ་། excl. exclamatory remark 
indicating surprise and calling 
དབུ། noun  ཞབས།  
head  
དབུ་སྐྲ། noun  hair 
དབུ་སྐྲ་བསིལ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.)  haircut 
དབུ་སྐྲ་བསིལ་མི། noun  

hairdresser 
དབུ་ཁྲིད། noun  leader, 
leadership, chairman  
དབུ་ཁྲིད་གོ་འཕང༌། noun  

leadership  
དབུ་ཁྲིད་མེད་པ་་བར་མཚམས། noun 

interregnum 
དབུ་ཁྲིད་ཞལ་འཛོམས། noun 

summit 
དབུ་ཁྲིད་ལྷན་ཚོགས། noun summit 
དབུ་རྒྱན། noun  head 
ornament, crown 
དབུ་ཅན། noun ‘head-possess’ 
script 
དབུ་བརྙེས། noun come into 
existence, begin, found  
དབུ་ཐོད། noun  

forehead, skull 

དབུ་གདུགས། noun  

umbrella, canopy, parasol 
དབུ་འདྲེན། noun  

auspices  
དབུ་ནད། noun  head-
disease 
དབུ་འཕང་། noun  

position, state, status, rank 
དབུ་བླ། noun  court 
priest 
དབུ་མ་་ལམ། noun middle path, 
middle way 
དབུ་བཙུགས། noun  

inception, start, found 
དབུ་རྩེ། noun pinnacle, tower 
དབུ་མཛད། noun imam, ritual, 
master 
དབུ་འཛིན། noun principal, head 
དབུ་འཛིན་འོག་མ། noun vice 
principal 
དབུ་ཞྭ། noun  hat, cap, 
coronet  
དབུ་བཞུགས། noun  

preside 
དབུ་ཧང་། noun  pillow  
དབུགས། noun  བུང༌། breath, 
air, wind 
དབུགས་བཀག noun 

asphyxiation, wind 
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དབུགས་སྐད། noun wheeze 
དབུགས་མགྱོགས་ལེན། noun gulp 
དབུགས་འགག noun asphyxiation 
དབུགས་འགམ་བཅུག་པ། verb 

disappoint, upset 
དབུགས་འགམ་བཅུག་མི། noun 

disappointment 
དབུགས་འགམ་ནི་མེདཔ། adj. 

phlegmatic 
དབུགས་འགམ་པ། verb (fut., prs.) 

pst. འགམས། upset, annoyed, 
angry, fret, disappoint, 
frustrate, pant, gasp 
དབུགས་འགམ་སི་སི། adj. 

disappointing, frustrating 
དབུགས་སྒྲོན། noun artificial 
respiration 
དབུགས་ཆད། noun breathless 
དབུགས་གཏོང་ལེན། noun 

respiration, breathe, respire 
དབུགས་ཐག་ཐུང་ཀུ། noun short 
དབུགས་ཐུང་དྲགས། adj. bad-
tempered 
དབུགས་དུང༌། noun ventilator 
དབུགས་དང་དིང༌། adj. ragged 
དབུགས་རྡུམ། noun angry, bad-
tempered, crank, hot-tempered, 
ill-tempered, short temper, 
testy, fit, waspish 

དབུགས་རྡུམ་པ། noun ornery, 
temper 
དབུགས་རྡུམ་མོ། noun vixen 
དབུགས་རྡུམ་ལོང་བ། verb (fut., 

prs.) pst. ལོངས། imp. ལོངས། 
berserk 
དབུགས་ནད། noun respiratory 
disease, asthma 
དབུགས་འཕྲུལ། noun respirator 
དབུགས་བྱིན། noun kiss of life 
དབུགས་མི་འགམ་པ། adj. 

philosophical 
དབུགས་སན། noun inhaler 
དབུགས་བཙག་ཁ་རས། noun 

respirator 
དབུགས་ཚབ། noun artificial 
respiration 
དབུགས་འཚབ། noun pant 
དབུགས་རས། noun respirator 
དབུགས་རིང༌། noun sigh 
དབུགས་རླངས། noun carbon 
dioxide 
དབུགས་ལམ། noun respiratory 
channel 
དབུགས་ལེན། noun  བུང་ལེན། 
inhale 
དབུགས་ལེན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) inhalation 
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དབུགས་སུབ། noun  བུང་སུབ། 
choke, suffocation 
དབུགས་སུབ་ཤི་བ། verb (fut., prs., 

pst.) suffocate 
དབུགས་སུབ་གསད། noun 

smother, suffocate 
དབུགས་གསོ། noun breather 
དབུགས་བསག noun asthma 
དབུགས་བསག་ནད། noun asthma 
དབུགས་བསུབ་པ། verb (fut.) prs. 

སུབ།  

pst. བསུབས། imp. སུབས། choke, 
stifle, breathless, asphyxia, 
suffocate 
དབུར། verb (fut., prs., pst., imp.) 

abrade, rub, apply, brush, cake, 
coat, smear, spread, strike, 
press, push, dash, nudge 
དབུར་འཁྱུ། noun scrub, swab 
དབུར་འགྱོ། noun scuff 
དབུར་སྒྲ། noun scrape, scratch 
དབུར་ཆས། noun abrasive, 
scourer, scrubber 
དབུར་ཏི། noun press, iron 
དབུར་སྟེགས། noun ironing board 
དབུར་གདན། noun ironing board 
དབུར་བདའ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) bulldoze, shove 
དབུར་རྡར། noun friction 

དབུར་རྨ། noun scrape 
དབུར་རིམ། noun coating 
དབུར་སུབ། noun smudge 
དབུལ་འགྱུར། noun ruin 
དབུལ་པོ། noun penniless, 
indigent, impecunious, poor, 
destitute 
དབུལ་ཕངོས། noun destitute, 
indigent, misery, needy, 
poverty, ruin, poverty-stricken 
དབུལ་བ། adj. deprivation, 
destitute 
དབུལ་བཟོ། noun impoverish 
དབུས། noun  མཐའ། centre, 
heart, heartland, hub, mean, 
midst, central, focal, 
intermediate, middle 
དབུས་ཐང༌། noun square 
དབུས་ཕྱོགས། noun interior, 
midland 
དབུས་མིན། adj. off-centre  
དབུས་གཞུང༌། noun federal, 
central government 
དབུས་གཞུང་གཅིག་སོམ། noun 

federation 
དབུས་གཞུང་མཉམ་སོམ། noun 

federation 
དབུས་གཞུང་རིང་ལུགས། noun 

fascism 
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དབེན་གནས། noun hermitage, 
sanctum, privacy, retreat, 
isolated, solitary, solitude 
དབེན་གནས་བསྟེན་པ། verb (fut., 

pst.) prs. སྟེན།  

imp. སྟེན། retire, retreat 
དབེན་གནས་པ། noun recluse 
དབེན་པ། noun desolation, 
devoid, free, loneliness, 
lonesome, quietness, lonely, 
rareness, solitude, solitary 
དབེན་པ་་རི་ཁྲོད། noun wilderness 
དབོག verb (fut., prs., pst., imp.) 

scoop 
དབོག་འཕྲུལ། noun shovel 
དབངས། noun 1 vowel (ཨཱ་ལི།) 
2  melody, tune, musical 
(གདངས།) 
དབངས་ཀྱི་སྒྲ་རྟགས། noun acute 
accent 
དབངས་ཀྱི་སྒྲ་གདངས། noun vowel 
དབངས་སྒྲ། noun note, vowel 
དབངས་ཅན། noun stringed 
musical instrument played by 
striking with two thin flat 
sticks similar to Chinese zheng  
དབངས་ཅན་ལྷ་མོ། noun Saraswati 
དབངས་གཅིག་གླུ་གཞས། noun aria 

དབངས་ཆས། noun musical 
instrument 
དབངས་གཉིས་སྒྲ། noun dipthong 
དབངས་རྟགས། noun acute accent 
དབངས་ཐུང་། noun short 
དབངས་མཐ།ོ noun treble 
དབངས་ཡིག noun 1 vowel (ཨཱ་ལི།) 
2  acute accent (དབངས་རིས།) 
དབངས་གསལ། noun vowel and 
alphabet, letter 
དབངས་གསལ་སྒྲ་འཁོར། noun hi-
fi, high fidelity  
དབར། noun summer 
དབར་དུས། noun summer time, 
summer season 
དབྱིན་སྐད། noun English, 
English language 
དབྱིན་སྒོར། noun pound 
དབྱིན་ཚེས། noun date 
དབྱིན་ཟླ། noun month 
དབྱིན་ཡུལ། noun England 
དབྱིན་ལོ། noun year  
དབྱིབས། noun shape, form, 
feature, silhouette 
དབྱིབས་འགྱུར། noun 

metamorphosis 
དབྱིབས་ཅན། adj. shaped 
དབྱིབས་མཉམ། noun congruent 
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དབྱིབས་མེད། adj. formless, 
shapeless 
དབྱིབས་རྩིས་རིག་པ། noun 

geometry 
དབྱིབས་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) shape 
དབྱུག་ཐོ། noun mace, rod 
དབྱུག་མདའ། noun lever  
དབྱུག་པ། noun staff, putter 
དབྱུག་པམ། noun lash, rod  
དབྱུག་ལྷོག noun lever  
དབྱེ་ཁག noun category, 
classification, division, type 
དབྱེ་ཁག་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) classify 
དབྱེ་ཁྱད། noun variance 
དབྱེ་གདམ། noun segregation 
དབྱེ་སྡེ། noun cadre, class, type 
དབྱེ་རྣམ། noun type 
དབྱེ་དཔྱད། noun analysis, 
appraisal, evaluation, examine 
དབྱེ་དཔྱད་པ། noun analyst 
དབྱེ་དཔྱད་འབད་མི། noun analyst 
དབྱེ་འཕྲུལ། noun separator 
དབྱེ་བ། noun difference, 
differentiation, distinction, 
kind, nature, sort, 

classification, division, group, 
sift, dichotomy 
དབྱེ་བ་ཁ་གསལ། noun detailed 
particulars 
དབྱེ་བ་ཕྱེ་བ། verb (fut., prs.) pst. 

ཕྱེས། imp. ཕྱེས། differentiate, 
discriminate, distinguish, 
draw, know, classify, unpack 
དབྱེ་བ་ཕྱེ་མ་ཤེས་པ། adj. gray area 
དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཚུགས་པ། adj. 

discriminating 
དབྱེ་བ་སོམ། noun chasm 
དབྱེ་བ་མ་འདྲཝ། adj. different 
varieties 
དབྱེ་བ་མ་ཕྱེ་བ། adj. unclassified 
དབྱེ་བ་མེད་པ། adj. non-specific, 
irrespective of  
དབྱེ་འབྱེད། noun disparity, 
segregation, classification, 
differentiation, discrimination 
དབྱེ་མ་བཏུབ་པ། adj. indivisible 
དབྱེ་མ་ཚུགས་པ། adj. indivisible, 
inextricable, indistinguishable 
དབྱེ་མིང༌། noun title 
དབྱེ་ཚན། noun tier, section 
དབྱེ་ཚིག noun adverb 
དབྱེ་ཞིབ། noun study, judge, 
evaluation, assessment, 
appraisal 
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དབྱེ་ཞིབ་པ། noun assessor 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) appraise, assess, 
evaluate, judge 
དབྱེ་རིམ། noun tier, 
stratification, classification, 
class, level, division, degree 
དབྱེ་རིམ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) stratify 
དབྱེ་ལུགས། noun typology 
དབྱེ་བཤད། noun detail 
དབྱེ་བཤེར། noun trial, 
investigation, proceeding  
དབྱེ་བསལ་བ་རིམ། noun taxonomy 
དབྱེ་བསལ་ལམ་ལུགས། noun 

taxonomy 
དབྱེ་ཨང༌། noun code 
དབྱེན། noun schism 
དབྱེར་མེད། adj. promiscuous 
འབག verb (fut., prs., pst., imp.) 

 བསྣམ། take, carry, convey, 
hump 
འབག་བཏུབ་པ། adj. mobile, 
portable 
འབག་བྱིན་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) lift  
འབག་མ་བཏུབ་པ། adj. 

irremovable 
འབག་མ་ཐེག་པ། adj. burdensome 

འབག་མ་ཚུགས་པ། adj. unwieldy  
འབག་མི། noun bearer, carrier 
འབག་ཚུགས་པ། adj. bearable 
འབག་འོང་བ། verb (fut., prs.) pst. 

འོངས། get, bring, borne 
འབག་འོང་མི། noun bearer 
འབགཔ། noun  ཞལ་འབག 
mask 
འབགཔ་འཇམ་པ། adj. portable 
འབགཔ་བཙུགས་སོ་སོྟན། noun 

masquerade 
འབངས་མི་སེར། noun  རྗེ། 
 མངའ་འབངས། བཀའ་འབངས། 
citizen, public, subject 
འབད་དགོ་མནོ་བཅུག་པ། verb 

tempt 
འབད་དགོ་མནོ་བ། verb (fut., prs., 

pst.) itch 
འབད་དགོ་པ། adj. imply, owe, 
should  
འབད་དགོ་མ་མནོ་བ། adj. 

unprepared, unwilling 
འབད་དགོཔ་འཐོན་པ། verb (fut., 

prs.) pst. ཐོན།  

imp. ཐོན། exigency 
འབད་བཅུག་པ། verb force, 
persuade, actuate, allow, bind, 
dare, foist 
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འབད་ཆོག་ཆོ། adj. willing, 
instant, game 
འབད་ཆོག་པ། adj. permissive, 
permissible, expected 
འབད་བཏུབ་པ། adj. viable 
འབད་བ་་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. ་། attempt, try, 
crack, flirtation 
འབད་ཐངས། adj.  མཛད་ཐངས། 
action, way, method, bearing, 
manner, mechanic, modus 
operandi, style, tack  
འབད་ཐབས། noun  བ་ཐབས། 
 མཛད་ཐབས། strategy, 
measure, device 
འབད་ཐབས་མེད་པ། adj. 

unavoidable 
འབད་ད། verb (fut., prs., pst., 

imp.) 1 keep (བཞག) 2  do 
(འབད་ཞིག) 
འབད་འདོད། noun forthcoming, 
offer 
འབད་འདོད་མེད་པ། adj. 

unprepared 
འབད་ནི་བཟུམ་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) tend 
འབད་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) do, does, extend, follow, 

happen, undergo, discharge, 
flirtation 
འབད་བ་ཅིན། adv. if, if done 
འབད་བ་་བསྒང༌། adv. ongoing, 
afoot 
འབད་བྱིན་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) render 
འབད་མ་བཅུག་པ། adj. dissuade 
འབད་མ་ཆོགཔ། adj. prohibited 
འབད་མ་བ་་བ། adj. untried 
འབད་མ་ཚུགས་པ། adj. unfeasible, 
unable, incapacity, omit, 
impregnable, inability, 
incapable 
འབད་མ་ཚུགསཔ་འགྱོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) defy 
འབད་མི། noun  མཛད་མི། 
doer, worker, performer 
འབད་མི་བཅུག་པ། adj. restrain, 
foil 
འབད་མི་སྟེར་བ། adj. forbid 
འབད་་ོལ། noun effort, 
endeavour, exertion, fight, 
struggle 
འབད་་ོལ་བསྐྱེད་པ། verb (fut., 

pst.) prs. སྐྱེད།  

imp. སྐྱེད། endeavour, exert, 
fight, struggle, try 
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འབད་བ་ོན། noun battle, bid, 
diligence, drive, effort, 
endeavour, industry 
འབད་བ་ོན་བསྐྱེད་པ། verb (fut., 

pst.) prs. སྐྱེད།  

imp. སྐྱེད། battle, bid, crusade, 
extend, strive, endeavour 
འབད་བ་ོན་ཅན། adj. diligent, 
hard-working, industrious, 
studious, painstaking 
འབད་བ་ོན་ནན་ཏན། noun crusade 
འབད་བ་ོན་མེད་པ། adj. unforced 
འབད་ཚར་བ། adj. complete 
འབད་ཚར་མ་ཚར། adj. hectic  
འབད་ཚུགས་པ། adj.  ཐེག 
affordable, manageable, 
possible, cope, dare 
འབད་ཚུགསཔ་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) enable 
འབད་ཚུལ། adj. way 
འབད་རྫུ་བཏབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) feint, simulate 
འབད་གཞག noun  མཛད་བ། 
behaviour, conduct, manner, 
way 
འབད་གཞག་ངན་པ། noun 

dissolute, uncouth 
འབད་གཞག་རྔམ་སི་སི། noun 

tomfoolery 

འབད་གཞག་བཅའ་གཞག noun 

behaviour, conduct, manner, 
mannerism, way 
འབད་རུང་བ། adj. advisable 
འབདཝ་ལཱ་ཁག adj. 

impracticable, formidable 
འབབ་ཁ། noun estuary 
འབབ་ཁུངས། noun pocket, 
income 
འབབ་ཁུངས་ཅན། adj. lucrative  
འབབ་བཅུག་པ། verb ground 
འབབ་ཆུ། noun waterfall, rapids, 
stream, fall, cascade, brook 
འབབ་ཆུ་སོམ། noun cataract 
འབབ་ཏོག་ཏོ། adj. stately 
འབབ་སྟེགས། noun platform, 
stepping stone, levee 
འབབ་སྟེགས་གླ་འཐུས། noun 

quayage 
འབབ་འཐོན། noun 

disembarkation 
འབབ་པ། verb (fut., prs., imp.) 

pst. བབས།  འཛེག་པ། 
alight, assuage, descend, 
disembark, dismount, drain, 
drop, ease, ebb, fall, flow, 
land, languish, sink, tumble, 
plummet, run, dim, gain, 
landing, fall, unseat 
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འབབ་ཚུགས། noun station, jetty, 
depot 
འབབ་ཚུགས་འགོ་འཛིན། noun 

station master 
འབབ་བཞིན་པ། adv. running 
འབབ་ས། noun outfall 
འབམ། noun rheumatism 
འབམ་གྲུམ། noun rheumatism 
འབའ། noun 1 affidavit (འབའ་
གན།) 2  target (འབེན།) 3  moo 
(ནོར་སྐད།)  
འབའ་གན། noun affidavit, 
recognizance 
འབའ་ཐང༌། noun range 
འབའ་ཞིག adv. just, only 
འབའ་ཡིག noun written 
agreement, contract 
འབ་་སྒོར་ཐིག noun bull’s-eye 
འབར་སྐུད། noun filament 
འབར་གློག noun ignition 
འབར་ཆས། noun lighter  
འབར་ཉེན། adj. inflammable 
འབར་ཐག noun fuse 
འབར་ཐག་བཏོན་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) defuse 
འབར་བ། verb (fut., prs., pst.) 

ignite, flaming, flare, explode, 
burn, rise, blaze 

འབར་འབུར། adj. bumpy, lumpy, 
mumble, projection, uneven, 
protrusion, outcrop, blotch 
འབར་འབུར་ཅན། adj. blotchy 
འབར་འབུར་འཐོན་པ། verb (fut., 

prs.) pst. ཐོན། project 
འབར་མི་བཏུབ་པ། adj. non-
flammable  
འབར་རས། noun explosive, 
dynamite 
འབརཝ་འཇམ་པ། adj. 

inflammable 
འབལ་བཀོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) dislodge 
འབལ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.)  བཙུགས། extract, 
draw, uproot, pull-out, remove 
འབལ་སན། noun depilatory 
འབིགས་ལྕགས། noun punching 
machine, punch 
འབིགས་འཕྲུལ། noun punching 
machine 
འབུ་བཀལ་ནད་གཞི། noun viral 
འབུ་ཉེན་ཅན། adj. contagious, 
infectious 
འབུ་ནད། noun infectious 
disease, contagious disease 
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འབུ་བ། verb (fut., prs., pst.) 

transmission, infect, transfer, 
transmit, catching, contagious 
འབུ་རས། noun silk, raw-silk 
འབུ་རས་འབུཔ། noun silkworm 
འབུ་ཤཱ་མིག noun shrimp  
འབུཔ། noun insect, worm 
འབུཔ་རྐང་མང༌། noun centipede 
འབུཔ་ཆགས། noun insect 
འབུཔ་ཆགས་རིག་པ། noun 

insectology 
འབུཔ་ཉ། noun oyster 
འབུཔ་ཕྲན། noun worm 
འབུཔ་མང་ནད། noun plague 
འབུཔ་སན། noun pesticide, 
insecticide 
འབུཔ་ཟ་སོྲག་ཆགས། noun 

insectivore 
འབུཔ་ཤུབས། noun cocoon, 
seashell, shell 
འབུཔ་སྲིན། noun germ, bacteria 
འབུཔ་སྲིན་རིག་པ། noun 

entomology 
འབུཔ་སྲིན་རིག་པ་་མཁས་མཆོག 
noun entomologist 
འབུཔ་གསོབ། noun seashell 
འབུམ། number hundred 
thousand, lakh (གྱངས་ཁ།) noun 

a Buddhist scripture containing 
one hundred thousand verses 
(ཡུམ་རྒྱས་པ།) 
འབུམ་སྡེ། noun corps 
འབུམ་ཕྲག num. hundred 
thousand, lakh 
འབུར། noun bulge 
འབུར་བཀོད། noun relief 
འབུར་སྐྲུན། noun embossed 
printing 
འབུར་འཇོམས། noun crackdown, 
oppression 
འབུར་འཇོམས་འབད་མི། noun 

oppressor  
འབུར་བཏོན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) emboss 
འབུར་ཐོན་སབ་ཁྲ། noun relief map 
འབུར་འཐོན། verb (fut., prs.) pst. 

ཐོན། bulge, protrusion, 
projection, prominent  
འབུར་དོད། noun pile 
འབུར་དོད་ཅན། adj. embossed 
འབུར་དོད་མཛེས་བཀོད། noun relief 
འབུར་རྡོལ། noun eruption 
འབུར་སོས། noun relief 
འབུར་མིག་ཅན། adj. pop-eyed 
འབུར་གཟུགས། noun convex 
འབུར་བཟ།ོ noun emboss 
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འབུར་ཡིག noun Braille 
འབུར་རིས། noun embossing, 
sculpture 
འབུར་རིས་ཅན། adj. embossed 
འབུར་ལམ། noun bump 
འབུར་ཤེལ། noun refractor, lens, 
convex lens, convex 
འབུལ་སྒོ། noun due 
འབུལ་བ། noun proffer, present, 
offering, offer 
འབེན། noun target  
འབེར་གཏམ། noun fuss 
འབོ། noun bushel  
འབོ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) 1 call, summon, term, 
invite (སྐད་རྐྱབ་པ།) 2  throw, 
dispose (བཀོ་བ།)  
འབོ་ཚིག noun slogan 
འབོད་བཀུག noun call, summon 
འབོད་བཀུག་བཀའ་ཤོག noun 

habeas corpus, serve 
འབོད་སྐད། noun shout 
འབོད་སྒརཔ། noun court 
attendant 
འབོད་སྒྲ། noun folksong 
འབོད་འཆམ། noun lay mask-
dance 

འབོད་ལོ། noun four sided 
bamboo-hat 
འབོར། noun number, quantity, 
haul, mass  
འབོར་ཆེ་ཏོག་ཏོ། adj. astronomical, 
bountiful, considerable, 
abound 
འབོར་ཆེ་བ། adj. astronomical, 
deal, thick, multitudinous 
འབོར་ཆེན། adj. bulk, bumper, 
good, heaps, mountain, much, 
multitude, slew, spate, stack, 
strong, pile, plenty, quantity, 
body 
འབོར་འཇལ། noun alimony 
འབོར་འབབ། noun inflow 
འབོར་མང༌། noun torrent 
འབོར་ཚད། noun amount, 
measure, volume 
འབོར་ཤུགས་མཐོ་ཤོས། adj. 

uttermost, utmost 
འབོལ་ཁྲི། noun couch, settee, 
sofa, sponge 
འབོལ་ཁྲི་རིངམ།ོ adj. banquette 
འབོལ་ཆི་ཆི། adj. plentiful, 
prodigal, superabundance, 
lavish, copious, bountiful, 
abundant, ample 
འབོལ་ཆེ་ཏོག་ཏོ། adj. awash 
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འབོལ་ཆེ་དྲགས། adj. prodigal 
འབོལ་ཆེན། adj. bumper 
འབོལ་ཏོག་ཏ།ོ adj. plenty, 
bumper, aplenty, abundant, 
ample 
འབོལ་དྲགས། adj.  དཀོན་དྲགས། 
abundance, affluent, ample, 
aplenty, glut, lavish, too much, 
excess 
འབོལ་གདན། noun mattress, 
cushion 
འབོལ་གདན་དཀྱུས་རིང༌། noun 

settee 
འབོལ་སོད། noun extravagance 
འབོལ་འབོལ། adj. 

superabundance  
འབོལ་འབོལ་ཆོབ་ཆོ། adj. plenty 
འབོལ་ཤབ། noun cushion 
འབོལ་ལྷུག་ལྷུག adj. plenty 
འབང་། verb (fut., prs.) pst. བང་། 
lose, missing, loss 
འབང་སྟོར། noun astray 
འབང་སྟོར་གྲུ། noun shipwreck 
འབང་འབངམ། adj. bust, stray 
འབར། verb (fut., prs.) pst. བར། 
stick, cling, contiguous, daub 
འབར་ཀ། noun jamb  
འབར་ཉ། noun barnacle 

འབར་ཉ་དུང་དཀར་ཅནམ། noun 

barnacle 
འབར་ཐག noun sellotape 
འབར་རྩི། noun glue, latex, 
sealer, size, starch, adhesive, 
gum, cement  
འབར་རྩི་ཅན། adj. adhesive, 
glutinous 
འབར་ཚེམ། noun pleat 
འབར་ལེབ། noun sellotape 
འབྱི། noun female yak 
འབྱིང་། verb (fut., prs.) pst. བྱིང་། 
bury, plummet, steep, 
overwhelm, sink, absorption, 
stem, founder 
འབྱིད། verb (fut., prs., pst.)  

ཐལ་བ། miss, slip, escape, 
extricate 
འབྱིད་སྐོར། noun  ཀྲེམ། མགུ་
སྐོར། མགུ་འབྱིད།  དབུ་སྐོར། 
entrapment, deception, 
confidence trick, con, trickery, 
dupe, use 
འབྱིད་སྐོར་རྐྱབ་མི། noun  ཀྲེམ་
རྐྱབ་མི། ཀྲེམ་ཟེ། མགུ་འབྱིད་རྐྱབ་མི། 
cunning, sly person, slacker, 
cheater, crook 
འབྱིད་སྐོར་ཅན། adj. crooked, 
operator 
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འབྱིད་སྐོར་ཆེ་དྲགས། adj. wily 
འབྱིད་སྐོར་ནང་ཚུད་པ། verb (fut., 

prs., pst.) entrap 
འབྱིད་སྐོར་ནང་ཚུད་མི། noun dupe 
འབྱིད་སྐོར་ཚ་དྲགས། adj. con man, 
foxy 
འབྱིད་མི་རུང་བ། adj. unmissable 
འབྱིམ། verb (fut., prs., pst.) sink, 
bury, plummet, steep, 
overwhelm, founder 
འབྱིམ་ས། noun mire 
འབྱུ། noun grain, cereal 
འབྱུ་ཁང༌། noun granary 
འབྱུ་ཁྱིམ། noun grainstore 
འབྱུ་མཛོད། noun granary 
འབྱུག verb (ft, prs.) pst. བྱུགས། 
imp. བྱུགས། apply 
འབྱུང་། verb (fut., prs.) pst. བྱུང་། 
happen, emerge, appear, arise, 
arrive, become, born, brew, 
bring, come, derive, develop, 
emanate, fall, figure, flow, 
form, happen, impinge, 
implicate, land, lead, manifest, 
occur, set, spawn, spring, 
transpire, prevail, undergo, 
discharge, descendant, 
appearance, birth, emerge, 
receipt, native, wrought 

འབྱུང་རྐྱེན། noun incident, 
incidence 
འབྱུང་ཁམས། noun natural 
འབྱུང་ཁུངས། noun derivation, 
fountain, genesis, origin, 
origination, source, parent  
འབྱུང་ཁུངས་མེད་པ། adj. clownish, 
nonsensical, weak, absurd, 
drivel, nonsense, silly, stupid, 
baseless 
འབྱུང་ཁུངས་མེད་མི། noun 

debanched, clown 
འབྱུང་ཁུངས་མེདཔ་འགྱོ་བ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) demean 
འབྱུང་གྲངས། noun frequency 
འབྱུང་འགྱུར། noun probability, 
eventuality, forthcoming, 
future 
འབྱུང་འགྱུར་དུས། noun future 
འབྱུང་ངེས། adj. bound, 
possibility, cinch, foregone 
conclusion, would-be 
འབྱུང་ངེས་པ། adj. bound, 
possibility, cinch, foregone 
conclusion, would-be 
འབྱུང་བཅུག་པ། verb bring about, 
set, spark, spawn, stage, start, 
provoke 
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འབྱུང་ཉེ་བ། adj. eventuality, 
imminent, impending, strong 
འབྱུང་ཉེན། noun prone, 
vulnerable, at risk, liable, at 
your own risk 
འབྱུང་ཉེན་ཅན། adj. prone, 
vulnerable, at risk, liable, at 
your own risk 
འབྱུང་ཉེན་ཡོད་པ། adj. threaten 
འབྱུང་དུས། noun onset, threshold  
འབྱུང་བདེན་བདེན། adj. bound 
འབྱུང་གནས། noun cradle, 
fountain, genesis, scene, 
seedbed, site, parent, root, 
fount, derivation, origin, 
source 
འབྱུང་པ།ོ noun ghost, evil spirit, 
phantasm, spirit 
འབྱུང་པོའི་སྒྲུང༌། noun ghost story 
འབྱུང་པོའི་གནོད་པ། noun canker 
འབྱུང་བ། noun the elements 
འབྱུང་མི་བཅུག་པ། adj. combat, 
neuter 
འབྱུང་ཚུལ། adj. appearance 
འབྱུང་གཞི། noun origin, source, 
cradle, fountain, genesis, 
scene, seedbed, site, parent, 
root, fount, derivation 

འབྱུང་བཞི། noun the four 
elements 
འབྱུང་བཞི་སྙོམས་པ། adj. good 
health 
འབྱུང་བཞིན་པ། adv. nascent, 
ongoing, still 
འབྱུང་འོས། noun potential, 
potentiality 
འབྱུང་ཡུན། noun spell 
འབྱུང་རན་པ། adv. imminence, 
impending 
འབྱུང་རིམ། noun event 
འབྱུང་རེ་ཅན། adj. prospective 
འབྱུང་ས། noun origin, source, 
cradle, fountain, genesis, 
scene, seedbed, site, parent, 
root, fount, derivation 
འབྱུང་ས་གཉིས་པ། noun secondary 
source 
འབྱུང་སག་ས། adj. imminent, 
impending 
འབྱུང་སྲིད་མདུན་ལམ། noun vista 
འབྱུང་སྲིད་པ། adj. eventuality, 
likely, strong, probable, 
possible, potential, likelihood, 
yet, contingency, vulnerable 
འབྱེང་ལྕག noun lash, thong  
འབྱེད་རྟགས། noun colon 
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འབྱེད་རྟགས་ཕྱེད་མ། noun 

semicolon 
འབྱེལ། verb (fut., prs., pst.) 

bleed 
འབྱེལཝ་འབྱེལ་ས། adj. 

consecutive, go on 
འབོ། verb (fut., prs.) pst. བོ། 
imp. བོ། pour 
འབོགཔ། noun nomad  
འབོན། verb (fut., prs.) pst. བོན། 
imp. བོན།  1 come 
(འོང་།) 2  go, leave (འགྱོ།)  
འབོན་ལམ། noun  trail, 
footpath  
འབོར། verb (fut., prs., pst.) 

receive, arrive, cling, get, 
advent, approach, arrival, 
incoming 
འབོར་ཉམས། noun luxury  
འབོར་ཉམས་ལྡན་པ། adj. luxurious  
འབོར་རྟགས། noun receipt 
འབོར་དེབ། noun receipt book 
འབོར་ལྡན། adj. richness, rich, 
prosperous, magnate, 
affluence, endowed, wealthy 
འབོར་ལྡན་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) enrapture 
འབོར་བརྡ། noun report 

འབོར་པ། noun affluence, riches, 
wealth, endowment, gift, 
fortune 
འབོར་པ་ཅན། adj. affluent, 
opulent, wealthy, well-heeled, 
rich, endowed, fat cat 
འབོར་སྤེལ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) enrich 
འབོར་མེད་མི་སྡེ། noun the 
proletariat 
འབོར་འཛིན། noun receipt 
འབོརཔ༌འབོརཔ། adj. abundant, 
plentiful, flush, 
unconscionable 
འབྲང་། noun illegitimate, 
bastard 
འབྲལ། verb (fut., prs.) pst. བྲལ། 
repudiate, lack 
འབྲལ་ཐབས། noun deprivation, 
part, remove 
འབྲལ་མི་ཚུགས་པ། adj. ensnare 
འབྲལ་མེད། noun inalienable, 
inseparable 
འབྲལ་སོན། noun farewell, bye 
འབྲས། noun rice 
འབྲས་ངན་བྱུང་བ། noun 

reverberation 
འབྲས་་ང་། noun rice packed in 
leather sack 
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འབྲས་ཐུག noun rice porridge 
འབྲས་བུ། noun outcome, output, 
work, retribution, result, effect, 
fruit 
འབྲས་བུ་ཅན། adj. fruitful 
འབྲས་བུ་སྨིན་པ། verb (fut., prs., 

pst.) result, yield 
འབྲས་བུ་ལོག་པ། adj. boomerang, 
reverberation, 
counterproductive 
འབྲས་མེད། adj. futile, infertility, 
vanity 
འབྲས་ཤུན། noun husk  
འབྲི་ཀློག noun writing and 
reading 
འབྲི་ཀློག་ཤེས་ཡོན། noun literacy 
འབྲི་ཁྲི། noun table, desk 
འབྲི་ཅོག noun bureau, desk 
འབྲི་དེབ། noun exercise book, 
jotter, notebook, pad  
འབྲི་མི། noun writer, scribbler 
འབྲི་་ོམ། noun write-up, essay, 
composition 
འབྲི་་ོམ་རྐྱབ་མི། noun essayist, 
writer, copywriter 
འབྲི་་ོམ་པ། noun essayist, 
writer, copywriter 
འབྲི་་ོམ་ཕྱོགས་དེབ། noun 

anthology 

འབྲི་་ོམ་འོས་ཚིག noun register 
འབྲི་ཚུལ། adj. writing style 
འབྲི་ལཱ། noun writing 
འབྲི་ཤོག noun form, letterhead, 
notepaper, writing paper 
འབྲི་སུབ། noun overwrite, 
defacement, fiddle, tampering 
འབྲི་ལྷག noun writing and 
reading  
འབྲི་ལྷག་མ་ཤེས་མི། noun illiterate 
འབྲི་ལྷག་མ་ཤེསཔ། adj. illiterate 
འབྲི་ལྷག་ཤེས་མི། noun literate  
འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཚད། noun literacy 
rate  
འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཡོན། noun literacy  
འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཡོན་ཅན། adj. literate  
འབྲིང༌། noun average, medium, 
mediocre 
འབྲིང་མ། noun second-rate, 
moderate, medium, middle, 
average 
འབྲིང་ཙམ། adj. mean, 
mediocrity, average, mediocre 
འབྲིང་རིམ། noun middle-class, 
intermediate 
འབྲིང་རིམ་གོང་མ་་སོབ་གྲྭ། noun 

higher secondary school  
འབྲིང་རིམ་བར་མ་་སོབ་གྲྭ། noun 

middle secondary school 



བ 

འབྲིང་རིམ་ཤེས་ཡོན། 647 འབྲེལ། 

 647  

འབྲིང་རིམ་ཤེས་ཡོན། noun 

secondary education 
འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ། noun secondary 
school 
འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་འོག་མ། noun 

lower secondary school  
འབྲིད་ཟས། noun decoy 
འབྲུ། noun grain, cereal, corn 
འབྲུ་ཁང༌། noun elevator, granary 
འབྲུ་སྒྲིག noun crossword 
འབྲུ་རོྡག noun grain 
འབྲུ་སྣ། noun cereal 
འབྲུ་སྣ་ལྡན་པ། adj. wholegrain 
འབྲུ་སྣ་ཡོདཔ། adj. wholegrain 
འབྲུ་སྣ་་བཞེས་སྒོ། noun 

wholemeal, cereal 
འབྲུ་མར། noun seed oil 
འབྲུ་མཛོད། noun elevator, 
granary 
འབྲུ་རིགས། noun corn 
འབྲུ་ཤུན། noun chaff 
འབྲུག noun 1 dragon (སེམས་ཅན།) 
2  Bhutan (རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མིང་།) 
འབྲུག་སྐད། noun thunder 
འབྲུག་ཁ། noun language of 
Bhutan 
འབྲུག་སྒྲ། noun thunder  

འབྲུག་ལྡིར་བ། verb (fut., prs., 

pst.) thunder 
འབྲུག་པ། noun Bhutanese 
འབྲུག་མི། noun Bhutanese 
འབྲུག་གཞུང་། noun Government 
of Bhutan 
འབྲུག་ཟླ། noun Bhuatense lunar 
month 
འབྲུག་གཟའ་ཉིམ། noun Saturday 
འབྲུག་གཟའ་པ་སངས། noun 

Thursday 
འབྲུག་གཟའ་སྤེན་པ། noun Friday 
འབྲུག་གཟའ་ཕུརཔ། noun 

Wednesday 
འབྲུག་གཟའ་མིག་དམར། noun 

Monday 
འབྲུག་གཟའ་ཟླཝ། noun Sunday 
འབྲུག་གཟའ་ལྷག་པ། noun 

Tuesday 
འབྲུག་ཡིག noun Bhutanese 
script 
འབྲུག་ཡུལ། noun Bhutan 
འབྲུགཔ། noun Bhutanese  
འབྲུམ་ནད། noun pox, smallpox 
འབྲེལ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) connect, correlate, 
entwine, link, tie, pertain, 
association, attendant, bearing, 
bond, bonding, contact, 
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interrelation, link, pertinent, 
relation, concern, affairs 
འབྲེལ་རྒྱུན། noun conduction, 
continuum, link, continuity, 
connection 
འབྲེལ་སྒྲ། noun possessive case 
འབྲེལ་བརྒྱུད། noun conduction 
འབྲེལ་ངོ་བདེ་ཏོག་ཏ།ོ adj. 

approachable 
འབྲེལ་གཅད། noun rupture, 
sever, split 
འབྲེལ་ཆགས། noun relevance 
འབྲེལ་ཆགས་མེད་པ། adj. 

inconsistent 
འབྲེལ་ཆད། noun breakdown, 
dead, breach 
འབྲེལ་ཆས། noun linkage  
འབྲེལ་ཆེ། noun synonymous 
འབྲེལ་བརྗོད་བརྡ་ཚིག noun 

discourse marker 
འབྲེལ་གཏུགས། noun reference 
འབྲེལ་གཏོགས། noun  རེག་
གཏོགས། bearing, affiliation, 
involvement 
འབྲེལ་གཏོགས་སྤང་བ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. སྤངས། alienate 
འབྲེལ་རྟགས། noun apostrophe 
འབྲེལ་རྟེན། noun modem 

འབྲེལ་རྟེན་རིམ་ལུགས། noun 

mechanism 
འབྲེལ་སྟེགས། noun counter, desk 
འབྲེལ་ཐག་ཉེ་བ། adj. close 
འབྲེལ་མཐུད། noun link, 
contiguity, chain, bridge, 
articulate  
འབྲེལ་མཐུད་ཅན། adj. articulated 
འབྲེལ་མཐུན། noun affiliation, 
coherence, co-ordination, 
adaptation, correspondence, 
joint 
འབྲེལ་མཐུན་བོླ་ཚོགས། noun 

constellation 
འབྲེལ་མཐུན་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) affiliate, co-
ordinate 
འབྲེལ་མཐུན་འབྱུང་བ། verb (fut., 

prs.) pst. བྱུང་། cohere 
འབྲེལ་མཐུན་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) integrate, adapt 
འབྲེལ་འཐབ། noun networking, 
interact, deal 
འབྲེལ་འཐབ་དཀའ་བ། adj. 

unapproachable 
འབྲེལ་འཐབ་བདེ་དྲགས། adj. 

affable 
འབྲེལ་དུས་མིན་པ། adj. off-peak  
འབྲེལ་དོན། noun reference  
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འབྲེལ་དོན། noun affairs 
འབྲེལ་འདྲིས། noun connection 
འབྲེལ་གནད། noun respect 
འབྲེལ་སོད། noun dealing  
འབྲེལ་བ་མཇུག་སོམ། noun 

severance 
འབྲེལ་བ་ཐད་མེད། adj. extraneous 
འབྲེལ་བ་འཐབ་ངོ་བདེ་བ། adj. 

approachable 
འབྲེལ་བ་འཐབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) network, mix, liaise, 
handle, contact, associate  
འབྲེལ་བ་འབྱུང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བྱུང་། link, surround  
འབྲེལ་བ་མ་འབད་བ། adj. silence 
འབྲེལ་བ་མེད་པ། adj. 

unconnected, unfamiliar, 
unaccompanied, disconnected, 
disjointed, extraneous, 
irrelevant, secluded, separate, 
aloof, estranged, immaterial, 
inapplicable, incongruous, 
unrelated 
འབྲེལ་བ་བཟོ་མི། noun linkman  
འབྲེལ་བ་ཡོད་པ། adj. associated, 
related, relevant, synonymous 
འབྲེལ་བ་ཡོད་མི། noun connection 
འབྲེལ་བ་་མིང་ཚབ། noun relative 
pronoun 

འབྲེལ་བ་་ཚིག་ཕྲད། noun 

preposition 
འབྲེལ་བ་་ལས་ཚིག noun linking 
verb 
འབྲེལ་བྱུང༌། noun consequence, 
dependence 
འབྲེལ་འབབ་མེདཔ། adj. scrappy 
འབྲེལ་མ་རུང་བ། adj. untouchable 
འབྲེལ་མི་ཆགས་པ། adj. incoherent 
འབྲེལ་མེད། adj. absurdity, 
disconnected, immaterial, 
irrelevant, secluded, 
extraneous, innocent 
འབྲེལ་མེད་གནད་དོན། noun red 
herring 
འབྲེལ་མེད་ལུགས་རྙིང༌། noun 

anachronism 
འབྲེལ་ཚིག noun conjunction, 
connective, copula, lest, only 
འབྲེལ་ཚོགས། noun association, 
audience 
འབྲེལ་མཚམས། noun node, joint, 
junction 
འབྲེལ་འཛིན། noun liaison, 
engage  
འབྲེལ་འཛིན་འཐབ་མི། noun liaison  
འབྲེལ་འཛིན་པ། noun liaison  
འབྲེལ་ཞུ། noun donation, 
contribution 
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འབྲེལ་བཞག noun touch 
འབྲེལ་ཟིང་འཐབ་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) hustle  
འབྲེལ་བཟོ། noun bridge 
འབྲེལ་ཡིག noun cross-reference 
འབྲེལ་ཡུལ། noun audience 
འབྲེལ་ཡོད། noun relevance, 
concern  
འབྲེལ་ཡོད་ཐོ་དེབ། noun 

bibliography 
འབྲེལ་རླབས་བརྒྱུད་འཕྲིན། noun 

celluar phone 
འབྲེལ་ལམ། noun bridge, tract, 
relationship 
འབྲེལ་ཧེང་བ་་བ། verb (fut., pst., 

imp.) prs. ་། correlate 
འབྲོག་སྐད། noun language of the 
nomads 
འབྲོང་། noun wild yak 
འབྲོང་གྱིམ་ཙེ། noun takin 
རྦ་ཟིལམ། noun droplets, spray 
རྦ་རླབས། noun wave, ripple, 
surf, billow, tide 
རྦ་རླབས་འཁྲུག་པ། verb (fut., prs.) 

pst. འཁྲུགས། billow, ebb 
རྦ་རླབས་ཅན། adj. choppy 
རྦ་རླབས་ཆུང་ཀུ། noun wavelet 
རྦ་རླབས་ལྡན་པ། adj. choppy 

རྦ་རླབས་ཚད་རྟགས། noun 

tidemark 
རྦ་རླབས་གཡོ་བ། verb (fut., prs., 

pst.) ripple 
རྦ་ལུད། noun boil over 
རྦོབ་རིལ། verb (fut., prs., pst.) 

 སྐུ་རྦབ་ཤོར། spill, slapstick, 
roll, tumble  
རྦོབ་རིལ་བཅུག་པ། verb unseat, 
upset 
ལྦ་ག noun foam, froth, lather, 
bubbles 
ལྦ་ག་ཁོག་ཁོ། adj. foamy 
ལྦ་ག་ཅན། adj. fizzy, lathery 
ལྦ་ག་ཆགས་པ། verb (fut., prs., 

pst.) foam 
ལྦ་ག་བཏོན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) lather  
ལྦ་ག་མེདཔ། adj. still 
ལྦ་ག་ཡོད་པ། adj. fizzy 
ལྦ་ག་སོབ་སོ། adj. foamy, frothy, 
lathery, suds, sparkling 
ལྦ་བ། noun  ལྦཝ། goiter 
ལྦ་ཚྭ། noun iodine 
ལྦུ་བ། noun lather  
ས། noun bamboo 
ས་ཀྲ་སོ་ཀྲོ། adj. uneven, 
protrude, outcrop 
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ས་སྒོར། noun hut, cabin, hovel, 
shanty, shed, shack, box 
ས་དངུལ། noun stash 
ས་བ། verb (fut., prs., pst., imp.) 

bury, cloak, conceal, cover, 
enshroud, hide, screen, secrete, 
veil, hidden, ulterior, subtle, 
twilight 
ས་བྲེ། noun bushel 
ས་མི། noun hider  
ས་ཚང་། noun bamboo grove 
ས་བཞག་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) harbour  
ས་གཟནམ། noun catapult 
ས་ལེབ། noun wattle, bamboo 
mat 
ས་ས། noun hiding place, hide  
ས་གསང༌། noun obscurantism, 
cover, concealment, 
camouflage, secret 
ས་གསང ་མེད་པ། adj. frank, naked, 
outright, undisguised, upfront, 
unconcealed, blunt, candid, 
open 
སག་ཆ། noun small bundle, 
bunch 
སག་སོག adj. blotch, lumpish 
སག་རྩེད། noun domino 

སང༌། verb (fut., prs., imp.) pst. 

སངས། soak, dip 
སང་ཁུ། noun dip 
སང་ཆང་། noun fermented grain 
drink taken by heating or 
adding hot water and strained 
through a sieve 
སངམ། noun residue of 
fermented grain drink 
སམ་ཆག noun mat 
སལ་སྐད། noun croak 
སལ་ཅུང༌། noun tadpole 
སལ་ཆེན། noun bullfrog 
སལ་མཆོང༌། noun hop, leapfrog  
སལཔ། noun frog 
སལཔ་ཀང་ཀུར། noun crab 
སལཔ་ཚལ་ལུ། noun berry 
སས་དོན། noun cryptic 
སས་གནས། noun sacred place 
སས་ཡུལ། noun sacred place 
སྦི་འཁྱབ། noun winnowing fan 
སྦུག noun  མཐའ་མ། centre, 
heart, mean, middle, mid-
point, midst, amidst 
སྦུག་གི་་བ་ཤོག noun centre-
spread 
སྦུག་གི་ས་སོྟང༌། noun quadrangle 
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སྦུག་གྲལ། noun middle row, 
central row 
སྦུག་སོྟང༌། noun quadrangle 
སྦུག་ཐང༌། noun quadrangle, 
square 
སྦུག་ཐིག noun axis 
སྦུག་མེན། adj. off-centre  
སྦུག་བཙུགས། noun centre, 
encircle, surround 
སྦུག་བཞག noun centre 
སྦུག་གཤག noun equal parts, 
half  
སྦུངས་སྒུལ། noun physical  
སྦུངས་གཡོག noun menial 
སྦུངས་ལཱ། noun labour, blue-
collar 
སྦུངས་ལཱ་ཉུང་བ། adj. labour-
saving  
སྦུངས་ལཱ་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) labour 
སྦུངས་ལཱ་འབད་མི། noun labourer  
སྦུངས་ཤུགས། noun force, 
physical force  
སྦུདཔ། noun bellows 
སྦུབ་ཅུང༌། noun bud 
སྦུབ་ཅུང་རྒྱས་པ། verb (fut., prs., 

pst.) bud 

སྦུབ་ཅུང་འཐོན་པ། verb (fut., prs.) 

pst. ཐོན། bud 
སྦུབས། noun cavity, hollow 
སྦུབ་ཅུང་ཧོནམོ། noun caper 
སྦུབས་ཤབ། noun calyx 
སྦུལ། noun snake, serpent, 
serpentine 
སྦུལ་སྐད། noun hiss  
སྦུལ་ཉ། noun eel 
སྦུལ་མེ། noun python 
སྦུལམོ་ཆེ། noun python 
སྦེ། conj. 1 used to show 
similarity (མཚུངས་སྒྲ།) 2  used 
in adverbial functions (དབྱེ་ཚིག་
གསལ་བྱེད།) 3  used as linking 
particle (ལྷག་བཅས།)  
སོ། noun punch  
སོ་ཁུག noun pocket 
སོ་བ། noun lump, swell, bloat 
སོ་སོཝ། adj. bump, swelling, 
swollen, protuberance 
སོ་བཟེད། noun shield 
སོ་ཡོས། noun puffed rice 
སོ་རིལ་རི། adj. convex, bulging 
སོ་ལོགས་ཁ། adj. by, close-set, 
immediate, locality, side, 
nearby, close 
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སོ་ལོགས་བཞག་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) surround  
སོ་ལོགས་ལོྷད་པ། verb (fut., prs., 

pst.) near, verge  
སོག་ཏོ། adj. stocky, dumpy, 
short, dwarfish, roly-poly 
སོང་སོང༌། adj. mellow, sound 
སོམ། adj.  ཕྲ། ཆུང་། big, 
bumper, capital, colossal, 
drastic, enormous, exorbitant, 
extreme, fabulous, fantastic, 
fatal, fervent, generous, giant, 
good, grand, grandiose, great, 
handsome, heavyweight, hefty, 
high, high-ranking, huge, hulk, 
humongous, monumental, 
intense, jumbo, king-size, 
large, large-scale, largish, 
lavish, mammoth, massive, 
mighty, striking, terrific, 
paramount, resounding, 
unmitigated, vast, voluminous, 
extra large (XL), deep, size, 
ambitious 
སོམ་འགྱུར། noun enlarge, 
balloon, develop, intensify, 
growth 
སོམ་འགྱོ་འགྱོཝ། adj. grown-up 
སོམ་ཆུང༌། noun size 
སོམ་ཆུང་ཀྲིག་ཀྲི། adj. tight-fitting 

སོམ་ཆུང་རན་པ། adj. midsized 
སོམ་ལྗིད་ཅན། adj. hulking  
སོམ་ཐལ་བ། verb (fut., prs., pst.) 

overdeveloped 
སོམ་དྲགས། adj. outsize, 
stupendous, grandiose, 
overdeveloped, penal 
སོམ་འདོད་ཅན། adj. bossy 
སོམ་ནུས། noun fertility 
སོམ་ནུས་ཅན། adj. fertile 
སོམ་མ་འགྱོ་བ། adj. undeveloped 
སོམ་མི་བཅུག་པ། adj. retardation, 
stunt, squelch 
སོམ་བརྩི་བ། verb (fut.) prs. རྩི། 
pst. བརྩིས། imp. རྩིས། lionize  
སོམ་འཚམས་ཅིག adj. largish, fair  
སོམ་ཟུག noun growing pains 
སོམ་བཟོ། noun enlargement, 
magnification, magnifier, 
enlarge, fluff, inflate, 
imperious 
སོམ་ཤུགས། noun enormity 
སོམ་ཤོས། adj. eldest, extremity, 
king, main, major, optimal, 
supreme, top, whopping, 
biggest, chunk 
སོམ་སུ་ཅིག adj. largish, fair  
སོམ་ཧེང༌། adj. magnitude 
སྦྱ། noun yak hair tent 
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སྦྱང། noun nectar, honey (སྦྲང་
རྩི།)  སྦྲང་རྩི། verb (fut., 

prs., imp.) pst. སྦྱངས། learn, 
study, practice (ལྷབ།) 
སྦྱང་ཁུང༌། noun cell 
སྦྱང་ནག noun housefly, fly  
སྦྱང་བ། noun drill, exercise, 
practice, learning, revision 
སྦྱང་བ་ཅན། adj. versed 
སྦྱང་བ་ཐོབ་ཚད། noun learning 
curve  
སྦྱང་བ་འཐོབ་བཅུག་པ། verb expose 
སྦྱང་བ་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ། noun master 
སྦྱང་བ་བྱིན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) school, train 
སྦྱང་བ་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) school, train, 
practise 
སྦྱང་བ་མེད་པ། adj. impromptu, 
inexperienced, raw, untrained, 
untried 
སྦྱང་བ་མེད་པར་སབ་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) ad lib 
སྦྱང་བ་མེད་མི། noun 

inexperienced 
སྦྱང་བ་ཚུད་པ། verb (fut., prs., 

pst.) experience, inure 
སྦྱང་བ་ཡོད་པ། adj. well-grounded 
སྦྱང་བ་ཡོད་མི། noun veteran 

སྦྱང་བ་་ཆོས་རྒྱུགས། noun mock 
སྦྱང་མ་་ཁུག་ཤོག noun 

honeycomb, beehive  
སྦྱང་མ་་མདུང་། noun bee-sting 
སྦྱང་མ་་ཨ་ཞེ། noun queen bee 
སྦྱང་མ་་ཨམ། noun queen bee 
སྦྱང་མི། noun learner  
སྦྱང་བ་ོན་ཅན། adj. studious 
སྦྱང་ཚང༌། noun hive, comb, 
beehive, apiary  
སྦྱང་ཤུགས་ཚུད་པ། verb (fut., prs., 

pst.) masterful 
སྦྱང་ཤོག noun practical sheet 
སྦྱང་གསོཔ། noun beekeeper 
སྦྱངམ། noun fly 
སྦྱངམ་ཕ།ོ noun drone 
སྦྱངམ་མེ་བཏེགམ། noun glow-
worm 
སྦྱངམ་གསོ་སྐྱོང༌། noun apiculture 
སྦྱངམ་གསོ་སྐྱོང་པ། noun 

apiculturist 
སྦྱངམ་གསོ་ཁང༌། noun apiary 
སྦྱངམ་གསོ་མི། noun apiculturist, 
beekeeper 
སྦྱངས་རྒྱུགས། noun rehearsal, 
mock, test, examination 
སྦྱངས་པ་ཅན། adj. past master, 
practised 
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སྦྱངས་པ་་གོ་རྟོགས། noun savvy 
སྦྱངས་པ་་ཡོན་ཏན། noun savvy 
སྦྱངས་་ལ་ཅན། adj. crack 
སྦྱར། verb (fut., prs., pst., imp.) 

conjoin, combine, pin, touch, 
tie, stick, glue, fuse, fix, 
cement, bond, attach, affix 
སྦྱར་ཁུག noun pocket 
སྦྱར་ཁུག་ནང་རངས་པ། adj. pocket 
སྦྱར་བསྒྲིགས་ལག་བཟོ། noun 

collage 
སྦྱར་ཐག noun tape 
སྦྱར་ཐམ། noun seal 
སྦྱར་དེབ། noun scrapbook 
སྦྱར་འདམ། noun plaster 
སྦྱར་པང༌། noun plywood 
སྦྱར་སྤུར། noun plaster 
སྦྱར་སྦྱརཝ། adj. laminated, tab  
སྦྱར་སྦྱོར། adj. bungle, hit-and-
miss 
སྦྱར་མི། noun hanger 
སྦྱར་རས། noun binder, starch, 
sealer, additive 
སྦྱར་ཟས། noun batter 
སྦྱར་ཡིག noun open letter, poster  
སྦྱར་ལེབ། noun plywood, 
pasteboard, board 
སྦྱར་ཤིང༌། noun calliper, splint 

སྦྱར་ཤོག noun sticker 
སྦྱར་གསལ་ཅན། adj. laminated 
སྦྱིག་དུམ། noun a kind of short 
wooden javelin pointed on 
both ends thrown in a sporting 
event  
སྦྱིན་སྒྲོམ། noun poorbox 
སྦྱིན་བདག noun host, owner, 
sponsor, proprietor, patron 
སྦྱིན་བདག་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) sponsor 
སྦྱིན་བདག་མོ། noun mistress 
སྦྱིན་བདག་ཤུགས་ཅན། adj. baron, 
baroness, baronet 
སྦྱིན་བདག་ཨཔ། noun landlord  
སྦྱིན་བདག་ཨམ། noun landlady  
སྦྱིན་པ། noun donation, charity, 
alms, generosity, philanthropy, 
munificence, largesse, giving, 
disposition  
སྦྱིན་པ་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། donate 
སྦྱིན་པ་གཏང་མི། noun donor, 
giver 
སྦྱིན་པ་་བདག་པོ། noun 

philanthropist, sponsorship 
སྦྱིན་སེམས། noun generosity 
སྦྱིན་སྲེག noun burnt offering, 
fire offering 
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སྦྱིར། verb (fut., prs., pst.) tingle, 
vibrate 
སྦྱིར་་། noun funny bone 
སྦྱིས་ཤིང༌། noun oak  
སྦྱེག་ཁོག adj. bony, frail, lean, 
scrawny, sickly, skeleton, 
feeble, skinny, weak, angular 
སྦྱེལ། verb (fut., prs., pst., imp.) 

1 join, adjoin, yoke (མཉམ་
སྦྲགས།) 2  sexual intercourse, 
fuck (རྒྱོ།)  
སྦྱེལ་་། noun ligament  
སྦྱོང་འགྲུལ། noun field trip 
སྦྱོང་འཐུས། noun credit 
སྦྱོང་དེབ། noun workbook, 
exercise book, practical book  
སྦྱོང་བརྡར། noun practice, 
training, education 
སྦྱོང་བརྡར་མཐར་འཁྱོལ་བ། verb 

(fut., prs., pst.) pass out 
སྦྱོང་བརྡར་བ། noun trainee 
སྦྱོང་བརྡར་བྱིན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) coach, train 
སྦྱོང་བརྡར་བྱིན་མི། noun trainer 
སྦྱོང་བརྡར་མ་འབད་བ། adj. 

untrained 
སྦྱོང་བརྡར་མེད་པ། adj. unskilled 
སྦྱོང་དཔོན། noun training officer 
སྦྱོང་་ལ་མ་རོགས་པ། adj. amateur 

སྦྱོང་་ལ་མ་རོགས་མི། noun 

amateurist 
སྦྱོང་ཚན། noun module 
སྦྱོང་ལཱ། noun practice, practical, 
prep, exercise, activity, 
homework 
སྦྱོང་སོབ། noun training 
instructor, trainer 
སྦྱོར། verb (fut., prs., pst., imp.) 

blend, mix 
སྦྱོར་ཀློག noun pronounce 
སྦྱོར་ཁུ། noun solution 
སྦྱོར་ངག noun formula 
སྦྱོར་ཆས། noun mixer 
སྦྱོར་འཇུག noun apply 
སྦྱོར་འཇུག་རུང་བ། adj. applicable 
སྦྱོར་བཏུབ་པ། adj. additive 
སོྦྱར་སྡེབ། noun synthesis 
སྦྱོར་ཕོར། noun carburettor 
སྦྱོར་འཕྲུལ། noun blender, mixer, 
processor 
སྦྱོར་བ། noun application 
སྦྱོར་་ོམ། noun attempt 
སྦྱོར་ཚུལ། adj. composition 
སྦྱོར་མཚམས། noun joint  
སྦྱོར་ཡིག noun formula 
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སྦྱོར་རོག་སི་སི། adj. slovenly, 
shambles, nasty, clumsy, 
untidy, messy, bungle 
སྦྱོར་ལཱ། noun solution 
སྦྱོར་ལུད། noun compost 
སྦྲ་མི་ལོ། noun Dakpakha  
སྦྲག verb (fut., prs., imp.) pst. 

སྦྲགས། attach, combine 
སྦྲགས་འཇར་ཡོ་ཆས། noun fixture 
སྦྲགས་སྦྱོང། noun shadow 
སྦྲགས་སྦྲགསཔ། adj. built-in, in-
built 
སྦྲགས་ཚེམ། noun pleat 
སྦྲང་ཆར། noun light rainfall  
སྦྲང་ཆུང༌། noun midge 
སྦྲང་མ། noun fly 
སྦྲང་རྩི། noun  སྦྱང། honey  

སྦྲམ་ཟས། noun jackfruit  
སྦྲིད་སན། noun morphine 
སྦྲིད་ཚོར། noun tingle  
སྦྲུམ། noun conception 
སྦྲུམ་ཆགས་པ། verb (fut., prs., 

pst.) impregnate 
སྦྲུམ་ལྡན། adj. pregnant 
སྦྲུམ་འབག verb (fut., prs., pst.) 

conceive 
སྦྲུལ། noun snake, serpent 
སྦྲུལ་མགོ་ལེབ། noun cobra 
སྦྲེལ། noun yoke, join 
སྦྲེལ་རྟགས། noun hyphen (-) 
སྦྲེལ་མཐུད། noun extension 
སྦྲེལ་ཚག noun co-ordinate 
སྦྲོན། verb (prs., imp.) fut. སྦྲན། 
pst. སྦྲན། summon, call 
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༼མ༽ 
མ། noun 1 the 16th letter of 
Dzongkha alphabet (གསལ་བྱེད།) 
2  mother, ma, mammy (ཨ་།) 
3  main, root, body (གཙོ་བོ།) 
conj. negative prefix such as 
un-, don’t, in-, dis-, non- (དགག་
སྒྲ།) 
མ་ཀྲམ། noun copper coin 
མ་དཀྲོགས་པ། adj. unbroken, 
untouched, undisturbed, 
unmolested 
མ་བཀག་པ། adj. open  
མ་བཀང་བ། adj. unfilled 
མ་རྐན། noun lower palate 
མ་སྐུད། noun the warp 
མ་སྐྱེ་བ་་ཧེ་མ། adj. antenatal 
མ་སྐྱེས་གོང། adj. prenatal 
མ་སྐྱེས་པ། adj. unborn 
མ་བསྐམས་པ། adj. wet, tacky 
མ་ཁུག་པ། adj. unripe, immature 
མ་ཁོམ་པ། adj. occupied  
མ་ཁྱིམ། noun parental house, 
maternal house, main house 
མ་མཁལ། noun chin, jaw 
མ་མཁལ་གཉིས་བརྩེགས། noun 

double chin 

མ་མཁལ་བསམས་ནད། noun 

lockjaw  
མ་འཁོལ་བར། adv. simmer 
མ་འཁྱུ་བ། adj. unwashed 
མ་འཁྱོལ་བ། adj. failure 
མ་འཁྲི་བ། adj. unaccountable 
མ་འཁྲིལ་བ། adj. non-
compliance, beneath  
མ་འཁྲིལ་མི། noun exception 
མ་འཁྲུལ་བ། adj. infallible 
མ་གངམ། adj. unfilled 
མ་གི། adj. nether  
མ་གུས་པ། adj. contempt, snub, 
impertinent, impish, impolite, 
rude, contemptible, 
contemptuous, derogatory, 
disrespectful, lippy, sassy 
མ་གུས་པ་་གཏམ། noun sass 
མ་གུས་པ་་་་ཐངས། noun sneer 
མ་གུས་པ་་རྣམ་འགྱུར། noun levity  
མ་གུས་པ་་སོད་པ། noun sass 
མ་གུས་པ་་ཚིག noun lippy, snub  
མ་གུས་པ་་སབ་ཐངས། noun lippy  
མ་གོ་བ། adj. unheard, inaudible, 
uninformed 
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མ་གོ་བ་་རང་བཞིན། noun 

deafness 
མ་གོང༌། noun cost-price, face 
value 
མ་གོཝ། adj. unknown, inaudible 
མ་གོཝ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) deafen 
མ་གོས་པ། adj. divorced 
མ་གྱུར་པ། adj. unchanged 
མ་གྲུབ་པ། adj. non-existence, 
unformed 
མ་གྲོལ་བ། adj. undischarged 
མ་གླིང༌། noun mainland, inland 
མ་གས་པ། adj. unexploded 
མ་དགའ་བ། adj. averse, dislike, 
displeasure, dissatisfaction, 
hatred, repulsion, abominable, 
cloying, dreary, hateful, 
hellish, inimical, jaundiced, 
repellent, uneasy, unhappy 
མ་དགའ་མི། noun abhorrent, 
allergic, hate 
མ་དགའ་སི་སི། adj. abhorrent, 
dismal, dreary, dour 
མ་དགའཝ། adj. hatred, 
jaundiced, upset, abhorrence 
མ་དགའཝ་སྐྱེ་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. སྐྱེས། abhor 
མ་དགའཝ་སྐྱེ་མི། noun abhorrence 

མ་དགའཝ་བསྐྱེད་བཅུག་པ། verb 

displease 
མ་དགའཝ་བསྐྱེད་པ། verb (fut., 

pst.) prs. སྐྱེད། imp. སྐྱེད། detest 
མ་དགའཝ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) alienate 
མ་དགོཔ། adj. undesirable, 
unwanted, unwelcome, 
needless, otiose, unsolicited 
མ་བགོ་བ། adj. undivided 
མ་མགལ། noun chin 
མ་མགུ་བ། adj. contemptible, 
derogatory 
མ་མགུ་བ་་རྣམ་འགྱུར། noun sneer 
མ་མགུ་སི་སི། adj. contemptible 
མ་འགགས་པ། adj. unblock 
མ་འགུལ་བ། adj. unmoving 
མ་འགྲིགས་པ། adj. mismatch, 
unfitted, incompatible, 
inconsistent, tangle, 
dissonance, loggerheads, 
misfit, disharmony, dispute, 
disagreement, hostile 
མ་འགྲིགས་པ་་རྐྱེན། noun bone of 
contention 
མ་འགྲིགས་པ་་རྒྱུ་མཚན། noun 

bone of contention 
མ་འགྲིགས་པ་་་་བ། noun bone of 
contention 
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མ་འགྲིགསཔ་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) separate 
མ་འགྲོས། noun neutral, neutral 
gear  
མ་རྒྱུད། noun maternal line 
མ་སྒོ། noun front door, main 
door, portal 
མ་སྒོའི་ལྡེ་མིག noun latchkey  
མ་ངེས་པ། adj. indefinite, elastic 
མ་ངོམས་པ། adj. dissatisfaction, 
frustrated 
མ་དངུལ། noun finance, fund, 
funding, seed money, stake, 
budget 
མ་དངུལ་ཁ་བསྒྱུར་བ། verb (fut., 

pst.) prs. སྒྱུར། imp. སྒྱུར། 
siphon 
མ་དངུལ་ཉུང་བ། adj. underfunded 
མ་དངུལ་བྱིན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) finance, fund 
མ་དངུལ་བྱིན་མི། noun financier, 
funder 
མ་དངུལ་མ་ལངས་པ། adj. 

underfunded 
མ་དངུལ་ཧེང་སྐལ་དགོས་མཁོ། noun 

transfusion 
མ་མངོན་པ། adj. undiscovered, 
unseeing 

མ་གཅིག་པ། adj.  མ་འདྲ་བ། 
dissimilar, unlike, different 
མ་བཅད་པ། adj. 1 open (མ་
བསམས་པ།) 2  uncut (མ་བཏོགས་
པ།)  
མ་བཅོ་བ། adj. unrectified 
མ་བཅོཝ། adj. raw 
མ་བཅོས་པ། adj. natural, 
unspoiled, unconditioned 
མ་བཅོས་རང་བཞིན། noun 

naturalism  
མ་ལྕོགས་པ། adj. inability, 
incompetence, incapable, 
unable, ill-equipped 
མ་ལྕོགས་པ་་ལཱ་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) overtax 
མ་ཆད་པ། adj. successive, 
incessantly 
མ་ཆུང་བ། adj. undiminished 
མ་ཆེན། noun 1 master chef (ཐབ་
དཔོན།) 2  mummy (དམར་གདུང་།) 
མ་ཆོག་པ། adj. contravention, 
contraband, illicit, 
impermissible, inadmissible 
མ་ཆོག་ས་ཁོངས། noun offside  
མ་མཆུ། noun  ཡ་མཆུ། lower 
lip 
མ་འཆམས་པ། adj. disharmony 



མ་འཇའ་་སི་སི་མཐོང་བ། 662 མ་བརྟགས་ཐག་ཆོད། 

 662  

མ་འཇའ་་སི་སི་མཐོང་བ། adj. 

obtrusive  
མ་འཇའ་བ། adj. cheeky, 
unbecoming 
མ་འཇའ་སི་སི། adj. clumsy, 
ghastly, ungainly, unlovely, 
inelegantly, unpleasant 
མ་འཇིགས་པ། adj. unafraid 
མ་འཇོན་པ། adj. incompetence 
མ་བརྗོད་པ། adj. unexplained, 
unexpressed, unsaid 
མ་བརྗོད་པར་བཞག་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) elide 
མ་ཉན་གུ་རུ། noun headstrong, 
incorrigible, intractable, 
intransigent, opinionated 
མ་ཉན་པ། adj. unheard 
མ་ཉན་མི། noun disobedient 
མ་ཉམས་པ། adj. unblemished, 
undiminished 
མ་ཉམས་པར་གནས་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) survive 
མ་ཉམས་པར་གནས་ཚུགས་པ། adj. 

afloat 
མ་ཉེས་ཁ་ཡོག noun scapegoat, 
defamation 
མ་སྙོམས་པ། adj. unbalanced, 
unequal, uneven 

མ་གཏོགས། conj. bar, but, 
except, only, save, unless, 
exclusive, excluding 
མ་གཏོགས་མི། noun exception 
མ་བཏགས་པ། adj. loose  
མ་བཏུབ་པ། adj. unfavourable, 
unfit, unsound, unwholesome, 
gripe, kink, adverse, grotesque, 
invalid, shoddy 
མ་བཏུབ་པ་་བོླ། noun taboo 
words 
མ་བཏུབ་པ་་ལཱ། noun sleaze, 
stooge 
མ་བཏུབཔ་སོམ། adj. terrible 
མ་བཏུབཔ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) disable 
མ་བཏུབཔ་སབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) complain, gripe 
མ་བཏུལ་བ། adj. crude, untamed 
མ་བཏུལ་བ་་རང་བཞིན། noun 

crudity 
མ་བཏོགས་པ། adj. uncut 
མ་རྟ། noun brood mare 
མ་རྟོགས་པ། adj. unnoticed 
མ་་ར། adv. motherly 
མ་སྟོན་པ། adj. unexpressed 
མ་སྟོནམ། adj. unexpressed 
མ་བརྟགས་ཐག་ཆོད། noun 

prejudgement 
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མ་བརྟགས་པ། adj. unproven, 
unexplored, unquestioned, 
impulsive, untested, headlong, 
facile, indiscreet, 
indiscriminate 
མ་བརྟན་པ། adj. unsteady 
མ་བ་་བ། adj. unread 
མ་བསྟུན་པ། adj. non-compliance, 
beneath  
མ་ཐང༌། noun sister-in-law 
མ་ཐར་བ། adj. bondage, 
undischarged 
མ་ཐལ་བ། adj. impregnable 
མ་ཐེ་བ། conj. unless 
མ་ཐེག་པ། adj. unbearable 
མ་ཐེག་པ་་ཁུར་ཆ། noun 

overburden 
མ་ཐེག་པ་་འགན་བཀལ་བ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) overload 
མ་ཐེམ། noun sill 
མ་ཐོབཔ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) deprive 
མ་ཐོས་པ། adj. unheard, 
inaudible 
མ་མཐུད་པ། adj. detached, 
separate 
མ་མཐུན་པ། adj. dissonance, 
loggerheads, mismatch, 

contradictory, dissident, 
improper, stormy, unsuitable 
མ་མཐུན་པ་་གནས་སྟངས། noun 

hassle, tension  
མ་མཐུནམ། adj. contradiction, 
difference, disagreement, 
discrepancy, hostile, 
inconsistent, quarrel, 
incompatible 
མ་མཐངོ་པར་ལུས་པ། verb (fut., 

prs., pst.) overlook 
མ་མཐངོ་བ། adj. disappearance, 
undiscovered, unseen 
མ་མཐངོ་བ་་ཆོས་ཉིད། noun 

invisibility 
མ་མཐངོ་རྫུ་བཏབ་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) blank 
མ་མཐངོ་རྫུ་བཏབ་བཞག་པ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) overlook 
མ་མཐངོམ། adj. undetected, 
unnoticed, unobserved 
མ་མཐངོམ་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., 

pst.) disappear 
མ་མཐངོམ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) enshroud, blind 
མ་འཐུས་པ། adj. ill-equipped 
མ་དལ་བ། adj. engaged 
མ་དོ་བར། adv.  མ་ཚད། 
besides, in addition, on top of 
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མ་དྲན་པ། adj. unaware, 
inadvertently, forgetful 
མ་དྲནམ། adj. unnoticed 
མ་དྲིས་པ། adj. unasked 
མ་དག་པ། adj. broken, incorrect 
མ་བདེ་ཁག་ཁ། adj. awkward, 
invidious, uncomfortable, 
clumsy 
མ་བདེ ་ཁག་ཁ་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) fumble 
མ་བདེ་ཁག་ཁ་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) discomfort, 
discompose 
མ་བདེ་ཁག་ཁ་སབ་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) fumble 
མ་བདེ་བ། adj. uncomfortable, 
invidiousness, disturbance, 
bilious, uneasy 
མ་བདེན ་པ། adj. negative, 
inauthentic, untruthful  
མ་བདེན་པ་་བོླ། noun hoax  
མ་བདེན་པ་་གསལ་བསྒྲགས། noun 

libel  
མ་བདེནམ། adj. incorrect, untrue 
མ་བདེནམ་སབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) hoax  
མ་བདེནམ་སབ་མི། noun hoaxer  
མ་བདེཝ། adj. discomfort, ill, 
uncomfortable, grim 

མ་འདུལ་བ། adj. impolite, 
impoliteness 
མ་འདོགས་པ། adj. untouched 
མ་འདོད་པ། adj. unwelcome, 
undesirable, unprepossessing, 
undesirable, unwelcoming 
མ་འདྲ་འདྲཝ། adj. exact, same, 
indistinguishable 
མ་འདྲ་བ། adj.  མ་གཅིག་པ། 
bizarre, freak, alien, contrary, 
contrasting, curious, 
dissimilar, distinctive, diverse, 
dramatic, exceptional, funny, 
futuristic, ironic, loopy, odd, 
striking, unlike, departure, 
dichotomy, different, 
discrepancy, distinct, 
highlight, idiosyncrasy, 
individual, jar, opposite, queer, 
quirk, refreshing, unwonted, 
variety, whimsical 
མ་འདྲ་བ་་རང་བཞིན། noun 

queerness, other 
མ་འདྲཝ། adj. bizarre, freak, 
alien, contrary, contrasting, 
curious, dissimilar, distinctive, 
diverse, dramatic, exceptional, 
funny, futuristic, ironic, loopy, 
odd, striking, unlike, 
departure, dichotomy, 



མ 

མ་འདྲཝ་སྣ་ཚོགས། 665 མ་ཕམ་པ། 

 665  

different, discrepancy, distinct, 
highlight, idiosyncrasy, 
individual, jar, opposite, queer, 
quirk, refreshing, unwonted, 
variety, whimsical 
མ་འདྲཝ་སྣ་ཚོགས། noun various 
མ་འདྲཝ་མེད་པ། adj. uninspired 
མ་འདྲཝ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) vary 
མ་འདྲེས་པ། adj. divorced 
མ་འདོྲགས་པ། adj. unafraid, 
feisty, undismayed 
མ་འདོྲགས་པར་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) brave 
མ་འདོྲངས་པ། adj. inadequacy 
མ་བསམས་པ། adj. loose, open, 
undone 
མ་བསྡུ་བ། adj. unabridged 
མ་ཎི། noun a prayer dedicated to 
Avaloketeshvara 
མ་ཎི་འཁོར་ལོ། noun prayer wheel 
མ་ནིང༌། noun sexless, neuter 
མ་ནིང་གློག noun neutral  
མ་ནོར་བ། adj.  མ་འཛོལ་བ། 
infallible, right 
མ་གནས་པ། adj. non-
compliance, contravene  

མ་གནོད་པ། adj. unharmed, 
unaffected, undisturbed, 
unhurt, untouched 
མ་མནོ་བ། adj. thoughtless 
མ་སྣང་བ། adj. unseeing 
མ་པ། adv. infact, actually 
མ་པ་ལས་ར། adv. none, infact 
མ་པར། noun footage 
མ་དཔེ། noun model, origin, 
pattern, quintessence, original, 
exemplar 
མ་དཔེ་ངོ་མ། noun master 
མ་དཔེ་ཨ་མ། noun master 
མ་དཔྱད་པ། adj. facile, 
impulsive, indiscriminate, 
misconceived, blindly, 
summary 
མ་དཔྱད་པར་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst.) impetuous 
མ་སྤར་བ། adj. unmoving, stock-
still 
མ་སྤུངས་པ། adj. uncrowded 
མ་སྤུན། noun maternal cousin 
མ་སྤུར་བ། adj. open, openness, 
uncovered  
མ་སོད་པ། adj. unused, vacant 
མ་སོད་པར་ཡོད་པ། adj. untapped 
མ་ཕམ་པ། adj. unbeaten, 
unbowed, undefeated 
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མ་ཕམ་གཡུ་མཚོ། noun 

Manasarovar 
མ་ཕོག་པ། adj. mismatch, 
obtrusive, unbecoming, 
unhappy, unsuitable 
མ་ཕོགཔ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) waive 
མ་ཕྱད་ཡུན་རིང་། noun long-lost  
མ་ཕྲང་བ། adj. dishonesty, 
iniquity, injustice, dubious, 
sordid, unjust, wrong-headed 
མ་ཕྲང་བ་་སོད་ངན། noun sleaze 
མ་ཕྲང་བ་་ལཱ། noun stooge 
མ་ཕྲངམ། adj. dishonest, 
questionable, unjustified, dirty, 
crooked 
མ་འཕྲོད་པ། adj. unhealthy 
མ་འཕྲོད་མི། noun allergic 
མ་བུ། noun  ཡུམ་སྲས། 
mother and child 
མ་བོས་མགྲོན་པོ། noun gatecrasher 
མ་བྱིན་པ། adj. denial 
མ་བྱིན་པ་ལེན་མི། noun theft, 
larceny 
མ་བྱིན་པར་བཞག་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) withhold 
མ་བྲིས་པ། adj. unwritten 
མ་བྲིསཝ། adj. unwritten 
མ་འབད་ཐབས་མེད། adj. compel 

མ་འབོ་བ། adj. unwelcome, 
unasked, unbidden, uninvited 
མ་འབོ་བ་་མགྱོནམ།ོ noun 

gatecrasher 
མ་འབོད་པ། adj. unwelcoming 
མ་འབྲེལ། adj. maternal 
མ་ས་བ། adj. openness  
མ་མེད། adj. motherless 
མ་དམིགས་པ། adj. unfocused 
མ་རྨུར་བར་གཏང་བ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. བཏང་། ingestion 
མ་སད། noun  ཡུམ་སྲས། 
mother and child 
མ་སྨིན་པ། adj. premature, unripe 
མ་གཙང་བ། adj. unwholesome 
མ་བཙགས་པ། adj. unrefined 
མ་བཙན་པ། adj. unsafe, unsteady 
མ་བཙུགས་པར་བཞག་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) omit  
མ་བཙོ་བ། adj. uncooked 
མ་བཙོ་བ་་བཞེས་སྒོ། noun 

crudités 
མ་བཙཝོ། adj. raw 
མ་་། noun capital, fund, seed 
money, principal 
མ་་་ཅན། adj. capitalist 
མ་་་བཏནོ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) divestment  
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མ་་་བཏནོ་རོགས། noun sleeping 
partner 
མ་་་བྱིན་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) capitalize, fund 
མ་་་བཙུགས་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) invest 
མ་་་བཙུགས་མི། noun investor 
མ་་་བཙུགས་བཞག noun 

investment 
མ་་་་་སྟོངས། noun bankruptcy, 
insolvent 
མ་་་གཞི་བཙུགས། noun 

investment 
མ་་་ལུ་བསྒྱུར་བ། verb (fut., pst.) 

prs. སྒྱུར། imp. སྒྱུར། capitalize  
མ་་་་སྤྱིར་བཏང་བགོ་བཤའ། noun 

ordinary share  
མ་་་་རིང་ལུགས། noun 

capitalism, capitalist 
མ་རྩེད་རྒྱལ་ཁ། noun bye 
མ་བརྩི་བ། adj. besides, except, 
excluding, notwithstanding, 
regardless, unless, aside, butch 
མ་ཚང་བ། adj. ill-equipped, 
deficient, imprecise, lacking, 
incomplete, lacuna, missing, 
sketchy, vacuum 
མ་ཚངམ། adj. ill-equipped, 
deficient, imprecise, lacking, 

incomplete, lacuna, missing, 
sketchy, vacuum 
མ་ཚད། adv.  མ་དོ་བར། 
besides, more, moreover, as 
well as 
མ་ཚབ། noun foster mother, 
surrogate mother 
མ་ཚིག noun entry 
མ་ཚིམས་པ། adj. dissatisfaction, 
frustrated 
མ་ཚུགས་པ། adj. inability, 
incapable, unable, unavailable, 
incapacity 
མ་ཚུགསཔ་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) incapacitate 
མ་ཚུགསཔ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) incapacitate 
མ་ཚུད་པ། adj. excluding 
མ་ཚོཔ། adj. rare, uncooked 
མ་ཚོར་བ། adj. unremarked, 
unaware, unconscious 
མ་འཚབས་པ། adj. unhurried 
མ་འཚམས་པ། adj. unsuited  
མ་འཚེར་བར་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) brave 
མ་འཚོ་བ། adj. unripe 
མ་མཛའ་བ། adj. unpleasant 
མ་མཛེས་པ། adj. unpleasant 



མ་འཛོལ་བ། 668 མ་རབས་རང་བཞིན། 

 668  

མ་འཛོལ་བ། adj.  མ་ནོར་བ། 
accurate, infallible, clean 
མ་རྫུ་བ། adj. undisguised 
མ་རོགས་པ། adj. unexpired, 
uncompleted, undeveloped, 
unfinished, unformed, 
incomplete 
མ་རོང་། noun main fortress, 
main castle 
མ་གཞི། adv. intact, actually, 
normally, indeed 
མ་གཞི་ལས་ར། adv. totally 
མ་གཞིབས་པ། adj. disarrange 
མ་བཞག་རུང་བཏུབ་པ། adj. 

expendable 
མ་ཟ་བ། adj. uneaten 
མ་ཟད། adv. besides, moreover 
མ་ཟིན་པ། adj. undetected 
མ་ཟིནམ། adj. undetected 
མ་གཟུགས། noun torso, trunk 
མ་བཟང་བ། adj. unholy 
མ་བཟོ་བ། adj. unmade, raw 
མ་འོངས་འཆར་སྣང༌། noun spectre 
མ་འོངས་པ། noun tomorrow, 
future 
མ་འོངས་མི་རྒྱུད། noun posterity 
མ་འོངས་འཚོ་དངུལ། noun 

provident fund 

མ་འོངསམ། adj. no-show  
མ་ཡར། noun stepmother 
མ་ཡལ་བ། adj. prevailing 
མ་ཡིག noun main register, 
register 
མ་ཡུམ། noun  mother 
མ་ཡུལ། noun motherland 
མ་གཡར། noun stepmother, 
surrogate mother 
མ་གཡིབས་པ། adj. undisguised 
མ་གཡོ་བ། adj. unmoving 
མ་གཡོག noun mother’s helper 
མ་གཡོགས་པ། adj. uncovered 
མ་རངས་པ། adj. unceremonious 
མ་རངས་པར་སབ་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) upbraid 
མ་རན་པ། adj. premature 
མ་རནམ་ལས། adv. prematurely 
མ་རབས། adj.  ཡ་རབས། 
immoral, ignoble, degenerate, 
amoral, boor, cad, fiend, 
hooligan, knave, rascal  
མ་རབས་འགྱུར་བ། verb (fut., prs.) 

pst. གྱུར། degenerate 
མ་རབས་སོད་པ། noun amorality, 
uncivilized 
མ་རབས་རང་བཞིན། noun 

amorality 
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མ་རིག་པ། noun  རིག་པ། 
ignorance 
མ་རུང་། adj. improper, wrong, 
unfit, vulgar 
མ་རུངས་པ། noun evil, heinous, 
immoral, evil-minded, cruel, 
spiteful 
མ་རུངས་པ་་སོད་པ། noun misdeed 
མ་ལངས་པ། adj. deficit, 
inadequate, inefficient, 
insufficient, deprivation, short, 
skimpy 
མ་ལི་ཀ། noun jasmine  
མ་ལུས་པ། adj. all, entire, 
complete 
མ་ལེགས་པ། adj. execrable, 
mean, dreadful, ugly, vile, 
villainous 
མ་ལེགས་པ་་གདོང་ཐུག noun 

nightmare  
མ་ལེགསཔ། adj. tasteless, grim, 
bad 
མ་ལེགསཔ་མཐངོ་བ། verb (fut., 

prs., pst.) stink 
མ་ལེགསཔ་ཚོར་བ། verb (fut., prs., 

pst.) stink 
མ་ལེགསཔ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) spoil 
མ་ཤི་ཀ། noun Christ 

མ་ཤི་ཀ་་འདས་ལོག་དུས་དྲན། noun 

Easter 
མ་ ཤི་ཀ་་ཡུམ། noun Marry 
མ་ཤི་དམལ་བ་་སྡུག་བསྔལ། noun 

living hell  
མ་ཤི་ཚེ་གང་། adj. mortal 
མ་ཤིཝ། adj. survivor 
མ་ཤེས་པ། adj. ignorant, 
illiterate, insensible, 
insensitive, unaware, 
undetected, undiscovered, 
unexplained, unknowing, 
uninformed, unknown, 
unnoticed, unobserved, 
unremarked, foreign 
མ་ཤེས་པར་ལུས་པ། verb (fut., prs., 

pst.) overlook 
མ་ཤེས་མ་མཐངོ་པར། adv. 

innocently, unaware, 
unwitting, ignorantly 
མ་ཤེས་མ་མཐངོམ། adj. blind 
མ་ཤེས་མ་ཚོར་བ། adj. 

unconscious 
མ་ཤེས་མི། noun ignoramus 
མ་ཤེསཔ་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) steal 
མ་ཤེསཔ་མ་མཐངོམ་བཟོ་བ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) obscure  
མ་ཤོང་བ། adj. overflow 
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མ་ཤོངམ། adj. overcrowded, 
overflow 
མ་བཤད་པ། adj. unstated, untold 
མ་སོ། noun  ཡ་སོ། lower 
teeth 
མ་སོར་བ། adj. unchanged, 
unaltered 
མ་སྲིད་པ། adj. impossibility 
མ་སབ་པ། adj. unsaid, untold, 
unexpressed, unvoiced 
མ་གསང་བ། adj. open  
མ་གསང་བར་སབ་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) disclose 
མ་གསལ་བ། adj. vague 
མ་བསམས་པ། adj. thoughtless, 
indiscriminate 
མ་བསྲུངས་པ། adj. unguarded 
མ་ཧན་པ། adj. unmusical 
མ་ཧན་པ་་སྒྲ། noun discordant 
མ་ཧནམ། adj. grimness, grim 
མ་ཧེ། noun buffalo 
མ་ལྷག་པ། adj. unread 
མ་ལྷད་པ། adj. undiluted 
མ་ལྷི། noun mortar 
མ་་ངལ་གསོ། noun maternity 
leave 
མ་་ཉིནམ། noun Mother’s Day 

མ་་གནས་སྐབས། noun 

motherhood 
མ་་བམས་སེམས། noun maternal 
love 
མར། noun, adv. 1 butter, ghee 
(ཧུམ།) གསོལ་མར། 2  down, 
downhill, drop (ཐུར།)  
ཡར། 
མར་བཀུག་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) hunch  
མར་བཀོ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) drop 
མར་ཁ་ཐུག adv. downhill 
མར་ཁུ། noun oil, gasoline, fat  
མར་ཁུ་ཆོབ་ཆོ། adj. buttery 
མར་ཁུ་བླུག་པ། verb (fut., prs.) 

pst. བླུགས། imp. བླུགས། refuel 
མར་ཁུ་བླུག་ས། noun refuelling 
station, petroleum, garage  
མར་ཁུ་་གཏེར་ཁ། noun oilcan  
མར་ཁུ་་སྣུམ་འཁོར། noun oil 
tanker  
མར་ཁུ་་སྦྱིན་བདག noun oilman  
མར་གུག noun inclination, duck 
མར་གྱི་པོག་ཏོ། noun butter 
container 
མར་གྱི་སི་པ། noun butter 
container 
མར་གད། noun emerald 
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མར་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., pst.) 

plunge 
མར་འགྲིབ། noun  མར་ཉམས། 
impairment 
མར་ངོ། noun  ཡར་ངོ་། dark 
half of the month 
མར་མངརམོ། noun fresh butter 
མར་བཅག་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) discount, offer, 
reduce 
མར་བཅད། noun downwards, 
towards the lower level  
མར་ཆག noun collapse, 
degradation, diminution, dip, 
drop, fall-off, tumble, 
decrease, ease, decline, 
discount 
མར་ཉམས། noun  མར་འགྲིབ། 
 ཡར་འཕེལ། decline, 
deteriorate, degradation, 
dwindle, erosion, fall-off, 
slide, recede, run down 
མར་ཊིན། noun tinned oil  
མར་་ང་། noun butter packed in 
leather pouch 
མར་་བ། adv.  ཡར་་བ། 
downwards, towards the lower 
level  

མར་བ་་བ། verb (fut., pst., imp.) 

prs. ་། drop 
མར་འཐེན་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) pull-down 
མར་དར་ཚི་་བཟོ་གྲྭ། noun 

creamery 
མར་གནནོ། noun suppression 
མར་པག་ཅུང་། noun butter-slab 
མར་ཕབ། noun  ཡར་སེང༌། 
discount, cutback, decrease, 
diminution, offer, squeeze, 
pruning, reduction, 
retrenchment, degradation, 
abatement 
མར་ཕབ་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) curtail, mitigate, 
slice, prune, alleviate 
མར་ཕབ་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། deplete 
མར་ཕབ་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) decrease, less, minimal, 
squeeze, reduce 
མར་ཕབ་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) retrench 
མར་ཕབ་མ་ཚུགས་པ། adj. 

irreducible 
མར་ཕྱོགས། adv. down, 
downward 
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མར་བུད་པ། verb (fut., prs., pst.) 

slump, plummet, plunge, keel 
མར་དབུར་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) butter 
མར་འབབ་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) descend, decline, 
decrease, reduce 
མར་འབབ་དུས་མཚམས། noun 

trough 
མར་འབབ་པ། verb (fut., prs.) pst. 

བབས། reduce, come down, 
recede, plunge, tumble, 
squeeze, fall-off, dwindle, 
drop, dip, diminution, descent, 
falling-off, slide, come down, 
dismount 
མར་འབྲུ། noun oil seeds 
མར་མུར། adj. mumble, mutter 
མར་མུར་སབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) slur, babble, 
mumble, murmur, mutter 
མར་མུར་སབ་མི། noun babbler 
མར་མེ། noun butter lamp 
མར་མེ་་དུས་སྟོན། noun diwali 
མར་ཚིལ། noun tallow 
མར་ཚེས། noun dark half of the 
month 
མར་གཞོལ། noun climb down 

མར་གཞོལ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) shelve 
མར་ཤུགས་འབབ་པ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. བབས། nose dive  
མལ་ཁུག noun sleeping bag 
མལ་ཁེབས། noun comforter, bed 
cover 
མལ་ཁྲི། noun couch 
མལ་སྒྲོམ། noun crib, cradle 
མལ་ཆ། noun  གཟིམ་ཆ། 
blanket, sack 
མལ་ཆས། noun bedding 
མལ་ལུད། noun compost, humus, 
mulch, peat 
མི། noun human, human being, 
man, mortal, one, people, 
person, fellow (འགྲོ་བ།) conj. 
negative prefix such as not, 
non- (དགག་སྒྲ།) 
མི་ཀུན། pron. everybody, 
everyone 
མི་དཀར་ཞྭ་ནག noun defamation, 
calumny 
མི་དཀྱུས་མ། noun layperson, 
proletarian, rabble  
མི་བཀག་པ། adj. open  
མི་བཀྲ་མ་ཤིསཔ། noun thug 
མི་རྐྱང་། noun single, alone 
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མི་སྐད། noun human sound, 
human language  
མི་སྐྱ། noun layman  
མི་དད་པ། adj. discomfort 
མི་སྐྱེལ་སྣུམ་འཁོར། noun people 
carrier, people mover 
མི་ཁ། noun  ཁ་རམ། 
malicious talk, gossip 
མི་ཁམས་ལོག་སི་སི། noun scruff 
མི་ཁུངས། noun citizen, subject, 
citizenship, nationality, origin 
མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར། noun 

citizenship card, identity card 
མི་ཁུངས་ཐོབ་དབང༌། noun 

citizenship 
མི་ཁུངས་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) naturalize  
མི་ཁུངས་ལུ་བསྒྱུར་བ། verb (fut., 

pst.) prs. སྒྱུར། imp. 

སྒྱུར། naturalize  
མི་ཁོམ་པ། adj. occupy , busy 
མི་ཁྲོམ། noun crowd 
མི་མཁས་པ། adj. inexpert 
མི་མཁོ་བ། adj. inessential 
མི་འཁྲུག་པ། adj. imperturbable 
མི་ག་ར། pron. everybody, 
everyone 
མི་གིས་བཟོ་བཟཝོ། adj. man-made 

མི་གུས་པ། adj. irreverent 
མི་གོ་བ། adj. inaudible  
མི་གྲངས། noun  ཞལ་གྲངས། 
population 
མི་གྲངས་ཕབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) downsize 
མི་གྲས་ལས་ཐོན ་མི། noun outcast 
མི་དགའ་བ། adj. hateful, despise, 
dislike, phobia, distasteful, 
droop, loathe, anathema, 
disfavour 
མི་དགེ་བ། noun demerit, 
unwholesome, evil, impious, 
sinful, ungodly 
མི་དགེ་བ་་སོད་པ། noun vice 
མི་དགེ་བ་་རང་བཞིན། noun 

impiousness 
མི་དགེ་བ་་ལཱ། noun sin 
མི་དགེ་་ཀུན་སོད། noun 

misconduct, unethical 
མི་འགྲིག་པ། adj. clash, 
incongruous 
མི་རྒན་རྒས། noun oldster  
མི་རྒན་ཤོས། noun senior citizen, 
elderly person 
མི་རྒོད། noun yeti, gorilla, giant 
མི་རྒྱུད། noun stock, clan, birth, 
ancestor, human race 
མི་རྒྱུད་ངོ་མ། noun native  
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མི་རྒྱུད་དང་པ། noun Adam 
མི་རྒྱུད་རིག་པ། noun anthropology 
མི་རྒྱུད་རིག་པ་་མཁས་མཆོག noun 

anthropologist 
མི་རྒྱུད་རེའུ་མིག noun genealogy 
མི་སྒྱིད་ངན། noun bum 
མི་ངན། noun  མི་བཟང༌། 
wretched, villain, rogue, 
rascal, thug, ghoul, fiend, 
blackguard, scoundrel 
མི་ངན་སྡེ་ཚན། noun gang 
མི་ངོ། noun nominee, candidate, 
individual, in person, person  
མི་ངོ་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། field 
མི་ངོ་བཏོན་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) nominate  
མི་ངོ་སྟོན་མི། noun nominator  
མི་ངོ་སྤྱིར་བཏང་། adj. impersonal 
མི་མངོན་པ། adj. backstage, non-
appearance, imperceptible, 
inconspicuous, invisible, latent 
མི་མངོན་པ་་རང་བཞིན། noun 

invisibility, latency 
མི་ཅིག pron. one, somebody, 
someone 
མི་ཅུངམ། noun  མིའུ་ཐུང༌། 
dwarf, leprechaun, manikin, 
midget, pygmy, pigmy 

མི་གཅིག་རྐང་གཅིག noun single-
handed 
མི་བཅུག་པ། adj. deny, 
disapprove, discourage 
མི་ཆོག་པ། adj. restricted 
མི་ཆོས། noun  ལྷ་ཆོས། 
humanism, moral, customs, 
tradition 
མི་ཆོས་བླ་མ་་རྫུན། noun cant 
མི་ཆོས་གཟུང་མི། noun humanist  
མི་མཇེད། noun endurance, 
tolerance 
མི་འཇིག་པ། adj. indestructible 
མི་རྗེ། noun lordship, 
Excellency, lord, chief  
མི་ལྗིད་ཅན། noun heavy weight  
མི་ཉན་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) defy, spurn, refuse, 
disobey, refusal, disobedience, 
loath 
མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང༌། noun 

preservation 
མི་མཉམ་པ། adj. inequality, 
inequity, iniquity, differential, 
ineluctable, disequilibrium 
མི་མཉམ་སྤུང་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) corral 
མི་སྙོམ་པ། adj. inequity, iniquity, 
inequitable 
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མི་ཊར། noun metre, metric 
system 
མི་ཊར་གྱི་སྟོང་ཆ། noun millimetre 
མི་རྟག་པ། noun  རྟག་པ། 
impermanence, mortal, 
transient 
མི་རྟག་པ་་རང་བཞིན། noun 

mortality 
མི་་ོ། noun serving 
མི་་ོ་གཅིག noun serving 
མི་སྟེར་བ། adj. discouragement, 
disapprove 
མི་སྟོང༌། noun blood money 
མི་སྟོབས། noun manpower, 
personnel, workforce, human 
resource 
མི་སྟོབས་ཅན། noun he-man  
མི་སྟོབས་ཐོན་སྐྱེད། noun human 
resource  
མི་སྟོབས་སྡེ་ཚན། noun personnel 
མི་བརྟན་པ། adj. impermanent, 
capricious, mortal, precarious, 
unsteady, unstable, fluctuate, 
waver 
མི་བརྟན་པ་་རང་བཞིན། noun 

fickleness 
མི་ཐ་ཆད། noun blackguard 
མི་ཐུབ། adj. invincible 
མི་ཐོག noun generation 

མི་ཐོག་གཅིག་པ། noun 

contemporary 
མི་མཐུན་སྡེ་དབྱེ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) polarize  
མི་མཐུན་པ། adj. clash, collide, 
conflict, differ, disagree, 
discord, disharmony, friction, 
incompatible, incongruous, 
opposition, adverse, contrary, 
discordant, frictional, 
unfriendly, contradictory 
མི་མཐུན་པ་་སྒྲ། noun discord 
མི་མཐུན་པ་་གནས་སྟངས། noun 

incompatibility  
མི་མཐུན་ཕྱོགས། noun pole 
མི་མཐངོ་བ། adj. haziness, 
imperceptible, invisible 
མི་མཐངོ་ས། noun hide  
མི་འཐད། adj. averse 
མི་འཐུས། noun bail 
མི་འཐུས་བཙུགས་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) bail 
མི་འཐེབ། noun extra 
མི་དྲག noun gentleman, nob, 
nobility 
མི་དྲག་ཁྱིམ་སྐྱེས། noun high-born  
མི་དྲན་གུ་དྲན། adj. skittish 
མི་དྲན་པ། adj. blank, forget, 
miss, blurred 
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མི་དང་འདྲེ་དགོ་མནཝོ། adj. 

gregarious 
མི་དང་མ་འདྲིས་པ། adj. unsociable 
མི་དང་མི། noun person-to-person 
མི་གདུག་དྲགས། noun beast 
མི་གདོང༌། noun mug 
མི་བདག་སྲུང་འབད་མི། noun 

minder 
མི་བདེ་བ། adj. discomfort, 
adversely 
མི་བདེན་པ། adj. false, 
implausible, libellous, untrue 
མི་བདེན་པ་་སྣང་བ། adj. 

cardboard 
མི་འདོད་རྣམ་འགྱུར་ཕྱིར་སྟོན། noun 

outcry 
མི་འདོད་པ། adj. unwanted, 
averse, disinclined, 
unenviable, untoward, 
disapprove, hate, disfavour 
མི་འདོད་པ་་ཉམས་མོང༌། noun 

ordeal 
མི་འདོད་པ་་རྣམ་འགྱུར། noun 

brusque 
མི་འདོད་པ་་ཚོང་རོགས། noun 

hostile  
མི་འདོད་པ་་ལཱ་འབད་བཅུག་པ། verb 

overtax 

མི་འདོད་པ་་ལཱ་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) overtax 
མི་འདོད་བཞིན་དུ། adv. 

involuntarily 
མི་འདོད་བཞིན་དུ་འཁོར་བ། verb 

(fut., prs., pst.) obtrude  
མི་འདོད་བཞིན་དུ་བྱིན་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) cede, concede, 
grudge 
མི་འདོད་བཞིན་དུ་དབང་ཚད་སོད་པ། 
verb (fut., prs., pst., imp.) cede 
མི་འདོད་བཞིན་འབད་བཅུག་པ། verb 

warp, shanghai 
མི་འདོད་བཞིན་འབྱུང་བ། verb (fut., 

prs.) pst. བྱུང་། obtrude  
མི་འདྲ་བ། adj. contrast, 
asymmetrical, discordant, 
differ, disagree, diverse, 
different 
མི་འདྲ་་མི་རྒོད། noun anthropoid 
མི་འདྲ་་སེམས་ཅན། noun 

anthropoid 
མི་འདྲིས། adj. tame 
མི་འདོྲག་པ། adj. nerveless  
མི་སྡུག་པ། adj. odious, 
disgusting, repulsive 
མི་སྡུག་པ་་སོད་ཚིག noun mongol 
མི་སྡེ། noun community, society, 
civil society 
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མི་སྡེ་ཆགས་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) populate 
མི་སྡེ་་གོམས་གཤིས་ཡར་རྒྱས། noun 

matrix 
མི་སྡེ་་རྒྱབ་སྐྱོར་སྲིད་ཚགོས། noun 

left wing, left, lefty  
མི་སྡེ་ ་རྒྱབ་སྐྱོར་སྲིད་ཚགོས་གྲོགས་རམ་
པ། noun leftist  
མི་སྡེ་་རྒྱབ་སྐྱོར་སྲིད་ཚགོས་འཐུས་མི། 
noun left-winger  
མི་སྡེ་་བདེ་སྲུང༌། noun social 
security 
མི་སྡེ་་དཔལ་འབོར། noun socio-
economic 
མི་སྡེ་་འཕྲོད་བསྟེན། noun 

community health, social 
health 
མི་སྡེ་་ཞབས་ཏོག noun 

community service, social 
services 
མི་སྡེ་་ལཱ་གཡོག noun social 
services 
མི་སྡེ་་ལས་ཚོགས། noun 

community organisation 
མི་སོད་ས་་གྲུ། noun houseboat  
མི་ནད། noun human disease 
མི་ནུས། adj. invincible 

མི་གནགཔ། noun yokel, villager, 
peasant, layperson, layman, 
laity, the gutter 
མི་གནགཔ།ོ noun black 
མི་གནོད་པ། adj. innocuous 
མི་སྣང་བ། adj. non-appearance, 
imperceptible  
མི་དཔེ། noun paragon, role 
model 
མི་སྤར་བ། adj. immobilize, 
steady 
མི་སྤུང༌། noun crowd, herd 
མི་སྤྱི་དང་མཐུན་པ། adj. down-to-
earth 
མི་སོད་ལས་འགལ་བ། adj. inhuman 
མི་ཕན་པ། adj. depredation 
མི་ཕལ་པ། noun commoner, 
layman, little people 
མི་ཕོག་པ། adj. fluff 
མི་ཕྱད་ཁང་། noun drawing room 
མི་ཕྱུག་པོ། noun gentleman 
མི་འཕྲོད་པ། adj. incompatible, 
allergic, intolerant, unfit, 
unsuitable 
མི་བང་ཅན། noun dictator 
མི་བོ་ཆེ། noun giant 
མི་བང་ཉེས། noun louse, waster  
མི་བྱིན་པ། adj. deny 
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མི་དབང༌། noun Majesty, Royal 
Highness, Highness  
མི་དབང་རྒྱལ་བཙུན། noun Royal 
Hignesss 
མི་དབང་རྒྱལཔོ། noun king 
མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ། noun 

His Majesty 
མི་འབད་བ། adj. omit, veto, skip  
མི་འབབ་པ། adj. displease 
མི་འབོར། noun  མི་རློབས། 
population 
མི་འབོར་ཅན། adj. populous 
མི་འབོར་སྟུག་དྲགས། adj. populous 
མི་འབོར་མང་དྲགས་པ། adj. 

overpopulated 
མི་འབོར་ཚད། noun population  
མི་འབོར་ཞིབ་རྩིས། noun 

demography 
མི་འབོར་ཡར་འཕར། noun 

population explosion 
མི་འབར་བ། adj. non-stick  
མི་འབྲེལ། noun civic, human, 
humanitarian, social 
མི་སོམ། noun  སྐུ་ཆེནམོ། well 
born 
མི་མ་ཡིན། noun non-human  
མི་མ་རབས། noun villain 
མི་མིང་གཏམ་ཅན། noun figure 

མི་མིན། noun non-human  
མི་མེད། noun nobody  
མི་མེད་ཁྱི་མེད། noun dead 
མི་མེད་པ། adj. lonely, lonesome, 
unmanned  
མི་མེད་མཚོ་གླིང༌། noun 

desert island 
མི་མེད་ལུང་སྟོང༌། noun desolate, 
uninhabited, wilderness 
མི་མང༌། noun people, public, 
mass, grass roots, crowd 
མི་མང་ཁྲིམས་་ོདཔ། noun public 
defender 
མི་མང་ཁྲུས་ཁང༌། noun baths 
མི་མང་མཁོ་ཆས། noun public 
utility, public property 
མི་མང་བརྒྱུད་འཕྲིན་གཏང་ས། noun 

phone booth, telephone booth 
མི་མང་ངལ་གསོ། noun bank 
holiday, public holiday 
མི་མང་གཏམ་ལམ། noun chatline 
མི་མང་མཐུན་རྐྱེན། noun public 
utility 
མི་མང་མཐུན་འབྲེལ། noun public 
relations 
མི་མང་འདུས་ཚོགས། noun public 
body 
མི་མང་འདོད་སོད། noun gang bang 
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མི་མང་སོད་ཁྱིམ། noun public 
housing 
མི་མང་ཕན་སེམས་ཅན། adj. public 
spirited 
མི་མང་འབྲེལ་དོན། noun public 
affairs 
མི་མང་འཚོག་ས། noun plaza 
མི་མང་འཛོམས་ཁང༌། noun pub 
མི་མང་ཞབས་ཏོག noun public 
service 
མི་མང་ཞུ་ཡིག noun petition 
མི་མང་ལས་སྡེ། noun public 
company, public corporation 
མི་མང་ལས་གཡོག noun public 
service 
མི་མང་སོབ་གྲྭ། noun public 
school 
མི་མང་གསལ་བསྒྲགས། noun 

publicity 
མི་མང་གསལ་བསྒྲགས་འབད་བ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) publicize 
མི་མང་བསམ་ཕྱོགས། noun tide 
མི་དམངས། noun public, people 
མི༌དམངས༌འགན༌ཁུར། noun public 
duty  
མི་དམངས་རྒྱབ་མི། noun public 
defender 
མི་དམངས་འཕྲོད་བསྟེན། noun 

public health 

མི་དམངས་བཙག་འཐུ་་མ་དངུལ། 
noun public election fund 
མི་དམངས་ཚད་འཛིན་ལས་སྡེ། noun 

public limited company 
མི་དམངས་ཚོགས་རྒྱན། noun 

referendum 
མི་དམངས་ཚོང་སྡེ། noun public 
company, publication 
མི་དམངས་ཚོང་ལཱ། noun public 
enterprise 
མི་དམངས་འཛོམས་འདུ། noun 

gathering, rally 
མི་དམངས་ལས་འཛིན། noun public 
corporation 
མི་དམངས་བསམ་འཆར། noun vox 
pop 
མི་གཙང་བ། noun defilement, 
excreta, unclean, adulterated, 
impure 
མི་གཙང་བ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) defilement, defile 
མི་གཙོ་ཅན། noun a very 
important person (VIP) 
མི་གཙོ་ཆེ་ཤོས། noun a very 
important person (VIP) 
མི་གཙོ་བོ། noun focal person 
མི་བཙན་པ། adj. insecure, 
instability 
མི་་་རྒས། noun ass, dope 
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མི་་་མ་ཚངམ། adj. dopey 
མི་རྩིས། noun census 
མི་རྩུབ་དྲགས། adj. brute 
མི་བརྩི་བ། adj. disallow, 
disregard, except 
མི་ཚང་། noun family 
མི་ཚང་བ། adj. miss, incomplete, 
short 
མི་ཚད། noun human size  
མི་ཚད་མ། noun life-size  
མི་ཚབ། noun ransom 
མི་ཚུགས་པ། adj. impracticable 
མི་ཚེ། noun  སྐུ་ཚེ། lifespan, 
life 
མི་ཚེ་བསྐྱང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བསྐྱངས། lead  
མི་ཚེ་བསྐྱལ་བ། verb (fut., pst.) 

prs. སྐྱེལ། imp. སྐྱེལ། lead, while  
མི་ཚེ་གང༌། noun  སྐུ་རིང་། 
lifelong, lifetime  
མི་ཚེ་གཅིག noun lifetime  
མི་ཚེ་ཉམས་གསོ། noun 

rehabilitation 
མི་ཚེ་ཉམས་གསོ་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) rehabilitate 
མི་ཚེ་སྟོང་ཟད་ཅན། adj. vegetable 
མི་ཚེ་སྡུགཔ། adj. low life  
མི་ཚེ་ཕྱེད་ཀ། noun middle age 

མི་ཚེ་ཞན་པ། adj. low life  
མི་ཚེ་་དད་སྡུག noun vicissitude 
མི་ཚེ་་གྲུབ་འབྲས། noun life’s 
work 
མི་ཚེ་་དུས་ཡུན། noun lifetime  
མི་ཚེ་་ཕྲེང་བ། noun life cycle  
མི་ཚེ་་བྱུང་བ། noun life history  
མི་ཚེ་་བྱུང་རབས། noun life 
history  
མི་ཚེ་་ཚད། noun life expectancy  
མི་ཚེ་་འཚོ་གཡོག noun vocation 
མི་ཚེ་་རིང༌། noun lifelong, 
lifetime  
མི་ཚེ་་ལོ་རྒྱུས། noun life history, 
life story  
མི་ཚོགས། noun company, 
concourse, contingent, crowd, 
gang, herd, multitude, muster, 
throng, pack, regiment 
མི་ཚོགས་བཀུག་ཚུགས་མི། noun 

crowd puller 
མི་ཚོར་བ། adj. imperceptible 
མི་མཚུངས་པ། adj. freak, 
inappropriate 
མི་མཛེས་པ། adj. ghastly, 
inelegant 
མི་འཛོམས། noun crowd, herd 
མི་རྫུས་མ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) impersonate 
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མི་རྫུས་མ་བཟོ་མི། noun imposter 
མི་རྫུས་བཟ།ོ noun imposture 
མི་གཞན། noun another person, 
other people 
མི་གཞན་མཐངོ་ཅན། noun 

considerate 
མི་གཟུགས་གང༌། noun human 
height  
མི་གཟུགས་ཐུང་ཀུ། noun dwarf 
མི་གཟུགས་འདྲ་མཉམ། noun life-
size  
མི་བཟང༌། noun  མི་ངན། 
nobility, nobleman, 
noblewoman, saint, not good, 
inauspicious, nob  
མི་བཟུང་གླ། noun bounty 
མི་བཟོད་པ། adj. impatience 
མི་འོས་པ། adj. demeaning, 
inappropriate, unfit, unlikely, 
vile, vulgar, demean 
མི་གཡོ་བ། adj. equanimity, 
insusceptible, imperturbable 
མི་རབས། noun  གདུང་རབས། 
generation 
མི་རབས་གོང་མ། noun ancestor 
མི་རབས་རིམ་པ། noun 

intergenerational 
མི་རིགས། noun caste, ethnicity, 
human race, order, tribe, 

humanitarian, nationality, 
tribal, humankind, man 
མི་རིགས་དཀརཔོ། noun white 
man 
མི་རིགས་མཁས་མཆོག noun 

anthropologist, ethnologist 
མི་རིགས་རྟགས་ཤིང༌། noun totem 
pole 
མི་རིགས་མཐུན་འབྲེལ། noun race 
relations 
མི་རིགས་གནགཔོ། noun black 
མི་རིགས་སྣ་འདུས། noun 

multiracial 
མི་རིགས་སྣ་འདྲེས། noun 

interracial 
མི་རིགས་སྣ་མང༌། noun multiracial 
མི་རིགས་ཕྱི་སེལ། noun ethnic 
cleansing 
མི་རིགས་དབྱེ་བ་ཕྱེ་མི། noun racist 
མི་རིགས་དབྱེ་བ་་སྲིད་བྱུས། noun 

apartheid 
མི་རིགས་དབྱེ་འབྱེད་རིང་ལུགས། noun 

racism 
མི་རིགས་དབྱེ་བཤད། noun 

ethnography 
མི་རིགས་དབྱེ་བཤད་རིག་པ། noun 

ethnology 
མི་རིགས་འབྲེལ་བ། noun race 
relations, ethnic, humanitarian 
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མི་རིགས་དམར་གསད། noun 

genocide 
མི་རིགས་ཞིབ་འཇུག་པ། noun 

ethnographer 
མི་རིགས་ཟིང་འཁྲུག noun race riot 
མི་རིགས་རང་སྐྱོང་རིང་ལུགས། noun 

nationalism  
མི་རིགས་རིག་པ། noun 

anthropology 
མི་རིན། noun ransom 
མི་རུང་། noun unsuitable 
མི་རུང་སྙམ་པ་་དོགས་པ། noun 

scruple 
མི་རུང་བ། adj. taboo 
མི་རུང་བ་་བོླ། noun taboo words 
མི་རུང་བ་་ཚོར་བ། noun scruple 
མི་རུལ་བ། adj. incorruptible 
མི་རེ་རེ་བཞིན། adv. everybody, 
everyone 
མི་རེ་་འོང་འབབ། noun per capita 
income 
མི་རོ་བཙུགས་བཞག་ས། noun grave 
མི་རོའི་དཔྱ་ཤིང༌། noun bier 
མི་རློབས། noun  མི་འབོར། 
population 
མི་རློབས་མང་དྲགས། adj. 

overpopulated 
མི་རློབས་མང་བ། adj. populous 

མི་ལམ། noun footpath, track, 
path, pathway, walk 
མི་ལས་ལྷག་པ། adj. superhuman 
མི་ལི་ལི་ཊར། noun millilitre 
མི་ལུ་མ་བརྩིས་པ། adj. inhuman 
མི་ལུས། noun humanity, human 
མི་ལུས་ཕལ་པ། noun ordinary 
human body 
མི་ལུས་ཙམ་པོ་བ། noun just a 
human body 
མི་ལུས་རིན་པོ་ཆེ། noun precious 
human body 
མི་ལེ་ཤ། adj. hive  
མི་ལེ་ཤ་འཁོར་ཚུགས་མི། noun 

crowd puller 
མི་ལེགས་པ། adj. inelegant, 
offend 
མི་ལེན་པ། adj. spurn 
མི་ལོ་ལྔ་བཅུ་་དུས་ཆེན། noun 

golden jubilee 
མི་ལོགས་གཅིག་པ། noun black 
sheep 
མི་ཤ། noun human flesh 
མི་ཤ་ཟ་མི། noun man-eater 
མི་ཤ་ཟ་མི་་མི། noun cannibal 
མི་ཤིགས་པ། adj. adamantine 
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མི་སེར། noun  ཆབ་འབངས། 
citizen, subject, people, public, 
country 
མི་སེར་སྐུ་ཚབ། noun  མི་སེར་
འཐུས་དཔོན། people’s 
representative, councillor 
མི་སེར་གྱི་ཐོབ་ཐང་། noun 

citizenship 
མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ། noun republic, 
republican 
མི་སེར་ཉམ་ཆུང་། noun ordinary 
people, humble folk 
མི་སེར་འཐུས་དཔོན། noun  མི་
སེར་སྐུ་ཚབ། people’s 
representative, councillor 
མི་སེར་ནང་འཁྲུག noun civil war 
མི་སེར་སྤྱིར་བཏང་། noun general 
public 
མི་སེར་ཕལ་པ། noun commoner, 
layman, little people 
མི་སེར་དམག་མི། noun militiaman, 
yeomanry 
མི་སེར་དམངས། noun general 
public 
མི་སེར་ཞབས་ཏོག noun public 
services 
མི་སེར་སོབ་གྲྭ། noun public 
school 

མི་སྲིད་པ། adj. impossible, 
improbable, outside, unlikely, 
preposterous, fantastic 
མི་གསང་བ། adj. disclose 
མི་གསད། noun homicide  
མི་གསད་པ། verb (fut., prs., imp.) 

pst. བསད། murder 
མི་གསད་མི། noun killer, 
murderer, assassin 
མི་གསད་མི་ཕོ། noun murderer 
མི་གསད་མི་མོ། noun murderess 
མི་གསརཔ། noun stranger, 
newcomer 
མི་གསལ་དྲགས། adj. level headed  
མི་གསལ་བ། adj. haze, blur, 
fuzzy, hazy, inarticulate, 
misty, nebulous, cloudy, 
dazed, faint, indistinct, latent, 
neutral, obscure, twilight, dull, 
dim 
མི་གསལཝ་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) dim 
མི་གསལཝ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) dim 
མི་བསྲུན་པོ། noun impudent, rude  
མི་ཧན་པ་་བགའ་སྐད། noun cackle 
མིག་རྐྱང༌། noun naked eye  
མིག་ད། noun retina 
མིག་ཁར་མ་རྐྱབ་པ། adj. charmless 
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མིག་ཁར་མ་འཇའཝ། adj. eyesore 
མིག་ཁར་མ་བབས་པ། adj. ghastly, 
unprepossessing 
མིག་ཁར་མ་མཛེས་པ། adj. gall 
མིག་ཁར་མ་ལེགསཔ། adj. eyesore 
མིག་ཁར་མི་རྐྱབ་པ། adj. dislike 
མིག་ཁར་མེད་པ་་མི། noun creep 
མིག་ཁར་མེདཔ། adj. anathema 
མིག་ཁར་ཚུད་པ། adj. impressive, 
eye-catching, pleasing 
མིག་ཁེབས། noun eyepatch 
མིག་འཁྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) blink, flutter, wink 
མིག་འཁྲིབ། noun blink, flutter, 
wink 
མིག་འཁྲུལ། noun optical illusion  
མིག་གང༌། noun eyeful 
མིག་གི་འཁྲུལ་སྣང༌། noun optical 
illusion  
མིག་གི་རིག་པ། noun 

ophthalmology 
མིག་གི་ལིང་ཏོག noun cataract 
མིག་གིས་མ་མཐོང་བ། adj. unseeing 
མིག་གིས་ཚོར་བ། adj. optic 
མིག་རྒྱང་གང༌། noun eyeshot 
མིག་ངན། noun hostile look 
མིག་བཅོས་ཁང༌། noun optician 

མིག་བཅོས་དྲུང་འཚ།ོ noun oculist, 
ophthalmologist  
མིག་བཅོས་པ། noun optometrist, 
optician 
མིག་ལྕིབས། noun eyelid 
མིག་ཆུ། noun  སན་ཆབ། tear, 
rheum 
མིག་ཆུ་ཁོག་ཁོ། adj. dewy-eyed 
མིག་ཆུ་གང་གངམ། adj. dewy-eyed 
མིག་ཆུ་ཤོར་བ། verb (fut., prs., 

pst.)  སན་ཆབ་བསིལ། cry 
མིག་ཆུ་་ཐིགས་པ། noun teardrop 
མིག་རྗེན། noun naked eye  
མིག་གཉེར། noun crow’s feet 
མིག་ཏོ། noun  སན། eye 
མིག་ཏོ་ཁ་ཕྱེ་མི། noun eye-opener 
མིག་ཏོ་འཁྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) blink 
མིག་ཏོ་རྒྱལ་མོ། noun pupil 
མིག་ཏོ་བརྒྱངས་བརྒྱངསཔ། adj. pop-
eyed 
མིག་ཏོ་གཅིགམ། adj. monoculous 
མིག་ཏོ་ཆུ་ཁོག་ཁོ། adj. bleary 
མིག་ཏོ་ཐད་སྒོར་སྒོ། adj. round-
eyed 
མིག་ཏོ་ཐད་རིལ་རི། adj. round-
eyed 
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མིག་ཏོ་བསམས་བསམསཔ། adj. 

blindfold 
མིག་ཏོ་ཕྱེས་ཕྱེསཝ། adj. pop-eyed 
མིག་ཏོ་མ་འཁྱབ་པ། adj. 

unblinking 
མིག་ཏོ་མ་བསྒྱིམས་པ། adj. 

unfocused 
མིག་ཏོ་མ་བཙུམས་པ། adj. 

unblinking 
མིག་ཏོ་དམར་ཧུ་ཧུ། adj. bloodshot 
མིག་ཏོ་ཚ་བ། verb (fut., prs., pst.) 

1 jealousy (མིག་སེར།) 
2  eyesore (མིག་གཡའ་བ།) 
མིག་ཏོ་ཚམ་ཚུམ། adj. flicker 
མིག་ཏོ་ཞརཝ། noun blind 
མིག་ཏོ་ཞརཝ་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) blind 
མིག་ཏོ་ར་གཡོ། noun squint, 
cross-eyed 
མིག་ཏོ་ཤི་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) glaze 
མིག་ཏོ་གསལ་དྲགས། adj. eagle-
eyed, hawk-eyed, sharp-eyed 
མིག་ཏོ་ཧུར་རི་རི། adj. beady 
མིག་ཏོ་ཧོ་བག་བག adj. black eye 
མིག་ཏོའི་པགས་ཀོ། noun cornea 
མིག་་ོས། noun exemplary 
མིག་བརྟག་དཔྱད་པ། noun optician, 
optometrist 

མིག་ཐད། noun eye level 
མིག་ཐོད། noun stare 
མིག་མཐངོ༌། noun eyeshot 
མིག་མཐངོ་ལག་བཟུང༌། noun red-
handed, concrete 
མིག་མཐངོ་གསལ་བཤད། noun 

commentary, running 
commentary 
མིག་མཐངོ་གསལ་བཤད་འབད་མི། 
noun commentator 
མིག་བརྡ། noun eye signal, wink 
མིག་ནད། noun  སན་ནད། 
eyesore 
མིག་ནད་མཁས་མཆོག noun 

ophthalmologist  
མིག་ནད་མཁས་ཤོས། adj. eye 
specialist 
མིག་ནད་གསོ་རིག noun 

ophthalmology 
མིག་དཔེ། noun role model, 
model, example 
མིག་ལྤགས། noun  སན་ལྕིབས། 
cornea, eyelid 
མིག་ལྤགས་དཔྱངས་དཔྱངསམ། adj. 

hooded  
མིག་ལྤགས་ཚོན། noun eye 
shadow 
མིག་སྤུ། noun  སན་སྤུ། 
eyebrow 
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མིག་སྤུར། noun eye patch 
མིག་འཕྲུལ། noun trick, spell, 
magic, illusion, apparition 
མིག་འཕྲུལ་རྐྱབ་མི། noun sorcerer, 
wizard 
མིག་འཕྲུལ་མཁན། noun sorcerer 
མིག་འཕྲུལ་མཁན་པོ། noun 

magician 
མིག་འཕྲུལ་འཁརཝ། noun wand 
མིག་འཕྲུལ་ཅན། adj. magical 
མིག་འཕྲུལ་སོྟན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) conjure 
མིག་འཕྲུལ་སོྟན་མི། noun magician, 
conjuror 
མིག་འབྱེད། noun eye-opener 
མིག་འབྲས། noun eyeball 
མིག་རྨ། noun sty 
མིག་སན། noun  སན་སན། 
eye-ointment, eye drop  
མིག་སན་ཆུ། noun eye drop 
མིག་སྨྱུག noun eyeliner 
མིག་བཙུམ། noun wink 
མིག་བཙུམ་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) wink 
མིག་་། noun eye veins 
མིག་ཚད། noun eye level 
མིག་ཚུད་ཚོང་ཆས་བཀྲམ་ཐངས། adj. 

window dressing 

མིག་ཚོང༌། noun window-
shopping 
མིག་ཚོད། noun guess, estimate 
མིག་ཚོན། noun eyeliner 
མིག་འཛུམ། noun twinkle 
མིག་རྫིམ། noun  སན་རྫིམ། 
eyelash, eyebrow  
མིག་རྫིམ་ཚནོ། noun mascara 
མིག་ཞར། noun blind 
མིག་གཞི། noun impression 
མིག་གཞི་མ་རྐྱབ་པ་་མི། noun 

worm 
མིག་གཞི་མི་མཐུན་པ། adj. dislike 
མིག་གཞི་མེད་པ། adj. detest 
མིག་གཞི་མེད་པ་་མི། noun creep 
མིག་ཟུར་བ་་བ། verb (fut., pst., 

imp.) prs. ་། side look 
མིག་ཡོལ། noun blinkers 
མིག་གཡོ། noun squint 
མིག་རབ་རིབ། adj. purblind 
མིག་རས། noun blindfold, patch 
མིག་རླུང༌། noun tear gas 
མིག་ལོག noun hostile look 
མིག་ཤེལ། noun  སན་ཤེལ། 
spectacle, goggles, glass, 
eyeglass, lens 
མིག་ཤེལ་སྒ། noun bridge 
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མིག་ཤེལ་གཉིས་གསལམ། noun 

bifocals 
མིག་ཤེལ་སྡེ་ཕྲན། noun optical 
unit  
མིག་ཤེལ་ཚོང་ཁང༌། noun optician 
མིག་ཤེལ་བཟོ་མི། noun optician 
མིག་ཤེལ་ཡ་གཅིགམ། noun 

monocle 
མིག་བཤལ། noun wander 
མིག་སར་བསྐྱལ་བ། verb (fut., pst.) 

prs. སྐྱེལ། imp. སྐྱེལ། plant 
མིག་སེན། noun cataract 
མིག་སེར། noun jealousy, envy  
མིག་སེར་ཅན། adj. jealous  
མིག་ཧྲིབ། noun wink 
མིག་ཧྲོག noun shy 
མིག་ལྷག noun scan 
མིང༌། noun  མཚན། name, 
noun, good name, signature, 
by-line, credit, epithet, 
terminology, title 
མིང་བཀོད། noun enrolment, 
signature 
མིང་ཁྱད་སྟོན་ཚིག noun determiner 
མིང་གི་མངོན་བརྗོད། noun synonym 
མིང་གི་རྣམ་གྲངས། noun synonym 
མིང་གི་ཚབ་ཚིག noun noun phrase  

མིང་གི་ཚིག་གྲོགས། noun noun 
phrase  
མིང་གི་ཡི་གུ་དང་པ། noun initial 
མིང་ངན། noun infamy, bad 
reputation, bad name 
མིང་ངན་ཅན། adj. infamous 
མིང་ངན་འཐོབ་པ། verb (fut., prs.) 

pst. ཐོབ། brand, label 
མིང་ངོ་མ། noun proper, real name 
མིང་ཅན། adj. high-profile, 
famous, well known, popular  
མིང་ཅན་གཞོན་ཤོསམ། noun scion 
མིང་ཅན་ལག་བྲིས། noun autograph 
མིང་གཉིས་པ། noun second name 
མིང་གཏམ། noun  སྐད་ཅན་མིང་
ཅན། སྐད་གྲགས། ཡོངས་གྲགས། སྙན་
གྲགས།  མཚན་སྙན། 
celebrity, character, credit, 
good name, honour, household 
name, image, name, standing, 
stature, prestige, profile, 
renown, reputation, fame 
མིང་གཏམ་ངན་པ། adj. ill-fame, 
disreputable 
མིང་གཏམ་ཅན། adj. celebrated, 
famous, renowned, reputable, 
well known, reputed 
མིང་གཏམ་ཅན་གྱི་མི། noun notable  
མིང་གཏམ་བརྗེད་པ། noun oblivion  
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མིང་གཏམ་ཉམས་བཅུག་པ། verb 

discredit, disgrace 
མིང་གཏམ་ཉམས་པ། verb (fut., 

prs., pst.,) disgrace 
མིང་གཏམ་ཐོན་པ། verb (fut., prs., 

pst.) top-rated 
མིང་གཏམ་ཐོབ་མི། noun record-
breaker 
མིང་གཏམ་འཐོབ་པ། verb (fut., 

prs.) pst. ཐོབ། earn, know 
མིང་གཏམ་སོམ། adj. prestigious 
མིང་གཏམ་མར་ཕབ། noun discredit 
མིང་གཏམ་མེད་པ། adj. 

unacknowledged 
མིང་གཏམ་མེདཔ་གཏང་བ། verb 

(fut., prs., imp.) pst. བཏང་། 
defame, discredit, stain, tarnish 
མིང་གཏམ་ཞན་བཅུག་པ། verb 

dishonour 
མིང་གཏམ་ཞན་པ། adj. dishonour, 
disreputable, infamous 
མིང་གཏམ་ཤོར་བ། adj. undignified 
མིང་བཏགས་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.)  མཚན་གསོལ་བ། 
designate, call, dub, entitle, 
name 
མིང་བཏོན་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) cite, name, nominate 

མིང་རྟགས། noun  ངོ་རྟགས། 
 མཚན་རྟགས། crown, 
monogram, signature, initial 
མིང་རྟགས་བཀོད་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) sign, 
autograph, sign 
མིང་རྟགས་བཀོད་མི། noun 

signatory 
མིང་རྟགས་ཅན། adj. 

monogrammed 
མིང་རྟགས་མེད་པ། adj. untitled 
མིང༌ཐིག noun by line 
མིང་ཐོ། noun  མཚན་ཐོ། roll, 
list, name-list 
མིང་ཐོ་བཀོད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) enrol, enter 
མིང་ཐོན་པ། adj. high-profile  
མིང་ཐབོ་པ། noun label  
མིང་མཐའ། noun participle 
མིང་དང་པ། noun forename 
མིང་སྡུད། noun abbreviation, 
acronym 
མིང་གནས། noun  མཚན་གནས། 
appellation, nomenclature, 
title, designation  
མིང་གནས་བཀོད་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) entitle 
མིང་གནས་སོད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) designate 
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མིང་གནས་ཤོག་ལེབ། noun title 
page 
མིང་བང་། noun  མཚན་བང་། 
tag, name plate  
མིང་འབོ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) roll-call 
མིང་འབོད། noun roll-call 
མིང་འབྲི་བ། verb (prs.) fut. བྲི། 
pst. བྲིས། imp. བྲིས། sign 
མིང་འབྲེལ། noun nominal  
མིང་མ་བཏོན་པ། adj. nameless, 
unnamed 
མིང་མ་སྟོནམ། adj. anonymity 
མིང་མ་ཤེས་པ། adj. unnamed 
མིང་མེད། adj. anonymous, 
nameless, untitled, unnamed 
མིང་མེད་གནས་སྐབས། noun 

obscurity  
མིང་སོས། noun mention 
མིང་ཙམ། adj. nominal, token 
མིང་ཙམ་གྱི་རྣམ་དབྱེ། noun 

nominative  
མིང་བཙུགས་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) enrol, register 
མིང་ཚབ། noun pronoun 
མིང་ཚབ་འབྲེལ་སྒྲ། noun 

possessive 

མིང་ཚིག noun noun, term, 
vocabulary, word, lexis, 
terminology, lexicon  
མིང་ཚིག་ཐོ་ཡིག noun glossary 
མིང་ཚིག་སྦྱོར་ཡིག noun word 
processor 
མིང་ཚིག་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) coin 
མིང་ཚིག་བཟོ་སོྦྱར། noun word 
processor 
མིང་ཚིག་གསརཔ། noun neologism  
མིང་རྫུན་མ། noun alias 
མིང་གཞན། noun alias 
མིང་གཞི། noun root letter 
མིང་ཡིག noun name tag  
མིང་རོགས། noun namesake  
མིང་ལེན་པ། adj. high-profile  
མིང་ལོག noun misnomer 
མིང་ཤོག noun nameplate, name 
tag  
མིང་སོར་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) rename 
མིང་གསང༌། noun anonymity 
མིང་གསརཔ། noun new name 
མིང་གསལ། noun name, name list 
མིང་ལྷག noun roll-call 
མིད། verb (fut., prs., pst., imp.) 

swallow, ingest 



མིད་ནད། 690 མུན་ཁང༌། 

 690  

མིད་ནད། noun pharyngitis 
མིད་པ། noun pharynx 
མིན། adv. no  
མིན་ཁུངས་བསྐྱལ་བ། verb (fut., 

pst.) prs. སྐྱེལ། 
imp. སྐྱེལ། debunk 
མིན་རྟགས། noun cross 
མིན་པ། adv. except 
མིན་ཚུལ་བསྒྲུབ་པ། verb (fut.) prs. 

སྒྲུབ། pst. བསྒྲུབས། imp. སྒྲུབས། 
debunk 
མིན་རྫུ། noun hypocrisy  
མིན་རྫུ་བཏབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) mask, sham 
མིན་རྫུ་བཏབ་མི། noun hypocrite  
མིའམ་ཅི་་བུ་མོ། noun pixie 
མི་་་་བ། noun humanism  
མི་་་་བ་གཟུང་མི། noun humanist  
མི་་ཐོབ་དབང ་། noun human right 
མི་་མཐུན་ལམ། noun human 
relation 
མི་་འདུ་ཤེས་མ་བསྐྱེད་པ། adj. 

inhumane, objectification 
མི་་འདྲ་གཟུགས། noun manikin 
མི་་སྡེ་ཚན། noun knot 
མི་་བརྩི་མཐོང་མ་བསྐྱེད་པ། adj. 

objectification  

མི་་གཟུགས་སུ་བཀོད་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) personify 
མི་་རང་བཞིན། noun human 
nature  
མི་་ལུས་རྟེན། noun human body 
མི་་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། noun 

profile 
མི་་གཤིས་ལུགས། noun human 
nature  
མིའུ་ཐུང༌། noun  མི་ཅུངམ། 
dwarf, lilliput, manikin, 
midget, pygmy, pigmy 
མུ་ཁྱུད་ཁོར་ཡུག noun perimeter 
མུ་གེ། noun famine 
མུ་ཏིག noun pearl 
མུ་ཏིག་ཅན། adj. pearly 
མུ་ཏིག་ཆུང་ཀུ། noun seed pearl 
མུ་ཏིག་ཨ་མ། noun nacre  
མུ་སྟེགས་པ། noun heretic 
མུ་མཐུད། noun follow-up, 
prosecution, pursue, running 
མུ་མཐུད་འབྲེལ་འབྱུང༌། noun chain 
reaction 
མུག་འཚིག་ཅན། adj. sticky 
མུག་འཚིག་ལང་བ། verb (fut., prs.) 

pst. ལངས། sticky 
མུན་བསྐལ། noun Dark Ages 
མུན་ཁང༌། noun dark-room, quod 
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མུན་ནག noun darkness, murk, 
obscurity, dark 
མུན་ནག་ཅན། adj. murky 
མུན་པ། noun  སྣང་བ། 
darkness, dimness, ignorance, 
obscurity 
མུན་པ་་བསྐལ་པ། noun 

Dark Ages 
མུར་དུམ། noun stubble 
མེ། noun  ཞུགས་མེ། light, 
lantern, lamp, heat, fire  
མེ་ཀེམ། noun flash 
མེ་ཀྲིག་ཀྲི་མི་འབར་བ། adj. misfire, 
miss 
མེ་ཀྲེག noun match, lighter 
མེ་ཀྲེག་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) strike 
མེ་ཀྲེག་སྒྲོམ། noun matchbox 
མེ་ཀྲེག་རས། noun matchstick 
མེ་དཀྲུག་ལྕགས་འཁར། noun poker 
མེ་བཀྱག noun firelight 
མེ་རྐྱེན། noun fire accident, fire 
hazard 
མེ་རྐྱེན་དྲིལ་བརྡ། noun fire alarm 
མེ་རྐྱེན་ཚབས་ཆེན། noun 

conflagration 
མེ་སྐད། noun the sound of fire 
མེ་སྐྱོར། noun fireguard, hearth 

མེ་སྐྱོར་ལྕགས། noun grate 
མེ་བསྐྱེད། noun incendiary 
མེ་བསྐྱེད་རས་བམ། noun 

incendiary 
མེ་ཁུང༌། noun burner, oven 
མེ་ཁྱིམ། noun fire house 
མེ་འཁར། noun poker 
མེ་འཁོར། noun railway 
མེ་འཁོར་ཨམ། noun locomotive  
མེ་འཁྱུག noun flash 
མེ་ག་ཧཊས། noun megahertz 
མེ་གིས་འཚིག་པ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. འཚིགས། gut 
མེ་མགལ། noun embers 
མེ་སྒོ། noun fire door 
མེ་སྒོར། noun bonfire, campfire 
མེ་སྒོརམ། noun bonfire, campfire 
མེ་སྒྱོགས། noun artillery, cannon, 
mortar, projectile 
མེ་སྒྱོགས་རྡོ། noun shot 
མེ་སྒྱོགས་འཕང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. འཕངས། mortar 
མེ་ངད། noun embers  
མེ་ངད་ཀྱིས་འཚིག་པ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. འཚིགས། 
smoulder 
མེ་ལྕེ། noun flame 



མེ་ལྕེ་འཁོར་ལོ། 692 མེ་ཏོག་ཧོན་ཚོད། 

 692  

མེ་ལྕེ་འཁོར་ལ།ོ noun catherine 
wheel 
མེ་ལྕེ་ལྷབ་ལྷབ་འཐོན་པ། verb (fut., 

prs.) pst. ཐོན། belch 
མེ་ཆག noun faggot, spill, taper, 
torch, flambeau 
མེ་ཆས། noun fuel 
མེ་མཆེད་སྒྲོམ། noun tinderbox 
མེ་མཆོད། noun fire, to be 
damaged by fire  
མེ་ཊིཀ་བརྩི་ལུགས། noun metric 
system 
མེ་ཏོག noun bloom, blossom, 
flower 
མེ་ཏོག་ཀུ་མུད། noun lily  
མེ་ཏོག་ཀུནྡ། noun jasmine  
མེ་ཏོག་ཀོ་པི། noun cauliflower 
མེ་ཏོག་ཁ་རྒྱས་པ། verb (ft, prs., 

pst.) bloom, blossom 
མེ་ཏོག་ཁོག་ཁོ། adj. flowery 
མེ་ཏོག་གི་མོ་དབང༌། noun pistil 
མེ་ཏོག་གི་ཟིལ་དངར། noun nectar  
མེ་ཏོག་གླིང༌། noun blossom, drift 
མེ་ཏོག་ཅནམ། adj. flowery 
མེ་ཏོག་ཆག་པ། noun posy, 
bouquet 
མེ་ཏོག་ཆུན་པ།ོ noun posy, 
bouquet 

མེ་ཏོག་ཐོད་རྒྱན། noun chaplet, 
wreath 
མེ་ཏོག་དམ་སྦྱིས། noun flower pot, 
vase 
མེ་ཏོག་འདབ་རིམ། noun corolla 
མེ་ཏོག་ལྡན་པ། adj. flowery 
མེ་ཏོག་ལྡུམ་ར། noun flower bed 
མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ལྡུམ་ར། noun 

pansy 
མེ་ཏོག་པདྨ། noun lotus 
མེ་ཏོག་ཕྲེང་བ། noun wreath 
མེ་ཏོག་མོ་སོན། noun pistil 
མེ་ཏོག་བཙུགས་ས། noun flower 
bed 
མེ་ཏོག་བཙངོ་མི། noun florist 
མེ་ཏོག་ཚོང་ཁང༌། noun florist’s 
མེ་ཏོག་འཛུགས་སྐྱོང༌། noun 

floriculture 
མེ་ཏོག་རམ། noun flowerpot, 
plant pot 
མེ་ཏོག་ཤར་བ། verb (fut., prs., 

pst.) bloom, blossom, flower 
མེ་ཏོག་ཤར་བ་་དུས་ཚོད། noun 

flowering 
མེ་ཏོག་ཤལ་སྐོར། noun wreath, 
garland 
མེ་ཏོག་སོན་སྣོད། noun pistil 
མེ་ཏོག་ཧོན་ཚོད། noun broccoli 
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མེ་གཏང་བ། verb (fut., prs., imp.) 

pst. བཏང་། burn, incinerate, 
toast, roast, singe 
མེ་བཏང་བཏངམ། adj. roast 
མེ་བཏང་སྟེ་གསད་པ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. བསད། immolate 
མེ་བཏང་བ་་དྲ་དུམ། noun joint  
མེ་བཏེག་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) light, shine  
མེ་སྟག noun spark 
མེ་སྟག་ཙེག་སྒྲ། noun crackling 
མེ་སྟག་ཡར་བ། noun spark 
མེ་ཐག noun electric cable, wire, 
cord 
མེ་ཐབ། noun fireplace, grate, 
oven, range, hearth 
མེ་ཐུབ། adj. flameproof, 
fireproof, fire-resistant 
མེ་ཐུབ་རྒྱུ་ཆས། noun asbestos 
མེ་དྲོད་ཉམས་ནད། noun dyspepsia 
མེ་མདངས། noun firelight 
མེ་མདའ། noun projectile, 
missile, gun, firearm, rifle 
མེ་མད་་རས། noun gunpowder 
མེ་རྡོ། noun flint 
མེ་རྡོ་ཅན། adj. flinty 
མེ་ལྡིང༌། noun blaze 

མེ་ལྡེབ། verb (fut., prs., pst., 

imp.)  མེ་བསོྲ། warm up by 
fire 
མེ་བརྡ། noun fire alarm, flare 
མེ་ནང་བསྲེག་པ། verb (fut.) prs. 

སྲེག pst. བསྲེགས། imp. སྲེགས། 
bake 
མེ་སྤར། noun arson, set fire to 
མེ་སྤར་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) kindle, torch 
མེ་སྤར་མི། noun arsonist 
མེ་སོ། noun campfire 
མེ་ཕུང༌། noun inferno 
མེ་ཕོར། noun ashtray 
མེ་འཕུ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) light, lay, light fire  
མེ་འཕུ་ས། noun grate 
མེ་བམ། noun incendiary 
མེ་འབར་སྒྲ། noun crackle 
མེ་འབར་བ། verb (fut., prs., pst.) 

blaze, burn, fire, flame, kindle, 
light, ablaze, flare 
མེ་འབུཔ། noun firefly 
མེ་སོམ། adj. blaze, inferno 
མེ་སྦྱང༌། noun  སྤུར་སྦྱང་། 
funeral, cremation 
མེ་སྦྱང་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) cremate 
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མེ་མ་བཏེགཔ། adj. unlit 
མེ་མི་འབར་བ། adj. non-
flammable  
མེ་མི་ཟུན་པ། adj. non-flammable  
མེ་མེད་པ། adj. unlit 
མེ་ཚོམ། noun chandelier 
མེ་མཚམས། noun fire line 
མེ་འཛིན། noun damper 
མེ་ར། noun furnace, brazier, fire 
heater  
མེ་རས། noun charge, explosive, 
firebomb, gunpowder, 
sparkler, powder 
མེ་རས་བཀལ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) blast 
མེ་ཟིམ། noun spark 
མེ་ཟིམ་འགས་པ། verb (fut., prs., 

pst.) spark 
མེ་གཟུར་ཨེ་ཁུག noun fire escape 
མེ་འོད། noun firelight, light 
མེ་འོད་དཀར་པོ། noun white light 
མེ་གཡོག noun poker 
མེ་ར། noun fire line 
མེ་རག་སག་སྟེང་པ་་ཁ། noun 

language of Merak and 
Sakteng villages  
མེ་རགས། noun fire line 
མེ་རི། noun volcano 

མེ་རི་་དོང༌། noun crater 
མེ་རིས། noun flame sketch 
མེ་རུག noun embers  
མེ་རུད། noun volcano 
མེ་རུད་རྡོ། noun basalt 
མེ་རོ། noun embers, cinder  
མེ་རླུང༌། noun cooking gas, 
energy 
མེ་ལོང༌། noun mirror, looking 
glass, glass, reflector 
མེ་ལོང་ནང་གི་གཟུགས་བརྙན། noun 

mirror image 
མེ་ཤིང༌། noun fuel 
མེ་ཤིང་བཙུགས་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) fuel, stoke 
མེ་ཤུགས་ཕབ་བཙོ། noun coddle 
མེ་ཤུགས་འཕུར་མདའ། noun rocket 
མེ་ཤུགས་འཕུར་མད་་རིག་པ། noun 

rocketry 
མེ་ཤེལ། noun burning glass 
མེ་བཤེད། verb (fut., prs., pst.) 

catch fire, gut off 
མེ་སྲུང་སྦྱང་བ། noun fire drill 
མེ་གསད། verb (fut., prs., imp.) 

pst. བསད། put out, smother, 
snuff, quench 
མེ་གསད་རྒྱ་རྫི། noun fire 
extinguisher 
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མེ་གསད་ཆུ་དུང༌། noun fire hydrant 
མེ་གསད་ལྟེ་བ། noun fire station 
མེ་གསད་སྡེ་ཚན། noun fire brigade 
མེ་གསད་སོད་གནས། noun fire 
station 
མེ་གསད་སྣུམ་འཁོར། noun fire 
engine 
མེ་གསད་འཕྲུལ་ཆས། noun 

extinguisher 
མེ་གསད་མི། noun fireman, fire-
fighter 
མེ་གསད་ལག་ཆས། noun 

extinguisher, fire extinguisher 
མེ་གསད་ལས་ཁང༌། noun fire 
house 
མེ་བསྲེག verb (fut.) prs. སྲེག pst. 

བསྲེགས། imp. སྲེགས། roast 
མེ་བསྲེགས་བཞེས་སྒོ། noun 

barbecue 
མེ་བསྲོ་བ། verb (fut., pst., imp.) 

prs. སྲོ།  མེ་ལྡེབ་པ། warm 
up by fire, warming up, toast 
མེ་བསྲོ་ས། noun inglenook 
མེ་ལྷ། noun the god of fire 
མེ་ལྷབ། noun blaze, flame, jet, 
sheet 
མེད། verb  ཡོད། nope, isn’t, 
is not, no, not, lack, absence, 
devoid of 

མེད་སྐབས། adv. in absentia 
མེད་ཁུངས་སྟོན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) negative  
མེད་ཐབས་མེད་པ། adj. necessity, 
indispensible, essential 
མེད་དུ་མི་རུང་བ། adj. basics, 
indispensible, inevitable, 
necessary 
མེད་ན་ཐབས་ཆག་པ། adj. 

indispensible 
མེད་པ། adj. absent, away, 
devoid, free, negative, non-
existence, deficient, lacking, 
obsolete, unavailable, void, 
without 
མེད་པར། adv. without 
མེད་པར་་་བ། noun atheism 
མེད་མི། noun absentee 
མེད་རུང་བཏུབ་པ། adj. dispensable 
མེདཔ་འགྱུར་བ། verb (fut., prs.) 

pst. གྱུར། vanish 
མེདཔ་འགྱོ་འགྱོཝ། adj. spoilt 
མེདཔ་འགྱོ་ཆོག་ཆོ། adj. rickety 
མེདཔ་འགྱོ་ནི་མེདཔ། adj. 

incorruptible 
མེདཔ་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., 

pst.) sour, perish, unravel, 
wear, away, break, crash, 
loosen 



མེདཔ་གཏང་བ། 696 མེནམ་བྱིན་པ། 

 696  

མེདཔ་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། destroy, 
devour, extinguish, jeopardize, 
perish, blackmail, blast, blight, 
break, butchery, corrode, 
cripple, damage, deface, kill, 
mangle, mar, murder, spoil, 
squash, strike, poison, 
vandalize, violate, wreck 
མེདཔ་གཏང་མི། noun destroyer, 
vandal 
མེདཔ་བཏང་བ་་འཐུས། noun 

damages 
མེདཔ་ཐལ་ཐལཝ། adj. sour, 
mouldy, frail, corrosion, 
spoiled, damaged 
མེདཔ་ཐལ་བ། verb (fut., prs., 

pst.) breakdown, break, crash, 
loosen, sour, perish, unravel, 
wear, break, fail, go off, rot, 
away 
མེདཔ་ཐལཝ་འཇམ་དྲགས། adj. 

tender 
མེདཔ་སྦེ། adv. without 
མེདཔ་མ་འགྱོ་བ། adj. 

unblemished, undamaged, 
unimpaired, unspoiled, 
deprive, dismantle, eliminate, 
erase, foul, mess up, disposal 

མེདཔ་མ་བཏང་བ། adj. 

unblemished, uncontaminated, 
unharmed, undamaged, 
unspoiled, untainted 
མེདཔ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) abolish 
མེདཔ་བཟོ་མ་ཚུགས་པ། adj. 

ineradicable 
མེདཔ་ཤརོ་ནི་མེདཔ། adj. 

incorruptible 
མེདཔ་སོང་སངོམ། adj. rotten 
མེན། verb  ཨིན། nope, no, 
isn’t, is not, not  
མེན་སྒྱེས། noun Bhutanese 
unleavened and thick pancake 
made from rice flour  
མེན་མི་ཅིག་སབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) hoax  
མེན་རྫུ། adj. pretence 
མེན་རྫུ་བཏབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) pretend 
མེན་རྫུ་བཏབ་མི། noun pretender 
མེན་རྫུ་ལོག་ལོ། adj. pretentious 
མེན་ཟེར་སབ་མ་ཚུགས་པ། adj. 

undeniable 
མེནམ། adj. negative  
མེནམ་བྱིན་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) fob 
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མེནམ་སབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) fob 
མེ་་ཀཝ། noun lamppost  
མེར་བསྲེག verb (fut.) prs. སྲེག 
pst. བསྲེགས། imp. སྲེགས། 
incineration 
མེལ་ཚེ། noun vigilance, vigil 
མེལ་ཚེ་ཅན། adj. vigilant 
མེས་བཏགས་བཏགསཔ། adj. 

grown-up 
མེས་པོ། noun forebear 
མེས་མ་བཏགསཔ། adj. immature, 
childish, babyish 
མེས་མེད། noun absurdity, fun, 
mockery 
མེས་མེད་བཅོས་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) tease, jeer, mock, 
rag, ridicule, derision, bait, 
deride 
མེས་མེད་བཅོས་པ་་་དམོ། noun 

burlesque 
མེས་མེད་བཅོས་པ་་་ོམ། noun 

burlesque 
མེས་མེད་བཅོས་མི། noun mocker 
མེས་མེད་མི། noun sap 
མེས་མེདཔ། adj. silly, stupid, 
booby, absurd  
མེས་འཚིག་པ། verb (fut., prs.) pst. 

འཚིགས། ablaze 

མེས་བཤུར་བ། verb (fut., prs., 

pst.) get burnt, singe 
མོ། noun 1 woman, protectress, 
she, her, female, alumna (ཨམ་
སྲུ།)  ཕོ། 2  divination (ཕྱྲྭ།) 
 ཕྱག་མོ། 
མོ་རྐྱང་། noun  ཕོ་རྐྱང༌། 
spinster, maiden, single 
woman  
མོ་རྐྱང་བུམ།ོ noun maid 
མོ་རྐྱང་ཨང་རྒས། noun old maid  
མོ་རྐྱང་ཨམ་སྲུ། noun spinster 
མོ་སྐད། noun female voice 
མོ་ཁ། noun 1 lower clamp (འཛིན་
གཏམས་འོག་མ།) 2  high handed 
woman, overbearing woman, 
domineering woman (མོའི་དབང་
ཚད།) 
མོ་ཁྱི། noun bitch 
མོ་གིས་མོ་དགའ། noun lesbian  
མོ་གིས་མོ་ལུ་དགའ་མི། noun 

lesbian  
མོ་གོ། noun dress, woman’s 
dress 
མོ་གློག noun negative 
electricity, negative charge, 
negative current  
མོ་སྒྲ། noun feminine 
མོ་ཆས། noun dress 
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མོ་ཆས་ཕོ་གྱོན། noun drag 
མོ་མཆོག noun lady  
མོ་བཏབ། noun divination, 
experiment, experimentation, 
oracle, trial, pilot, test, 
divination, prognostication 
མོ་བཏབ་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) experiment 
མོ་བཏབ་གཤག་བཅོས། noun 

vivisection 
མོ་རྟ། noun mare 
མོ་རྟགས་ཅན། adj. feminine 
མོ་དད་ཅན། adj. womanizer 
མོ་དུ་ཕ་ལ། noun papaya, 
pawpaw 
མོ་དྲག noun queen 
མོ་དྲག་ཤོས། adj. queen, the best 
woman 
མོ་གདོང་། noun  ཕོ་གདོང་། 
feminine face, female look 
མོ་འདོད་ཅན། noun lad  
མོ་ནད་མཁས་མཆོག noun 

gynaecologist 
མོ་ནད་རིག་པ། noun gynaecology 
མོ་སྣེ། noun pole 
མོ་པ། noun soothsayer, fortune 
teller  
མོ་སྤུན། noun sister 

མོ་ཕག noun sow, female pig 
མོ་བངོ༌། noun mare 
མོ་དབང་། noun gonad 
མོ་མོ། noun dumpling 
མོ་གཙོ་ཅན། adj. matriarchal 
མོ་གཙོའི་རིང་ལུགས། noun 

matriarchy 
མོ་རྩིས། noun divination 
མོ་ཚད། noun vital statistics 
མོ་མཚན། noun vagina, cunt 
མོ་མཚན་ཁ། noun vulva, pussy 
མོ་བཟང༌། noun handsome 
མོ་ཡ་རབས། noun noblewoman  
མོ་ར་རང༌། pron. herself  
མོ་རབ། noun noblewoman, 
gentlewoman 
མོ་རིགས། noun female 
མོ་རེངས། noun spinster, single 
woman, self-opinionated 
མོ་རེངསམོ། noun spinster, single 
woman 
མོ་གཤམ། noun barren 
མོ་གཤིས་ལྡན་པ། adj. effeminate 
མོ་གཤིས་ལྡན་ཚུལ། adj. 

effeminacy 
མོ་ཧ་མེཊ། noun Mohammed 
མོ་ཧྲེང༌། noun spinster, single 
woman 
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མོག་ཀྲུ། noun steaming vessel 
མོན་ཁ། noun Monpa language  
མོན་ཐགས། noun a kind of 
Bhutanese textile 
མོན་པ། noun Himalayan tribal 
people 
མོན་བྱཱ། noun millet 
མོན་རྩིས། noun calculation, 
estimate 
མོན་རྩིས་རིག་པ། noun calculus 
མོན་ཡུལ། noun Bhutan 
མོན་ལ་དཀར་ཅུང་། noun a snow-
capped mountain to the north 
of Bhutan 
མོནམ་བྱཱ། noun millet 
མོའི། adj. female, hers 
མོའི་ཆ་རོགས། noun girlfriend 
མོའི་ཆུ་་ལ་ཆས། noun bikini 
མོའི་མིང་ཚབ། pron. she 
མོས་གུས། noun esteem, 
devotion, respect 
མོས་གུས་སྐྱེད་མི། noun worshipper 
མོས་གུས་བསྐྱེད་པ། verb (fut., pst.) 

prs. སྐྱེད། imp. སྐྱེད། develop 
devotion and respect 
མོས་གུས་ཅན། adj. allegiant 
མོས་གུས་ལྡན་པ། adj. worshipful 

མོས་མཐུན། noun together, 
favour, consensus, agreement, 
accord 
མོས་མཐུན་འགག་འགྱང༌། noun 

deadlock 
མོས་མཐུན་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) negotiate  
མོས་འདུན། noun keenness 
མ་ངན། noun grief, distress, 
broken-heart, bereavement, 
misery, poignancy, slough, 
mourning, heartbreak 
མ་ངན་འཁྲབ་སོྟན། noun passion 
play 
མ་ངན་གྱིས་གདུང་བ། verb (fut., 

prs.) pst. གདུངས། overcome 
མ་ངན་མགུར་མ། noun dirge 
མ་ངན་ཅན། adj. bereaved, 
mournful 
མ་ངན་ཐེབ་པ། verb (fut., prs.) pst. 

ཐེབས། heartbroken  
མ་ངན་ཕོག་པ། verb (fut., prs., 

pst.) woebegone, 
heartbreaking, grief-stricken, 
distress, devastate 
མ་ངན་ཕོག་ཕོགཔ། adj. devastated, 
worried 
མ་ངན་འབག་མི། noun worrier 
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མ་ངན་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) bereave, grieve, 
mourn, pine 
མ་ངན་འབད་མི། noun bereaved, 
mourner 
མ་ངན་ལས་འདས་པ། noun nirvana  
མ་ངན་སངས་པ། verb (fut., prs., 

pst.) relieved, unwind 
མ་ངན་སངས་མ་ཚུགས་པ། adj. 

inconsolable 
མ་ངན་བསལ་བ། verb (fut., pst., 

imp.) prs. སེལ། comfort 
མང་འདས། noun nirvana  
མྱུ་གུ། noun offspring  
མྱུར་སྐྱོད། noun dart 
མྱུར་ཁྱབ་རིམས་ནད། noun plague 
མྱུར་མགྱོགས། adj. promptness 
མྱུར་རྒུད། adj. bust 
མྱུར་ཉམས། adj. bust 
མྱུར་གཏམ། noun patter 
མྱུར་དུ། adv. promptly, directly, 
quickly 
མྱུར་དུ་འབྱུང་བ། verb (fut., prs.) 

pst. བྱུང་། upcoming 
མྱུར་འཕེལ། noun meteorite 
མྱུར་འཕྲོག noun snatch 
མྱུར་བ་་བོླ་གྲོས། noun quick-
witted 

མྱུར་བྱུང༌། noun offing  
མྱུར་ཚད། noun pace 
མྱུར་ཟས། noun fast food 
མྱུར་ལན། noun rejoinder 
མྱུར་ལམ། noun superhighway, 
fast lane 
མོང་། verb (fut., prs.) pst. མོངས། 
imp. མོངས།  ཚོར། 
sensation, feeling, feel, 
experience, extract, face, find, 
land, undergo, obtain, sensory  
མོང་གྲོལ། noun experience 
liberation 
མོང་བ། noun experience 
མོང་བ་མེད་པ། adj. naive  
མོང་འབྲེལ། noun experiential 
མོང་ཚོར། noun sensation 
མོངས་མོངསམ། adj. habituated 
མོས་པ། verb (fut., prs., pst.) 

drunk, intoxicate 
མང་། adj.  ཉུང་། many, 
much, plenty, over 
མང ་སྐྱེས། noun overgrowth 
མང་སྐྲུན། noun mass production 
མང་འགྱེདཔ། noun benefaction 
མང་ཆེ་བ། adv. predominantly, 
mostly 
མང་ཆེ་ཤོས། adj. majority, largely 
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མང་ཉུང༌། noun volume, quota, 
quantity, amount 
མང་ཉུང་སྟོན་ཚིག noun partitive 
མང་ཉུང་ཚད། noun rating 
མང་ཐལ། noun overcrowding, 
profusely 
མང་མཐའ། noun maximum 
མང་མཐུན། noun consensus 
མང་མཐུན་གྲོས་ཆོད། noun majority 
verdict 
མང་དྲགས་པ། adj. extortionate, 
excessive, fulsome, 
overcrowded, exceed, overdo, 
overflow, surfeit, overload, 
mass, aplenty, abundance, 
excessive, plenty 
མང་སྡེ་པ་་ཁ། noun language 
spoken by Mangdeps in 
Trongsa  
མང་པོ། adj. many, much, plenty, 
pot, plural, spate, mess, flood, 
predominate 
མང་སོད། noun binge, gluttony 
མང་ཕྱོགས། noun majority, 
multilateral 
མང་ཕྱོགས་འཁྲུན་ཆོད། noun 

majority verdict 
མང་ཕྱོགས་འགོ་ཁྲིད། noun majority 
leader 

མང་འཕེལ། noun proliferation 
མང་བ། adj. imaginable, 
colossal, profuse 
མང་བ་་དུས་ཚོད། noun peak 
season 
མང་བ་་རང་བཞིན། noun pluralism 
མང་དབང་ཁྲིམས་ལུགས། noun 

majority rule 
མང་འབབ། noun influx, shower 
མང་འབོར། noun shower 
མང་འབྲེལ་བརྒྱུད་འཕྲིན། noun 

chatline 
མང་འབྲེལ་ཐུག་རྐྱེན། noun pile-up 
མང་མོས། noun popularity, 
consensual, general support, 
majority support 
མང་གཙོའི་དབང་སྐྱོང༌། noun 

majority rule 
མང་ཚད། noun maximum, 
ceiling, cap 
མང་ཚིག noun plural 
མང་ཚོགས། noun congregation, 
masses, society 
མང་ཚོགས་ས་གནས། noun belt 
མང་འཛོམས། noun overcrowding, 
rally 
མང་བཟོ། noun mass production 
མང་གཡེམ། noun gang bang 
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མང་རབས། adj. many, several, 
ton, multiple, lot, copious, 
flood, full 
མང་ཤོས། adj.  ཉུང་ཤོས། 
chunk, mass, more, most, 
optimal, optimum, maximum 
མང་ཤོས་ཅིག་ར། adv. generally 
མང་ཤོས་ར། adv. mostly, mainly, 
almost all, majority 
མང་སུ། adj. more, glut, aplenty, 
increasingly 
མང་སུ་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) grow 
མང་སུ་ཅིག adj. fair 
མང་སུ་མེདཔ་གཏང་བ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. བཏང་། 
exacerbate 
མང་གསད། noun holocaust  
མང་བསགས། noun stockpile 
མངམ། adj. more, much, scads, 
mass, glut, aplenty, 
increasingly, legion 
མངམ་བྱིན་མི། noun overwhelm 
མངམ་ར། adv. much 
མན་ངག noun advice, pith 
instruction 
མན་ཆད། prep.  ཡན་ཆད། 
below, under 
མནྜལ། noun mandala 

དམག noun warfare, battle, war 
དམག་བཀག noun 

counteroffensive 
དམག་བཀྲམ། noun deployment 
དམག་རྐྱབ་མི། noun warrior, 
campaigner 
དམག་རྐྱབ་ས། noun battlefield, 
theatre 
དམག་སྐོར། noun siege 
དམག་བསྐལ། noun wartime 
དམག་ཁག noun army unit, 
division 
དམག་ཁང་། noun barracks, 
military camp 
དམག་ཁང་སྲུང་འཁོརཔ། noun padre 
དམག་ཁྲིམས། noun military rule, 
martial law 
དམག་འཁོར། noun tank 
དམག་འཁྲུག noun fight, war, 
warfare 
དམག་འཁྲུག་བཙནོ་པ། noun 

prisoner of war (POW)  
དམག་འཁྲུག་མཚམས་འཇོག noun 

ceasefire, truce 
དམག་འཁྲུག་རིམ་པ། noun 

campaign 
དམག་འཁྲུག་ལང་ས། noun front 
དམག་གི་ཁྲིམས་འགལ། noun war 
crime 
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དམག་གི་ཁྲིམས་འགལ་འབད་མི། 
noun war criminal 
དམག་གི་གྲ་སྒྲིག noun arm 
དམག་གི་གྲུ་ཆུང༌། noun destroyer  
དམག་གི་འགོ་དཔོན། noun warlord 
དམག་གི་རྒྱབ་འགལ་བ། noun 

conscientious objector 
དམག་གི་སྒྲིག་ཁྲིམས། noun code of 
warfare 
དམག་གི་ཉེས་འགེལ། noun war 
crime 
དམག་གི་ཉེས་འགེལ་འབད་མི། noun 

war criminal 
དམག་གི་ཐབས་ཤེས། noun military 
strategy 
དམག་གི་གནས་སྐབས། noun 

military strategy 
དམག་གི་དཔའ་བོ། noun veteran, 
veterinarian 
དམག་གི་བཙོན་པ། noun prisoner 
of war 
དམག་གི་རྩེད་སྟོན། noun tattoo 
དམག་གི་ཞབས་ཏོག noun military 
service 
དམག་གི་རུ་སྒྲིག noun parade 
དམག་གི་ལག་ལེན། noun 

manoeuvre 
དམག་གི་ལས་གཡོག noun military 
service 

དམག་གི་ཧེ་མ། adj. pre-war 
དམག་གིས་བསྐོར་བ། verb (fut., 

pst.) prs. སྐོར། imp. སྐོར། 
besiege 
དམག་གོ། noun army uniform 
དམག་གོས། noun battledress 
དམག་གྲུ། noun warship, 
troopship, cruiser, battleship, 
armada 
དམག་གྲུ་་རུ་ཁག noun naval fleet 
དམག་རྒྱབ། noun expeditionary 
force 
དམག་རྒྱལ་དཔའ་བ།ོ noun knight 
དམག་སྒར། noun station, 
encampment, camp, barracks, 
military camp 
དམག་སྒར་སྲུང་མི། noun picket 
དམག་སྒྲུང༌། noun epic 
དམག་བཅོམ། noun strike 
དམག་ཆ་སྟ་རི། noun battle axe 
དམག་ཆས། noun armament, 
arms, battledress, munitions 
དམག་ཆས་རྒྱ་སྐྱེད། noun 

armament 
དམག་ཆས་བཞག་ས། noun 

armoury 
དམག་ཆིངས། noun armistice 
དམག་ཆེན། noun great war, 
world war 
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དམག་ཆེན་གྱི་ཤུལ་ལས། adj. post-
war 
དམག་ཆེན་གྱི་ཧེ་མ། adv. pre-war 
དམག་གཏམ། noun war tales 
དམག་རྟ། noun charger, 
warhorse 
དམག་སྟོན། noun tattoo 
དམག་ཐང༌། noun battlefield 
དམག་འཐབ། noun skirmish, 
fight, engagement, battle, 
action 
དམག་འཐབ་འགོ་འཛིན། noun 

warlord 
དམག་འཐབ་ཐུང་ཀུ། noun skirmish 
དམག་འཐབ་གནམ་གྲུ། noun fighter 
དམག་འཐབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) battle, encounter 
དམག་འཐབ་ལུ་དགའ་མི། noun 

warmonger 
དམག་འཐབ་ས། noun front 
དམག་འཐུ། noun draft 
དམག་དུང༌། noun bugle 
དམག་དུང་འཕུ་མི། noun bugler 
དམག་དུས། noun wartime 
དམག་དོན་འཚོལ་ཞིབ། noun 

reconnaissance 
དམག་དོན་ས་བཤལ། noun 

reconnaissance, survey 

དམག་དང་འབྲེལ་བ། adj. martial 
དམག་འདོད་ཆེ་བ། adj. warlike 
དམག་སྡེ། noun armed force, 
army, command, legion, 
military, squad, squadron, task 
force, regiment, battalion 
དམག་སྡེ་་འགོ་དཔོན། noun 

commander 
དམག་སྡེ་་འགོ་འཛིན། noun 

commandant 
དམག་སྡེ་་སྤྱི་ཁྱབ། noun marshal 
དམག་བརྡ། noun war signal 
དམག་ནང་བཙུགས་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) conscript 
དམག་ནང་ལས་བོག་འགྱོ་བ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) desert 
དམག་ནང་ཤི་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) fall 
དམག་སྣ་འཁྱིད་མི། noun vanguard 
དམག་སྣོན། noun reinforcement 
དམག་དཔུང༌། noun regiment, 
troop, muster 
དམག་དཔུང་བཀྲམ་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) deploy 
དམག་དཔུང་བསྡུ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) demilitarize  
དམག་དཔུང་ཕྱིར་བསྡུ། noun 

demilitarization  
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དམག་དཔུང་མར་ཕབ། noun 

disarmament 
དམག་དཔོན། noun army chief, 
general 
དམག་དཔོན་སྤྱི་ཁྱབ། noun military 
chief, field marshal 
དམག་སྤྱི། noun general, 
commander-in-chief 
དམག་སྤྱི་འོག་མ། noun lieutenant 
general 
དམག་ཕད། noun kitbag 
དམག་བྱུས། noun strategy, tactic 
དམག་དབང་དུས་སྐབས། noun 

martial law 
དམག་འབོར་མར་ཕབ། noun 

disarmament 
དམག་སྦྱོང༌། noun exercise, drill 
དམག་མི། noun warrior, soldier, 
serviceman, military, 
legionary, force, army, 
personnel 
དམག་མི་དཀྱུས་མ། noun common 
soldier 
དམག་མི་འཐུ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) conscript 
དམག་མི་ནང་བཙུགས་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) enlist 
དམག་མི་ནང་འཛུལ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) enlist 

དམག་མི་བཙུགས་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) deploy 
དམག་མི་ལུ་བཀོད་རྒྱ་གནང་བ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) detail 
དམག་མི་ཧེང་སྐལ་བཙུགས་པ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) reinforce 
དམག་མི་་ཁྲིམས་དཔནོ། noun 

adjutant 
དམག་མི་་འགོ་དཔོན་བཀལ་བ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) 

commission 
དམག་མི་་འགོ་དཔོན་གྱི་ལཱ་གཡོགཔ། 
noun batman 
དམག་མི་་ངོ་རྒོལ། noun army 
mutiny 
དམག་མི་་སྡེ་ཁག noun troop 
དམག་མི་་རུ་ཁག noun brigade, 
troop 
དམག་བཙུགས། noun conscription 
དམག་བཙོན། noun war prisoner 
དམག་་ལ། noun martial art, 
military skill, strategy, 
exercise 
དམག་རྩེད། noun chess 
དམག་རྩེད་རྒྱལཔ།ོ noun king 
དམག་རྩེད་རྡེའུ། noun chessmen 
དམག་རྩེད་རྡེའུ་ཆུང༌། noun paw 
དམག་རྩེད་ཕམ་པ། verb (fut., prs., 

pst.) checkmate  
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དམག་རྩེད་གཞོངམ། noun 

chessboard 
དམག་རྩེད་ཨ་ཞེ། noun queen 
དམག་ཚོན། noun war paint 
དམག་མཚམས། noun truce 
དམག་མཚོན། noun warhead 
དམག་འཛིང༌། noun battle, 
combat, fight, hostility, 
combatant, war, warfare 
དམག་འཛིང་མཁས་པ། noun expert 
warrior 
དམག་འཛིང་གནམ་གྲུ། noun fighter 
plane 
དམག་འཛིང་བ། verb (fut., prs.) 

pst., འཛིངས། imp. འཛིངས། 
combat, battle 
དམག་འཛིང་མཚམས་འཇོག noun 

ceasefire 
དམག་འཛུལ། noun enlistment 
དམག་ཞུགས། noun enlistment 
དམག་གཞས། noun war dance 
དམག་ཟློག noun 

counteroffensive 
དམག་གཡོག noun service 
དམག་གཡོག་སྒྲིག་ཡུན། noun 

military service 
དམག་ལས། noun operation 
དམག་ཤུལ། noun post-war 

དམག་ས་་ཞི་མི། noun non-
combatant  
དམག་སྲིད། noun colonel 
དམག་སྲིད་འོག་མ། noun lieutenant 
colonel  
དམག་གསར། noun recruit, 
inductee 
དམག་གསར་འཐུ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) recruit 
དམངས། noun  སྒེར། 
grass roots, popular, public, 
the populace 
དམངས་ཀྱི་རྒྱུ་དངོས། noun public 
property 
དམངས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན། noun public 
facility 
དམངས་ཀྱི་ས། noun common 
དམངས་ཁ་འཆམ། noun unanimity 
དམངས་བསྒྲགས། noun official  
དམངས་བསྒྲགས་འབད་བ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) publicize 
དམངས་དངུལ། noun public 
finance 
དམངས་འཆམ། noun general 
mask dance 
དམངས་འཆར་བསྡུ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) poll 
དམངས་སྙོམས་རྒྱལ་ཁབ། noun 

communist country 
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དམངས་སྙོམས་རིང་ལུགས། noun 

communism 
དམངས་སྙོམས་རིང་ལུགས་པ། noun 

communist 
དམངས་གཏམ། noun grumbling 
དམངས་ཐབ། noun cookhouse 
དམངས་མཐུན། noun unanimity, 
consensual 
དམངས་འཐབ། noun pitched 
battle 
དམངས་སོད། noun expropriation 
དམངས་སོད་ཁང༌། noun tavern 
དམངས་སོད་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) expropriate 
དམངས་ཕྱལ། noun detach 
དམངས་བློ། noun grumbling 
དམངས་དབང་རིག་པ། noun 

sociology 
དམངས་དབང་རིང་ལུགས། noun 

socialism 
དམངས་དབང་རིང་ལུགས་པ། noun 

socialist 
དམངས་མི། noun community 
representative 
དམངས་མོས། noun popular 
དམངས་གཙོ། noun democracy 
དམངས་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ། noun 

democracy 

དམངས་གཙོའི་གཞུང༌། noun 

democracy 
དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས། noun 

democracy 
དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་བཙུགས་པ། 
verb (fut., prs., pst., imp.) 

democratize 
དམངས་གཙོའི་ལུགས་འགལ། noun 

undemocratic 
དམངས་ཚོགས་འོས་རྒྱན། noun 

referendum 
དམངས་འཛོམས། noun public 
gathering, general meeting, 
plenary 
དམངས་འཛོམས་ཟས་སྟོན། noun 

potluck 
དམངས་གཞུང༌། noun democracy 
དམངས་རུབ། noun collective 
དམངས་རུབ་བཞེས་སྒོ། noun 

potluck 
དམངས་རུབ་བཟོ་གྲྭ། kibbutz 
དམངས་རུབ་ས་ཞིང་། noun kibbutz  
དམངས་ལམ། noun thoroughfare 
དམངས་ཤེས། noun known 
དམངས་བཤད། noun oration 
དམངས་བཤད་རིག་་ལ། noun 

oratory 
དམངས་ས། noun common land 
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དམངས་སར་སྐྱོན་བརྗོད་དྲག་པོ། noun 

opprobrium 
དམད་ཚིག་སབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) damn 
དམད་བཤད། noun diatribe 
དམདཔ་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) damn, decry 
དམན་ས། noun humble  
དམའ། adj.  མཐོ། low 
དམའ་བགའ། noun snigger 
དམའ་མཐའ། noun minimum, 
minimal 
དམའ་ཕབ། noun humiliation, 
disgrace, abusive, vilification, 
taunt, smear, mockery, insult, 
indignity, dishonour, affront 
དམའ་ཕབ་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) humiliate, smear, 
taunt, vilify, unflattering  
དམའ་ཕབ་རྐྱབ་མི། noun abuser 
དམའ་ཕབ་དྲག་པོ། noun bashing 
དམའ་ཕབ་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) abase, affront, decry, 
degrade, insult 
དམའ་བ། adj.  མཐོ་བ། 
beneath, inferior, low, lower, 
low-level, minus 
དམའ་བ་་དུས་རིང༌། noun trough 

དམའ་བ་་གནས་སྐབས། noun 

depression 
དམའ་འབེབས། noun degrading 
དམའ་ཚད། noun rock bottom, 
minimum 
དམའ་ཚོད། noun conservative 
དམའ་རིམ། noun junior, lower 
དམའ་ལཱ་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) condescend 
དམའ་ཤོས། adj. minimum, low, 
least, conservative, bottom, 
lowest 
དམའ་ས། noun  མཐོ་ས། 
lowland, below, down, low, 
low area 
དམའ་ས་གཟུང་བ། verb (fut., prs.) 

pst. བཟུང། 
imp. ཟུངས། humble  
དམའ་སར་སོད་མི། noun lowlander  
དམའ་སུ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) lower  
དམའཝ། adj. low 
དམར། adj. red 
དམར་སྐྱ། adj. vermilion, rose 
དམར་ཁྲ། noun red-striped cloth, 
red stripe 
དམར་མཁནམ། noun butcher 
དམར་ངེས་ངེ། adj. scarlet, 
reddish 
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དམར་ཅནམ། noun measles, 
German measles 
དམར་མཆོད། noun sacrifice 
དམར་མཆོད་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) sacrifice 
དམར་མཆོད་སྲོག་ཆགས། noun 

victim 
དམར་ཐིག་པགས་རིམས། noun 

rubella 
དམར་གདུང༌། noun mummy 
དམར་གདུང་བཞག་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) mummify 
དམར་མདངས། noun glow 
དམར་མདངས་ཅན། adj. rosy, 
ruddy 
དམར་མདངས་འཕྲོ་བ། verb (fut., 

prs., pst.) glow 
དམར་མདོག་ཅན། adj. vermilion 
དམར་ནག adj. burgundy, 
carmine, dark-red 
དམར་པོའི་རིང་ལུགས་པ། noun red 
དམར་སྤྱིས་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) lambaste  
དམར་བང༌། noun red card 
དམར་སྨུག adj. auburn, crimson, 
purple 
དམར་རྩེད། noun field sports 
དམར་ཚ། adj. red-hot 

དམར་ཚད། noun scarlet fever 
དམར་ཚེག་ཚེ། adj. reddish, 
cherry, scarlet, reddish 
དམར་ཟོང་། noun finest quality 
clothes  
དམར་རུ། noun meat curry 
དམར་ཤ། noun red meat 
དམར་ཤལ། noun coral necklace 
དམར་བཤལ། noun dysentery 
དམར་སངས། noun cerise 
དམར་སེར། adj. ginger 
དམར་སྲེག noun immolation 
དམར་སྲེག་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) immolate 
དམར་སྲེག་འབད་མི། noun 

immolator 
དམར་གསད། noun  བཀྲོངས། 
བསྒྲལ། བསད། killing, slaughter, 
murder, massacre, 
assassination, bloodshed, 
butchery, homicide 
དམར་གསད་རྐྱབ་མི། noun butcher 
དམར་གསད་སྡེ་ཚན། noun squad 
དམར་གསད་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) slay 
དམར་གསད་འབད་མི། noun 

murderer, murderess 
དམར་གསལ། noun cerise 



དམར་གསོབ། 710 དམིགས་བསལ་ཁེ་དབང་། 

 710  

དམར་གསོབ། noun refined rice 
དམརཔ།ོ adj. red 
དམརཔོ་འགྱུར་བ། verb (fut., prs.) 

pst. གྱུར། redden 
དམརཔོ་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., 

pst.) glow 
དམརཔོ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) redden 
དམིགས་གཏད། noun target, 
focus, aim 
དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་པ། verb (fut., 

pst.) prs. སྐྱེད། imp. སྐྱེད། target 
དམིགས་གཏད་མ་འབད་བ། adj. 

unfocused 
དམིགས་གཏད་མེདཔ། adj. aimless 
དམིགས་གཏམ། noun motto 
དམིགས་བཏནོ། noun earmark 
དམིགས་བ་། noun ogle  
དམིགས་དོན། noun goal, idea, 
motive, object, objective, aim, 
intention, purpose, direction 
དམིགས་དོན་ཁ་གསལ་མེད་པ། adj. 

unfocused 
དམིགས་དོན་འཆར་གཞི། noun 

design 
དམིགས་དོན་མེད་པ། adj. aimless 
དམིགས་དོན་་་ཚིག noun motto 
དམིགས་གནད། noun focal point 

དམིགས་སྣང༌། noun imagination 
དམིགས་པ། noun aim, target, 
objective, motive, picture 
དམིགས་པ་བསྐྱེད་པ། verb (fut., 

pst.) prs. སྐྱེད། imp. སྐྱེད། aim 
དམིགས་པ་གཏད་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) focus 
དམིགས་དབང༌། noun privilege 
དམིགས་འབྱིད། noun misfire 
དམིགས་འབྲས། noun significance 
དམིགས་ཚད། noun projection, 
target, goal 
དམིགས་ཚད་དཔག་པ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. དཔགས། project 
དམིགས་ཚད་སོམ། noun ambition 
དམིགས་ཚིག noun jargon  
དམིགས་ཡུལ། noun aim, goal, 
intent, object, objective, 
subject 
དམིགས་ཡུལ་མེད་པ། adj. aimless 
དམིགས་ལཱ། noun mission 
དམིགས་སུ་བཀར་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) focus 
དམིགས་བསལ། noun peculiarity, 
particular, exception, especial, 
special 
དམིགས་བསལ་ཁེ་དབང་། noun 

extra-privilege 
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དམིགས་བསལ་ཁྱད་ཆོས། noun 

speciality 
དམིགས་བསལ་མཁས་རིག noun 

wizard 
དམིགས་བསལ་གོ་བ་ལེན་པ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) construe 
དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་མེདཔ། 
adj. unspectacular 
དམིགས་བསལ་གྱི་ངང་ཚུལ་གཟུང་བ། 
verb (fut., prs.) pst. བཟུང་། imp. 

ཟུངས། comport 
དམིགས་བསལ་གྱི་འབད་ཐངས། noun 

modus operandi 
དམིགས་བསལ་གྱིས་བཟོ་བཟོཝ། adj. 

tailor-made 
དམིགས་བསལ་གྲོས་ཐོ། noun Order 
Paper  
དམིགས་བསལ་འགན་ཡོད་མི་སྡེ། 
noun detail 
དམིགས་བསལ་བརྒྱུད་འཕྲིན། noun 

hotline  
དམིགས་བསལ་ངོ་རྟགས། noun 

trademark 
དམིགས་བསལ་བཅའ་སྒྲིག་སོབ་སྦྱོང༌། 
noun extramural 
དམིགས་བསལ་ཐབས་རིག noun 

knack 
དམིགས་བསལ་ཐོབ་དབང༌། noun 

extra-privilege, privilege 

དམིགས་བསལ་ཐོབ་དབང་ཅན། adj. 

privileged 
དམིགས་བསལ་མཐུན་བཤེས། noun 

thick 
དམིགས་བསལ་དུ། adv. expressly, 
notably, particularly 
དམིགས་བསལ་དུ་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) tailor 
དམིགས་བསལ་གནད་དོན། noun 

significant 
དམིགས་བསལ་བ་ཐབས། noun 

expedient 
དམིགས་བསལ་བ་ཐབས་གལ་ཅན། 
noun expedient 
དམིགས་བསལ་དམག་སྡེ། noun 

corps 
དམིགས་བསལ་་ལ་སྦྱོང་དམག་མི། 
noun commando 
དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆུང་། noun 

special committee  
དམིགས་བསལ་ཚོགས་འཛོམས། noun 

extraordinary session 
དམིགས་བསལ་ཡིད་ཆེས། noun cult 
དམིགས་བསལ་རུ་ཁག noun 

detachment 
དམིགས་བསལ་ཤེས་ཡནོ། noun 

special education 
དམིགས་བསལ་ཤེས་ཡནོ་སོབ་སྦྱོང༌། 
noun province 
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དམིགས་བསལ་སོབ་སོྦྱང༌། noun 

extramural 
དམིགས་བསལ་སོབ་སོྦྱང་མ་ཐོབཔ། 
adj. untutored 
དམུ་རྒོད། noun ruffian 
དམོད། verb (fut., prs., pst., 

imp.) curse 
དམོད་ངན། noun curse, bad 
wishes 
དམོད་པ། noun curse 
དམོད་ཚིག noun imprecation, 
invective, swear word 
དམལ་ཁམས། noun abyss, hell, 
nether world, infernal 
དམལ་བ། noun  ཞིང་ཁམས། 
underworld, perdition, hell 
དམལ་བར་སྐྱེ་མི། noun the damned 
དམལ་བར་ལྷུང་མི། noun the 
damned 
དམལ་སྦྱང༌། noun torture 
དམལ་ལྷུང༌། noun damnation 
དམལཝ་སྦྱང་བཅུག་པ། verb torture 
རྨ། noun cut, flesh wound, 
lesion, sore, ulcer, wound 
རྨ་ དཀྲིས། noun  རྨ་ རས། 
bandage, dressing 
རྨ་ དཀྲིས་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) dress 
རྨ་རྐྱེན་ཤི་རྐྱེན། noun casualty 

རྨ་སྐྱོན། noun wound, trauma, 
lesion, casualty, injury 
རྨ་སྐྱོན་མེད་པ། adj. unscathed 
རྨ་ཁ་སྤེད་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) lance  
རྨ་ འགྲམ། noun incision 
རྨ་ བཅོས་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) nurse  
རྨ་གཉན། noun inflammation 
རྨ་གཏིང་ཅན། noun gash 
རྨ་གཏིང་རིང༌། noun gash 
རྨ་ བཏོན། noun injury 
རྨ་ བཏོན་ཁྲག་བཏོན། noun injury, 
wound, bloodshed 
རྨ་ བཏོན་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) bruise, hurt, injure, shed, 
split, wound 
རྨ་ འཐོན་པ། verb (fut., prs.) pst 

ཐོན། imp ཐོན། ulcerate 
རྨ་ དཔེ། noun swab 
རྨ་ལྤགས། noun scab 
རྨ་སྤུར། noun plaster 
རྨ་སྤུར་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) dress 
རྨ་ འཕྱག་པ། verb (fut., prs., imp.) 

pst. འཕྱགས། swab 
རྨ་ བ། noun peacock 
རྨ་ བ་ཕོ། noun peacock 
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རྨ་ བ་མོ། noun peahen 
རྨ་ འབྲས། noun scar  
རྨ་སན། noun salve, ointment, 
antiseptic 
རྨ་རས། noun  རྨ་ དཀྲིས། 
dressing, bandage, plaster, 
swab, gauze 
རྨ་རས་དཀྱི་བ། verb (fut., prs.,) 

pst. དཀྱིས། imp. དཀྱིས། tape 
རྨ་ རུལ། noun infection, fester 
རྨ་ རུལ་མེད་པ། adj. aseptic 
རྨ་ རུལ་རུལཝ། noun infected, 
septic 
རྨ་ཤུལ། noun scar, incision  
རྨག་རོགས། noun husband of 
one's wife's sister 
རྨགཔ། noun bridegroom, 
groom, husband, man, son-in-
law 
རྨགཔ་རྐུ་མི། noun co-respondent 
རྨགཔ་ལེ་ཤ་བསྟེན་སོྲལ། noun 

polyandry 
རྨང་། noun foundation, base 
རྨང་རྡོ། noun foundation stone, 
cornerstone 
རྨང་གཞི། noun rudiment, 
fundamental, foundation, 
element, base 
རྨང་གཞི་་ལཱ། noun groundwork 

རྨ་་སྤུ་རས། noun bandage 
རྨི་ལམ། noun dream 
རྨི་ལམ་བརྟག་པ། noun indication 
of dream 
རྨིག་ལྕགས། noun horseshoe, 
spur, shoe 
རྨིག་ལྕགས་བཟོ་མི། noun farrier 
རྨིག་པ། noun short རྨིགཔ། hoof 
རྨིག་གཟེར། noun spur 
རྨུག verb (fut., prs.) pst. རྨུགས། 
bite 
རྨུག་ནད་བཏོན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) maul 
རྨུར། verb (fut., prs., pst., imp.) 

masticate, gnaw, chew 
རྨུར་སྒྲ་བཏོན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) crunch 
རྨུར་ལྡད་སེམས་ཅན། noun 

ruminant 
རྨེ་ བ། noun  ཧིང་ནག mole 
རྨེན་འབྲས། noun scar  
རྨོ། verb (fut., prs., pst., imp.) 

plough 
རྨོ་འཁོར། noun tractor 
རྨོ་ཤུལ། noun furrow 
རྨོག noun helmet, casque 
རྨོངས་དད། noun blind faith, 
superstition 
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རྨོངས་དད་ཅན། adj. fanatic, 
superstitious 
རོྨངས་དད་ཆེ་དྲགས། adj. fanatical 
རྨོངས་པ། noun ignorance, hazy, 
dullness, ignoramus 
ས་རེ། excl. all right, ok 
སག་རུམ། noun gloom 
སད། noun  སྟོད།  སྐུ་
སད། lower part  
སད་དཀྲིས། noun loincloth, dhoti 
སད་ཁོངས། noun nether region  
སད་གོས། noun skirt 
སད ་གྲིབ། noun paraplegic 
སད་གྲིབ་ཅན། adj. paraplegic 
སད་འགབ། noun pad, napkin, 
sanitary towel 
སད་ཆ། noun  སྟོད་ཆ། second 
volume 
སད་གཏམ། noun rebuke, smear, 
slur 
སད་པ། noun  བསྔགས་པ། 
བསོྟད་པ། humiliation, disgrace 
སད་པ་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) humiliate, run 
down, snipe, slight, slam 
སད་པར་འོས་པ། adj. 

reprehensible 
སད་ཚིག noun sarcasm, nut, 
expletive, scum 

སད་ཚིག་སབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) swear 
སད་ཚོང་ཁྱིམ། noun brothel 
སད་འཚོང༌། noun prostitution 
སད་འཚོང་མ། noun working girl, 
prostitute, harlot, bawd, hustler 
སད་འཚོང་མ་བྱིན་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) procure 
སད་འཚོང་མ་་འགོ་འཛིན། noun 

pimp 
སད་འཚོངམ། noun working girl, 
prostitute, harlot, bawd, hustler 
སད་གཡོགས། noun skirt, kilt, 
frock, petticoat 
སད་གཡོགས་ཐུང་ཀུ། noun hot 
pants  
སད་གཡོགས་ཕྱེད་རསམ། noun 

miniskirt 
སད་རས། noun frock 
སད་ཤམ། noun frock 
སདཔ་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) swear 
སན། noun  གསོལ་སན། 
remedy, medicine, drug, cure, 
pharmaceutical 
སན་སྐུ། noun statue made from 
clay adding medicine powder 
སན་ཁང་། noun hospital, clinic 
སན་ཁང་ཆུང་ཀུ། noun dispensary 
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སན་ཁང་ཆུང་བ། noun infirmary 
སན་ཁབ། noun needle, jab, 
syringe, injection 
སན་ཁབ་བཙུགས་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) vaccinate, 
inject 
སན་ཁབ་བཙུགས་ཚུལ། adj. 

vaccination 
སན་ཁུ། noun syrup, infusion 
སན་བཅོས། noun cure, 
medication, treatment, remedy 
སན་བཅོས་ཁང༌། noun clinic 
སན་བཅོས་དུས་ཚོད། noun clinic 
སན་བཅོས་བདག་འཛིན། noun 

Medicare 
སན་བཅོས་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) treat 
སན་བཅོས་འབད་མི། noun healer  
སན་བཅོས་མ་ཐབོ་པ། adj. 

untreated 
སན་བཅོས་མ་འབད་བ། adj. 

untreated 
སན་བཅོས་འཛོལ་བ། noun 

misdiagnosis 
སན་ཆང་། noun medicinal wine 
སན་ཆས། noun medical 
equipment 
སན་ཆུ། noun potion, mineral 
water 

སན་ཆུང་། noun girl 
སན་ལྗོངས། noun land of 
medicines, another name of 
Bhutan 
སན་བསྟེན་ཡུན། noun course 
སན་ཐིགས། noun drop 
སན་ཐིགས་ཡོ་ཆས། noun drip 
སན་ཐུན། noun dosage, dose 
སན་ཐུམ། noun capsule 
སན་དུང༌། noun tube 
སན་ལྡན། adj. medicinal 
སན་ནག་ཚོང་རྐྱབ་མི། noun pusher 
སན་པ། noun physician, doctor, 
compounder 
སན་དཔྱད། noun physic, medical 
examination, checkup 
སན་སོད་ཁང༌། noun dispensary 
སན་སོད་ས། noun pharmacy 
སན་ཕྱེ། noun powder 
སན་བླ། noun medicine Buddha 
སན་འབྲེལ་འཐབ་མི། noun 

apothecary 
སན་སོྦྱར་ཁང༌། noun pharmacy, 
dispensary 
སན་སོྦྱར་མཁས་པ། noun 

pharmacist, chemist 
སན་སོྦྱར་པ། noun druggist 
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སན་སོྦྱར་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) prepare 
སན་མོ། noun nurse  
སན་བཙུགས། noun injection 
སན་ཚད། noun dosage, dose 
སན་ཚོང་ཁང༌། noun drugstore, 
pharmacy 
སན་ཚོང་པ། noun druggist, 
pharmacist 
སན་ཚྭ། noun iodized salt 
སན་མཛོད། noun drugstore 
སན་རས། noun drug 
སན་རྫུས་ལག་ལེན། noun quackery 
སན་གཞུང་། noun study of 
medicine 
སན་བཟོ། noun pharmacy 
སན་བཟོའི་བ་བ། noun perfumery 
སན་ཡིག noun prescription 
སན་ཡིག་བྲི་བ། verb (fut.) prs. འབྲི། 
pst. བྲིས། imp. བྲིས། prescribe 
སན་ཡིག་མེད་པ། adj. non-
prescription  
སན་ཡུན། noun course 
སན་ཡོན། noun medical fee 
སན་གཡོག noun nursing  
སན་གཡོག་འགན་འཛིན། noun 

charge nurse 

སན་གཡོག་འབད་མི། noun 

paramedic 
སན་གཡོགམོ། noun nurse, 
midwife 
སན་གཡོགམོ་གོངམ། noun sister 
སན་གཡོགམོ་འགོ་དཔནོ། noun 

matron 
སན་རས། noun compress 
སན་རིན། noun price of medicine 
སན་རིལ། noun pill, bolus 
སན་རིལ་བུ། noun pill, bolus 
སན་ལ་ཕུག noun ginseng 
སན་ལེབ། noun tablet 
སན་ལོག noun wrong 
medication 
སན་ཤིང་། noun medicinal tree 
སན་ཨ་རུ་ར། noun myrobalan 
སྨིག་རྒྱུ། noun mirage 
སྨིན། verb (fut., prs., pst.) 

mature, rip 
སྨིན་བཅུག་པ། verb ripen 
སྨིན་པ། adj. ripen, mature, fully-
fledged 
སྨིན་པ་་འབྲས་བུ། noun yield 
སྨིན་མ། noun eyebrow 
སྨིན་མཚམས། noun centre of 
forehead 
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སྨུག noun fog (སྤྲིན།) adj. purple 
(རྒྱ་སྨུག) 
སྨུག་སྐྱ། adj. lilac, mauve, drab 
སྨུག་གློག noun fog lamp 
སྨུག་བརྡ། noun foghorn 
སྨུག་ནག adj. russet 
སྨུག་པ། noun haze 
སྨུག་ཟིམ། noun spray 
སྨུག་ཟིལ། noun moisture, mist 
སྨུག་ཟིལ་ཆགས་པ། verb (fut., prs., 

pst.) moisten 
སྨུག་ཟིལ་འཕྱག་པ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. འཕྱགས། demist 
སྨུག་ཟིལ་ཡོད་པ། adj. misty 
སྨུག་སེར། adj. tawny 
སྨུགཔོ། adj. dark-red, purple 
སྨེའུ། noun mew 
སོད་འདེབས། noun 

condemnation, slander, curse 
སོད་ཚིག noun smear, insult, 
slur, insulting remarks 
སོན་ཆང་ཕུལ་བ། noun toast 
སོན་འདེབས། noun worship 
སོན་འདེབས་འབད་མི། noun 

worshipper 
སོན་པ། noun ideal  
སོན་ཚིག noun supplication word  

སོན་ལམ། noun  ཐུགས་སོན། 
prayer, devotion, supplication 
སོན་ལམ་བཏབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) worship, pray 
སོན་ལམ་ལོག་པ། noun ill-effected 
prayer 
སྨྱུ་གུ། noun  ཕྱག་སྨྱུག 
fountain pen, pen 
སྨྱུག་ཁ། noun nib  
སྨྱུག་གྲི། noun pencil sharpener 
སྨྱུག་གདན། noun pen stand 
སྨྱུག་སྣོད། noun pencil case 
སྨྱུག་མིང༌། noun pen-name 
སྨྱུག་རྩེ། noun nib  
སྨྱུག་འཛིན། noun pen stand 
སྨྱུག་སོ། noun nib  
སྨྱུང་རྒོལ། noun hunger strike 
སྨྱུང་གནས། noun fasting, fasting 
practice 
སོ། verb (fut., prs., pst.) 

insanity, lunacy 
སོ་ཆང༌། noun philtre 
སོ་ཆང་སན་བཅོས། noun 

detoxification 
སོ་ནད། noun mania, rabidity, 
mental illness, insanity 
སོ་ནད་ཅན། adj. maniac 
སོ་སོད། noun frenzy 
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སོ་སོད་བཙོང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཙོངས། rampage 
སོ་འབོག noun insanity 
སོ་སན། noun hard drug  
སོ་ཚུལ། adj. intoxication 
སོ་འཚུབ་སོད་ངན། noun rampage 
སོ་རས། noun narcotic, 
intoxicant, drug, dope, crack, 
smack 
སོ་རས་བཀག་ཐབས་སན་བཅོས། 
noun detoxification 
སོ་རས་གླ་སྐྱེལ་པ། noun mule 
སོ་རས་ཅན། adj. intoxicating 
སོ་རས་ཏམ་ཁུ། noun joint  
སོ་རས་སོད་མི། noun junkie  
སོ་རས་བཙོང་མི། noun dealer, 
peddler 
སོ་རས་ཚོང་འབྲེལ་པ། noun 

drug dealer 

སོ་རས་ལག་ལེན་འཐབ་མི། noun 

user 
སོ་རས་ལང་ཤོར་ཐལ་མི། noun 

drug addict 
སོ་རས་ཤུགས་ཅན། noun hard 
drug  
སོ་ལོང་། noun mad, insane 
སོ་ལོང་འཆོལ་ལོང༌། noun hysterical  
སོན་པ། noun lunatic, madman, 
rabid, insanity 
སྨྲ། verb (fut., prs., pst., imp.) 

talk, express 
སྨྲེ་ངག noun cry, grievance, 
plaint, lamentation, wailing 
སྨྲེ་ངག་བཏོན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) bewail, snivel 
སྨྲེ་ཅུང། noun pussy 
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༼ཙ༽ 
ཙ། noun the 17th letter of the 
Dzongkha alphabet 
ཙ་མང་ཁ། noun language spoken 
in Tsamang under Mongar 
District  
ཙག་ཀ་ཙིག་ཀ། adj. incidentals 
ཙག་ཁྱིམ། noun den 
ཙག་གཅད། verb (fut., prs., imp.) 

pst. བཅད། boil, heat oil 
ཙག་ཏོག་ཏོ། adj. quiet, tranquil, 
secluded, peaceful 
ཙག་ཏོག་ཏོ་མེད་པ། adj. unquiet 
ཙག་ཙིག adj. odd, oddments, 
odds and ends, miscellaneous, 
trivial  
ཙག་ས། noun privacy, solitary 
place, quiet place 
ཙག་ཧེང༌། adj. tranquillity 
ཙང་བཏང་། adv. calm, quiet, 
silent 
ཙང་མ་ཆགས་མི། noun monkey 
ཙང་མ་ཆགསཔ། adj. restive, 
restless 
ཙང་མི་ཆགས་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) squirm 

ཙང་ཙ། adj. 1 alone, only (རྐྱངམ་
གཅིག) 2  calm, quiet, silent (ཁུ་
སིམ་སི།) 
ཙང་ཙ་མ་ཆགསཔ། adj. restive, 
restless 
ཙང་ཙ་མ་ཡིན་པ། adj. unquiet 
ཙང་ཙ་མིན་པ། adj. unquiet 
ཙང་ཙ་ར། adv. alone, only 
ཙན་དན། noun  ཙནྡན། 
sandalwood 
ཙམ། adv. just, around, only, 
some, approximately, about  
ཙམ་པ་ཀ། noun oroxylum indica 
ཙམ་ཅིག adv. merely, barely, 
rather, very, simply 
ཙམ་ཙུམ། adj. odd, the nitty-
gritty, trivial, trifles  
ཙར་ཙིར། adj. 1 drip (ཐིགས་པ་ཛར་
ཛིར།) 2  fidgety, frantic, 
impatient, jitters, tense, 
restless, broken, uneasy (འཚབ་
འཚུབ།) 
ཙི་པ་ཏྲ། noun a mystical cat-like 
animal found in Buddhist 
paintings 
ཙི་ཙི་དམརམ།ོ noun lizard 
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ཙིག་སྐད། noun huff  
ཙིག་སྐབས། noun mood 
ཙིག་སྐམ་སྐམ། adj. cantankerous 
ཙིག་ཁག་ཁ། adj. tiresome, off 
ཙིག་བཅུག་པ། verb goad 
ཙིག་གཏམ། noun dig 
ཙིག་དུས། noun sulk 
ཙིག་འདོད། noun belligerence 
ཙིག་པ། noun huff  
ཙིག་པ་་རྣམ་འགྱུར། noun scowl 
ཙིག་མུག noun crazy, vexation, 
cranky 
ཙིག་མུག་སྐྱོན་བརྗོད། noun lash  
ཙིག་མུག་ལང་བཅུག་མི། noun 

vexation 
ཙིག་མུག་ལང་བ། verb (fut., prs.) 

pst. ལངས། uptight, vexed, off  
ཙིག་མུག་ལང་སི་སི། adj. annoying 
ཙིག་མུག་ལོང་བཅུག་པ། verb 

exasperate, harry 
ཙིག་མུག་ལོང་འདོད་ཅན། adj. 

grouchy, crusty 
ཙིག་མུག་ལོང་བ། verb (fut., prs.) 

pst. ལོངས། jar, irksomely, livid 
ཙིག་མུག་ལོང་སི་སི། adj. 

exasperating, irksomely 
ཙིག་སོ་བསམ་པ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བསམས། gnash 

ཙིག་སབ། noun snap, upbraid 
ཙིགཔ་མགྱོགས་དྲགས། adj. testy 
ཙིགཔ་མ་ཟ་བ། adj. equanimity 
ཙིགཔ་ཟ། verb (fut., prs., pst.) 

 དགོངས་པ་ཁྲེལ། angry, 
annoyed, resentful 
ཙིགཔ་ཟ་བཅུག་པ། verb aggravate, 
anger, antagonize, bait, bug, 
enrage, exasperate, goad, 
grate, incense, infuriate, irk, 
nettle, niggle, sicken, spite, 
sting, provoke, rile, ruffle, 
upset, vex, displease 
ཙིགཔ་ཟ་བཅུག་མི། noun provoker 
ཙིགཔ་ཟ་ཆོག་ཆོ། adj. ill-tempered, 
peppery 
ཙིགཔ་ཟ་ནི་མེདཔ། adj. phlegmatic 
ཙིགཔ་ཟ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) resent, rage, put out, 
seethe, irritate, gnash, fume, 
bristle, tantrum, indignation, 
huffy, cross, simmer 
ཙིགཔ་ཟ་མ་བཅུག་པ། adj. 

unprovoked 
ཙིགཔ་ཟ་ཟཝ། adj. sore 
ཙིགཔ་ཟ་ཡུན། noun temper 
ཙིགཔ་ཟ་སི་སི། adj. diabolical, 
exasperating, infernal, 
infuriating, irksome, irritant 
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ཙིགཔ་ཟཝ་མགྱོགས་མི། noun 

temper 
ཙིགཔ་ཟཝ་འཇམ་ཏོང་ཏ།ོ adj. 

irritable 
ཙིགཔ་ཟཝ་འཇམ་དྲགས། adj. 

peevish 
ཙིགཔ་ཨ་ཙི་ཅིག་ཟ་བཅུག་པ། verb 

niggle  
ཙིད་པུ། noun mole 
ཙིད་ཕུང༌། noun molehill 
ཙིའུ། noun oink 
ཙུ་ནེ། noun  ལྗགས་རྩི། 
quicklime, lime 
ཙུ་ནེ་རོྡ། noun limestone  
ཙེག་སྒྲ། noun crackle 
ཙེར་སྐད། noun warble, wail, 
squeak, squawk 
ཙེར་སྐད་ཚ་དྲགས། adj. squeaky 
ཙེར་སྒྲ། noun crescendo, squawk 
ཙོག་སྟབས། noun squat, curtsy 
ཙོག་སོད། noun curtsy, squat 
ཙོག་ཕུར། noun pole, picket, peg, 
stave, stake, post 
ཙོབ་སྒྲ་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) scrunch 
གཙག་གཞོང༌། noun colander 
གཙང་། adj. clean, pure 

གཙང་སྒྱུར་ས་ཁོངས། noun sewage 
farm 
གཙང་ཆབ། noun water  
གཙང་ཆས། noun purifier 
གཙང་ཆུ། noun river 
གཙང་ཆུ་ཁ་འགྱེ་ས། noun delta 
གཙང་ཆུ་་མཐའམ། noun riverside 
གཙང་ཉ། noun carp 
གཙང་ཏོག་ཏ།ོ adj.  བཙོག་སི་སི། 
neat, hygienic, clean, 
antiseptic, pure, spick and span 
གཙང་ཏོག་ཏོ་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) spruce, neaten, 
purify, clean 
གཙང་དག noun impeccable 
གཙང་དག་བཟོ་གྲྭ། noun refinery 
གཙང་དག་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) clarify, refine 
གཙང་དག་བཟོ་བཟཝོ། adj. refined 
གཙང་དག་བཟོ་ས། noun sewage 
farm 
གཙང་སོདཔ། noun vegan 
གཙང་བ། noun sanctity 
གཙང་བ་་རང་བཞིན། noun 

pureness 
གཙང་བྱེད། noun freshener 
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གཙང་སྦྲ། noun sanitation, 
neatness, cleanness, 
cleanliness, hygiene 
གཙང་སྦྲ་ཅན། adj. hygienic, 
sanitary, clean  
གཙང་སྦྲ་ལྡན་པ། adj. sanitary, 
salubrious 
གཙང་སྦྲ་འཕྲོད་བསྟེན། noun 

hygiene and health, hygiene 
གཙང་སྦྲ་འཕྲོད་བསྟེན་མེད་པ། adj. 

unhygienic, insanitary, 
unclean, unsanitary 
གཙང་སྦྲ་མེད་པ། adj. insanitary, 
unclean, unhygienic, 
unsanitary 
གཙང་སྦྲ་་མཁོ་ཆས། noun 

sanitation 
གཙང་མ། adj. limpid, neatness, 
sacred, trim, pure, purity, 
unadulterated, unalloyed  
གཙང་མ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) purge, purify 
གཙང་བཙོག noun pure and 
polluted 
གཙང་བཟོ། noun purification, 
refinement 
གཙང་སེལ། noun rid 
གཙང་གསར། noun freshness 

གཙང་ཧེང༌། adj. clarity, 
cleanness, trimness 
གཙབ་འཕྲུལ། noun mincer 
གཙིག་ཀུ། noun mortar 
གཙུག་རྒྱན། noun coronal, crown 
གཙུག་ཏོར། noun hair-knot on 
the crown of the head, gable 
hair 
གཙུག་སྡེ། noun institution, 
institute, establishment 
གཙུག་ནོར། noun head jewel 
གཙུག་ཕྲེང༌། noun coronal 
གཙུག་ལག noun 1 science (དཔེ་
ཆ།) 2  institute (སྤེལ་ཁང་།) 
གཙུག་ལག་བཀོད་དཔོན། noun 

registrar 
གཙུག་ལག་ཁང་། noun temple, 
monastery 
གཙུག་ལག་སྒྲིག་འཛིན། noun dean 
གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ། noun 

master’s degree  
གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན། noun 

master 
གཙུག་ལག་ནང་རིག་གཞི་རིམ། noun 

Bachelor of Arts (BA) 
གཙུག་ལག་གཙོ་འཛིན། noun 

chancellor 
གཙུག་ལག་གཙོ་འཛིན་འོག་མ། noun 

vice chancellor 
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གཙུག་ལག་ཚན་རིག་གཞི་རིམ། noun 

Bachelor of Science 
གཙུག་ལག་གཞི་མཆོག noun 

honours  
གཙུག་ལག་གཞི་རིམ། noun 

bachelor 
གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན། noun 

Bachelor of Education 
གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་སོབ་ཕྲུག noun 

undergraduate 
གཙུག་ལག་ལས་ཁུངས། noun 

faculty 
གཙུག་ལག་ལེགས་སྦྱར་བ། noun 

professor 
གཙུག་ལག་ལེགས་སྦྱར་བ་་གོ་ས། 
noun professorship 
གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད། noun degree 
གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་གཉིས་ལྡན། 
noun double degree 
གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་མཐར་འཁྱོལ་མི། 
noun graduate 
གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་དང་པ། noun 

first degree 
གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་ཡོད་མི། noun 

graduate 
གཙུག་ལག་སོབ་གོང་གོ་གནས། noun 

fellowship 
གཙུག་ལག་སོབ་གྲྭ། noun 

university 

གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ། noun 

university 
གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་་འགོ་འཛིན། 
noun vice chancellor 
གཙུག་ལག་སོབ་དཔོན་རྒན་པ། noun 

fellow 
གཙུབ་ཆས། noun abrasive 
གཙུབ་རྡར། noun friction 
གཙོ་ཁང༌། noun headquarters  
གཙོ་ཁྲིད། noun preside 
གཙོ་འཁོར། noun entourage, 
leader and followers, master 
and disciples 
གཙོ་རྒན། noun chieftain 
གཙོ་ཅན། adj.  གཙོ་བོ། chief, 
main, principal, key, prime, 
top brass, king, instrumental 
གཙོ་ཅན་ཕོ། noun patriarch 
གཙོ་ཅན་མོ། noun matriarch, 
mistress 
གཙོ་ཆེ་བ། adj. mostly, master 
གཙོ་ཆེ་ཤོས། adj. most important, 
main, chief 
གཙོ་བཏོན། noun stress 
གཙོ་རྟགས་བཀལ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) highlight  
གཙོ་དོན། noun headline, round-
up, main points  
གཙོ་དཔོན། noun commander 
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གཙོ་བོ། adj.  གཙོ་ཅན། 
backbone, cardinal, central, 
chief, credit, focus, forefront, 
foreground, foremost, general, 
head, institution, instrumental, 
kernel, key, leading, linchpin, 
mainline, mainstream, major, 
nucleus, salient, staple, 
primary, principal, underlying, 
flagship, nub 
གཙོ་བོ་ར། adv. essentially, 
mainly, largely 
གཙོ་བོར་བཏོན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) emphasize, focus, 
highlight, stress 
གཙོ་འཛིན། noun chief, governor, 
head, main 
གཙོ་འཛིན་བོླན་པོ། noun chief 
minister 
གཙོ་འཛིན་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) preside, reign 
གཙོ་གཞུང༌། noun mainstream 
གཙོ་རིམ། noun priority 
གཙོ་རིམ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) prioritize 
གཙོ་ལམ། noun artery 
གཙོ་ཤུགས་བཏོན་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) underscore 
གཙོད། noun antelope, gazelle 

གཙོར་བཏནོ། noun emphasis 
བཙག noun red clay 
བཙག་བཏོན། noun extraction 
བཙག་འཐུ། noun draw, election, 
selection, voting 
བཙག་འཐུ་རྐྱབ་རྐྱབཔ། adj. elected 
བཙག་འཐུ་གྲུབ་པ། adj. elected 
བཙག་འཐུ་གྲུབ་པ་་སྲིད་འཛིན། noun 

president-elect 
བཙག་འཐུ་ཅན་གྱི་འཐུས་མི། noun 

parliamentarian 
བཙག་འཐུ་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) draft, elect, 
impanel 
བཙག་འཐུ་འབད་འབདཝ། adj. 

handpicked 
བཙག་འཐུ་འབད་མི། noun selector 
བཙག་འཐུ་་ཁྲིམས། noun electoral 
laws 
བཙག་འཐུ་་དབུ་ཁྲིད། noun tribune 
བཙག་འཐུ་་གཞུང་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ། 
noun republic 
བཙག་པ། verb (fut., prs., imp.) 

pst. བཙགས། filter, sieve, sift, 
strain, drain 
བཙག་པར། noun a perforated 
master sketch used for tracing 
བཙག་པར་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) trace 
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བཙག་སྨྱུག noun pastel 
བཙག་ཤོག noun stencil 
བཙག་སེལ། noun rid 
བཙགས་ཐོ། noun shortlist 
བཙགས་ཐོ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) shortlist 
བཙན། noun deity (ཀླུ་བཙན།) adj. 
firm, secure, reliable (བརྟན་ཏོག་
ཏོ།) 
བཙན་བཀག noun hostage  
བཙན་སྐུལ། noun compulsion, 
coerce 
བཙན་སྐུལ་འབད་འབདཝ། adj. 

forced 
བཙན་སྐུལ་ལས་མི། noun forced 
labour 
བཙན་ཁྱིམ། noun vault 
བཙན་ཁྲིད། noun abduction, 
hijack, kidnap 
བཙན་ཁྲིད་འབད་མི། noun 

kidnapper, abductor 
བཙན་མཁར། noun castle, citadel 
བཙན་རྒོལ། noun aggression, 
rebel, revolt 
བཙན་སྒམ། noun locker  
བཙན་སྒོར། noun detention 
བཙན་སྒྲོམ། noun strongbox 
བཙན་བཅོམ། noun foray 

བཙན་ཆགས། noun forced 
landing 
བཙན་ཏོག་ཏོ། adj. strong, secure, 
safe, firm, powerful 
བཙན་ཏོག་ཏོ་མེད་པ། adj. insecure, 
shaky 
བཙན་ཏོག་ཏོ་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) consolidate 
བཙན་བཏནོ། noun overthrow 
བཙན་ཐབས། noun forceful tactic 
བཙན་དར། noun banner of deity 
བཙན་དུག noun aconite 
བཙན་དྲགས། adj. stringent 
བཙན་འདེད། noun compulsion 
བཙན་གནས། noun fastness 
བཙན་གནནོ། noun invasion, 
onslaught, oppression, 
aggression 
བཙན་གནནོ་ཅན། adj. oppressive, 
overbearing  
བཙན་གནནོ་དབུ་ཁྲིདཔ། noun 

despot 
བཙན་གནནོ་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) oppress 
བཙན་གནནོ་འབད་འབདཝ། adj. 

oppressed 
བཙན་གནནོ་འབད་མི། noun 

oppressor  
བཙན་པོ། adj. stern 
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བཙན་འཕྱོག noun extortion, 
wrest 
བཙན་འཕྲོག noun extortion, 
hijack, seizure, rob 
བཙན་འཕྲོག་པ། noun hijacker  
བཙན་འཕྲོག་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) commandeer, 
extort, hijack 
བཙན་འཕྲོག་འབད་མི། noun 

hijacker  
བཙན་དབང༌། noun  བཙན་
བཟུང༌། takeover, siege, seizure, 
forcible, arbitrary 
བཙན་དབང་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) occupy  
བཙན་དབང་འབད་མི། noun 

occupier  
བཙན་དབང་གཞུང་གཟུང༌། noun 

coup, coup dictate 
བཙན་མེད་རྒྱལ་ཁབ། noun banana 
republic 
བཙན་འཚོལ། noun forceful 
search, storm, search 
བཙན་འཛུལ། noun aggression, 
forced entry, invasion, 
irruption 
བཙན་འཛུལ་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) aggress, invade 

བཙན་འཛུལ་འབད་མི། noun 

aggressor, invader 
བཙན་རངོ༌། noun castle, citadel, 
stronghold 
བཙན་གཞུང་ངོ་རྒོལ། noun counter-
revolution 
བཙན་བཞག noun hostage  
བཙན་བཟུང༌། noun  བཙན་
དབང༌། capture, occupation, 
seize 
བཙན་གཡེམ། noun  དབང་བཙོང་
ལུས་འབྲེལ། rape 
བཙན་གཡེམ་པ། noun rapist 
བཙན་ལཱ། noun forced labour 
བཙན་ལེན། noun shake-down, 
seizure 
བཙན་ཤུགས་མེན་པ། adj. non-
violence  
བཙན་ས། noun safe haven, 
stronghold 
བཙན་སར་བཙུགས་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) pitchfork 
བཙབ་པ། verb (fut.) prs. གཙབ། 
pst. བཙབས། imp. བཙབ། mince 
བཙབས་རིས། noun tattoo 
བཙབས་ཤ། noun pate 
བཙའ། noun rust, tarnish, oxide 
བཙའ་ཁོག་ཁོ། adj. rusty 
བཙའ་ཆགས། noun corrosion 
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བཙའ་ཆགས་ཆགསཔ། adj. rusty 
བཙའ་ཆགས་པ། verb (fut., prs., 

pst.) rust 
བཙའ་ཐལ། noun oxide 
བཙའ་ཐུབ། adj. rustproof 
བཙའ་ཐུབ་ལྕགས། noun stainless 
steel 
བཙའ་ནད། noun blight, rust 
བཙའ་མེད་ལྕགས། noun stainless 
steel 
བཙའ་ཟུན། noun corrosion 
བཙར་གྲལ། noun column 
བཙར་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) filter 
བཙར་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། filter 
བཙར་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.)  བསྣར་བ། procession, 
queue  
བཙལ་རྙེད། noun discovery 
བཙིར། verb (fut., prs., pst., 

imp.) squeeze, press 
བཙིར་སྐད། noun screech, warble, 
grate 
བཙིར་ཁ། noun nozzle  
བཙིར་ཁུ། noun crush, squeeze 
བཙིར་སྒྲ། noun creak, screech 
བཙིར་སྒྲ་ཅན། adj. creaky 

བཙིར་སྒྲ་འཐོན་པ། verb (fut., prs.) 

pst. ཐོན། creak, sputter 
བཙིར་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། extrude 
བཙིར་ཐོན། noun fountain 
བཙིར་ཐོན་འཐུང་ཆུ། noun water 
fountain 
བཙིར་མདའ། noun gun 
བཙིར་འཕྲུལ། noun mangle 
བཙིར་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) blow, compress, squash, 
squeeze, tamp, press, wedge, 
wring 
བཙུགས། verb (fut., prs., pst., 

imp.)  བཏོན། འབལ་བ། put, 
plant, poke, induct, bring up, 
bury, cast, commit, consign, 
constitute, deposit, erect, feed, 
fit, fix, impose, infuse, inject, 
install, instil, lay, load, set, 
slip, stick, stuff, tender, tuck, 
prod 
བཙུགས་སྒོ། noun input 
བཙུགས་སྒྲིག noun installation 
བཙུགས་ཆས། noun fitting 
བཙུགས་ཐངས། adj. usage 
བཙུགས་སྣོད། noun packaging 
བཙུགས་ཕྲུག noun woollen 
blanket 



བཙུགས་འཕྲུལ། 728 བཙོག་དུང༌། 

 728  

བཙུགས་འཕྲུལ། noun planter 
བཙུགས་མི། noun grower 
བཙུགས་རས། noun stuffing 
བཙུགས་བཞག noun deposit, 
installation 
བཙུགས་བཞག་འབད་མི། noun 

depositor 
བཙུགས་ས། noun holder, 
installation  
བཙུན་ཁྲལ། noun monk tax  
བཙུན་པ། noun reverend, monk, 
highly disciplined 
བཙུན་མོ། noun queen, maharani 
བཙུམ་པ། verb (fut., prs., imp.) 

pst. བཙུམས།  བརྒྱང་། close, 
shut, purse 
བཙུམས་བཙུམསཔ། adj. shut 
བཙེམ་པ། verb (fut., prs., imp.) 

pst. བཙེམས། sew, stitch, bind 
བཙེམས་བཙེམསཔ། adj. sewing 
བཙོ། verb (fut., prs., pst., imp.) 

boil, stew, cook 
བཙོ་ཆོག་ཆོ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) dress 
བཙོ་སྟེ་འབུཔ་གསད་པ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. བསད། sterilize 
བཙོ་དྲགས་དྲགས་པ། adj. 

overcooked 
བཙོ་དམ། noun retort 

བཙོ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) cook, boil, stew 
བཙོ་སྦྱང༌། noun refinement 
བཙོ་སྦྱང་འཕྲུལ་ཁང༌། noun refinery 
བཙོ་སྦྱང་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) refine 
བཙོ་སྦྱང་འབད་འབདཝ། adj. refined 
བཙོ་རམ། noun pressure cooker 
བཙོ་ཡུན་རིང་བ། adj. overdo 
བཙོག noun filth, dirt 
བཙོག་ཁ། adj.  བཙོག་ཚིག 
invective, expletive, bastard, 
abuse, vulgar 
བཙོག་ཁ་སབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) fling, hurl 
བཙོག་ཁྱིམ། noun pigsty 
བཙོག་གྲིབ། noun contamination, 
impurity, pollution 
བཙོག་གྲིབ་ཞུགས་པ། verb (fut., 

prs., pst.) polluter 
བཙོག་གྲིབ་ཤོར་བ། verb (fut., prs., 

pst.) pollute 
བཙོག་ཆར། noun acid rain 
བཙོག་ཆུ། noun sewage 
བཙོག་གཏམ། noun mucky 
བཙོག་བཏོན། verb (fut., prs., pst., 

imp.) excrete 
བཙོག་དུང༌། noun sewer 
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བཙོག་དུད། noun exhaust 
བཙོག་དྲགས། adj. unhygienic 
བཙོག་དྲི། noun fug, stink 
བཙོག་དྲི་ཅན། adj. malodorous 
བཙོག་པ། noun defilement, 
dingy, dirt, dirtiness, filth, 
foul, grubby, impurity, 
insanitary, muck, scuzzy, 
squalid, squalor, unclean, vile, 
black 
བཙོག་པ་ཕྱིར་བཏོན། noun 

excretion 
བཙོག་པ་མ་བཟོ་བ། adj. 

uncontaminated, unpolluted 
བཙོག་པ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) defile, foul, litter, 
mess up, smear, soil, pollute 
བཙོག་པ་བཟོ་མི། noun pollutant, 
polluter 
བཙོག་པ་་གནས་སྟངས། noun 

squalor 
བཙོག་སོད། noun naughtiness  
བཙོག་སོད་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) naughty  
བཙོག་ཚིག noun  བཙོག་ཁ། 
filthy word, dirty word 
བཙོག་མཛོད། noun septic tank 
བཙོག་རས། noun contaminant, 
sewage 

བཙོག་རྫིང༌། noun cesspit, 
cesspool, lagoon 
བཙོག་ཞུགས། noun defilement 
བཙོག་ཞུགས་མེད་པ། adj. 

unpolluted 
བཙོག་གཡུར། noun sewer grate 
བཙོག་རླངས། noun fug 
བཙོག་རླུང་། noun polluted air 
བཙོག་རླུང་སྒྱུར་ཆས། noun catalytic 
converter 
བཙོག་རླུང་ཕབ་ཆས། noun catalytic 
converter 
བཙོག་སི་སི། adj.  གཙང་ཏོག་ཏོ། 
offensive, messy  
བཙོག་ལྷད། noun defilement, 
pollution 
བཙོག་ལྷད་མ་རྐྱབ་པ། adj. 

unpolluted 
བཙོང་། noun 1 sell (ཚོང་རྐྱབ་པ།) 
 ཉོ། 2  onion (དུང་ཅུང་སྒོགཔ།) 
བཙོང་ཁྱིམ། noun saleroom 
བཙོང་ཁྲལ། noun sales tax 
བཙོང་གོང༌། noun selling price 
བཙོང་གྲུབ། noun sell-out  
བཙོང་སྒྲོམ། noun vending 
machine 
བཙོང་ཆས། noun stock, ware 
བཙོང་བཏང་བ། adj. liquidation  
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བཙོང་བཏུབ་པ། adj. marketable, 
saleable 
བཙོང་བ། verb (fut., prs., imp.) 

pst. བཙོངས། sell-off, sell, float, 
flog, liquidate 
བཙོང་འབོར། noun trade 
བཙོང་མ་བཏུབ་པ། adj. unsalable 
བཙོང་མ་ཚུགས་པ། adj. unsalable, 
unsold 
བཙོང་མི། noun seller, 
salesperson 
བཙོང་མི་འོས་པ། adj. unsalable 
བཙོང་ཚུགས་པ། adj. marketable, 
saleable 
བཙོང་ལོག noun divestment 
བཙོང་ས། noun point of sale, 
outlet, market place 
བཙོད། noun madder, indigo 
plant 
བཙོད་ཁམས། noun magenta 
བཙོན། noun prison, 
imprisonment 
བཙོན་ཁང༌། noun jail, jailhouse, 
lock-up, nick, prison, quod, 
inside, bar, gaol 
བཙོན་ཁང་ནང་བཙུགས་པ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) jail  
བཙོན་ཁྲིམས། noun imprisonment 

བཙོན་ཁྲིམས་ཕོག་པ། verb (fut., 

prs., pst.) sentenced 
བཙོན་གྲོལ། noun parole 
བཙོན་རྒོལ་ཟློག་ཐབས། noun 

counter-insurgency 
བཙོན་སྒར། noun prison camp 
བཙོན་ཐར། noun jailbreak  
བཙོན་འཐུས། noun bail 
བཙོན་འཐུས་བཙུགས་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) bail 
བཙོན་ནང་སོད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) serve 
བཙོན་ནང་བཙུགས་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) imprison, 
incarcerate, sentence 
བཙོན་པ། noun prisoner, jailbird, 
criminal, captive 
བཙོན་པ་་དོ་དམ། noun jailor  
བཙོན་བཙུགས། noun 

imprisonment, incarceration 
བཙོན་ཚད། noun prison term, 
sentence 
བཙོན་ཡུན། noun stretch 
བཙོན ་ར། noun prison 
བཙོན་ལཱ། noun hard labour  
བཙོན་ཤག noun cell 
བཙོན་སྲུང་པ། noun prison guard, 
warder, gaoler, jailor 
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་། noun nerve, blood vessels 
་་སྐམ་ནད། noun polio 
་་སྐུམ་ནད། noun tetanus, 
cerebral palsy 
་་བསྐྲད། noun elimination, 
excision 
་་ཁབ། noun acupuncture 
་་ཁམས། noun nerve, nervous 
system 
་་ཁམས་མཁས་མཆོག noun 

neurologist  
་་ཁམས་རིག་པ། noun neurology  
་་ཁོག་ཁོ། adj. veined 
་་ཁྲ། noun vein 
་་ཁྲིམས། noun constitution 
་་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་རྒྱལ་གཞུང༌། noun 

constitutional monarchy 
་་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་འདུས་ཚོགས། noun 

constitutional body 
་་ཁྲིམས་ཆེན་མོ། noun 

constitution 
་་ཁྲིམས་ཚོགས་འདུ། noun 

constituent assembly 
་་ཁྲིམས་གཞུང་ལུགས། noun 

constitutionalism 
་་འཁུམ་ནད། noun paralysis, 
paralytic 
་་འཁུམ་ནད་འཐོབ་པ། verb (fut., 

prs.) pst. ཐོབ། paralyse 

་་འཁྲུག། noun spasm 
་་གྲངས། noun root 
་་གྲིབ། noun paralysis, palsy 
་་གྲིབ་འཐོབ་པ། verb (fut., prs.) 

pst. ཐོབ། paralyse 
་་གྲིབ་ཕོག་ཕོགཔ། adj. palsied 
་་གྲུམ། noun spastic, spasm 
་་གྲོལ། noun dismiss, dismissal, 
dissolution 
་་འགུལ། noun twitch 
་་འགེངས། verb (fut., prs., pst., 

imp.) strive, effort, try hard, 
bid, carve, endeavour, exert, 
extend, labour, struggle, game 
་་འགེངས་ཏེ་འཛེག་པ། verb (fut., 

prs.) pst. འཛེགས། 
imp. འཛེགས། clamber 
་་རྒས། noun (term used for 
male) blockhead, clod, clot, 
daft, dense, duffer, dumb, 
dummy, fool, foolish, half-wit, 
idiot, imbecile, imprudence, 
jackass, jerk, lunacy, mad, 
madness, mug, ninny, nit, 
numbskull, oaf, sap, silly, 
thick, tit, moron 
་་རྒསམོ། noun (term used for 
female) blockhead, clod, clot, 
daft, dense, duffer, dumb, 
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dummy, fool, foolish, half-wit, 
idiot, imbecile, imprudence, 
jackass, jerk, lunacy, mad, 
madness, mug, ninny, nit, 
numbskull, oaf, sap, silly, 
thick, tit, moron 
་་རྒྱུད། noun principal treatise, 
main tantra 
་་རྒྱུས། noun vessel, tissue, 
sinew 
་་རྒྱུས་ཅན། adj. sinewy 
་་རྒྱུས་གཤག་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) section 
་་སྒོང༌། noun knot, gnarled 
་་སྒྱུར། noun revolution 
་་སྒྲིལ། noun cramp 
་་བསྒོང་་བ། verb (fut.) prs. སྒོང་།  

pst. བསྒོངས། imp. སྒོངས། knot 
་་ཅན། adj. important, sacred, 
salient, someone, special 
་་ཅན་བརྩི་བ། verb (fut.) prs. རྩི།  

pst. བརྩིས། imp. རྩིས། lionize, 
matter 
་་ཆུང་བ། adj. insignificant 
་་ཆེ་ཏོག་ཏོ། adj. significant, very 
important, vital 
་་ཆེན། adj. treasure, sanctity, 
holy, holiness, significant 

་་ཆེན་བརྩི་བ། verb (fut.) prs. རྩི།  

pst. བརྩིས། imp. རྩིས། matter, 
lionize 
་་འཆུས། noun spasm 
་་གཏན། noun permanent 
་་གཏོར། noun obliteration, 
oblivion  
་་གཏོར་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། ruinous, ruin 
་་བཏོན། noun excision 
་་བཏོན་དངོས་པོ། noun excision 
་་སྟོངས། noun annihilation, 
disappearance, vanishing 
་་སྟོངས་ཁྱལ་ཚབ། noun receiver 
་་སྟོངས་གཞིས་ཁང་ལེན་མི། noun 

receiver 
་་བརྟན། noun stability 
་་བརྟན་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) stabilize, strengthen 
་་བ་་བ། verb (fut., pst., imp.) 

prs. ་། pulse reading 
་་ཐང༌། noun veldt 
་་དུང། noun vessel 
་་དོན། noun principle, main 
content 
་་དྲེགས། verb (fut., prs., pst., 

imp.) strive, effort, try hard, 
bid, carve, endeavour, exert, 
extend, labour, struggle, game 
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་་འདབས། noun vein 
་་རྡོག noun gland, glandular, 
swollen gland, corm 
་་བསམ་པ། verb (fut.) pst. 

བསམས། 
prs. བསམ། imp. བསམ། 
spasmodic 
་་བསམས། noun spasm 
་་ནད། noun nerves disorders 
་་ནད་མཁས་མཆོག noun 

neurologist 
་་སྤར། noun twitch 
་་ཕན། noun party 
་་ཕམ། noun rout, checkmate 
་་ཕམ་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། thrash 
་་ཕྲན། noun tissue 
་་བ། noun base, basis, foot, 
fundamental, primary, root, 
rudiments, under, beside, 
nearby, next 
་་བ་ལས། adv. completely, 
totally, flat, diametrically, 
absolute 
་་བ་ལས་བཅོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) recondition 
་་བ་ལས་བཏོན་གཏང་བ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. བཏང་། root out 

་་བ་ལས་སྤོག་བཀོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) uproot 
་་བ་ལས་ཕམ་གཏང་བ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. བཏང་། rout, 
wallop 
་་བ་ལས་མེདཔ་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) eradicate 
་་བ་་ཁ་དོག noun primary 
colour 
་་བ་་རྒྱུ་རས། noun main 
ingredients, elements, 
components 
་་བ་་བརྗོད་བ། noun core subject 
་་བ་་བླམ། noun root guru, root 
teacher 
་་བ་་ཚོས་གཞི། noun primary 
colour 
་་བ་་ཤེས་ཡོན། noun elementary 
education 
་་བོ། noun sponsorship, host 
་་བོ་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) sponsor, host 
་་བོ་གསུམ་པ། noun third party 
་་བར་སོད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) seat, sit 
་་མ་ཚང་བ། adj. idiotically 
་་མ་ཚངམ། adj. idiot 
་་མི་ཆེ་བ། adj. insignificance 
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་་མེད། noun abolition, 
annihilation, eradication, 
extermination 
་་མེད་འགྱོ་འགྱོཝ། adj. extinct 
་་མེད་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། annihilate, 
eliminate, eradicate, obliterate, 
shatter, smash, suppress, 
crushing, exterminate, root out 
་་མེད་གཏང་མི། noun 

exterminator 
་་མེད་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) abolish, 
exterminate, liquidate, 
suppress, raze, liquidation 
་་མེད་བཟོ་མ་ཚུགས་པ། adj. 

ineradicable 
་་མེད་བཟོ་མི། noun exterminator 
་་མེད་བཤུབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) strip 
་་མང་ཡོད་པ། adj. veined 
་་ཚན། noun article 
་་ཚིག noun entry, root word, 
root verse  
་་རས། noun element 
་་གཞུང༌། noun curriculum 
་་ཟུག noun neuralgia  
་་ཡལ། noun extinction 
་་ཡོད་པ། adj. veined 

་་རླུང་། noun 1 vein and breath 
(་་དང་བུང་།) 2  yoga (སྒོམ།) 
་་རླུང་འཁྲུལ་འཁོར། noun yoga 
་་བརླག noun devastation, 
elimination, eradication, 
extermination 
་་བརླག་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། devastate, 
eradicate, exterminate, 
extinguish, ruin, zap 
་་ལས། adv. never  
་་ལས་ཁས་ལེན་མེད་པ། adj. 

condemnation 
་་ལས་སོད་མ་ཆགས་མི། noun 

hyperactive  
་་ལས་མི་དགའ་བ། adj. hate  
་་ལས་ར། adv. none  
་་ཤུགས། noun tone 
་ང༌། noun spine, thorn, prickle 
་ང་ཁོག་ཁོ། adj. prickly, spiny, 
thorny 
་ང་གིས་སྤུར་སྤུརཝ། adj. spiny 
་ང་ཅན། adj. thorny 
་ང་དུམ། noun twig 
་ང་ལྡན། adj. thorny 
་ང་བྱི། noun hedgehog  
་ང་མོ། noun ballad 
་ང་ཡོད་པ། adj. thorny 
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་ད་གཅོད། noun enquiry, 
inquiry, interrogation, 
investigation 
་ད་གཅོད་རྐྱབ་མི། noun enquirer 
་ད་གཅོད་གཏང་མི། noun 

interrogator 
་ད་གཅོད་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) enquire, interrogate 
་ད་བཅད་པ། adj. inquisitive 
་ད་འཚོལ། noun manhunt 
་མ་ཁུག noun bag for grain 
་མ་པ། noun  ཕྱེ། flour 
་་་དབང་པོ། noun vascular 
་ལ། noun 1 deftness, dexterity 
(རིག་པ།) 2  swim (རྐྱལ།)  
རྐྱལ། 
་ལ་རྐྱབ་མི། noun swimmer, 
bather 
་ལ་ཁང༌། noun swimming pool 
་ལ་ཁྲུས། noun swimming bath 
་ལ་འགྲན། noun championship, 
challenge, competition 
་ལ་འགྲན་ཅན། adj. challenging 
་ལ་འགྲན་འབད་མི། noun 

challenger 
་ལ་ཅན། adj. deft 
་ལ་ཆས། noun bathers, 
swimming costume, swimming 
trunk 

་ལ་མཆོག noun virtuosity 
་ལ་མཆོག་ཅན། adj. virtuoso 
་ལ་མཆོག་ཡོད་པ། adj. virtuoso 
་ལ་འཇལ་ཚད། noun intelligence 
quotient (IQ) 
་ལ་བཏོན། noun rigour 
་ལ་སྟོན། noun circus 
་ལ་འཐོན་པ། verb (fut., prs.) pst. 

ཐོན། hone  
་ལ་དྲགས། adj. dab hand 
་ལ་ལྡན། adj. deft 
་ལ་ལྡན་དཔུང་དམག noun 

commando 
་ལ་བསྡུར། noun skills 
competition 
་ལ་འཕྲོ་བ། verb (fut., prs., pst.) 

radiate 
་ལ་འབར། verb (fut., prs., pst.) 

hone, radiate  
་ལ་སྦྱོང་། noun skill training, 
exercise 
་ལ་སྦྱོང་རྐང་འཁོར། noun exercise 
bike 
་ལ་མེད། adj. ineptitude 
་ལ་རྫིང༌། noun swimming bath, 
swimming pool 
་ལ་རོགས། noun consummation 
་ལ་བཟོ། noun confection 
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་ལ་གཡབ། noun flipper 
་ལ་གཡོག་སྡེ་ཚན། noun crew 
་ལ་རིག noun arts 
་ལ་རིག་མཁས་པ། noun 

technician 
་ལ་རིག་མཛད་སོད། noun polish 
་ལ་རིལ། noun water polo 
་ལ་ལག noun  ལུས་་ལ། 
acrobatics 
་ལ་ལག་ཅན། adj. acrobat 
་ལ་ལག་རིག་་ལ། noun 

acrobatics 
་ལ་ཤུགས་ཀྱི་ལྷ། noun Muse 
་ལ་གཤོག noun flipper 
་ལ་སོབ། noun instructor 
རྩི། noun glue, stick, weld 
རྩི་སྐྱོམ། noun putty 
རྩི་ཁོག་ཁོ། adj. clammy, sticky 
རྩི་ཅན། adj. adhesive, gluey, 
glutinous, gummy, starchy, 
sticky, tacky 
རྩི་གཏང་བ། verb (fut., prs., imp.) 

pst. བཏང་། solder, weld, join, 
cement, starch 
རྩི་གཏང་མི། noun welder 
རྩི་འདམ། noun concrete, mortar 
རྩི་འདམ་བླུག་པ། verb (fut., prs.) 

pst. བླུགས། imp. བླུགས། point 

རྩི་འདམ་སྦྱོར་འཕྲུལ། noun concrete 
mixer 
རྩི་ནག noun blacktop, tar, 
asphalt, bitumen 
རྩི་ནག་སྦྱོར་སྦྱོརཝ། adj. tarmac 
རྩི་ནག་སར་གསོ་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) resurface 
རྩི་ནར་ན། adj. clammy 
རྩི་སྣུམ། noun grease 
རྩི་སྣུམ་མདའ། noun grease gun 
རྩི་མར། noun margarine 
རྩི་ཚོན། noun paint, lacquer 
རྩི་ཚོན་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། paint 
རྩི་ཞུན། noun concrete 
རྩི་ཤིང༌། noun vegetation, flora, 
plants 
རྩི་ཤིང་མཁས་མཆོག noun botanist 
རྩི་ཤིང་རིག་པ། noun botany, 
phytology 
རྩི་ཤིང་རིག་པ་་མཁས་མཆོག noun 

phytologist 
རྩི་ས། noun cement 
རྩི་ས་སྦྱོར་འཕྲུལ། noun cement 
mixer 
རྩིག་སྐྱོར། noun retaining wall 
རྩིག་ཁུག noun niche  
རྩིག་ཁྱིམ། noun stone house 
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རྩིག་འགྱམ། noun dado 
རྩིག་རྟེན། noun retaining wall, 
buttress 
རྩིག་གདན། noun plinth 
རྩིག་རོྡ། noun wall-stone 
རྩིག་རྨང་། noun foundation-wall, 
foundation 
རྩིག་རྨང་གྲུ་བཞི། noun plinth 
རྩིག་ཟུར། noun edge of a stone-
wall 
རྩིག་བཟོ། noun masonry 
རྩིག་བཟོ་བོ། noun mason 
རྩིག་ར། noun stockade 
རྩིགཔ། noun wall, barrier 
རྩིང་སོད། noun rough 
རྩིདཔ། noun yak hair 
རྩིབ་སྒྲོ། noun rib 
རྩིབ་སྒྲོ་ཅན། adj. ribbed 
རྩིབ་ཅན། adj. ribbed 
རྩིབ་མ། noun rib 
རྩིབ་མ་་སྒྲོ། noun rib 
རྩིབས། noun spoke 
རྩིབས་ཁེབས། noun hubcap  
རྩིབས་མ། noun truss, roof beam, 
rafter 
རྩིས། noun 1 astrology (སྐར་རྩིས།) 
2  calculation, computation, 

count, mathematics, sum, 
value, accounts (གྲངས་རྩིས།) 
རྩིས་ཀྱི་རྣམ་གཞག noun theorem 
རྩིས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཅན། adj. numerate  
རྩིས་ཀྱི་རིག་པ། noun astrology 
རྩིས་ཀྱི་སོབ་སྦྱོང་། noun accounting 
course 
རྩིས་བཀོད། noun bookkeeping 
རྩིས་བཀོད་པ། noun bookkeeper 
རྩིས་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) calculate, account, 
compute, tally, reckon 
རྩིས་རྐྱབ་ཚུགས་པ། adj. numerate  
རྩིས་ཁ། noun accounts 
རྩིས་ཁང་། noun accounts bureau 
རྩིས་ཁར་བཀལ་རུང་བ། adj. 

chargeable 
རྩིས་ཁར་མ་བཀལ་བ། adj. 

unaccounted for 
རྩིས་ཁར་མེད་མི། noun exception 
རྩིས་ཁྲ། noun accounts, accounts 
statement, return 
རྩིས་གྲུབ། noun settlement 
རྩིས་འགྲིག noun liquidation 
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བ། adj. 

unsettled 
རྩིས་བཅུད། noun value 
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རྩིས་ཆད། noun deficit, shortfall, 
outstanding 
རྩིས་བཏབ། noun divination 
རྩིས་བཏོན་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) calculate, compute 
རྩིས་བ་་བ། verb (fut., pst., imp.) 

prs. ་། 1 estimate, calculate 
(ཚད་བཏོན་པ།) 2  to check 
astrological influences (རྒྱུ་སྐར་
བརྩི་བ།)  
རྩིས་ཐོ། noun statement, bill, 
ledger 
རྩིས་ཐོ་བཀལ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) charge 
རྩིས་ཐོ་བྱིན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) bill 
རྩིས་དེབ། noun ledger, cash 
book, accounts register 
རྩིས་དྲུང༌། noun actuary, 
accountant 
རྩིས་དག་ཚ་དྲགས། adj. 

calculating, nosy 
རྩིས་རོྡ། noun counting beads 
རྩིས་བསོམ་པ། verb (fut.) prs. སོམ། 
pst. བསོམས། imp. སོམས། 
number  
རྩིས་བསོམས་བཏོན་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) tally 
རྩིས་ནོར། noun miscalculation 

རྩིས་དཔོན། noun controller, 
comptroller, accounts officer 
རྩིས་དཔྱད་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) audit 
རྩིས་སོད། noun handover, 
deliver, transfer, surrender 
རྩིས་ཕྲེང༌། noun  ཟོན་འཕེན། 
abacus 
རྩིས་འཕྲུལ། noun calculator 
རྩིས་བོླན། noun finance minister 
རྩིས་འབོར། noun receipt 
རྩིས་འབྲས། noun result 
རྩིས་མེད། adj. disregard, 
exclusion, invalid, revocation 
རྩིས་མེད་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) revoke 
རྩིས་འཛིན་པ། noun accountant 
རྩིས་འཛོལ། noun miscalculation 
རྩིས་ཞིབ། noun audit 
རྩིས་ཞིབ་ཉོག་མེད། noun audit 
clearance 
རྩིས་ཞིབ་པ། noun auditor 
རྩིས་ཞིབ་སྤྱི་ཁྱབ། noun auditor 
general 
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན། noun audit 
authority 
རྩིས་ཞིབ་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) audit 
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རྩིས་ཞིབ་གཙོ་འཛིན། noun chief 
auditor 
རྩིས་གཞུང་། noun  རྩིས་རིག 
astrology 
རྩིས་བཞག་མི། noun bookkeeper 
རྩིས་རིག noun  རྩིས་གཞུང་། 
accountancy 
རྩིས་ལཱ། noun accountancy 
རྩིས་ལས་དྲུང་ཡིག noun actuary 
རྩིས་ལས་གཙོ་འཛིན། noun chief 
accountant 
རྩིས་ལུགས་ཟླཝ། noun lunar 
month  
རྩིས་ལེན། noun  རྩིས་བཞེས། 
receipt, taking over 
རྩིས་ལོ། noun financial year 
རྩིས་ཤོག noun voucher 
རྩིས་བཤད། noun statement 
རྩིསཔ། noun astrologer, shaman 
རྩིབསམ། noun rafter, batten 
རྩུབ་སྒྲ། noun raucous, rasp 
རྩུབ་ཆགས། noun crash-landing 
རྩུབ་ཆར། noun downpour 
རྩུབ་ཆས། noun rugged 
རྩུབ་གཏམ་སབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) rave 
རྩུབ་དྲགས། adj.  འཇམ་དྲགས། 
biting, brutish, crude, gross, 

harsh, horny, indelicate, nasty, 
severe, sheer, rough, gruff, 
coarse, forceful 
རྩུབ་དྲགས་ཅན། adj. scratchy 
རྩུབ་འདྲི། noun accost 
རྩུབ་པ། adj.  འཇམ། 
scabrous, rude 
རྩུབ་པོ། adj. brute, brutish, gruff, 
gruffness 
རྩུབ་སོད། noun devilment, 
devilry, outrage, violence 
རྩུབ་སོད་ཅན། adj. vicious, 
violent, maniac 
རྩུབ་སོད་ཆེ་བ། adj. outrageous 
རྩུབ་ཚིག noun expletive 
རྩུབ་ཚུལ། adj. roughness, 
rudeness 
རྩུབ་གཞས། noun rock music 
རྩུབ་ལན། noun retort 
རྩུབ་ཧེང༌། adj. severity 
རྩུབ་ཧྲག་ཧྲག adj. coarse 
རྩུབ་ཧྲག་ཧྲག་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) coarsen 
རྩེ། noun top, peak, crest, head, 
summit, tip, prong, pinnacle, 
point 
རྩེ་ཁང༌། noun penthouse 
རྩེ་གྲི། noun foil 
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རྩེ་ཅན། adj. pronged, 
penetrative, pointed 
རྩེ་ཅན་དངོས་པོ། noun needle  
རྩེ་ཆུང་འགྱུར་བ། verb (fut., prs.) 

pst. གྱུར། taper 
རྩེ་ཏོག་རིངམ།ོ noun steeple 
རྩེ་བཏོག་གྲི། noun pruning-knife 
རྩེ་ཐུར། noun fork 
རྩེ་ལྡན། adj. pronged 
རྩེ་རྣོས་ཅན། adj. keel 
རྩེ་དཔོནམ།ོ noun leading dancer, 
main singer  
རྩེ་ཕྲ་འགྱུར་བ། verb (fut., prs.) 

pst. གྱུར། taper 
རྩེ་མ་བཏུབཔ། adj. unplayable 
རྩེ་མ་ཚུགས་པ། adj. unplayable 
རྩེ་མ་རུང་བ། adj. unplayable 
རྩེ་མི། noun sportsman, player 
རྩེ་མི་བཅུག་པ། adj. sideline 
རྩེ་མོ། noun top, apex, climax, 
the crown, height, summit, 
pinnacle, zenith, atop 
རྩེ་ཟུར། noun vertex 
རྩེ་རང་རོང༌། adj. jagged  
རྩེ་རི། noun land under shifting 
cultivation 
རྩེ་རི་ཟ་སོད། noun crop rotation 

རྩེ་རི་རི། adj. smart, intelligent, 
active 
རྩེ་ལོག་ཅན། adj. barbed 
རྩེ་ལོགམ། noun barb 
རྩེ་ཤུགས་ཆེ་བ། adj. overheated 
རྩེ་ཤུགས་ཐལ་བ། adj. overheated 
རྩེ་གསུམ་མ། noun trident 
རྩེག་ཁ། noun additional 
payment 
རྩེད་སྐོར། noun playpen 
རྩེད་ཁང༌། noun  རྩེད་སྟོན་ཁང་། 
playroom 
རྩེད་ཁྱིམ། noun playhouse, 
playroom 
རྩེད་མཁས་ཕོ། noun sportsman 
རྩེད་མཁས་མོ། noun sportswoman 
རྩེད་འཁར། noun stick 
རྩེད་འཁོར། noun pram 
རྩེད་གོ། noun strip 
རྩེད་གྲི། noun sabre 
རྩེད་གྲོགས། noun playmate 
རྩེད་འགྲན། noun tournament, 
championship, league, match, 
meet, meeting, competition 
རྩེད་འགྲན་ལས་རིམ། noun event 
རྩེད་རྒྱུག noun stick 
རྩེད་བསྒྲགས། noun playbill 
རྩེད་ཆད། noun penalty 
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རྩེད་ཆས། noun toy, plaything, 
sports equipment 
རྩེད་སྟེགས། noun stage, ring 
རྩེད་སྟེགས་འཛིན་སྐྱོང། noun stage-
manage 
རྩེད་སྟེགས་འཛིན་སྐྱོང་པ། noun stage 
manager 
རྩེད་སྟོན། noun game, 
tournament 
རྩེད་སྟོན་ཁང་། noun  རྩེད་ཁང༌། 
playhouse, playroom 
རྩེད་སྟོན་གུར། noun pavilion 
རྩེད་ཐང༌། noun stadium, pitch, 
playground, playing field, 
course, field 
རྩེད་ཐང་ལྟེ་བ། noun midfield 
རྩེད་ཐང་ཕྱོགས་མཐའ། noun end 
རྩེད་ཐེངས། noun round 
རྩེད་དུས། noun playtime 
རྩེད་དོམ། noun teddy bear 
རྩེད་གདང༌། noun beam 
རྩེད་མདའ། noun air gun, air rifle 
རྩེད་འདོད་ཅན། adj. frisky, playful 
རྩེད་སྡེ། noun playgroup, team 
རྩེད་སྡེ་གཙོ་བོ། noun varsity 
རྩེད་སྡེ་ཚོགས་པ། noun varsity 
རྩེད་སྣ་བཅུ་འགྲན་པ། noun 

decathlete 

རྩེད་དཔང༌། noun referee, umpire 
རྩེད་དཔོན། noun 1 movie star 
(འཁྲབ་རྩེདཔ།) 2  referee, 
maestro (རྩེད་དཔང་།) 
རྩེད་སོ། noun drive 
རྩེད་བམ། noun cracker 
རྩེད་སྦྱོང་ལས་རིམ། noun clinic 
རྩེད་མོའི་ཁེན་ཇ། noun sweatshirt 
རྩེད་མོའི་འགྲན་བསྡུར། noun 

tournament 
རྩེད་མོའི་དུས་ཚོད། noun playtime 
རྩེད་མོའི་དྲག་ཤོས། noun record 
holder 
རྩེད་མོའི་དྲང་དཔོན། noun referee 
རྩེད་མོའི་གསལ་བསྒྲགས། noun 

playbill 
རྩེད་མོའི་གསོལ་ར། noun shield 
རྩེད་མོའི་ཨ་ལུ། noun doll 
རྩེད་གཞོང༌། noun wood 
རྩེད་ར། noun arena, court, 
stadium, playpen, ring 
རྩེད་ར་་འགོ་འཛིན། noun 

ringmaster 
རྩེད་ར་་མཚམས་ཐིག noun 

baseline 
རྩེད་རིགས། noun sport 
རྩེད་རིགས་མཁས་མི། noun sports 
person 
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རྩེད་རིགས་གྱོན་ཆས། noun 

sportswear 
རྩེད་རོགས། noun playmate 
རྩེད་ལཱ། noun game 
རྩེད་སོབ། noun coach 
རྩེད་ལྷམ། noun sport shoes, 
trainer 
རྩེདམོ། noun  སྐུ་རྩེད། sport, 
play, plaything, recreation, 
game 
རྩེདམོ་སྣ་ལྔ་་འགྲན་བསྡུར། noun 

pentathlon 
རྩེདམོ་རྩེ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) play, romp 
རྩེདམོ་རྩེ་མི། noun player 
རྩེམོ་ཀྱུ། noun flared 
རྩེམོ་ཏོག noun exaggeration, 
overstatement 
རྩེམོ་ཏོག་བཀལ་བཀལཝ། adj. 

exaggerated, pretentious 
རྩེམོ་ཏོག་བཀལ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) exaggerate, 
overstate, extravagant, 
pretension, massage 
རྩེམོ་ཏོག་བཀལ་མི། noun 

exaggerator 
རྩེར་འཐོན་པ། verb (fut., prs.) pst. 

ཐོན། crown 
རྩེར་འཛེག noun crest 

རྩེར་སོན། noun scale 
རྩེར་ལྷོད། noun crest, peak 
རྩེར་ལྷོད་དུས་ཚོད། noun zenith 
་ོད་གླུ། noun singing contest 
་ོད་གླེང༌། noun discussion, 
argument, strife 
་ོད་གླེང་འབྲི་་ོམ། noun 

argumentative essay 
་ོད་འགྲན། noun  ་ོད་བསྡུར། 
debate, rivalry 
་ོད་འགྲིག noun resolution 
་ོད་བཅས། adj. debatable 
་ོད་ཉེན། adj. contentious 
་ོད་ཉེན་ཅན། adj. contentious 
་ོད་ཉོག་ཅན། adj. contentious 
་ོད་ཉོག་མེད་པ། adj. non-
controversial  
་ོད་རྙོག noun dispute, 
controversy 
་ོད་རྙོག་ཅན། adj. controversial 
་ོད་རྙོག་འཐོན་རུང་བ། adj. 

disputable 
་ོད་དུ་རུང་བ། adj. debatable 
་ོད་བསྡུར། noun  ་ོད་འགྲན། 
debate, dialectics, dispute, spat 
་ོད་པ། noun  ཞལ་་ོད། 
clash, debate, dialectics, 
dispute, spat 
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་ོད་པ་རྐྱབ་མ་ཚུགས་པ། adj. 

unarguable 
་ོད་པ་བཟློག་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) refute 
་ོད་པ་ལུ་དགའ་མི། noun 

argumentative 
་ོད་དཔོན། noun prosecutor, 
attorney 
་ོད་སྤོང་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) counter 
་ོད་མེད། adj. incontestable 
་ོད་་། noun plaintiff, 
complainant 
་ོད་་ོམ། noun thesis 
་ོད་ཚབ། noun counsel, advocate 
་ོད་ཚབ་སྙན་ཞུ། noun advocacy 
་ོད་ཚབ་པ། noun advocate 
་ོད་གཞི། noun  སབ་གཞི། 
case, litigation 
་ོད་གཞི་འབྱུང་ཉེན་ཆེ་བ། adj. 

disputable 
་ོད་གཞི་ལུ་དགའ་མི། noun 

litigious  
་ོད་གཞི་་འགོ་ཁྲིད་འབད་མི། noun 

prosecutor 
་ོད་ཟླ། noun  ་ོད་ཡ། 
opponent, defendant, refutation 
་ོད་ཡ། noun  ་ོད་ཟླ། 
defendant 

་ོད་ལན། noun challenge, 
disputation 
་ོད་ལན་བཀོད་མི། noun challenger 
་ོད་བཤེར། noun case, 
prosecution, trial, adjudication, 
proceeding 
་ོམ། noun  གསུང་་ོམ། ལྗགས་
་ོམ། བཀའ་་ོམ། poem, 
composition, writing 
་ོམ་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) compose 
་ོམ་སྒྲིག noun composition, 
writing 
་ོམ་སྒྲིག་པ། noun writer 
་ོམ་སྒྲིག་པ་་བསམ་འཆར། noun 

leading article, leader 
་ོམ་དེབ། noun novel  
་ོམ་དེབ་འབྲི་མི། noun novelist  
་ོམ་པ་པ།ོ noun author, 
composer, man of letters, 
scribbler 
་ོམ་པ་པའོི་བཅོས་མིང༌། noun 

pseudonym 
་ོམ་དཔོན། noun author, 
composer, man of letters, 
scribbler 
་ོམ་བྲིས། noun article 
་ོམ་འབྲི། noun essay, tract 
་ོམ་འབྲི་པ། noun writer 
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་ོམ་འབྲི་པ་་མིང་གཞན། noun pen-
name 
་ོམ་འབྲི་པ་་གཡར་མིང༌། noun pen-
name 
་ོམ་འབྲི་མི། noun essayist 
་ོམ་མི། noun author, composer, 
engineer, man of letters 
་ོམ་ཚིག noun epigram, verse 
་ོམ་གཞི་ཡོ་ཆས། noun kit 
་ོམ་གཞུང༌། noun novel  
་ོམ་ཡིག noun literary 
composition 
་ོམ་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། noun 

anthology 
་ོམ་རིག noun literature, literary 
་ོམ་རིག་ཅན། adj. prolific writer 
་ོམ་རིག་ལམ་ལུགས། noun 

versification 
་ོམ་རིག་ལུ་དགའ་མི། noun literati  
་ོམ་སྲུང་། noun fiction 
་ོལ་སྒྲུབ། noun initiative 
་ོལ་སྒྲུབ་འབད་མི། noun initiator 
་ོལ་འདོད་ཅན། adj. activist 
་ོལ་མེད་ཀྱི་ལཱ། noun spontaneity 
་ོལ་ཞན། adj. inactive 
་ོལ་ཤུགས་མ་བཏནོ་པ། adj. 

unstressed 
་ོལ་ཤུགས་མེད་པ། adj. inactive 

རྩྭ། noun grass, hay, thatch 
རྩྭ་སྐམ། noun hay, fodder, straw, 
silage 
རྩྭ་ཁ། noun pasture 
རྩྭ་ཁྲལ། noun tax for pasture-
land 
རྩྭ་གྱིམ། noun secateurs, shears 
རྩྭ་བརྔ་འཕྲུལ། noun lawnmower  
རྩྭ་བརྔ་འཕྲུལ་ཆས། noun grass 
mower 
རྩྭ་བརྔ་བ། verb (fut., pst., imp.) 

prs. རྔ། mow 
རྩྭ་ཆག noun fodder, forage, hay 
རྩྭ་ལྗོངས། noun savannah, 
meadow 
རྩྭ་བཏོག་པ། verb (fut., prs., imp.) 

pst. བཏོགས། mow 
རྩྭ་ཐང༌། noun grass, green, lawn, 
meadow, savannah, 
pastureland, prairie, range, turf 
རྩྭ་ཐུང་ས་ཁོངས། noun turf 
རྩྭ་གདན། noun rug, pallet, 
matting, rug mat, mat 
རྩྭ་མདོག noun green 
རྩྭ་འདབ། noun wisp 
རྩྭ་ཕད། noun gunnysack 
རྩྭ་ཕུང༌། noun haystack, hay-rick 
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རྩྭ་འབྲོག noun pasture, 
pastureland, range, grassland 
རྩྭ་འབྲོག་ནང་གཏང་བ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. བཏང་། graze 
རྩྭ་ཞྭ། noun panama 
རྩྭ་ཟ་བཅུག་པ། verb graze 
རྩྭ་ཟ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) graze 
རྩྭ་ཟ་འབུཔ། noun slug 
རྩྭ་ཟ་་སེམས་ཅན། noun herbivore  
རྩྭ་རས། noun rug 
རྩྭ་རས་མལ་ཆ། noun rug 
རྩྭ་རིན། noun grass charge 
རྩྭ་ཤིང༌། noun curl 
རྩྭ་ཧོ་རུ་རུ། adj. grassy, lush green 
རྩྭ་་ཁྱིམ་ཐོག noun thatch 
རྩྭ་་ཁྱིམ་ཐོག་བཀབ་མི། noun 

thatcher 
བ་མ་པ། verb (fut., prs., imp.) 

pst. བ་མས། write, lay, 
compose, prepare, plan 
བ་མ་པ་་བསྒང༌། adv. afoot 
བ་མ་མི། noun scribbler, writer 
བ་མ་གཞི། noun element 
བརྩི། verb (fut.) prs. རྩི། 
pst. བརྩིས། imp. རྩིས། include, 
consider, count, subsume, 
reckon 

བརྩི་བཀུར། noun esteem, respect, 
reverence, uphold 
བརྩི་བཀུར་ཆུང་བ། noun contempt 
བརྩི་བཀུར་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) esteem 
བརྩི་བཀུར་མི་འབད་བ། adj. 

dishonour 
བརྩི་བཀུར་མེད་པ། adj. 

irreverence, discourtesy 
བརྩི་ཁུངས། noun consideration 
བརྩི་ཁུངས་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) reputed 
བརྩི་ཁུངས་སོམ་ཡོད་པ། adj. 

weighty 
བརྩི་ཁུངས་མ་ཤེས་པ། adj. 

undervalue 
བརྩི་ཁུངས་མེདཔ། adj. void 
བརྩི་འཇོག noun consideration, 
regard 
བརྩི་འཇོག་ཅན། adj. proper, 
valuable 
བརྩི་འཇོག་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) consider, rate, 
regard 
བརྩི་ཐངས། adj. standard 
བརྩི་མཐངོ༌། noun credibility, 
dignity, glory, liberality, 
stature, treatment, value, 
recognition, acknowledgement 
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བརྩི་མཐངོ་བསྐྱེད་པ། verb (fut., pst.) 

prs. སྐྱེད། imp. སྐྱེད། gallantry, 
rate, esteem, credit, thoughtful, 
over value 
བརྩི་མཐངོ་བསྐྱེད་འོས་པ། adj. 

estimable 
བརྩི་མཐངོ་ཅན། adj. gallant, 
hallowed, treasure, glorious 
བརྩི་མཐངོ་ཆུང་བ། adj. 

contemptible, devalue 
བརྩི་མཐངོ་ཆུང་སི་སི། adj. 

contemptible 
བརྩི་མཐངོ་ཆེ་དྲགས་པ། adj. 

overrate 
བརྩི་མཐངོ་མི་བསྐྱེད་པ། adj. disdain 
བརྩི་མཐངོ་མི་བྱིན་པ། adj. disregard 
བརྩི་མཐངོ་མེད་པ། adj. 

lackadaisical  
བརྩི་མཐངོ་མེདཔ་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) belittle, 
depreciate 
བརྩི་མཐངོ་ཞན་པ། adj. devalue 
བརྩི་མཐངོ་ཤེས་ཡོན། noun moral 
education 
བརྩི་བ། verb (fut.) prs. རྩི།  

pst. བརྩིས། imp. རྩིས། attach, 
constitute, deem, esteem, treat, 
presume, presuppose, regard 
བརྩི་མ་ཚུགས་པ། adj. inestimable 

བརྩི་མེད། noun repeal 
བརྩི་མེད་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) repeal 
བརྩི་ཞེན། noun patriotism 
བརྩི་བཞག noun weight 
བརྩི་བཞག་ཡོད་པ། adj. weighty 
བརྩི་རུང་བ། adj. notable  
བརྩི་སྲུང༌། noun observance, 
celebration 
བརྩི་སྲུང་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) celebrate 
བརྩི་སྲུང་མཛད་སྒོ། noun 

observance  
བརྩི་སྲུང་ཞུ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) observant  
བརྩིག verb (fut.) prs. རྩིག  

pst. བརྩིགས། imp. རྩིགས།  
བཤིག pile 
བརྩིགས་ཕུང༌། noun stack 
བརྩེ་གྲོགས། noun love, beloved 
བརྩེ་དགའ། noun romance 
བརྩེ་དག་་སྒྲུང༌། noun romance 
བརྩེ་གཉེན། noun love match  
བརྩེ་གདུང༌། noun affection, 
fondness, kindness, love, 
feeling, affection 
བརྩེ་གདུང་གི་འབྲེལ་བ། noun love 
affair  
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བརྩེ་གདུང་ཅན། adj. affectionate, 
loving 
བརྩེ་གདུང་དྲག་པོ། adj. ardour 
བརྩེ་གདུང་མེདཔ། adj. loveless  
བརྩེ་གདུང་ཤུགས་ཅན། adj. ardour 
བརྩེ་ལྡན། adj. darling, dear, 
affectionate, kind 
བརྩེ་བ། noun  ཐུགས་བརྩེ། 
love, fond, dear, fond, humane, 
thoughtful, kindness 
བརྩེ་བ་ཅན། adj. darling, dear, 
affectionate, kind 
བརྩེ་བར་འོས་པ། adj. lovable  
བརྩེ་འབྲེལ། noun love affair  
བརྩེ་སོན། noun regards 
བརྩེ་འཛིན། noun attachment 
བརྩེ་ཞེན་བསྐྱེད་པ། verb (fut., pst.) 

prs. སྐྱེད།  

imp. སྐྱེད། idolize 
བརྩེ་གཞོང༌། noun caress 
བརྩེ་སེམས། noun heart  
བརྩེ་སེམས་ཅན། adj. warm-
hearted, warm 
བརྩེ་སེམས་ཕྱིར་མ་བཏནོ་པ། adj. 

undemonstrative 
བརྩེག་པ། verb (fut.) prs., རྩེག  

pst. བརྩེགས། imp. རྩེགས། pile, 
surmount, bank, heap, stack 
བརྩེགས་ཕུང། noun heap  

བརྩེགས་ཡིག noun surmounted 
letters 
བརྩེགས་ལེབ། noun double-
decker 
བ་ོན། verb (fut., prs., pst., 

imp.) strive, endeavour 
བ་ོན་འགྲུས། noun  ལེ་ལོ། 
perseverance, diligence, 
vigour, assiduity 
བ་ོན་འགྲུས་བསྐྱེད་པ། verb (fut., 

pst.) prs. སྐྱེད། 
imp. སྐྱེད། persevere, work 
བ་ོན་འགྲུས་ཅན། adj. diligent 
བ་ོན་འགྲུས་སོམ། adj. industrious 
བ་ོན་ལཱ། noun graft 
བ་ོན་ཤུགས། noun dedication, 
effort, endeavour, exertion, 
mettle, spark, concerted 
བ་ོན་ཤུགས་བསྐྱེད་པ། verb (fut., 

pst.) prs. སྐྱེད། imp. སྐྱེད། carve, 
endeavour, exert, extend, 
forge, strive 
བ་ོན་ཤུགས་བསྐྱེད་མ་དགོ་པ། adj. 

undemanding 
བ་ོན་ཤུགས་རྒྱུན་མ་ཆད་པ། adj. 

untiring 
བ་ོན་ཤུགས་ཅན། adj. committed, 
dedicated, hard-working, high-
flyer, nut, zealous 
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བ་ོན་ཤུགས་སོམ། adj. passion 
བ་ོན་ཤུགས་མ་དོར་བ། adj. 

undaunted 

བ་ོན་ཤུགས་ཞན་པ། adj. 

lukewarm  
བ་ོན་སེམས། noun dedication  
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༼ཚ༽ 
ཚ། noun 1 the 18th letter of the 
Dzongkha alphabet (གསལ་བྱེད།) 
2  hot (དྲོད།)  གྱང༌། 3  pain 
(ན་ཟུག) 
ཚ་ཁུག་ཁུ། adj. warm 
ཚ་ཁེག་ཁེ། adj.  རྣོས་ཁེག་ཁེ། 
sharp 
ཚ་འཁོད་མི། noun sharpshooter 
ཚ་གྱང། noun strain, unease, 
alarm, anxiety, bogey, bother, 
care, concern, frantic, growing 
pains, incubus, stress, tension, 
trepidation, perturbation, 
qualm, vexation, weight, 
worry, worrisome 
ཚ་གྱང་ཅན། adj. anxious, 
concerned, fretful, self-
conscious 
ཚ་གྱང་ཆུང་ཀུ། noun niggle  
ཚ་གྱང་ཕོག་པ། verb (fut., prs., 

pst.)  ཚ་གྱང་ལང་བ། worry 
ཚ་གྱང་ཕོག་མི། noun neurotic, 
worrier  
ཚ་གྱང་བྱིན་མི། noun bugbear 
ཚ་གྱང་འབག་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) bother 

ཚ་གྱང་སོམ། noun grave concern 
ཚ་གྱང་མར་ཕབ་སན་རས། noun 

Valium 
ཚ་གྱང་མེད་པ། adj. unconcerned, 
carefree, happy-go-lucky, 
unruffled, unworried, laid-
back, offhand, uncaring 
ཚ་གྱང་མེད་ས། noun ivory tower 
ཚ་གྱང་ལང་དགོ་པ། adj. notable  
ཚ་གྱང་ལང་བཅུག་པ། verb disturb, 
trouble, prey, perturb, unsettle, 
discompose 
ཚ་གྱང་ལང་བ། verb (fut., prs.) pst. 

ལངས།  ཚ་གྱང་ཕོག་པ། 
concern, worry, stressful, care, 
fret, obsess, stew, sweat 
ཚ་གྱང་ལངས་ལངསམ། adj. taut, 
troubled 
ཚ་གྱང་ཤུགས་ཅན། adj. neurosis  
ཚ་གྱང་སངས་ཐབས་འབད་བ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) unburden 
ཚ་གྲང་། noun heat and cold 
ཚ་གྲང་གི་ཚད། noun measurement 
of heat and cold 
ཚ་གྲང་བ་་ཆས། noun 

thermometer 
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ཚ་ངར་ཅན། adj. muggy 
ཚ་ངེར། adj. hurry, brisk 
ཚ་ངེར་བཏོན་འགྱོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) hurry, scoot, 
sail 
ཚ་ངེར་བཏོན་ཏེ་བརྐུ་བ། verb (fut., 

pst., imp.) prs. རྐུ། snatch 
ཚ་ངེར་བཏོན་ཏེ་འབད་བཅུག་པ། verb 

galvanize  
ཚ་ངེར་བཏོན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) expedite, hasten, 
hurry, work hard 
ཚ་ཆུ། noun hot-spring, geyser  
ཚ་ཏོག་ཏོ། adj.  ཚ་ཏོམ།  
ཁོད་སི་སི། hot, heated, scalding, 
warm 
ཚ་ཏོམ། adj.  ཚ་ཏོག་ཏོ།  
ཁོདམ། piping hot, hot 
ཚ་ཏོམ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) warm, heat 
ཚ་གཏད་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.)  ཚ་དཔག་པ། target, 
aim, focus, turn 
ཚ་གཏད་རིག་་ལ། noun 

marksmanship 
ཚ་ཐང་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། shocked 
ཚ་ཐང་ཐ། adj. efficient 
ཚ་ཐིབ་ཐིབ། adj. sultry 

ཚ་ཐུག noun consternation 
ཚ་ཐུག་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། shocked 
ཚ་ཐུག་ཐུ། adj. appalled, hot, 
appalling 
ཚ་དྲགས། adj. 1 biting, 
blistering, harsh, harshness, 
scorching, sweltering (ཚ་ཏོག་ཏོ།) 
2  sharpshooter (ཚ་ཕོག་མི།) 
ཚ་དྲོད། noun warmth, hotness, 
heat, thermal 
ཚ་དྲོད་འགྱུར་མེད། noun equable 
ཚ་དྲོད་ཆེ་བ། adj. oppressive  
ཚ་དྲོད་འཇལ་ཆས། noun pyrometer 
ཚ་དྲོད་མཉམ་ཐིག noun isobar 
ཚ་དྲོད་ལྡན་པ། adj. temperamental 
ཚ་དྲོད་འབར་བ། verb (fut., prs., 

pst.) heat wave  
ཚ་དྲོད་མི་ཊར། noun thermometer 
ཚ་དྲོད་འཛིན་ཆས། noun thermostat 
ཚ་དྲོད་རན་ཏོག་ཏོ། adj. warm 
ཚ་དྲོད་རན་ཏོག་ཏོ་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) warm 
ཚ་དམ། noun vacuum flask, 
flask, thermos flask 
ཚ་གདན། noun table mat 
ཚ་གདུང་། noun suffering from 
heat 
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ཚ་དཔག་པ། verb (fut., prs., imp.) 

pst. དཔགས།  ཚ་གཏད་པ། 
target 
ཚ་ཕག་ཕ། adj. hot, heated, heat, 
worked up  
ཚ་ཕོག་མི། noun sharpshooter 
ཚ་བ། verb (fut., prs., pst., imp.) 

1 burn, hurt, heat, scorcher 
(དྲོད་བཏགས་པ།) 2  fever (ཚ་ནད།)  
ཚ་བ་མགུ་ནད། noun typhoid 
ཚ་བ་་དམལ་ཁམས། noun hot-
hells  
ཚ་བུམ། noun boiler 
ཚ་བོ། noun  སྐུ་ཚ། nephew, 
grandson  
ཚ་བོ་ཚ་མོ། noun grandchild 
ཚ་མི། noun marksman 
ཚ་མོ། noun  སྐུ་ཚམོ། niece  
ཚ་དམལ། noun hot-hells 
ཚ་ཚ། noun miniature clay stupa 
ཚ་ཚད། noun degree 
ཚ་ཚི་ཤིང༌། noun beech 
ཚ་ཟེར། noun hot rays, radiation  
ཚ་རབ་རབ་མེདཔ། adj. feckless 
ཚ་རི་རི། adj. hot  
ཚ་རིམས། noun  རིམས་ཚད། 
 མགུལ་ཆམ། influenza, flu, 
cold 

ཚ་རླངསམ་རྦ་རླངསམ། adj. hot and 
steamy 
ཚ་རླབས། noun heat wave  
ཚ་ལ། noun weld, solder 
ཚ་ལ་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) weld  
ཚ་ལ་རྐྱབ་མི། noun welder 
ཚ་ལ་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། weld, solder 
ཚ་ཤུར་ཤུ། adj. burning 
ཚ་བསྲེགས་ཁ་དོག noun white 
heat 
ཚ་ལྷབ་ས། noun range 
ཚག noun dot, full stop, stop, 
point 
ཚག་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) dot 
ཚག་སྒྲ། noun splutter, pop 
ཚགས་ཁར་མ་ཚུད་པ། adj. failed, 
ineffectual, hopeless 
ཚགས་ཁར་མ་ཚུད་མི། noun failure, 
waster 
ཚགས་ཁར་མི་ཚུད་པ། adj. fail 
ཚགས་ཁར་ཚུད་པ། adj. 

expeditious, nifty, well done, 
efficient 
ཚགས་ཁར་ཚུདཔ། adj. hotshot  
ཚགས་ཁར་ཚུདཔ་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) groom 
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ཚགས་དམ། noun austerity 
ཚགས་པར་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) trace 
ཚགས་མ། noun sieve 
ཚགས་ཚུད་བ་གཞག noun 

organized 
ཚགས་ཤོག noun tracing paper 
ཚགསམ། noun sieve, sifter, 
colander 
ཚང༌། noun den, nest, receptacle, 
lair 
ཚང་ང་ལ། noun grapefruit 
ཚང་བཅའ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) nest  
ཚང་སྟོན། noun capture 
ཚང་བརྟག noun pap smear 
ཚང་ཐེངས་གཅིག་གི་སྒོང་རྡོག noun 

clutch 
ཚང་ཐེངས་གཅིག་གི་བྱི་ཅུང༌། noun 

clutch 
ཚང་ཐོབ། noun capture 
ཚང་དོང༌། noun burrow 
ཚང་སྤུབ་པ། verb (fut., prs.) pst. 

སྤུབས། imp. སྤུབས། incubate 
ཚང་བ། verb (fut., prs., pst.) 

cover, entail, equip, lapse, 
inclusive 
ཚང ་འབུཔ། noun chrysalis, grub, 
larva, pupa 

ཚང་འབུཔ་གནས་སྐབས། noun 

chrysalis, larval 
ཚང་ཚིང༌། noun clump, thick 
ཚང་འཛོམས། noun plenary 
ཚང་བཟོ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) nest  
ཚང་རིལ། noun netball 
ཚང་སྲུངཔ། noun goalkeeper 
ཚངམ། adj. complete, all, entire 
ཚངས་ཐིག noun axis, centre line 
ཚངས་པ། noun Brahma 
ཚངས་དབངས། noun divine 
voice, melody 
ཚངས་ལྷ། noun Brahma  
ཚད། noun  ཐང་ཐིག limit, 
mark, measurement, scale, 
scope, proportions, quantity, 
quantum, quota, bar, bounds, 
cap, compass, confines, 
degree, dimension, dosage, 
dose, extent, height, level  
ཚད་བཀལ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) mark 
ཚད་མཁྲིས། noun yellow fever, 
jaundice 
ཚད་བརྒལ་ཁུར་ཆ། noun overload 
ཚད་བརྒལ་ཁུར་ཆ་བཀལ་བ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) overload 
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ཚད་བརྒལ་གོང་ཚད་རྐྱབ་པ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) rook 
ཚད་བརྒལ་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) overshoot 
ཚད་བརྒལ་འགྲོ་སོང་གཏང་བ། verb 

(fut., prs., imp.) pst. བཏང་། 
overextended 
ཚད་བརྒལ་ཐོན་སྐྱེད། noun 

overproduction 
ཚད་བརྒལ་བ། verb (fut., pst., 

imp.) prs. རྒལ། unlimited, 
exceed, surfeit, overdose, 
beyond limit 
ཚད་བརྒལ་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) exceed 
ཚད་བརྒལ་འབྱུང་བ། verb (fut., 

pst.) prs. བྱུང་། swamp 
ཚད་བརྒལ་སོམ་འགྱོ་བ། verb (fut., 

prs., pst.) outgrow 
ཚད་བརྒལ་མི་འབོར། noun 

overpopulation 
ཚད་བརྒལ་མི་རླབོས། noun 

overpopulation 
ཚད་བརྒལ་བརྩི་བ། verb (fut.) prs. 

རྩི། pst. བརྩིས། imp. རྩིས། 
overrate 
ཚད་བརྒལ་ཟ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) overeat 

ཚད་བརྒལ་བཟོ་སྐྲུན། noun 

overproduction 
ཚད་ཅན། adj. finite, limited 
ཚད་བཅད་བཅདཔ། adj. restricted 
ཚད་ཆུང་། noun undersized 
ཚད་ཆུང་བ། adj. subordinate 
ཚད་འཇལ་ཏེ་བཙེམས་བཙེམསཔ། adj. 

made-to-measure 
ཚད་འཇལ་བཏུབ་པ། adj. 

measurable 
ཚད་འཇལ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) measure, take, gauge 
ཚད་མཉམ། noun balance 
ཚད་མཉམ་ཁྲལ། noun poll tax 
ཚད་མཉམ་ལྡན་པ། adj. balanced 
ཚད་མཉམ་པ། adj. parallel 
ཚད་སྙོམས། noun proportion, 
balance 
ཚད་བཏོན་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) measure 
ཚད་རྟགས། noun notch, scale  
ཚད་རྟགས་བཀལ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) notch  
ཚད་་ོ། noun diet 
ཚད་སྟོན་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) register 
ཚད་མཐུན་མེདཔ། adj. immoderate 
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ཚད་དང་ལྡན་པ། adj. palatable, 
proportional 
ཚད་དང་མ་ལྡནམ། adj. ineligible 
ཚད་དང་མི་ལྡན་པ། adj. 

immoderate 
ཚད་དམ། noun sanction 
ཚད་འདས་སོས་མང༌། noun red tape 
ཚད་ལྡང༌། noun enough, 
sufficient 
ཚད་ལྡང་བ། verb (fut., prs.) pst. 

ལྡངས། enough 
ཚད་ལྡང་མེད་པ། adj. inadequately 
ཚད་ལྡན། adj. standard, normal, 
moderate, finite, level 
ཚད་ལྡན་མེད་པ། adj. non-standard  
ཚད་ལྡན་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) regulate, validate 
ཚད་ནད། noun malaria 
ཚད་པ། noun 1 heat (དྲོད་འབར་བ།) 
2  sweat (རྔུལ་ནག) 
ཚད་པ་་ནད། noun malaria 
ཚད་དཔག་པ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. དཔགས། estimate, 
measure 
ཚད་སོད། noun conserve 
ཚད་བྱིན། noun ration 
ཚད་བར་ན་སྐོརམ། noun medium-
sized 

ཚད་མ། noun logic, canon, 
gospel  
ཚད་མ་མཁན། noun logician  
ཚད་མ་རིག་པ། noun logic, 
epistemology 
ཚད་མ་རིག་པ་ལྷབ་མི། noun 

logician  
ཚད་མ་ལངས་པ། adj. inadequate 
ཚད་མ་ཤེས་པ། adj. unbridled 
ཚད་མི་ལྡན་པ། adj. immoderate 
ཚད་མེད། adj. illimitable, 
immeasurable, infinity, 
limitless, measureless, rapture, 
unqualified, infinite, immense 
ཚད་མེད་གཉིད་ལོག noun 

oversleep 
ཚད་མེད་བཞི། noun the four 
immeasurable 
ཚད་མེདཔ། adj. boundless, 
endless 
ཚད་རྩིས། noun statistics 
ཚད་མཚམས་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) circumscribe 
ཚད་འཛིན། noun  བཀག་ཆ། 
བཀག་དམ། མཚམས་འཛིན། 
control, limitation, regulation, 
restriction 
ཚད་འཛིན་པ། adj. limiting  
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ཚད་འཛིན་པར་སྐྲུན། noun limited 
edition  
ཚད་འཛིན་ཕོག་ལམ། noun limited 
liability  
ཚད་འཛིན་འཕྲུལ་ཆས། noun valve 
ཚད་འཛིན་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) regulate 
ཚད་འཛིན་མེདཔ། adj. 

uncontrolled, untrammelled, 
unrestrained 
ཚད་འཛིན་ཚོང་སྡེ། noun limited 
company  
ཚད་འཛིན་ཡོ་ཆས། noun controller, 
regulator 
ཚད་གཞི། noun criteria, criterion, 
standard, parameter, unit, 
yardstick, norm, canon 
ཚད་གཞི་དང་མ་མཐུན་པ། adj. non-
standard  
ཚད་གཟུང་བ། verb (fut., prs.) pst. 

བཟུང་།  

imp. ཟུངས། reserve, limit, 
control, confine 
ཚད་བཟུང༌། noun reserve 
ཚད་བཟུང་བཞེས་སྒོ། noun diet 
ཚད་བཟོ། noun limitation  
ཚད་བཟོ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) limit, set, size, ration, 
restrict, freeze 

ཚད་ཡོདཔ། adj. finite 
ཚད་རླུང༌། noun air conditioning 
ཚད་ལང་བ། verb (fut., prs.) pst. 

ལངས། suffice 
ཚད་ལས་འདས་པ། adj. transcend, 
infinite, record-breaker, 
excessive 
ཚད་ལས་ལྷག་པ། adj. outsize, 
oversized 
ཚད་ཤིང༌། noun yardstick, gauge, 
dial, measuring scale 
ཚད་སོར་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) scale, size 
ཚད་ལྷག adj. outsize 
ཚད་ལྷག་ལྗིད་ཅན། adj. dense 
ཚད་ལྷག་གནས་སྟངས། noun 

overcapacity 
ཚད་ལྷག་སོད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) overload 
ཚད་ལྷག་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) strain 
ཚད་ལྷག་བཙོང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཙོངས། oversell 
ཚད་ལྷག་རང་བསྟོད་རྐྱབ་པ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) oversell 
ཚདཔ། noun hot, heat, 
perspiration, sweat 
ཚདཔ་འཐོན་པ། verb (fut., prs.) 

pst. ཐོན། sweat 
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ཚདཔ་ཚ་བ། verb (fut., prs., pst.) 

swelter 
ཚདཔ་འཚིག་པ། verb (fut., prs.) 

pst. འཚིགས། swelter, feel hot, 
feel heat 
ཚན། noun clutch, community, 
group, grouping, kind, kit, 
string, part, portion, unit 
ཚན་འཁོར། noun relatives 
ཚན་ཅིག noun pack 
ཚན་རྟོག་ལས་འདས་པ། adj. 

paranormal 
ཚན་པ། noun sectarianism 
ཚན་བཟོ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) grouping 
ཚན་རིག noun science 
ཚན་རིག་མཁས་མཆོག noun 

scientist 
ཚན་རིག་བརྟག་དཔྱད། noun 

forensic 
ཚན་རིག་བརྟག་དཔྱད་ཁང༌། noun 

laboratory 
ཚན་རིག་བརྟག་ཞིབ་ལག་ཆས། noun 

test tube 
ཚན་རིག་དང་མ་མཐུནམ། adj. 

unscientific 
ཚན་རིག་དང་མ་འབྲེལ་བ། adj. non-
scientific  
ཚན་རིག་སྡེ་ཚན། noun science 

ཚན་རིག་པ། noun scientist 
ཚན་རིག་མིན་པ། adj. non-
scientific  
ཚན་རིག་གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་ཤེས་
ཡོན། noun Master of Science 
ཚན་རིག་ཞིབ་འཚོལ་ས་ཁོངས། noun 

science park 
ཚན་རིག་ཡན་ལག noun science 
ཚན་རིག་ལམ་ལུགས། noun science 
ཚན་རིག་ས་ཁོངས། noun science 
park 
ཚབ། noun སྐུ་ཚབ། 
replacement, quid pro quo, 
placement, substitute, stead, 
lieu, representative 
ཚབ་ཀྱིས་མ་འཐུས་པ། adj. 

irreplaceable 
ཚབ་འབད་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) supplant 
ཚབ་སྦེ་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) cover 
ཚབ་མ། noun replacement, quid 
pro quo, placement, substitute, 
stead, lieu, representative 
ཚབ་མ་ལྕོགས་པ། adj. 

irreplaceable 
ཚབ་བཙུགས། noun placement, 
supplant, replace, implant, 
implantation 
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ཚབ་བཙུགས་བཏུབཔ། adj. 

replaceable 
ཚབ་བཙུགས་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) substitute 
ཚབ་རྩིས་རིག་པ། noun algebra 
ཚབ་རྩེད། noun understudy 
ཚབ་རྩེད་སོབ་སོྦྱང༌། noun 

understudy 
ཚབ་འཛིན། noun substitute 
ཚབ་འཛུལ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) substitute 
ཚབ་བཞག་མ་བཏུབ་པ། adj. 

irreplaceable 
ཚབ་ལུ། adv. instead 
ཚབ་ཨང༌། noun alternative 
number 
ཚབས་ཅན། adj. first degree, 
imminent 
ཚབས་ཆུང་། adj. minor  
ཚབས་ཆེ་ཆུང༌། noun seriousness 
ཚབས་ཆེ་བ། adj. burning 
ཚབས་ཆེ་ཤོས། adj. first degree 
ཚབས་ཆེ་ཧེང༌། adj. gravity, 
seriousness, severity 
ཚབས་ཆེན། adj.  འཚུབ་དྲགས། 
acute, bad, drastic, dreadful, 
enormity, fatal, severe, critical, 
serious, grave, gross, intensive, 

severe, terrible, vicious, 
critical, serious 
ཚབས་ཆེན་འགྱུར་བ། verb (fut., 

prs.) pst. གྱུར། escalate 
ཚབས་ཆེན་དུས་སྐབས། noun crisis, 
tailspin 
ཚབས་ཆེན་སན་བཅོས། noun 

intensive care 
ཚབས་ཆེན་སན་བཅོས་སྡེ་ཕྲན། noun 

intensive care unit 
ཚབས་ཆེན་རིམས་ནད། noun 

pestilence, plague 
ཚབས་རོྡལ། noun emergency 
ཚམ་ཚུམ། adj. flicker, blinking 
ཚམ་ཚུམ་བཏང་འབར་བ། verb (fut., 

prs., pst.) gutter 
ཚམོ། noun granddaughter, niece  
ཚཝ་མགུ་ནད། noun meningitis, 
typhoid 
ཚར། noun 1 cane, bamboo (ས།) 
2  completion, times (གྱངས་ཁ།) 
ཚར་གྱི་འཁརཝ། noun cane 
ཚར ་གྱི་ཅ་ལ། noun cane articles 
ཚར་ཅིག adv. instant, sometime 
ཚར་གཅད། noun defeat, disable 
ཚར་གཅིག noun once, one time  
ཚར་གཅིག་གུ། adv. immediately, 
instantaneous, instantly, 
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lightning, sharply, suddenly, 
abrupt, forthwith 
ཚར་གཅིག་གུ་འགྱོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) onrush  
ཚར་གཅིག་གུ་ཆད་འགྱོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) stall 
ཚར་གཅིག་གུ་མཆོང་བ། verb (fut., 

prs.) pst. མཆོངས།  

imp. མཆོངས། pounce 
ཚར་གཅིག་གུ་འཐེན་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) wrench, burst 
ཚར་གཅིག་གུ་འཐོན་པ། verb (fut., 

prs.) pst. ཐོན། 
imp. ཐོན། burst 
ཚར་གཅིག་གུ་སོད་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) flop 
ཚར་གཅིག་གུ་སྤར་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) flick 
ཚར་གཅིག་གུ་ཕམ་གཏང་བ། verb 

(fut., prs., imp.) pst. བཏང་། 
wallop 
ཚར་གཅིག་གུ་འབག་འགྱོ་བ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) spirit 
ཚར་གཅིག་གུ་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) whip 
ཚར་གཅིག་གུ་འབར་བ། verb (fut., 

prs., pst.) flare 
ཚར་གཅིག་གུ་འབྱུང་བ། verb (fut., 

prs.) pst. བྱུང་། burst 

ཚར་གཅིག་ར། adv. once  
ཚར་གཉིས། adv. twice, two times 
ཚར་ཐག noun cane rope 
ཚར་ནི་མེད་པ། adj. inexhaustible 
ཚར་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) conclude, finish 
ཚར་ཚོར། adj. unsettled, 
hyperactive 
ཚར་ཟམ། noun cane bridge 
ཚར་བཟོ། noun cane work 
ཚར་གསུམ། adv. thrice 
ཚལ། noun garden 
ཚལ་ཁ། noun waterside 
ཚལ་ཁུ། noun orange juice, 
orangeade 
ཚལ་ཁུག noun covert 
ཚལ་གང་། adj. scrubby, woody 
ཚལ་གར། noun orange squash 
ཚལ་གུར། noun arbour 
ཚལ་འགས། noun fission 
ཚལ་ཆུང༌། noun tangerine 
ཚལ་གཏུབ། noun segment 
ཚལ་ཕུང༌། noun covert 
ཚལ་བུ། noun segment, sliver 
ཚལ་མ། noun bush, scrub, 
underbrush, undergrowth, 
vegetated, wood, woodland 
ཚལ་མ་ཀེ་བ། noun yam 
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ཚལ་མ་ཁོག་ཁོ། adj. bushy, 
wooded 
ཚལ་མ་ཐིབ་ཐིབ། adj. wooded 
ཚལ་མ་ཚོབ་ཚོ། adj. bushy 
ཚལ་མ་ཧོནམོ། noun greenery 
ཚལ་ལུ། noun orange 
ཚལ་ལུ་ཆུང་ཀུ། noun tangerine 
ཚལ་ལུད། noun humus  
ཚལ་ལུ་་ཆུ། noun orangeade 
ཚི་གུ། noun kernel 
ཚི་ཉུང། adj. low-fat  
ཚི་མ། noun dregs 
ཚི་ལུ། noun fat, suet, dripping, 
tallow 
ཚི་ལུ་ཁོག་ཁོ། adj. fatty 
ཚིག noun word, wording, term, 
lexicon, lexis  
ཚིག་བཀོད། noun text 
ཚིག་རྐང༌། noun verse 
ཚིག་རྐང་བཅུ་བཞིམ། noun sonnet 
ཚིག་སྐྱོན། noun verbiage, 
verbose 
ཚིག་གྲོགས། noun complement, 
affix, auxiliary word 
ཚིག་འགྲེལ། noun definition, 
paraphrase 
ཚིག་འགྲེལ་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) paraphrase 

ཚིག་རྒྱན། noun rhetoric 
ཚིག་རྒྱན་མཁས་པ། noun 

rhetorician 
ཚིག་རྒྱན་མང་བ། adj. wordy 
ཚིག་རྒྱན་རིག་པ། noun rhetoric 
ཚིག་སྒྱུར། noun inflection, 
metaphrase 
ཚིག་སྒྲ་བཏོན་ཚུལ། adj. 

vocalization 
ཚིག་སྒྲིག་ཐངས། adj. wording 
ཚིག་སྒྲིག་རྩེདམོ། noun scrabble 
ཚིག་བསྒྱུར་བ། verb (fut., pst.) prs. 

སྒྱུར། imp. སྒྱུར། inflect 
ཚིག་ངན། noun  ཁ་ངན། 
unpleasant words 
ཚིག་ངན་བཙོག་ཚིག noun cunt 
ཚིག་ངན་སབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) abuse, curse, hurl, 
malign 
ཚིག་ཉུང་དོན་རྒྱས། adj. pithy 
ཚིག་ཉུང་དོན་གསལ། adj. concise, 
neat 
ཚིག་ཉུང་བ། adj. laconic  
ཚིག་ཐོག་མེན་པ། adj. non-verbal  
ཚིག་ཐོག་སབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) verbalize 
ཚིག་དེབ། noun lexicon  
ཚིག་དོན། noun text  
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ཚིག་སྡུད། noun acronym 
ཚིག་སྡེ། noun part of speech, 
word-class 
ཚིག་ཕྲད། noun article, 
preposition, particle, line 
ཚིག་འབྲུ། noun word 
ཚིག་འབྲུ་ལྔ་མ། noun pentameter 
ཚིག་འབྲུ་་ཆ་ཤས། noun 

morpheme 
ཚིག་སྦྱོར། noun construct, 
diction, syntax, wording, 
construction 
ཚིག་སྦྱོར་མང་བ། adj. wordy 
ཚིག་སྦྱོར་རིག་པ། noun 

morphology 
ཚིག་མང་སྐྱོན། noun verbiage, 
verbose 
ཚིག་མང་ཐ་སྙད། noun compound 
ཚིག་མང་བ། adj. wordy 
ཚིག་ཙམ། noun mere words 
ཚིག་རྩུབ། noun unpleasant words 
ཚིག་རྩུབ་དྲགས། adj. astringent 
ཚིག་རྩུབ་སབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) insult 
ཚིག་རྩུབ་སབ་མི། noun abuser 
ཚིག་ཚོགས། noun clause 

ཚིག་མཚམས། noun foot, 
sentence break, sentence 
boundary 
ཚིག་མཛོད། noun lexicon, 
dictionary 
ཚིག་མཛོད་་ོམ་སྒྲིག་པ། noun 

lexicographer  
ཚིག་མཛོད་་ོམ་མི། noun 

lexicographer  
ཚིག་མཛོད་བ་མ་ལཱ། noun 

lexicography  
ཚིག་གཞི། noun wording 
ཚིག་ཡིག noun text 
ཚིག་རབས། noun etymology 
ཚིག་རབས་མཁས་མཆོག noun 

etymologist 
ཚིག་རབས་རིག་པ། noun 

etymology 
ཚིག་རོ། noun cinder 
ཚིག་བཤད། noun glossary 
ཚིག་སྲ་སྐྱོན། noun verbiage 
ཚིག་ལྷུག noun prose 
ཚིགས། noun  སྐུ་ཚིགས། 
1 joint (ཚིགས་ཏོ།)  ཚིགས་ཏོ། 
2  death ritual (བདུན་ཚིགས།) 
ཚིགས་དཀྲུག་པ། verb (fut., prs.) 

pst. དཀྲུགས། imp. དཀྲུགས། 
dislocate, twist 



ཚ 

ཚིགས་འཁྲུག་པ། 761 ཚུད། 

 761  

ཚིགས་འཁྲུག་པ། verb (fut., prs.) 

pst. འཁྲུགས། sprain 
ཚིགས་བཅད། noun verse, metric, 
stanza 
ཚིགས་བཅད་རྐང་གཉིསམ། noun 

couplet 
ཚིགས་བཅད་རྐང་བཞི། noun 

quatrain 
ཚིགས་བཅད་ཅན། adj. rhythmic 
ཚིགས་བཅད་ཐུང་ཀུ། noun epigram 
ཚིགས་བཅད་ལྡན་པ། adj. rhythmic 
ཚིགས་ཏོ། noun  ཚིགས། node, 
joint 
ཚིགས་ནད། noun gout 
ཚིགས་འབལ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) dislocate 
ཚིགས་མཚམས། noun joint 
ཚིགས་རིམ། noun metre 
ཚིགས་རིམ་སོྲག་ཆགས། noun 

arthropod 
ཚིབ་རྩུབ་སབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) vent 
ཚིམ། verb (fut., prs.) pst. ཚིམས། 
indulge, satiate, slake, 
satisfied, contended, 
gratification, stodgy 
ཚིམ་ནི་མེད་པ། adj. unquenchable, 
insatiable 
ཚིམ་ཟས། noun square meal 

ཚིཝ་ར་རྡུགས། noun octopus  
ཚིའུ། noun frill, ruffle 
ཚིའུ་སྒྲ། noun fizz 
ཚིའུ་བསྡུ་བསྡུཝ། adj. frilled 
ཚིལ་མ། noun  ལྗགས་ཚིལ། 
spit 
ཚིལ་མ་བཀོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) spit 
ཚིལ་མ་འབོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) spit 
ཚིལ་མར། noun margarine 
ཚིལ་རས། noun cholesterol 
ཚིལ་ཞུ། noun liposuction  
ཚུ། prep.. plural particle  
ཚུ་གི་ལོགས། adv. this side 
ཚུགས། verb (fut., prs., pst.) can, 
dare, afford (ཐུབ་པ།) 
noun  form (གཟུགས་རྣམ།) 
ཚུགས་ཐུབ། noun poise 
ཚུགས་ཙམ། adv. barely 
ཚུགས་ཡིག noun block letters, 
capital, upper case, calligraphy 
ཚུགས་ཡིག་བྲི་བ། verb (fut.) prs. 

འབྲི། pst. བྲིས། imp. བྲིས། 
capitalize, print 
ཚུད། verb (fut., prs., pst., imp.) 

constitute, cover, encompass, 
fall, meet, slip, included, 
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incorporated, admitted, ready, 
bury 
ཚུད་དགོཔ། adj. inclusion 
ཚུད་མ་དགོཔ། adj. exclusion 
ཚུན། prep. till, to, until 
ཚུན་ཚོད། prep. until, to, before, 
till 
ཚུར། adv.  ཕར། hither, fro, 
here, this side  
ཚུར་བཀུག་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) bend inwards, 
summon 
ཚུར་འཐེན་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) heave  
ཚུར་འཕྲོ་བ། verb (fut., prs., pst.) 

reflect 
ཚུར་འོང་བ། verb (fut., prs.) pst. 

འོངས། oncoming  
ཚུར་ལོག noun rebound 
ཚུར་ལོག་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) bounce, rebound 
ཚུར་ལོག་འཕང་ཤིང༌། noun 

boomerang 
ཚུལ། noun norm, guise, manner  
ཚུལ་ཁྲིམས། noun ethic, moral, 
morality, discipline 
ཚུལ་ཁྲིམས་ཉམས་པ། verb (fut., 

prs., pst.) betray 

ཚུལ་ཁྲིམས་སྤང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. སྤངས། betray 
ཚུལ་ཁྲིམས་སྲུང་མི། noun puritan 
ཚུལ་འགལ། noun vulgarity 
ཚུལ་འཆང༌། noun immodesty, 
immorality, indecent, 
decorum, pose 
ཚུལ་འཆལ་བ་སོད། noun 

indecency 
ཚུལ་འཆལ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) deprave 
ཚུལ་འཆོས། noun hypocrisy, 
pose, cant, charade 
ཚུལ་འཆོས་ཅན། adj. hypocrite  
ཚུལ་འཆོས་མ་འབད་བ། adj. 

unpretentious 
ཚུལ་སྟོན། noun gesture 
ཚུལ་སྟོན་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) epitomise 
ཚུལ་མཐུན། adj. decent, 
decorum, dignity, kosher, 
proper, decorous, moral, neat, 
orderly, correct, proper, 
righteous 
ཚུལ་མཐུན་བརྒྱན་པ། adj. arrayed 
ཚུལ་མཐུན་ཆ་རྩིས། noun proper 
fraction 
ཚུལ་མཐུན་རྣམ་གཞག་མེད་པ། adj. 

unscrupulous, unprincipled 
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ཚུལ་མཐུན་མ་འགྱོ་བ། adj. 

misconceived 
ཚུལ་མཐུན་མིན་པ། adj. unrefined 
ཚུལ་མཐུན་མེད་པ། adj. 

disorganized, unscientific 
ཚུལ་མཐུན་མེད་པ་་གནས་སྟངས། 
noun mess 
ཚུལ་མཐུན་མེདཔ། adj. travesty 
ཚུལ་མཐུན་ཟུར་ཆ། noun proper 
fraction 
ཚུལ་མཐུན་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) legitimize, 
normalize 
ཚུལ་མཐུན་ཡོདཔ་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) warrant 
ཚུལ་མཐུན་ཨ་ལུ། noun legitimate  
ཚུལ་དུ་མ་གནས་པ། adj. amoral 
ཚུལ་དང་མཐུནམ། adj. decent, 
decorum, dignity, kosher, 
proper, decorous, moral, neat, 
orderly, correct, proper, 
righteous 
ཚུལ་དང་ལྡན་པ། adj. sententious 
ཚུལ་དང་མ་འཁྲིལ་བ། adj. amoral 
ཚུལ་དང་མ་མཐུན་པ། adj. aberrant, 
injudicious, unethical, 
improper 
ཚུལ་དང་མ་ལྡནམ། adj. 

improperly, incorrect 

ཚུལ་དང་མི་ལྡན་པ། adj. 

discourtesy, travesty, unjust 
ཚུལ་འདས། noun non-formal  
ཚུལ་ལྡན། adj. balanced, dignity, 
gravity, order, sententious, 
propriety 
ཚུལ་ལྡན་མིན་པ། adj. unjust 
ཚུལ་ལྡན་རྩེད་སོད། noun 

sportsmanship 
ཚུལ་ལྡན་རིམ་སྒྲིག noun 

organization 
ཚུལ་མ་མཐུནམ། adj. incorrect 
ཚུལ་མི་མཐུན་པ། adj. immodest 
ཚུལ་མིན། adj. abnormality, 
amiss, discourtesy, errant, 
immorality, improper, 
impropriety, nonconformity, 
rude, irrational, unethical 
ཚུལ་མིན་བཀོལ་སོད། noun misuse  
ཚུལ་མིན་གྱི་སོད་པ། noun sleaze 
ཚུལ་མིན་གྱིས་ཐོབ་པ། adj. ill-
gotten 
ཚུལ་མིན་གྱིས་འབག་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) poach 
ཚུལ་མིན་རྒྱང་བསྒྲགས་འབད་མི། noun 

pirate 
ཚུལ་མིན་དངུལ། noun launder  
ཚུལ་མིན་ཏི་རུ། noun lucre  
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ཚུལ་མིན་བདག་བཟུང༌། noun 

encroachment 
ཚུལ་མིན་བདག་བཟུང་འབད་བ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) encroach 
ཚུལ་མིན་འདྲ་བཤུས། noun piracy 
ཚུལ་མིན་འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་མི། noun 

pirate 
ཚུལ་མིན་སོད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) abuse, embezzle, 
misbehave, misuse 
ཚུལ་མིན་སོད་མི། noun abuser 
ཚུལ་མིན་བ་སོད། noun 

malpractice, unethical 
ཚུལ་མིན་འབད་གཞག noun 

indecency 
ཚུལ་མིན་མིང་འཐོབ་པ། verb (fut., 

prs.) pst. ཐོབ། brand 
ཚུལ་མིན་སན་བཙངོ་མི། noun 

pusher 
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང༌། noun 

misconduct, mismanagement 
ཚུལ་མིན་གཟུགས། noun 

malformation 
ཚུལ་མིན་གཟུགས་ཆགས། noun 

malformed 
ཚུལ་མིན་གཡོ་སོད། noun 

misappropriation 

ཚུལ་མིན་གཡོ་སོད་འབད་བ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) 

misappropriate 
ཚུལ་མིན་རང་བཞིན། noun 

amorality 
ཚུལ་མིན་ལཱ། noun caper 
ཚུལ་མིན་ལུས་འབྲེལ་འབད་མི། noun 

sex offender 
ཚུལ་ཙམ། adv. token, 
perfunctory 
ཚུལ་ཙམ་ཅིག adv. modest, scant 
ཚུལ་འཛིན། noun assumption 
ཚུལ་བཞིན། adv. due, right way, 
the accepted way 
ཚུལ་བཞིན་མིན་པ། adj. irregularity 
ཚུལ་ལུགས། noun law  
ཚེ། noun  སྐུ་ཚེ། strength, 
life, while, life span  
ཚེ་སྐྱབས། noun life-saving  
ཚེ་སྐྱོབ། noun lifesaver  
ཚེ་སྐྱོར། noun life support  
ཚེ་སྐྱོར་འཕྲུལ་ཆས། noun life-
support machine  
ཚེ་ཁྲིམས། noun life 
imprisonment  
ཚེ་གང༌། noun lifelong, lifetime, 
mortal 
ཚེ་གང་གི་ལཱ། noun life’s work  
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ཚེ་གངམ། adj. perpetual 
ཚེ་སྒྲུབ། noun long life ritual  
ཚེ་སྔ་མ། noun  ཚེ་ཕྱི་མ། past 
life 
ཚེ་སྔོན། noun past life 
ཚེ་སྔོན་མ། noun past life 
ཚེ་ཅན། adj. heavy-duty, hard-
wearing, durable  
ཚེ་ཆོག noun long life ritual 
ཚེ་ཉེན། noun life-threatening  
ཚེ་སྟོད། noun the first half of life 
ཚེ་ཐར། noun save life 
ཚེ་ཐར་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། spare 
ཚེ་ཐུང་། noun  ཚེ་རིང༌།  
སྐུ་ཚེ་ཐུང་། short life 
ཚེ་ཐུང་ཀུ། adj. ephemeral 
ཚེ་ཐུང་སྦྱངམ། noun mayfly 
ཚེ་ཐུབ་པ། verb (fut., prs., pst.) 

endure 
ཚེ་ཐོག་གཅིག noun lifetime 
ཚེ་དང་བསོད་ནམས། noun life and 
fortune 
ཚེ་འདས། noun dead, deceased, 
the departed, late, passing  
ཚེ་འདས་ལག་ཁྱེར། noun 

death certificate 
ཚེ་གནོད། noun life-threatening  

ཚེ་དཔག་མེད། noun Amitayus 
ཚེ་ཕྱི་མ། noun  ཚེ་སྔ་མ། 
hereafter  
ཚེ་ཕྱི་མ་་ཉེས་ཁྲིམས། noun 

perdition 
ཚེ་དབང་། noun life 
empowerment  
ཚེ་སད། noun the latter half of 
life 
ཚེ་བཙོན། noun life 
imprisonment, life sentence 
ཚེ་བཙོན་པ། noun lifer  
ཚེ་ཚད། noun life expectancy, 
lifespan  
ཚེ་རོགས་པ། verb (fut., prs., pst.) 

 སྐུ་ཚེ་རོགས་པ། demise, 
expire, die 
ཚེ་གཟུངས། noun sacred mantra 
for longevity 
ཚེ་ཡོདཔ། adj. hard-wearing, 
durable, lasting long  
ཚེ་གཡོག noun career 
ཚེ་རབས་ལས་རྩིས། noun 

horoscope 
ཚེ་རིང༌། noun  ཚེ་ཐུང་། 
longevity  
ཚེ་རིང་བ། adj.  སྐུ་ཚེ་རིང་བ། 
long-lived  
ཚེ་རིངམ།ོ adj. long-life  
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ཚེ་ལམ། noun lifeline  
ཚེ་ལས་འདས་མི། noun dead 
ཚེ་ལོ་བཅུ་པ། noun midget, 
Lilliput  
ཚེ་སྲ། adj. last long, be durable 
ཚེ་སྲ་ཀྲག adj. hard-wearing  
ཚེ་སྲ་དྲགས། adj. long-lasting  
ཚེ་སྲ་བ། adj. imperishable, 
lasting 
ཚེ་སྲུང༌། noun life-saving, 
lifesaver  
ཚེ་སྲུང་སན་ཆུ། noun Oral 
Rehydration Solution (ORS) 
ཚེ་སྲོག noun life  
ཚེ་སྲོག་ཉེན་བཅོལ། noun life 
insurance, assurance  
ཚེ་བསྲིང་བ། verb (fut.) prs. སྲིང་། 
pst. བསྲིངས། imp. སྲིངས། 
prolong life 
ཚེག noun dot 
ཚེག་སྒྲ། noun tick 
ཚེག་ཤད། noun stop 
ཚེམ། noun  ཕྱག་ཚེམ། 
sewing, stitch 
ཚེམ་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) sew 
ཚེམ་རྐྱབ་མི། noun tailor 
ཚེམ་ཁང་། noun tailor shop 

ཚེམ་ཁབ། noun sewing needle 
ཚེམ་མཁསམ། noun 

needlewoman  
ཚེམ་ཆས། noun haberdashery 
ཚེམ་ཆས་ཚོང་པ། noun 

haberdasher 
ཚེམ་དྲུབ། noun needlework, 
embroidery, tapestry, 
embroider 
ཚེམ་པ། noun tailor 
ཚེམ་དཔོན། noun master tailor 
ཚེམ་དཔོནམ།ོ noun needlewoman  
ཚེམ་མ། noun seamstress 
ཚེམ་བཟོ། noun tailoring 
ཚེམ་ལཱ། noun needlework, 
sewing  
ཚེམས། noun  tooth 
ཚེམས་ཤིང༌། noun  

toothpick 
ཚེར་སྔོན་མེ་ཏོག noun blue poppy 
ཚེར་མ། noun thorn 
ཚེར་མ་ཅན། adj. thorny 
ཚེར་མ་ཚལ་ལུ། noun gooseberry, 
raspberry, berry 
ཚེར་མ་ཚལ་ལུ་གནགཔ།ོ noun 

blackberry 
ཚེར་མ་ཚལ་ལུ་་ཤིང༌། noun 

bramble 
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ཚེར་ལྷམ། noun jungle boots 
ཚེས། noun date 
ཚེས་གྲངས། noun date 
ཚེས་གྲངས་བཀོད་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) date, schedule 
ཚེས་གྲངས་མ་བཀོད་པ། adj. 

undated 
ཚེས་བཅུ། noun 1 the tenth day 
of a month (དུས་བཟང་།) 2  a 
ritual performed on the tenth 
day of a month (མཆོད་པ།) 
ཚོ། verb (fut., prs. ,pst.) 
cooked, boiled, fried, grilled, 
baked, steamed noun county, 
community 
ཚོ་ཁག noun county 
ཚོ་ཏོ། noun fat 
ཚོ་ཏོ་དབུར་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) lard  
ཚོ་ཐལ་ཐལ་བཙོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) overdo 
ཚོ་ཐལ་ཐལཝ། adj. overcooked 
ཚོ་ཐལ་བ། verb (fut., prs., pst.) 

overdo 
ཚོགས། noun 1 dinner, supper 
(ཕྱི་རུ་་་ོ།) 2  food offering 
(རས་མཆོད།) 

ཚོགས་དཀྲུག་པ། verb (fut., prs.) 

pst. དཀྲུགས། imp. དཀྲུགས། 
disturb harmony, break unity 
ཚོགས་ཁང༌། noun  ཞལ་འཛོམས་
ཁང་། council chamber, 
assembly hall, House 
ཚོགས་ཁང་གི་འཐུས་མི། noun 

parliamentarian 
ཚོགས་ཁང་གོང་མ། noun upper 
house 
ཚོགས་ཁང་འོག་མ། noun lower 
house 
ཚོགས་འཁོར། noun offering rite, 
feast offering 
ཚོགས་འཁྲབ། noun dinner dance 
ཚོགས་གུར། noun pavilion 
ཚོགས་གྲངས། noun quorum 
ཚོགས་གླུ། noun feast song 
ཚོགས་རྒྱན། noun ballot, vote 
ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི། noun voter 
ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱུར་བ། verb (fut., 

pst.) prs. སྐྱུར། imp. སྐྱུར། vote 
ཚོགས་རྒྱན་གྱངས་ཁ་རྐྱབ་མི། noun 

teller 
ཚོགས་རྒྱན་གྲངས་འབརོ། noun vote 
ཚོགས་རྒྱན་འགོ་དཔོན། noun 

returning officer 
ཚོགས་རྒྱན་སྒྲོམ། noun ballot box, 
voting booth 
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ཚོགས་རྒྱན་ཆ་ཚོད། noun exit poll 
ཚོགས་རྒྱན་ཉིནམ། noun polling 
day  
ཚོགས་རྒྱན་སྡེ་ཚོགས། noun 

electorate 
ཚོགས་རྒྱན་གནང་བ། noun 

franchise 
ཚོགས་རྒྱན་པ། noun elector 
ཚོགས་རྒྱན་དབང་ཆ། noun suffrage 
ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་སྒྲོམ། noun 

polling booth 
ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་དུས། noun vote 
ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་གནས། noun 

polling station 
ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) ballot, vote 
ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་དབང༌། noun 

vote 
ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་འབོར། noun 

turnout 
ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་མི། noun 

elector, voter 
ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་ས། noun 

polling booth, polling station, 
voting booth 
ཚོགས་ཆང་། noun wine-offering 
ཚོགས་ཆུང༌། noun committee 
ཚོགས་གཏམ། noun speech 
addressed to a gathering  

ཚོགས་སྟོན། noun banquet, 
dinner, dinner party, feast 
ཚོགས་ཐུན། noun session 
ཚོགས་ཐེངས། noun session 
ཚོགས་དུས། noun session 
ཚོགས་གདན། noun sitting carpet 
ཚོགས་འདུ། noun  ཚོགས་
འཛོམས། assembly 
ཚོགས་འདུ་་འཐུས་མི། noun 

Member of Parliament (MP) 
ཚོགས་སྡེ། noun union, council 
ཚོགས་སྡེ་་ཚོགས་ཁང༌། noun 

council chamber 
ཚོགས་བརྡ། noun  བཀའ་བཀྱོན། 
notice, scolding, rebuke, 
reproach, reproof, row  
ཚོགས་བརྡ་གཏང་བ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. བཏང་། scold, 
rebuke, reproach, reprove 
ཚོགས་པ། noun association, 
galaxy, society, party, union 
ཚོགས་པ་སྣ་མང༌། adj. multiparty 
ཚོགས་པ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) gang, organize 
ཚོགས་པ་་མ་དངུལ། noun party 
fund 
ཚོགས་པ་་ཚོགས་རྒྱན། noun vote 
ཚོགས་དཔོན། noun the Speaker 
ཚོགས་ཕྲན། noun club 
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ཚོགས་མི། noun member 
ཚོགས་མིང༌། noun collective noun 
ཚོགས་དམངས། noun floor, house 
ཚོགས་དམངས་ཡོངས་རྒྱལ། noun 

overall majority 
ཚོགས་གཙོ། noun president, 
president of board 
ཚོགས་གཙོའི་གོ་ས། noun 

presidency 
ཚོགས་ཚིག noun phrase 
ཚོགས་ཚོགསཔ། adj. huddle  
ཚོགས་འཛོམས། noun  ཚོགས་
འདུ། assembly, council, 
meeting, session 
ཚོགས་རས། noun offering items 
ཚོགས་གཞས། noun dinner dance 
ཚོགས་ར། noun plaza 
ཚོགས་ལམ། noun path of 
accumulation 
ཚོགས་བཤད། noun oration, 
lecture 
ཚོགས་བཤད་འབད་མི། noun orator 
ཚོགས་བཤོལ། noun prorogation  
ཚོགས་ས། noun venue 
ཚོགས་བསག noun accumulation 
of virtue and merits 
ཚོགས་བསག་པ། verb (fut., imp.) 

prs. གསག pst. བསགས། merit 

ཚོགས་ལྷམ། noun traditional 
boots  
ཚོང༌། noun sale, franchise, 
business, trade 
ཚོང་རྐུན། noun shoplifter 
ཚོང་སྐལ། noun market share 
ཚོང་ཁ་མཐོ་བ། adj. buoyant 
ཚོང་ཁང༌། noun shop, saleroom, 
outlet, gallery, store 
ཚོང་ཁང་གྲལ་རིམ། noun parade 
ཚོང་ཁང་ཆུང་ཀུ། noun lock-up, 
corner shop, kiosk  
ཚོང་ཁང་ཨརཝ་རྐུ་མི། noun 

shoplifter 
ཚོང་ཁྲལ། noun sales tax 
ཚོང་ཁྲོམ། noun market 
ཚོང་གི་འགྱུར་ཤུགས། noun market 
forces 
ཚོང་གི་གནས་སྐབས་ཅན། adj. 

enterprising 
ཚོང་གི་འཕོ་འགྱུར། noun market 
forces 
ཚོང་གི་འབོར་རྟགས། noun sales 
slip 
ཚོང་གི་ལག་ཁྱེར། noun trade 
licence 
ཚོང་གི་གསང་བ། noun trade secret 
ཚོང་གྲུ། noun merchant navy, 
merchant ship, trading vessel 
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ཚོང་གྲུ་་ལཱཔ། noun merchant 
navy 
ཚོང་གླུ། noun jingle  
ཚོང་མགྲོན། noun  ལས་མགྲོན། 
customer, custom 
ཚོང་སྒྱུར། noun sell-off, sale, 
franchise, commercialization 
ཚོང་སྒྱུར་ཁང༌། noun saleroom, 
exchange 
ཚོང་སྒྱུར་ངོ་ཚབ། noun sales 
representative 
ཚོང་སྒྱུར་འཐབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) float 
ཚོང་སྒྱུར་ཡིག་ཅུང༌། noun sales slip 
ཚོང་བསྒྲགས། noun advert, 
advertisement, commercial, 
hype, promotional 
ཚོང་བསྒྲགས་པང་ལེབ། noun 

hoarding 
ཚོང་བསྒྲགས་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) advertise, 
hype, market 
ཚོང་བསྒྲགས་སྦྱར་པང༌། noun 

sandwich board 
ཚོང་ཆང་། noun wine served at 
the conclusion of a business 
transaction 
ཚོང་ཆས། noun merchandise, 
goods for sale 

ཚོང་ཉོ་མི། noun customer, 
shopper 
ཚོང་གཏམ། noun sales talk 
ཚོང་རྟགས། noun trademark 
ཚོང་སྟེགས། noun stand 
ཚོང་སྟནོ། noun trade show, trade 
fair, exposition 
ཚོང་ཐམ། noun franchise 
ཚོང་དུས། noun market 
ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ། noun trade and 
industry 
ཚོང་འདུས། noun market 
ཚོང་སྡེ། noun shopping mall 
ཚོང་སྡེ་་འགན་འཛིན། noun vice-
president 
ཚོང་སྡེ་་ལྟེ་བ། noun shopping 
centre 
ཚོང་སྡེ་་མིང༌། noun trade name 
ཚོང་སྡེར་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) incorporated 
ཚོང་པ། noun businessman, 
businesswoman, dealer, estate 
agent, merchant, monger, 
salesman, salesperson, seller, 
shopkeeper, storekeeper, 
trader, tradesman  
ཚོང་པ་སྐད་གྲགས་ཅན། noun 

tycoon 
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ཚོང་དཔོན། noun entrepreneur, 
merchant 
ཚོང་སོད། noun custom 
ཚོང་ཕྲུག noun shop assistant, 
assistant shopkeeper 
ཚོང་བང་། noun hoarding  
ཚོང་འབྲེལ། noun business, 
commerce, intercom, trade, 
transaction 
ཚོང་འབྲེལ་བཀག་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) black 
ཚོང་འབྲེལ་རྐྱང་འཛིན། noun 

monopoly 
ཚོང་འབྲེལ་དངུལ་ཁང༌། noun 

merchant bank 
ཚོང་འབྲེལ་ལྟེ་བ། noun plaza 
ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) trade 
ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་མི། noun 

businessman, businesswoman, 
dealer, monger, trader  
ཚོང་འབྲེལ་ཚན་གྲངས། noun 

commercial units 
ཚོང་འབྲེལ་ཚོགས་སྡེ། noun 

chamber of commerce 
ཚོང་འབྲེལ་ཞིབ་འཚོལ། noun 

market research 

ཚོང་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ། noun 

business correspondence, 
commercial correspondence  
ཚོང་འབྲེལ་ལཱ། noun 

entrepreneurship 
ཚོང་འབྲེལ་ལས་ཁུངས། noun 

commerce department 
ཚོང་འབྲེལ་ཤོག་བང༌། noun yellow 
pages 
ཚོང་མིང༌། noun trade name 
ཚོང་བཙངོ་བུན་འཇལ། noun 

liquidation 
ཚོང་བཙངོ་བུན་འཇལ་པ། noun 

liquidator  
ཚོང་བཙངོ་མི། noun salesperson 
ཚོང་་ལ། noun salesmanship 
ཚོང་རྩིས། noun business 
accounts 
ཚོང་ཟོག noun commodity, 
goods for sale, merchandise  
ཚོང་ཟོག་ཐོ་ཡིག noun invoice 
ཚོང་ཡིག noun business 
document 
ཚོང་གཡོགཔ། noun salesman, 
shop assistant, salesperson 
ཚོང་རིག noun commerce 
ཚོང་རིག་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ། noun 

Bachelor of Commerce 
(B.Com) 
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ཚོང་རིན་སོད་ས། noun till 
ཚོང་རོགས། noun partner, 
sleeping partner, sales clerk, 
business partner 
ཚོང་རོགསཔ། noun shop assistant 
ཚོང་ལཱ། noun business, 
enterprise, entrepreneurship, 
game, trade, venture, non-
union 
ཚོང་ལཱ་ལྕོགས་གྲུབ་ཅན། adj. 

enterprising 
ཚོང་ལཱ་མཐར་ཕྱིན། noun tycoon 
ཚོང་ལཱ་འཐབ་མི། noun operator 
ཚོང་ལཱ་ཕུལ་ཕྱིན། noun tycoon 
ཚོང་ལམ། noun market, trade 
route 
ཚོང་ལམ་སྤོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) shift 
ཚོང་ལམ་འོས་འགབ། noun niche  
ཚོང་ལཱ་་གནས་སྐབས། noun 

enterprise 
ཚོང་ལས། noun firm, enterprise, 
commerce, business, industry, 
commercial 
ཚོང་ལས་ཁང༌། noun emporium 
ཚོང་ལས་གྲོས་བསྡུར། noun trade 
talk, trade discussion 
ཚོང་ལས་པ། noun operator 
ཚོང་ལས་ཚོགས་པ། noun syndicate 

ཚོང་ཤག noun business house, 
sales room 
ཚོང་བཤད། noun sales talk 
ཚོང་བཤལ། noun hawking 
ཚོང་བཤལ་རྐྱབ་མི། noun 

tradesman 
ཚོད་ཁུ། noun gravy, soup 
ཚོད་གྱི། noun kitchen knife 
ཚོད་ཉུང༌། adj. underestimate 
ཚོད་་། noun experiment, test, 
mockery 
ཚོད་་་མི། noun mocker 
ཚོད་་་་བགའ་སྐད། noun jeer  
ཚོད་བརྟག noun experiment, 
experimentation, trial 
ཚོད་བརྟག་དུས་ཡུན། noun 

probation 
ཚོད་བརྟག་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) experiment 
ཚོད་བརྟག་མ་འབདཝ། adj. untested 
ཚོད་བ་་བ། verb (fut., pst., imp.) 

prs. ་། mock, rag, ridicule, 
tease, test, probe  
ཚོད་དཔག noun presumption 
ཚོད་དཔག་བ་་བ། verb (fut., pst., 

imp.) prs. ་། judge  
ཚོད་དཔག་པ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. དཔགས། calculate, 
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conjecture, divine, gauge, 
guess, speculate, suppose 
ཚོད་མ་ཤེསཔ། adj. intemperate 
ཚོད་མེད་ཟ་སོད། noun binge 
ཚོད་རྩིས། noun approximation, 
calculation, estimation, rough 
ཚོད་རྩིས་གོང་ཚད། noun estimated 
price 
ཚོད་རྩིས་བཏོན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) approximate 
ཚོད་རྩིས་དྲགས་པ། adj. 

overestimate 
ཚོད་རྩིས་དཔག་པ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. དཔགས། calculate 
ཚོད་རྩིས་ཙམ། adv. roughly 
ཚོད་རྩིས་འཛོལ་བ། adj. misjudge 
ཚོད་རྩིས་ལོག་པ། adj. 

misjudgement 
ཚོད་ཞིང་། noun vegetable garden 
ཚོད་ཟས་བླུག་པ། verb (fut., prs.) 

pst. བླུགས། imp. བླུགས། baste 
ཚོད་གཟར། noun ladle 
ཚོད་གཟུང་བ། verb (fut., prs.) pst. 

བཟུང་། imp. ཟུངས། contain, 
control 
ཚོད་བསྲེ། noun vegetable 
ཚོད་བསྲེ་ཁྲོམ། noun vegetable 
market 

ཚོད་བསྲེ་ལྟེབ་ལེབ། noun veggie 
burger 
ཚོད་བསྲེ་ལྡུམ་ར། noun kitchen 
garden 
ཚོད་བསྲེ་ཚོང་ཁང༌། noun 

greengrocer 
ཚོད་ལྷག noun scrap, leftover 
ཚོདམ། noun  གསོལ་སྒྱེས། 
curry 
ཚོན། noun colour, paint, 
distemper 
ཚོན་ཁྲ། noun colour, marking 
ཚོན་ཁྲ་ཅན། adj. coloured, 
flamboyant, iridescent 
ཚོན་ཁྲ་མེདཔ། adj. colourless 
ཚོན་གར་དྲགས་འགྱོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) deepen 
ཚོན་གྱི་སྒྲོན་རིམ། noun coat 
ཚོན་གྲངས་རྩེདམ།ོ noun flush 
ཚོན་སྒྲོམ། noun paint box 
ཚོན་ཆུ། noun stain 
ཚོན་ཉུང་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། tint 
ཚོན་ཉུང་དབུར་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) tint 
ཚོན་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། paint, colour 
ཚོན་གཏང་མི། noun painter 
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ཚོན་བཏང་བཏངམ། adj. painted 
ཚོན་རྟགས། noun colour code 
ཚོན་གདན། noun undercoat, 
primer 
ཚོན་གདན ་གཏང་བ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. བཏང་། prime 
ཚོན་མདངས། noun pigmentation, 
pigment, tint 
ཚོན་མདངས་མངོན་གསལ། noun 

contrast 
ཚོན་མདོག noun colour 
ཚོན་པར། noun painting 
ཚོན་སོྦྱར་རིག་པ། noun chromatics 
ཚོན་མ་བཏང་བ། adj. uncoloured, 
unvarnished 
ཚོན་སྨྱུག noun crayon 
ཚོན་རྩི་ཅན། adj. pigmented 
ཚོན་རས། noun highlighter, 
colourant  
ཚོན་རིགས། noun types of colour 
ཚོན་རིགས་གཅིག་པ། noun flush 
ཚོན་རིས། noun painting 
ཚོན་ལཱ། noun painting works 
ཚོན་ལོང༌། noun colour-blind 
ཚོན་ཤོག noun crepe paper 
ཚོབ་ཚོབ། adj. clump, crisp 
ཚོམ་བུ། noun galaxy, huddle 
ཚོམས་ཆེན། noun hall 

ཚོར། verb (fut., prs., pst.)  

མོང་། detect, discern, feel, find, 
gather, hit, notice, scent, sense, 
sound, undergo, awake, come 
ཚོར་ཅན། adj. sensitivity 
ཚོར་ཆས། noun sensor 
ཚོར་འཇོམས་སན། noun 

barbiturate 
ཚོར་ཉམས། noun mood, vibes, 
hypnosis  
ཚོར་ཉམས་འགྱུར་ལྡོག་ཅན། adj. 

moody 
ཚོར་ཉམས་གསོ་བཅོས། noun 

hypnotherapy  
ཚོར་རྟོག་མང་དྲགས། adj. soppy 
ཚོར་སྟོན། noun demonstration 
ཚོར་དྲག་ཅན། adj. passionate 
ཚོར་ལྡན། adj. sentient 
ཚོར་རྣམ། noun expression 
ཚོར་སྣང། noun conscious, 
effect, impression, sentiment, 
feeling, impression, sensation, 
etch 
ཚོར་སྣང་ཆེ་བ། adj. exquisite 
ཚོར་སྣང་བརྗོད་པ། verb (fut., pst.) 

prs. རྗོད། imp. རྗོད། voice 
ཚོར་སྣང་དྲག་པོ། noun 

incandescent 



ཚ 

ཚོར་སྣང་ཕྱིར་སྟོན། 775 ཚོར་ཤུགས་སབ་པ། 

 775  

ཚོར་སྣང་ཕྱིར་སྟོན། noun 

externalization  
ཚོར ་སྣང་མེད་པ། adj. insensitive, 
unsentimental, stolid 
ཚོར་འཕྲུལ། noun detector, sensor 
ཚོར་བ། noun feeling, sense (ཤེས་
པ།) verb (fut., prs., pst., imp.) 
1 awake (སད་པ།) 2  feel (མོང་བ།) 
ཚོར་བ་བསྐྱེད་པ། verb (fut., pst.) 

prs. སྐྱེད། imp. སྐྱེད། invoke, 
lurch 
ཚོར་བ་ཅན། adj. sentient being, 
sentient 
ཚོར་བ་སྟོན་པ། adj. demonstrative 
ཚོར་བ་དྲག་པོ། adj. fervour, 
hysteria, spasm, tug 
ཚོར་བ་དྲག་པོ་བསྐྱེད་པ། verb (fut., 

pst.) prs. སྐྱེད། imp. སྐྱེད། 
consume 
ཚོར་བ་རྣོན་པོ། adj. sensitive 
ཚོར་བ་ཕྱིར་མ་བཏོན་པ། adj. 

undemonstrative 
ཚོར་བ་སོམ། noun hysterics  
ཚོར་བ་མ་སྟོན་པ། adj. 

expressionless 
ཚོར་བ་མེད་པ། adj. impersonal, 
insensible, insensitive, numb, 
unemotional, dead, senseless, 
passionless 

ཚོར་བ་མེདཔ་འགྱོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) numb  
ཚོར་བ་མེདཔ་བཟོ་བ། adj. numbing  
ཚོར་བ་་འདུ་ཤེས་མེད་པ། adj. 

impermissible 
ཚོར་བ་་ནུས་པ། noun sensibility 
ཚོར་བ་་དབང་པོ། noun sensor 
ཚོར་བ་་ཡན་ལག noun tentacle  
ཚོར་མེད། adj. insensible 
ཚོར་མེད་མིག་་། noun blind spot 
ཚོར་མེད་སན། noun anaesthetic 
ཚོར་མེད་སན་གཏང་བ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. བཏང་། 
anaesthetise 
ཚོར་ཚུགས་པ། adj. discerning 
ཚོར་གཡེང། noun trance 
ཚོར་ཝ། noun feeler 
ཚོར་ཤུགས། noun thrill, tide, 
verve, emotion, passion 
ཚོར་ཤུགས་ཅན། adj. sensitive 
ཚོར་ཤུགས་བཏནོ་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) explode 
ཚོར་ཤུགས་དྲག་པོ། noun sharp, 
vortex 
ཚོར་ཤུགས་སོམ་འབྱུང་བ། verb (fut., 

prs.) pst. བྱུང་། tingle 
ཚོར་ཤུགས་སབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) vent 
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ཚོརཝ་ལཱ་ཁག adj. equivocal 
ཚོས། noun dye 
ཚོས་ཀྱི་གཞི་མ། noun primary 
colour 
ཚོས་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) colour 
ཚོས་རྐྱབ་མི། noun dyer 
ཚོས་ཁ་བསྒྱུར་བ། verb (fut., pst.) 

prs. སྒྱུར། imp. སྒྱུར། change 
ཚོས་ཁ་མདངས་ཏོག་ཏོ། adj. bright 
colour 
ཚོས་ཁ་མ་ལོག་མི། noun colour 
fast 
ཚོས་མཁནམ། noun dyer 
ཚོས་འགྱུར་རྡོ། noun opal  
ཚོས་འགྱུར་བ། verb (fut., prs.) pst. 

གྱུར། discolour 
ཚོས་དར། noun bunting 
ཚོས་གདན། noun bleach, 
turpentine 
ཚོས་གདན་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) bleach 
ཚོས་མདངས་གནག་ཁམས། noun 

shade 
ཚོས་མདོག་འགྱུར་བ། verb (fut., 

prs.) pst. གྱུར། opalescent  
ཚོས་དབྱེ། noun diffract 
ཚོས་མེད། adj. plain, uncoloured 

ཚོས་རས། noun dye 
ཚོས་གཞི། noun  བཀྱག 
མདངས། མདོག colour 
ཚོས་གཞི་རྒྱ་སྨུག noun plum 
ཚོས་གཞི་བརྟན་ཏོག་ཏ།ོ adj. colour 
fast 
ཚོས་གཞི་སྣ་ཚོགས་ཅན། adj. 

multicolour 
ཚོས་གཞི་མ་འགྱུར་མི། adj. colour 
fast 
ཚོས་གཞི་མེད་པ། adj. uncoloured 
ཚོས་གཞི་དམར་སྨུག noun 

mahogany, maroon, mulberry 
ཚོས་གཞི་དམརཔོ། noun red 
ཚོས་གཞི་སྨུག་ནག noun nut-
brown  
ཚོས་གཞི་ཡོད་མི། noun coloured 
ཚོས་གཞི་ཤ་ཁ། noun pink 
ཚོས་གཞི་སེར་སྨུག noun mustard 
ཚོས་ཡལ། noun discolour, 
wither, fade 
ཚོས་ཡལ་བ། verb (fut., prs., pst.) 

fade 
ཚོས་ལོག་པ། verb (fut., prs., pst.) 

discolour 
ཚྭ། noun  ལྗགས་ཚྭ། salt 
ཚྭ་ཁ། noun salt taste  
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ཚྭ་ཁུ། noun briny, saline, salty, 
brine 
ཚྭ་ཁུ་ཅན། adj. saline, salty 
ཚྭ་ཁུ་ཡོད་པ། adj. salty 
ཚྭ་ཁུག noun salt cellar 
ཚྭ་ཆུ། noun brine 
ཚྭ་བཏབ་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) salt 
ཚྭ་དུང༌། noun salt cellar 
ཚྭ་སྣོད། noun salt cellar 
ཚྭ་བྲོ་ཅན། adj. saline, savoury, 
briny 
ཚྭ་བླུག་པ། verb (fut., prs.) pst. 

བླུགས། imp. བླུགས། salt 
ཚྭ་བླུགས་བཞེས་སྒོ། noun savoury 
ཚྭ་མེད་ཆུ། noun fresh 
ཚྭ་ཟས། noun sodium 
ཚྭ་ཡོད་བཞེས་སྒོ། noun savoury 
ཚྭ་ཧོད། noun salt cellar 
མཚང་། noun fault 
མཚན། noun  

good name, name  
མཚན་གུང༌། noun midnight 
མཚན་འཆང་འགོ་འཛིན། noun 

figurehead 
མཚན་བརྗོད་པ། verb (fut., pst.) 

prs. རྗོད། imp. རྗོད།  
invoke 

མཚན་ཉིད། noun characteristics 
མཚན་ཉིད་མཁས་པ། noun 

philosopher 
མཚན་ཉིད་པ། noun argumentative 
མཚན་ཉིད་རིག་པ། noun logics 
མཚན་གཉིས་མ་ནིང༌། noun 

bisexual 
མཚན་རྟགས། noun genitals, 
mark, marking, sex, symbol, 
sign, signature 
མཚན་རྟགས་བཀོད་མི་་འཐུས་མི། 
noun co-signatory 
མཚན་རྟགས་བཀོད་རོགས། noun co-
signatory 
མཚན་རྟགས་མ་བཀལ་བ། adj. 

unmarked 
མཚན་་ས། noun omen  
མཚན་་ས་ངན་པ། adj. sinister 
མཚན་ཐོ། noun  name-
list 
མཚན་དུས། noun night-time 
མཚན་དོང༌། noun urethra 
མཚན་ལྡན། adj. genuine, 
qualified 
མཚན་གནས། noun epithet, grace, 
title 
མཚན་བང་། noun name 
མཚན་དབང༌། noun gonad 
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མཚན་མ། noun genitals 
མཚན་མ་ངན་པ། adj. ominous  
མཚན་མ་གཅིག་དགའ། noun gay  
མཚན་མ་བརྗེ་སོར། noun sex 
change 
མཚན་མ་ནང་འབྲེལ། noun 

homosexual  
མཚན་མ་མེད་པ། adj. asexual 
མཚན་མ་སོ་སོ་ལུ་ཆགས་མི། noun 

heterosexual  
མཚན་མ་་ཕྲ་རས། noun sex 
chromosome 
མཚན་མེད། adj. sexless 
མཚན་མེད་མ་ནིང༌། noun neuter  
མཚན་མོ། noun  ཉིན་མ། night  
མཚན་མོ་རྒྱུ་བ། adj. nocturnal  
མཚན་མོའི་སོ་ཁང༌། noun nightclub  
མཚན་མོའི་སྲུང་རྒྱབ་པ། noun night-
watchman  
མཚན་རྨ། noun genital herpes 
མཚན་སད། noun slander 
མཚན་མཚུངས་ལུས་འབྲེལ། noun 

homosexual  
མཚན་འཛིན། noun  name 
list 
མཚན་བཟང་པ།ོ noun  

good sign 
མཚན་ཤུབས། noun condom 

མཚན་གསོལ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.)  designate 
མཚམས། noun 1 interval, break 
(བརམ།) 2  border, boundary, 
barrier, demarcation, divider, 
division (ས་་བར་བཅད།) 
མཚམས་བཀག noun suspend 
མཚམས་ཁང༌། noun hermitage, 
sanctum, meditation place, 
retreat  
མཚམས་གྲོལ། noun adjournment 
མཚམས་སྒོ། noun post 
མཚམས་གཅད་པ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཅད། 1 be in retreat, 
meditate (སྒྲུབ་པ་གནང་བ།) 
2  demarcate boundary (ས་
རྟགས་བཀལ་བ།) 3  discontinuity 
(བཤལོ་བཞག་པ།) 
མཚམས་འཇོག noun 

adjournment, cease, cessation, 
stop, suspension, break, bolt, 
quit, discontinue 
མཚམས་འཇོག་མེདཔ། adj. 

ceaseless 
མཚམས་རྟགས། noun tab, marker 
མཚམས་ཐིག noun touchline, line 
མཚམས་མཐུད། noun contiguity 
མཚམས་འདྲི་ཞུ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) greet 
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མཚམས་པ། noun hermit, 
meditation practitioner 
མཚམས་སྤྲིན། noun gloaming 
མཚམས་འབྲེལ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) abut 
མཚམས་མེད་དུས་ཡུན། noun 

stretch 
མཚམས་མེད་པ། adj. seamless 
མཚམས་མེད་ལས་ངན། noun 

patricide 
མཚམས་བཙུགས་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) separate 
མཚམས་རྩིག noun party wall 
མཚམས་ཚོད། noun limitation, 
limit  
མཚམས་ཚོད་མ་ཤེས་པ། adj. 

unbridled 
མཚམས་ཚོད་མེད་པ། adj. 

intemperate, madly 
མཚམས་ཚོད་གཟུང་བ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. བཟུང་། limiting  
མཚམས་ཚོད་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) limit  
མཚམས་འཛིན། noun   བཀག་
ཆ། བཀག་དམ། ཚད་འཛིན། 
regulation 
མཚམས་བཞག་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) discontinue 

མཚམས་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) bound, separate 
མཚམས་འོད། noun twilight 
མཚམས་གཡོག noun mediator 
attendant 
མཚམས་སྲུང་པ། noun linesman  
མཚར། adj. beautiful, 
handsome, fair 
མཚར་དངོས། noun curiosity 
མཚར་སྡུག noun attraction, 
splendour 
མཚར་སྡུག་ཅན། adj. attractive 
མཚལ། noun vermilion 
མཚལ་མདོག noun poppy 
མཚལ་རོྡ། noun red-coloured 
stone 
མཚུངས་སྒྲ། noun rhyme 
མཚུངས་སྒྲ་་སྙན་་ོམ། noun rhyme 
མཚུངས་སྒྲ་་མིང་ཚིག noun rhyme 
མཚུངས་ཆ། noun identity, 
likeness, similarity, symmetry 
མཚུངས་སྡེ། noun class 
མཚུངས་པ། adj. akin, alike, 
approximation, identical, like, 
likeness, look-alike, muchness, 
sameness 
མཚུངས་དཔེ། noun metaphor 
མཚུངས་སོད། noun mould 
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མཚུངས་འབྲེལ། noun correlative 
མཚུངས་མི་མཚུངས་བ་་བ། verb 

(fut., pst., imp.) prs. ་། 
comparable 
མཚུངས་ཚིག noun rhyme 
མཚུངས་གཟུགས། noun clone 
མཚུངས་གསལ། noun mirror 
མཚེ་སྐྱེས། noun biparous  
མཚེ་མ། noun twin 
མཚེ་མ་སྐྱེ་མི། noun biparous 
མཚེ་མ་མཉམ་འབར་མ། noun 

conjoined twins, Siamese 
twins 
མཚེ་ལུས། noun identical twin 
མཚེའུ། noun loch  
མཚེར་མདངས། noun glitter 
མཚེརཔ། noun spleen 
མཚོ། noun lake, loch, lough, sea  
མཚོ་སྐྱོད། noun navigation  
མཚོ་ཁ། noun seaside 
མཚོ་ཁ་དམའ་བ། adj. low tide  
མཚོ་ཁ་་ལམ་བརྡ། noun buoy 
མཚོ་ཁར་ལྡིང་བ། verb (fut., prs.) 

pst. ལྡིངས། imp. ལྡིངས། pitch 
མཚོ་ཁུག noun bay, gulf 
མཚོ་གླང་། noun water bull 
མཚོ་གླིང༌། noun island, 
archipelago 

མཚོ་གླིང་ཆུང་ཀུ། noun islet 
མཚོ་གླིང་སྡེ་ཚན། noun archipelago 
མཚོ་གླིང་པ། noun islander 
མཚོ་འགྲམ། noun coast, lakeside, 
seaboard, seashore, shopping 
mall, beach 
མཚོ་འགྲམ་གྲུ། noun submarine 
མཚོ་འགྲུལ། noun navigation, 
passage, voyage, sea travel  
མཚོ་འགྲུལ་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) navigate, 
voyage  
མཚོ་འགྲུལ་འབད་མི། noun voyager 
མཚོ་ངོགས། noun shopping mall 
མཚོ་ཆུ། noun salt water, sea 
water 
མཚོ་ཆུང༌། noun mere 
མཚོ་ཇག noun buccaneer, pirate 
མཚོ་ཉ། noun sea fish 
མཚོ་ཉ་ཆེན་མོ། noun cod 
མཚོ་ཉ་་ཕྱུ་གུ། noun sardine 
མཚོ་གཏིང༌། noun pelagic 
མཚོ་རྟ། noun sea horse 
མཚོ་མཐའ། noun beach, coast, 
seaboard, seaside, shore, 
shoreline, seashore 
མཚོ་མཐ་་ཁྲོམ། noun sea front 
མཚོ་མཐ་་བྱེ་ཐང༌། noun beach 
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མཚོ་མཐ་་ལམ། noun front 
མཚོ་མཐ་་ས། noun littoral  
མཚོ་མཐ་་ས་ཁོངས། noun 

seaboard, front 
མཚོ་མཐ་་སྲུང་རྒྱབ། noun 

coastguard 
མཚོ་མཐ་་བསིལ་རླུང༌། noun ozone 
མཚོ་མཐར་བཏནོ་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) beach 
མཚོ་དུག noun seasick 
མཚོ་མདོག noun sea-green 
མཚོ་ནད། noun seasick 
མཚོ་སྣ། noun cape 
མཚོ་སྣང། noun seascape 
མཚོ་པར། noun seascape 
མཚོ་ཕག noun hippopotamus  
མཚོ་ཕྲན། noun mere 
མཚོ་བ། noun manatee 
མཚོ་བ། noun seabird 
མཚོ་བག noun sea wall, reef 
མཚོ་བྲག noun sea wall, reef 
མཚོ་བར་ཆུ་ལམ། noun channel 
མཚོ་བར་ས་ཆ། noun spit 
མཚོ་མ་དྲོས་པ། noun Lake 
Manasarovar  
མཚོ་མ།ོ noun ocean  
མཚོ་དམག noun marine, navy 

མཚོ་དམག་འགོ་དཔོན། noun 

yeoman, commodore, admiral 
མཚོ་དམག་སོྟབས་ཤུགས། noun sea 
power 
མཚོ་དམག་འཐུས་མི། noun seaman 
མཚོ་དམག་སྤྱི་ཁྱབ། noun admiral 
མཚོ་དམག་དམག་དཔནོ། noun 

admiral 
མཚོ་སན་རྒྱལམ།ོ noun mermaid 
མཚོ་སན་མ།ོ noun nymph  
མཚོ་རྩིག noun sea wall, groyne 
མཚོ་རྩྭ། noun seaweed 
མཚོ་ཚད་དམའ་དུས། noun low tide  
མཚོ་ཟས། noun seafood 
མཚོ་ཟུར། noun shoreline 
མཚོ་འོག་གྲུ། noun submarine 
མཚོ་རགས། noun groyne, groin 
མཚོ་རིན་པོ་ཆེ། noun Manasarovar 
མཚོ་རིས། noun seascape 
མཚོ་རླབས་མཐོན་པོ། noun high 
tide  
མཚོ་རླབས་དྲག་པ།ོ noun tsunami, 
roller 
མཚོ་རླབས་ཕྱིར་ལོག noun ebb 
མཚོ་རླབས་བྲེས་པ། verb (fut., prs., 

pst.) swell 
མཚོ་རླབས་ཤུགས་ཅན། adj. tidal 
wave 
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མཚོ་རླུང༌། noun sea air, sea 
breeze, typhoon 
མཚོ་ལག noun creek, inlet 
མཚོ་ལམ། noun seaway 
མཚོ་ལམ་འཇལ་ཚད། noun nautical 
mile  
མཚོ་ལམ་མེད་པ། adj. landlocked  
མཚོ་སེང༌། noun sea lion, walrus 
མཚོ་སོྲག་ཚི་ལུ། noun blubber 
མཚོན་སྐྱབས། noun shield 
མཚོན་སྐྱོར། noun battlements 
མཚོན་བསྐལ། noun wartime 
མཚོན་འཁོར། noun tank 
མཚོན་གྱི་བསྐལ་པ། noun wartime 
མཚོན་ཆ། noun  གོ་མཚོན། 
arms, warhead, weapon 
མཚོན་ཆ་འཆང་བ། verb (fut., prs., 

pst.) wield 
མཚོན་ཆ་བསྡུ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) disarm 
མཚོན་ཆ་མ་འབག་པ། adj. unarmed 
མཚོན་ཆ་མར་ཕབ་རྐྱབ་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) disarm 
མཚོན་ཆ་ཚད་མེད་འཕང་བ། verb 

(fut., prs., imp.) pst. འཕངས། 
bombard 

མཚོན་ཆ་གཡུག་པ། verb (fut., prs.) 

pst. གཡུགས། imp. གཡུགས། 
brandish 
མཚོན་ཆ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པ། adj. 

unarmed 
མཚོན་ཆ་སག་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) wield 
མཚོན་རྟགས། noun colour, 
notation 
མཚོན་ཐུབ། noun bullet-proof 
མཚོན་ཐུབ་ཅན། adj. armoured 
མཚོན་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) augur, connote, convey, 
denote, imply, indicate 
མཚོན་དཔེ། noun instance, 
paradigm, representative 
མཚོན་འཕེན་རྩིག་སྐྱོར། noun 

battlements 
མཚོན་བྱེད། noun reflect 
མཚོན་མི། noun conveyor 
མཚོན་གཟུགས། noun 

personification 
མཚོན་ར། noun battlements 
མཚོན་ཤུབས། noun holster  
མཚོའི་མཐའམ། noun lakeside  
མཚོའི་མཐུད་ཡུར། noun strait 
མཚོའི་གདོང་ཕྱོགས། noun sea front 
མཚོའི་གནམ་གྲུ། noun seaplane 
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མཚོའི་རླབས་རྒྱུན། noun swell 
འཚབ་པ། verb (fut., prs.) pst. 

འཚབས། impatience, impatient, 
hurry, hustle 
འཚབ་འཚབ། adj. hasty, hurried, 
hurry, impatient, brisk, hustle 
འཚབ་འཚབ་སྦེ་འགྱོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) charge, hurtle 
འཚབ་འཚབ་སྦེ་སབ་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) jabber  
འཚབ་འཚབ་མེད་པ། adj. unhurried 
འཚབ་འཚབ་རི་རི། adj. impetuous 
འཚབ་འཚུབ། adj. frantic, fussy, 
impatient, jitters, slapdash, 
tense, rabid, restless, broken, 
deranged, uneasy, brusque, 
fidgety 
འཚབ་འཚུབ་གཏང་བ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. བཏང་། falter, 
fidgety 
འཚབ་འཚུབ་བཏང་སྤར་བ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) fidget 
འཚབ་འཚུབ་འབད་བཅུག་པ། verb 

unnerve 
འཚབ་འཚུབ་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst.) excite, neurotic 
འཚབ་འཚུབ་འབད་མི། noun 

neurotic  

འཚབ་འཚུབ་མེད་པ། noun phlegm, 
collected 
འཚབ་འཚུབ་ཚ་དྲགས། adj. jumpy  
འཚབ་ལཱ། noun dash 
འཚམ་ཚོད། noun moderation 
འཚམས། adj. reasonable, 
appropriate, suitable, proper, 
deserve 
འཚམས་ཅིག adj. certain 
འཚམས་ཏོག་ཏོ། adj. fair 
འཚམས་འདྲི། noun greeting 
འཚམས་པ། adj. apposite, 
appropriate, apt, modesty, fair, 
understand 
འཚམས་འཚམས་ཅིག adj. mean 
འཚར་བ། verb (fut., prs., pst.) 

birth  
འཚིག་ཇ། noun espresso 
འཚིག་དུམ། noun stub 
འཚིག་ནུས་ཅན། adj. searing 
འཚིག་པ། verb (fut., prs.) pst. 

འཚིགས། blow, burn, fuse, 
ignite, scorch, sear, singe 
འཚིག་ཚུགས་པ། adj. searing 
འཚིག་ས་བ། adj. flammable 
འཚིགཔ་འཇམ་པ། adj. flammable 
འཚིགས་རྨ། noun burn, frostbite 
འཚིགས་འཚིགསཔ། adj. charred 
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འཚིགས་རས། noun caustic 
འཚིགས་རོ། noun cinder, debris 
འཚིགས་རླངས། noun carbon 
monoxide 
འཚིགས་ཤུལ། noun scorch mark 
འཚུབ། noun storm, disturbance 
འཚུབ་འགྱུར། noun spiral, 
turbulence 
འཚུབ་ཅན། adj. serious 
འཚུབ་དྲགས། adj.  ཚབས་ཆེན། 
severe, hot 
འཚུབ་རོྡལ། noun emergency 
འཚུབ་ནད་བཏབ་པ། verb (fut., prs., 

pst.) attack 
འཚུབ་གཞས། noun reel 
འཚུབ་ལོང་བ། verb (fut., prs.) pst. 

ལོངས། rage 
འཚུབ་ཤུགས་ཕབ་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) temper 
འཚེ་བ། noun harm, hurt, 
violence 
འཚེ་བ་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) scourge 
འཚེ་བ་འབྱུང་ཉེན་ཅན། adj. 

injurious 
འཚེ་མེད། adj. non-violence, 
harmless 
འཚེར། verb (fut., prs., pst.) feel 
awe, fear 

འཚེར་ཁག་ཁ། adj. annoying, 
bothersome, irritant, terror, 
trying, vexatious 
འཚེར་ཁག་ཁ་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) annoy, hassle, 
nag, torment, pester, plague 
འཚེར་སྒྲ། noun noise  
འཚེར་སྒྲ་ཅན། adj. noisy  
འཚེར་བཅུག་པ། verb bother, 
discompose 
འཚེར་ནི་མེདཔ། adj. indefatigable 
འཚེར་སྣང༌། noun nerve, menace, 
apprehension, uneasiness, 
anxiety  
འཚེར་སྣང་ཅན། adj. unforgiving 
འཚེར་སྣང་མེད་པ། adj. nonchalant  
འཚེར་སྣང་མེད་པ་་ལཱ། noun 

adventure 
འཚེར་བཤད། noun yap 
འཚོ། verb (fut., prs., pst.) live  
འཚོ་སྐྱོང༌། noun  གསོ་སྐྱོང༌། 
upbringing, nurture, raise, rear 
འཚོ་སྐྱོང་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) maintain, nourish, 
nurture, raise 
འཚོ་ཁམས། noun health, 
condition  
འཚོ་ཁམས་རྒྱས་པ། adj. bloom, 
blossom 
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འཚོ་ཁམས་ལྡན་པ། adj. bloom, 
blossom, fresh 
འཚོ་གླ། noun living wage  
འཚོ་དངུལ་བདག་འཛིན། noun trust 
འཚོ་བཅུག་པ། verb ripen 
འཚོ་བཅུད། noun nourishment, 
nutrient, nutrition  
འཚོ་བཅུད་ལྡན་པ། adj. nourishing  
འཚོ་ཆས། noun necessaries  
འཚོ་ཏོག་ཏོ། adj. fertile 
འཚོ་རྟེན། noun maintenance, 
lifeblood, provision for 
livelihood, means of livelihood 
འཚོ་རྟེན་ཕོགས། noun stipend 
འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ། noun provident 
fund 
འཚོ་སྟེ་གནས་པ། verb (fut., prs., 

pst.) survival 
འཚོ་ཐབས། noun livelihood, 
living, necessaries, occupation  
འཚོ་ཐབས་མིང་གནས། noun title 
འཚོ་འཐུས། noun alimony, 
palimony, subsistence 
འཚོ་ནུས། noun fertility 
འཚོ་གནས། noun existence 
འཚོ་བ། noun livelihood, sustain, 
ripen, gaze, watch, living, life, 
cook, live, mature 

འཚོ་བ་སྐྱེལ་ཐངས། adj. lifestyle  
འཚོ་བ་བརྟེན་ས། noun host  
འཚོ་བ་་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་བ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) sustain 
འཚོ་བ་་མཐུན་རྐྱེན། noun 

livelihood  
འཚོ་བ་་མཐུན་རྐྱེན་བྱིན་པ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) support 
འཚོ་བ་་གནས་གོང༌། noun cost of 
living 
འཚོ་བ་་གནས་སྟངས། noun 

lifestyle, living condition  
འཚོ་བ་་གནས་ཚད། noun living 
standard, standard of living  
འཚོ་བ་་ཡོ་བད། noun amenity 
འཚོ་བྱེད། noun Jupiter  
འཚོ་མི། noun herdsman 
འཚོ་སན། noun moisturizer  
འཚོ་སན་དབུར་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) moisturize  
འཚོ་ཙམ་གནས་སྟངས། noun 

subsistence 
འཚོ་ཙམ་གནས་པ། adj. subsist 
འཚོ་ཚུགས་པ། adj. exist, viable 
འཚོ་འཚོཔ། adj. ripe 
འཚོ་འཛིན་མ། noun governess 
འཚོ་ཟས། noun nourishment, 
nutrient, pabulum, keep 
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འཚོ་ཡུན་བརྟན་པ། adj. sustain 
འཚོ་གཡོག noun job, trade  
འཚོ་རླུང༌། noun oxygen 
འཚོ་རླུང་བྱིན་མི། noun oxygenate 
འཚོ་ལཱ། noun job  
འཚོ་ལུགས། adj. cult 
འཚོ་ས། noun fertile place, land 
འཚོགས་པ། verb (fut., prs.) pst. 

ཚོགས། imp. ཚོགས། band, 
congregate, convene, crowd, 
hold, assemble 
འཚོལ་རྐུ། noun rifle 
འཚོལ་སྒྲུབ། noun mobilization, 
purchase 
འཚོལ་བཅོམ་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) rifle 
འཚོལ་ཆས། noun searcher 
འཚོལ་འཐོབ་པ། verb (fut., prs.) 

pst. ཐོབ། discover, locate, 
unearth, unlock 
འཚོལ་སྡེ། noun search party 
འཚོལ་སོད། noun exploration 
འཚོལ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) browse, search, explore, 

burrow, consult, court, dig, 
find out, fish, hunt, look, scout, 
search, see, seek, sweep, trace, 
prospect, rake, drag, hunt, 
look, quest 
འཚོལ་མ་ཐོབ་པ། adj. 

undetectable, undiscovered 
འཚོལ་མི། noun searcher, seeker, 
spotter 
འཚོལ་མེ། noun searchlight 
འཚོལ་ཞིབ། noun quest, shake-
down, search, exploration 
འཚོལ་ཞིབ་བཀའ་ཤོག noun search 
warrant 
འཚོལ་ཞིབ་སྡེ་ཚན། noun search 
party 
འཚོལ་ཞིབ་འཕྲུལ་མེ། noun 

searchlight 
འཚོལ་ཞིབ་འབད་མི། noun 

searcher, prospector 
འཚོལ་ཞིབ་ཡོངས་ཚང༌། noun sweep 
འཚོལ་ཞིབ་ལག་ཆ། noun probe 
འཚོལ་ལྷག noun scan 
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༼ཛ༽ 
ཛ། noun the 19th letter of the 
Dzongkha alphabet 
ཛཱ་ཏི། noun nutmeg  
ཛཱ་ཏི་་པགས་ཀོ། noun mace 
ཛ་། excl. wow  
ཛར་ཛིར། adj. scratchy 
ཛར་ཛོར། adj. mess 
མཛངས་པ། noun learned, wise 
མཛད། verb (fut., pst., prs., imp.) 

 do 
མཛད་སྒོ། noun  

function, ceremony 
མཛད་སྟོན། noun  

occasion  
མཛད་རྣམ། noun  works, 
activities 
མཛད་པ། noun  works, 
activities 
མཛད་པ་པོ། noun  author 
མཛད་སོད། noun  

conduct, behaviour 
མཛད་འཕྲིན། noun  

action 
མཛད་བ། noun  move 
མཛད་བང་། noun  

colophon 

མཛད་མི། noun  author, 
doer, maker 
མཛད་རིམ། noun  

proceeding, schedule 
མཛད་རིམ་སྐད་ཡིག noun language 
of proceeding 
མཛད་རིམ་ཐོ་བཀོད། noun record 
of proceeding 
མཛད་ཤུལ། noun  ཕྱག་ཤུལ། 
 legacy 
མཛའ་གྲོགས། noun friend  
མཛའ་གླུ། noun love song, 
serenade  
མཛའ་སྒྲུང༌། noun love story  
མཛའ་ཉམས། noun fellowship 
མཛའ་མཐུན། noun affinity, 
amiable, cordiality, intimacy, 
rapport 
མཛའ་བ། adj. cool, cordial 
མཛའ་འབྲེལ། noun amity, 
friendship, intimacy, rapport 
མཛའ་འབྲེལ་སོམ། noun affinity 
མཛའ་སོྦྱར། noun romance 
མཛའ་མོ། noun female friend, 
girlfriend, mistress  
མཛའ་བརྩེ། noun fraternity 
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མཛའ་ཚོར་མེད་པ། adj. frigid 
མཛའ་ཡིག noun billet-doux, love 
letter 
མཛའ་བཤེས། noun amiable, 
friend, intimate friends 
མཛའ་བཤེས་མཐུན་འབྲེལ། noun 

friendly relation 
མཛའ་སེམས་མེད་པ། adj. 

ungracious, unpleasant 
མཛར་ཅུམ། noun picnic 
མཛར་ཅུམ་ཟ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) picnic 
མཛར་ཅུམ་ཟ་མི། noun picnicker 
མཛར་ཇ། noun high tea  
མཛར་ཧོད། noun lunch box  
མཛརཝ། noun refreshment 
མཛུབ་དཀྱི། noun ring, finger ring 
མཛུབ་ཅུང༌། noun little finger  
མཛུབ་རྗེས། noun fingerprint 
མཛུབ་སྟོན། noun point 
མཛུབ་འདོགས། noun finger 
མཛུབ་ནམོ། noun finger 
མཛུབ་གནོན་རྐྱབ་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) type 
མཛུབ་གནོན་རྐྱབ་མི། noun typist 
མཛུབ་གནོན་ལྕགས་པར། noun 

typewriter 
མཛུབ་གནོན་པ། noun typist 

མཛུབ་པར། noun fingerprint, 
finger mark 
མཛུབ་འཕེན། noun flip 
མཛུབ་མ།ོ noun  ཕྱག་མཛུབ། 
forefinger, finger 
མཛུབ་མོ་གང༌། noun pinch 
མཛུབ་མོ་དཔག་པ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. དཔགས། finger 
མཛུབ་རྩེ། noun fingertip 
མཛུབ་ཚིགས། noun knuckle 
མཛུབ་ཤུབས། noun thimble  
མཛེ་ནད། noun . ཀླུ་ནད། ས་
བདག་ནད། ས་ནད། leprosy  
མཛེ་ནད་ཅན། adj. leper 
མཛེཔ། noun leper  
མཛེར་ཏ།ོ noun nodule  
མཛེརཔ། noun wart, knot, 
gnarled, node, nodule 
མཛེརཔ་ཁོག་ཁོ། adj. warty 
མཛེས་བཀོད། noun decoration, 
ornament 
མཛེས་བཀོད་མཐོང་སྣང༌། noun vista 
མཛེས་བཀོད་པ། noun decorator 
མཛེས་བཀོད་རིག་པ། noun 

aesthetics 
མཛེས་བཀོདམ།ོ noun beautician 
མཛེས་ཁྱད་འགྲན་བསྡུར། noun 

beauty contest 
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མཛེས་དགའ་ཅན། adj. aesthete 
མཛེས་འགྲན། noun pageant 
མཛེས་རྒྱན། noun adornment, 
decoration, finery, ornament, 
ornamentation 
མཛེས་རྒྱན་བཀོད་མི། noun 

beautician 
མཛེས་རྒྱན་སོ་བ་ཅན། adj. house-
proud  
མཛེས་རྒྱན་མ་བཀོད་པ། adj. 

unadorned 
མཛེས་སྒྲོན་ཁང༌། noun beauty 
salon 
མཛེས་ཆ། noun beauty, 
embellishment, sweetness, 
quaintness 
མཛེས་ཆ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) embellish, ornament 
མཛེས་ཆ་་རིག་པ། noun aesthetics 
མཛེས་ཆས་བཏགས་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) adorn 
མཛེས་ཆོས། noun prettiness 
མཛེས་མཆོག noun virtue 
མཛེས་མཆོག་མ། noun beauty 
queen 
མཛེས་ལྗོངས། noun beautiful 
valley 
མཛེས་ཉམས། noun elegance, 
elegant feeling 

མཛེས་ཉམས་ཅན། adj. dashing, 
elegant 
མཛེས་ཉམས་ཤོར་བ། verb (fut., 

prs., pst.) gaunt 
མཛེས་ཏོག་ཏོ། adj. beautiful, 
dainty, decorative, elegant, 
fetching, good-looking, 
groovy, scenery, snappy, 
sweet, tasteful, pretty, quaint, 
vivacious, winsome, attractive 
མཛེས་ཏོག་ཏོ་མེད་པ། adj. 

unattractive, undistinguished, 
uninviting, unlovely 
མཛེས་ཏོག་ཏོ་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) beautify, 
prettify 
མཛེས་སྟོབས་ལུས་སྦྱོང༌། noun 

callisthenics 
མཛེས་ཐིག noun beauty spot 
མཛེས་དད་ཅན། adj. aesthete 
མཛེས་མདངས་ཅན། adj. gorgeous 
མཛེས་ལྡན། noun endowed with 
beauty 
མཛེས་སྡུག noun attraction, 
charm, elegance, glitter, glory, 
loveliness, ravishing, beautiful, 
impressive, attractive 
མཛེས་སྡུག་ཅན། adj. charming, 
lovely, picturesque 
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མཛེས་རྣམ། noun beauty 
མཛེས་སྣང་རི་མོ། noun scenery 
མཛེས་པ། noun beauty, beautiful, 
pretty 
མཛེས་པ་་རང་བཞིན། noun 

prettiness 
མཛེས་པར་བརྒྱན་པ། adj. ornate 
མཛེས་སོས་ཁང༌། noun beauty 
salon 
མཛེས་སོས་ལུ་མ་དགའ་བ། adj. 

philistine 
མཛེས་ཕྲེང༌། noun festoon 
མཛེས་ཕྲེང་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) festoon 
མཛེས་མ། noun ravishing, lovely, 
beautiful girl 
མཛེས་མེད། adj. plain 
མཛེས་སན། noun cosmetics 
མཛེས་ཚུལ། adj. prettiness 
མཛེས་འཛུམ། noun dimple 
མཛེས་ཤོག noun crepe paper 
མཛེས་ས། noun beauty spot 
མཛོ། noun cross between a yak 
and a cow  
མཛོག noun blow, fist, smack, 
punch 
མཛོག་ཁུག noun punch bag 
མཛོག་ཁྱད། noun boxing, bout 

མཛོག་ཁྱད་རྐྱབ་མི། noun boxer 
མཛོག་ཁྱད་འཇལ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) spar 
མཛོག་ཁྱད་འཇལ་མི། noun pugilist, 
boxer 
མཛོག་ཁྱད་རྩེདམོ། noun boxing 
མཛོག་ཁྱདཔ། noun pugilist, 
boxer 
མཛོག་དྲང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. དྲངས། deliver, biff, 
thump, punch, jab 
མཛོག་རྡུང༌། noun jab  
མཛོག་ཕད། noun punch bag 
མཛོག་ཕུ། noun smack, punch 
མཛོག་རིལ། noun punch ball 
མཛོད། noun  ཕྱག་མཛོད། 
bank, fund, store, repository, 
treasury, storehouse, 
warehouse 
མཛོད་ཁང༌། noun  ཕྱག་མཛོད། 
depot, store, treasury, 
repository, warehouse 
མཛོད་ཆས། noun stock 
མཛོད་གཉེར། noun storekeeper 
མཛོད་ཐོ། noun inventory 
མཛོད་དཔོན། noun store officer 
མཛོད་སྤུ། noun glabella hair 
མཛོད་གསོག noun archive 
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འཛག verb (fut., prs., pst.) leak, 
runny, drain, exude, shed, 
thud, percolate, drop 
འཛག་བཏུབ་པ། adj. fluidity 
འཛག་ཐོན། noun leakage  
འཛག་ལུད། noun spill 
འཛག་ས། noun outfall, leaky 
འཛད་ནི་མེད་པ། adj. 

inexhaustible, everlasting 
འཛམ་གླིང༌། noun world, globe, 
earth 
འཛམ་གླིང་སྐེད་ཐིག noun equator 
འཛམ་གླིང་སྐོར ་ཐིག noun tropic, 
tropical 
འཛམ་གླིང་སྐྱེས་མཆོག noun world-
beater 
འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཁྱབ། noun 

worldwide 
འཛམ་གླིང་རྒྱས་བཤད། noun 

geography 
འཛམ་གླིང་རྒྱུ་ལམ། noun earth's 
orbit 
འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་། noun World 
Bank 
འཛམ་གླིང་གཅིག་གྱུར། noun 

globalization 
འཛམ་གླིང་གཅིག་གྱུར་འགྱོ་བ། verb 

(fut., prs., pst.) globalize  

འཛམ་གླིང་ཆགས་ལུགས་རིག་པ། 
noun political geography 
འཛམ་གླིང་སྟོབས་ཤུགས། noun 

world power 
འཛམ་གླིང་དྲོད་གནོད། noun 

greenhouse effect 
འཛམ་གླིང་དྲོད་འཕར། noun 

global warming 
འཛམ་གླིང་ནུབ་ཕྱོགས། noun 

occident 
འཛམ་གླིང་གནས་རིམ། noun world-
class 
འཛམ་གླིང་སྤྱི་སྐད། noun 

international language 
འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས། noun United 
Nations 
འཛམ་གླིང་ཕྱེད་ཀ། noun 

hemisphere  
འཛམ་གླིང་འཕྲེད་ཐིག noun tropic 
འཛམ་གླིང་བང་སྣེ། noun the North 
Pole  
འཛམ་གླིང་དབུས་ཤར། noun the 
Middle East 
འཛམ་གླིང་མི་སྡེ། noun world 
community 
འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན། noun world 
war 
འཛམ་གླིང་དམག་ཤུལ། noun post-
war 
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འཛམ་གླིང་ཚོང་གི་ལས་ཚོགས། noun 

World Trade Organisation 
(WTO)  
འཛམ་གླིང་ཟ་སོད་ལས་རིམ། noun 

World Food Programme 
(WFP) 
འཛམ་གླིང་ཡོངས་གྲགས། noun 

world-famous 
འཛམ་གླིང་རི་དྭགས་མ་དངུལ། noun 

World Wildlife Fund (WWF) 
འཛམ་གླིང་རིལ་རི། noun globe 
འཛམ་གླིང་ཤར་ཕྱོགས། noun orient 
འཛམ་གླིང་ཤར་ཕྱོགསཔ། noun 

orient 
འཛམ་གླིང་ས་་ཚངས་ཐིག noun 

meridian 
འཛམ་གླིང་གསོ་བ་་ཉིནམ། noun 

world health day 
འཛམ་གླིང་གསོ་བ་་ལས་ཁུངས། 
noun World Health 
Organization (WHO) 
འཛམ་གླིང་གསོ་བ་་ལས་ཚོགས། 
noun World Health 
Organisation (WHO)  
འཛམ་གླིང་ལྷོ་སྣེ། noun the South 
Pole 
འཛམ་གླིང་ལྷོ་བང་སྦུག་མཚམས། noun 

equator 

འཛརཝ། noun  གསོལ་འཛར། 
puffed rice, roasted rice, 
parched rice 
འཛིང་ཆོག་ཆོ། adj. trigger-happy 
འཛིང་འདོད། noun bellicosity, 
belligerence 
འཛིང་འདོད་ཅན། adj. bellicose, 
belligerent 
འཛིང་བ། verb (fut., prs.) pst. 

འཛིངས། imp. འཛིངས། quarrel, 
fight, encounter, entangle, 
knot, scrap, struggle, tangle, 
controversy 
འཛིང་མི། noun gladiator, fighter 
འཛིང་ཡོད་པ། adj. controversial 
འཛིངས་འཛིངསཔ། adj. matted 
འཛིངས་འཛིངསམ། adj. snarl, 
tangled 
འཛིངས་ལམ། noun maze 
འཛིངས་སངས། noun unravel 
འཛིན་སྐྱོང༌། noun management 
འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་རྒྱ། noun 

executive order 
འཛིན་སྐྱོང་འགོ་དཔནོ། noun 

executive 
འཛིན་སྐྱོང་ཉེས་པ། noun 

mismanagement 
འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) direct, run 
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འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ཚུགས་པ། adj. 

manageable 
འཛིན་སྐྱོང་འཐུས་མི། noun governor 
འཛིན་སྐྱོང་དུས་ཡུན། noun reign 
འཛིན་སྐྱོང་ནརོ་འཁྲུལ། noun 

mismanagement 
འཛིན་སྐྱོང་ནརོ་བ། adj. mismanage 
འཛིན་སྐྱོང་པ། noun manager 
འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་ཁང་། noun 

management institute 
འཛིན་སྐྱོང་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) administer 
འཛིན་སྐྱོང་འབད་མ་ཚུགས་པ། adj. 

unmanageable 
འཛིན་སྐྱོང་མ་ལྕོགས་པ། adj. 

unmanageable 
འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་སྡེ། noun 

management 
འཛིན་སྐྱོང་ལོག་འཐབ། noun 

mishandle 
འཛིན་སྐྱོང་ལྷན་སྡེ། noun executive 
body, executive 
འཛིན་སྐྱོང་ལྷན་སྡེ། noun the 
Executive 
འཛིན་གྲོལ། noun release 
འཛིན་ཆས་མེད་པ། adj. 

unfurnished 
འཛིན་ཐོ། noun record  

འཛིན་པ། verb (fut., prs., pst.) 

assume, attach, inherit 
འཛིན་དབང༌། noun lien  
འཛིན་བཟུང༌། noun apprehension, 
arrest, catch, seizure, capture 
འཛིན་བཟུང་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) apprehend, 
arrest, nab, nail, nick, seize 
འཛིན་ཤོག noun bill, invoice 
འཛིན་ཤོག་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) bill 
འཛིནམ། noun  སྐེམ་པ། tongs, 
pincers, pliers, nippers 
འཛིནམ་བཏབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) clamp, hold 
འཛུགས་སྐྱོང༌། noun culture 
འཛུགས་སྐྱོང་འཐབ་མི། noun grower 
འཛུགས་སྐྱོང་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) culture 
འཛུགས་སྐྱོང་འབད་འབདཝ། adj. 

cultured 
འཛུགས་སྐྲུན། noun establishment 
འཛུམ། noun smile, grin 
འཛུམ་དགོད། noun chuckle 
འཛུམ་ངོ་སྟོན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) illuminate 
འཛུམ་ཅུང༌། noun dimple 
འཛུམ་ཅུང་བཏནོ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) dimple 
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འཛུམ་སྟོན་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) grin, smile 
འཛུམ་མདངས། adj. wry, radiant 
འཛུམ་མདངས་ཤིག་ཤི། adj. smiling 
face 
འཛུམ་ནག noun mood 
འཛུམ་ནག་ཅན། adj. moody, 
morose 
འཛུམ་བག adj. wry 
འཛུམ་སེག་སེ། adj.  གནག་ལོག་
ལོ། smile, smiling 
འཛུལ། verb (fut., prs., pst., 

imp.)  འཐོན། enter 
འཛུལ་སྐྱོད། noun entrance, entry 
འཛུལ་ཁ། noun mouth 
འཛུལ་སྒོ། noun door, entrance, 
entry, gate, gateway, mouth 
འཛུལ་སྒོ་ཡོལ་ལི་ཅན། noun 

marquee 
འཛུལ་ལྕོགས། noun entrée 
འཛུལ་ཆོག་པ། adj. ingress 
འཛུལ་གཏོགས་འབད་མི། noun 

entrant 
འཛུལ་བཏུབ་པ། adj. penetrable 
འཛུལ་སྟོན། noun house-warming  
འཛུལ་ཐམ། noun visa 
འཛུལ་དོང༌། noun inlet 
འཛུལ་སོད། noun entry 

འཛུལ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) admit, attend, enter, hop, 
imbed, imbibe, set, sink, join, 
take part, embark, board, 
ingress, plunge 
འཛུལ་དབང༌། noun admittance 
entrée, entry 
འཛུལ་མ་ཚུགསཔ། adj. 

impenetrable 
འཛུལ་མེད། adj. no admission, no 
entry 
འཛུལ་ཞུགས། noun admission, 
admittance, check-in, 
embarkation, entrance, entry, 
plunge, access 
འཛུལ་ཞུགས་ཆོག་ཐམ། noun visa 
འཛུལ་ཞུགས་འབྲེལ་སྟེགས། noun 

check-in 
འཛུལ་ལམ། noun gateway 
འཛུལ་ཤོག noun boarding card 
འཛུལ་ས། noun entrance, entry, 
gate 
འཛུལ་ས་འཐོན་ས། noun way 
འཛེག་པ། verb (fut., prs.) pst. 

འཛེགས། imp. འཛེགས།  
འབབ་པ། climb, escalate, 
explode, mount, scale, soar, 
ascend, rise, increase, accrue, 
amount 
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འཛེག་མི། noun climber 
འཛེག་ཤིང༌། noun trellis 
འཛེམ། verb (fut., prs.) pst. 

འཛེམས།  

imp. འཛེམས། avoid, abstain 
from, restrain abstain, beat, 
eschew, evade, fend, forbear, 
save, refrain 
འཛེམ་ཐབས། noun excuse 
འཛེམ་པ། verb (fut., prs.) pst. 

འཛེམས། imp. འཛེམས། refrain 
འཛེམ་བག noun precaution 
འཛེམ་བག་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) restrict 
འཛེམ་མི། noun abstainer 
འཛེམ་མེད། adj. relentless 
འཛེམ་ཟོན། noun caution 
འཛེམ་སྲུང༌། noun abstention, 
abstinence 
འཛོམ། verb (fut., prs.) pst. 

འཛོམས། imp. འཛོམས། assemble, 
cluster, collect, congregate, 
convene, crowd, foregather, 
forgather, gather, huddle, skirt, 
sit 
འཛོམ་ས། noun meeting hall, 
forum, venue 
འཛོམས་ཁང༌། noun parlour 

འཛོམས་ཆད། noun non-
attendance  
འཛོམས་ཆུ། noun tributary 
འཛོམས་དེབ། noun register, 
attendance register 
འཛོམས་འདུ། noun  ཞལ་
འཛོམས། meeting, gathering, 
congress 
འཛོམས་སྡུར་པ། noun panellist 
འཛོམས་བརྡ། noun meeting 
notice, invitation  
འཛོམས་བསྡུར། noun panel 
discussion 
འཛོམས་གནས། noun rendezvous, 
forum 
འཛོམས་དཔང་། noun witness, 
notary, eyewitness 
འཛོམས་དཔང་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) testify 
འཛོམས་དཔང་ཞུ་ས། noun stand 
འཛོམས་མི། noun turnout 
འཛོམས་མཚམས། noun junction  
འཛོམས་འཛོམས། adj. get-together 
འཛོམས་ལམ། noun interchange, 
junction 
འཛོམས་ཤགས། noun argument 
འཛོལ། verb (fut., prs., pst.) 

mistake, error, wrong 
འཛོལ་སྐྱོན། noun oversight 
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འཛོལ་སྐྱོན་ཆུང་ཀུ། noun venial 
འཛོལ་ཁུངས་བསྐྱལ་བ། verb (fut., 

pst.) prs. སྐྱེལ། imp. སྐྱེལ། 
confound 
འཛོལ་བགྱང་། noun miscount 
འཛོལ་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) stray 
འཛོལ་བཅུག་པ། verb upset 
འཛོལ་ཐབས་བྲལ་བ། adj. 

unmistakable 
འཛོལ་ནི་མེད་པ། adj. unmistakable 
འཛོལ་སོད། noun mishandling 
འཛོལ་བ། noun error, fault, foul, 
hole, howler, improper, 
inaccuracy, incorrect, lapse, 
mistake, shortcoming, unreal, 
wrong, err, fluff, muddle, 
perpetrate, miss, guilty, culprit, 
disease 
འཛོལ་བ་སོམ། noun blunder, 
terrible 
འཛོལ་མ་སྲིད་པ། adj. 

unmistakable 
འཛོལ་མི། noun culprit, 
wrongdoer 
འཛོལ་མིང་། noun misname 
འཛོལ་མེད། adj. accuracy, 
correct, immaculate, 

impeccable, infallible, 
unerring, unfailing 
འཛོལ་འཛོལཝ། adj. erroneous, 
mistaken, wrong, faulty, 
incorrect, inaccurate 
འཛོལ་བཞག noun misplace 
འཛོལ་ལཱ། noun wrongdoing 
འཛོལ་ལུང་། noun misquote 
འཛོལ་ལྷག noun misread 
ར། noun burl 
ར་ཁོག noun old earthen pot 
ར་མཁན། noun ceramist 
ར་མཁནམ། noun  རམ་བཟོ་མི། 
potter 
ར་འཁོར། noun potter’s wheel 
ར་རྔ། noun kettledrum, drum, 
tabor 
ར་ཆས། noun cookware, 
earthenware, pottery 
ར་གདན། noun oven glove, table 
mat 
ར་ནག noun soot  
ར་སྣོད། noun earthenware, 
pottery 
ར་པག noun brick 
ར་བཟོ། noun ceramics 
ར་བཟོ་ཁང༌། noun pottery 
ར་རི། noun rocky mountain 
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ར་རོང༌། noun ravine, gorge 
ར་ལེབ། noun tile 
ར་ཤབ། noun oven glove, 
kitchen pad  
ར་ཤུབས། noun oven glove 
ར་ཧོད། noun pottery 
རམ། noun earthen pot, pitcher, 
pot 
རམ་མཁནམ། noun potter 
རམ་བཟོ་མི། noun  ར་མཁནམ། 
potter 
རམ་བཟོ་ས། noun pottery 
རམ་གཡུ་པ་ཅན། noun billy 
རམ་ལུང་ཅནམ། noun casserole 
རས། noun chemical, 
substances, materials 
རས་ཀྱི་ཆ་ཚད། noun 

concentration 
རས་ཁམས་སྣ་འདུས། noun halogen 
རས་ཁམས་དབྱེ་ཞིབ། noun 

chemical analysis 
རས་ཁམས་སྦྱོར་ཚུལ། adj. 

chemistry 
རས་ཁམས་རིག་པ། noun 

chemistry 
རས་ཁུ། noun solvent, vinegar 
རས་ཁུ་་དྲི་ཅན། adj. vinegary 
རས་གས། noun blast 

རས་བཅུད། noun extract 
རས་བཅུད་བཏོན་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) extract 
རས་ཆུ། noun mace, methylated 
spirit 
རས་མདའ། noun rocket 
རས་མདེའུ། noun ammunition, 
cartridge 
རས་ཕྱེ་དུག་ཅན། noun arsenic 
རས་བམ། noun ammunition, 
bomb, dynamite, explosive 
རས་བམ་བཀལ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) blast 
རས་བམ་བཀལ་མི། noun bomber 
རས་བམ་བཀོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) shell 
རས་བམ་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) bomb 
རས་བམ་རྐྱབ་མི། noun bomber 
རས་བམ་བཙུགས་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) mine 
རས་བམ་བཙུགས་ས། noun 

minefield 
རས་བམ་ས་ཁོངས། noun minefield 
རས་སྦྱོར། noun chemical, 
formula, mixture, seasoning, 
spice, ingredients 
རས་སྦྱོར་མཁས་པ། noun chemist 
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རས་སོྦྱར་བླུག་པ། verb (fut., prs.) 

pst. བླུགས། imp. བླུགས། spice 
རས་སྦྱོར་བླུགས་བླུགསཔ། adj. 

seasoned 
རས་སྦྱོར་སན་བཅོས། noun 

chemotherapy 
རས་སྦྱོར་མཚོན་ཆ། noun chemical 
weapon 
རས་སྦྱོར་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) synthesize 
རས་སྦྱོར་རིག་པ། noun chemistry 
རས་དམག noun chemical 
warfare 
རས་མཚོན། noun chemical 
weapon 
རས་རླངས། noun methane, gas 
རས་རླུང༌། noun chemical gas 
རས་རླུང་སྒམ། noun canister 
རས་ལུད། noun chemical 
fertilizer 
རྫིང་། noun pond, tank 
རྫིང་བརྐོ་བ། verb (fut., pst., imp.) 

prs. རྐོ། sink 
རྫིང་སྒོ། noun sluice  
རྫིང་བུ། noun well 
རྫིབུ་རོྡ། noun three-stone stove 
རྫུ་འཕྲུལ། noun  ཆོ་འཕྲུལ། 
miracle, magic, magical 
display 

རྫུ་འཕྲུལ་ལྡན་པ། adj. supernatural 
རྫུ་བག noun masquerade 
རྫུན། noun  ཤོབ།  བདེན། 
 ཞལ་རྫུན། falsehood, fib, 
lie, porky, untruth, false, 
mistake 
རྫུན་དཀརཔོ། noun white lie 
རྫུན་སྐྲ། noun wig, peruke 
རྫུན་ཁ། noun allegation, blame 
རྫུན་ཁ་བཀལ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) allege, blame 
རྫུན་ཁ་མ་ཕྱེ་བ། adj. no-fault  
རྫུན་ཁ་མ་ལེན་པ། adj. 

unapologetic 
རྫུན་ཁ་བཟེད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) confess 
རྫུན་ཁ་རང་ལེན། noun confession 
རྫུན་ཁག་མེད་པ། adj. no-fault  
རྫུན་ཁུངས་བསལ་བ། verb (fut., 

pst., imp.) prs. སེལ། vindicate 
རྫུན་གཏམ། noun falsehood, false 
statement, lie 
རྫུན་གཏམ་སབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) invent, rumoured 
རྫུན་པ། noun false, fault, 
mistake 
རྫུན་མ། noun untrue, libellous, 
contrived, cheat, artificial, fake 
རྫུན་མ་མ་བཟོ་བ། adj. undisguised 
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རྫུན་མ་བཟོ་བཟཝོ། adj. made-up 
རྫུན་མེད་ཁུངས་བརྗོད། noun 

exculpation 
རྫུན་མེད་གསལ་བསྒྲགས། noun 

exoneration 
རྫུན་མེད་གསལ་བསྒྲགས་འབད་བ། 
verb (fut., prs., pst., imp.) 

exculpate, exonerate 
རྫུན་ཚིག noun lie, false 
statement 
རྫུན་ཞུགས། noun false 
རྫུན་གཟང་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp. ) refute, disprove, 
controvert 
རྫུན་སེལ། noun vindication 
རྫུན་སབ་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) fib, lie 
རྫུས། noun pretend, disguise, 
fake 
རྫུས་སྐད། noun sound effect 
རྫུས་སྐྱེས། noun miraculous birth 
རྫུས་སྐྲ། noun wig, periwig, 
peruke 
རྫུས་རྒྱན། noun costume 
jewellery 
རྫུས་སྒྲ། noun sound effect 
རྫུས་སྣང་། noun cardboard 
རྫུས་འབག noun camouflage 

རྫུས་མ། noun artificial, bogus, 
counterfeit, false, fake, 
spurious, unreality, imposter 
རྫུས་མ་བཟོ་མི། noun 

counterfeiter, fake, forger 
རྫུས་མ་བཟོ་བཟོཝ། adj. fake, sham 
རྫུས་མིང༌། noun pseudonym 
རྫུས་གཟུགས། noun 

impersonation 
རྫུས་བཟོ། noun counterfeit, 
fabricate, forge, make up, 
contrivance, fabrication, 
forgery, masquerade, imposter, 
fake, guise 
རྫུས་བཟོ་སྟོན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) masquerade 
རྫུས་གཡིབ། noun camouflage 
རྫུས་ལཱ། noun forgery 
རྫེ་ཀོ། noun pot-mat 
རོགས། verb (fut., prs., pst., 

imp.) exhaust, expire, finish, 
lapse, terminate, perish, run 
out, complete, conclude, 
complete, end, consume, do, 
drain 
རོགས་ཁམས། adv. late, later  
རོགས་ཆེན། noun inner-most 
tantric teaching, the great 
perfection 
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རོགས་བཏུབ་པ། adj. perishable 
རོགས་མཐའ། noun top 
རོགས་ནི་མེདཔ། adj. eternal, 
incessant, indissoluble, 
inexhaustible, never-ending, 
undying, unending, unlimited, 
endless, interminable, 
unceasing 
རོགས་མེད། adj. eternal, 
incessant, indissoluble, 
inexhaustible, never-ending, 
undying, unending, unlimited, 
endless, interminable, 
unceasing 
རོགས་མེད་དུས། noun eternity  
རོགས་ཚག noun full stop, period 
རོགས་ཚིག noun  སར་བསྡུ། 
concluding particle, 
terminative particle 
རོགས་མཚམས། noun end 
རོགས་རོགསཔ། adj. exhausted 
རོགས་རིམ། noun completion 
stage at which the meditator 
and object of meditation 
become one  
རོགས་སོ། noun unquote 
རོང༌། noun fort, fortress, rook 
རོང་ཁ། noun the national 
language of Bhutan 

རོང་ཁག noun district  
རོང་ཁག་འགོ་དཔོན། noun prefect 
རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། noun district 
administration 
རོང་གི་ལྕགས་རི་་སྒོ། noun 

portcullis 
རོང་གི་དབུ་རྩེ། noun keep 
རོང་བདག noun administrative 
head of a district 
རོང་དཔོན། noun title given to 
head of a District earlier times  
རོང་གཞིས། noun Dzong and its 
vicinity  
རོང་རགས། noun fortification 
རོང་རགས་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) fortify 
རོབ། verb (fut., prs., pst., imp.) 

1 stamp, step (རྐངམ་གིས་བསྣད་པ།) 
2  dunk (སང་བ།) 
རོབ་སྒྲ། noun stamp 
བརང་། verb (fut., prs., imp.) pst. 

བརངས། stuff 
བརམ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) chop, mince 
བརམ་འཕྲུལ། noun mincer 
བརམ་བརམཔ། adj. chop 
བརྫི། verb (fut.) prs. རྫི། 
pst. བརྫིས། imp. བརྫིས། trample, 
tread, step, run down, run over 
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བརྫུ། verb (fut.) prs. རྫུ། 
pst. བརྫུས། imp. རྫུས། disguise, 
pretend, impersonate, simulate 

བརྫེ། verb (fut.) prs. རྫེ།  

pst. བརྫེས། imp. རྫེས། fold back, 
pull up  
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༼ཝ༽ 
ཝ། noun 1 the 2 0th letter of the 
Dzongkha alphabet (གསལ་བྱེད།) 
2  tub, crib, manger, trough 
(གཞོངམ།) 
ཝ་སྐྱེས། noun fox 
ཝ་གམ། noun cheek, jaw 
ཝ་ཐག་དྲང་མི། noun marriage 
bureau 
ཝ་སྤུབ་པ། verb (fut., prs.) pst. 

སྤུབས། imp. སྤུབས། roll-call 
ཝ་ཚང་། noun fox hole 
ཝ་ཟུར། noun subscript letter 
‘ཝ’  
ཝ་གཟོང༌། noun gouge 
ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱི། noun Varanasi 
ཝ་རུ་ཎ། noun god of water, 
mermaid 

ཝ་ཤུར། noun groove, rut 
ཝ་ཤུར་ཅན། adj. corrugated, 
grooved 
ཝ་ཤུར་བཏོན་པ། verb(fut., prs., 

pst., imp.) corrugate 
ཝ་ཤུར་བཟོ་ལཱ། noun corrugation 
ཝག་ཤིང་གནམ་གྲུ། noun 

helicopter  
ཝག་ཤིང་གནམ་ཐང༌། noun helipad  
ཝང་ཝང་། adj. repeated echoing 
of sound 
ཝང་གཞས། noun a traditional 
song accompanied by dance 
popular in the Thimphu region  
ཝ་། excl. hey  
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༼ཞ༽ 
ཞ། noun the 2 1st letter of the 
Dzongkha alphabet 
ཞ་འཐེང༌། noun limp, lameness, 
crippled, hobble 
ཞ་ནག noun lead  
ཞ་བོ། noun lameness, crippled, 
disabled  
ཞ་བོ་ཐལ་བ། verb (fut., prs., pst.) 

cripple 
ཞ་བོ་ཞིཝ། adj. handicapped  
ཞ་བོ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) cripple 
ཞ་སྨྱུག noun pencil 
ཞ་རྩི། noun lead 
ཞ་རྩི་དཀརཔོ། noun ceruse 
ཞ་རྩི་མེད་པ། adj. unleaded 
ཞ་རས་མེད་པ། adj. unleaded 
ཞ་ལི་ཞོ་ལི། adj. slovenly 
ཞག noun  དགུང་ཞག 1 night 
(ནུབ་མོ།) 2  cream, dripping, 
skin (ཚིལ།) 
ཞག་སྐད། noun language spoken 
in Kurtoe District 
ཞག་ཁེག་ཁེ། adj. oily, slick, 
creamy 
ཞག་ཁོག་ཁོ། adj. buttery, greasy 

ཞག་གྲངས། noun number of 
nights 
ཞག་སྒྲོ། noun posterior vane 
ཞག་བཏོན་ཨོམ། noun semi-
skimmed 
ཞག་འཐེབ་སོད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) overstay 
ཞག་དུས། noun deadline 
ཞག་བརྡུངས། noun flogging 
ཞག་ནག noun sebaceous 
ཞག་འབབ། noun night halt 
ཞག་མེད་ཨོམ། noun skimmed 
milk 
ཞག་ཞག adv. thoroughly, 
completely 
ཞག་ཞག་དྲང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. དྲངས། flog, thrash 
ཞག་ཞག་བརྡུང་བ། verb (fut.) prs. 

རྡུང།  

pst. བརྡུངས། imp. རྡུངས། 
bludgeon 
ཞག་བཞམས་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) skim 
ཞགས་ཐག noun lasso  
ཞགས་པ། noun lasso 
ཞགས་གཟུང་། noun trap, lasso 
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ཞང་ཚན། noun maternal uncle 
and nephew 
ཞན་ཁོག adj. weak, feeble, 
infirm 
ཞན་འཐུས། noun alimony, 
palimony 
ཞན་པ། adj.  དྲག་པ། inferior, 
poor, lack, detract, weak, 
feeble, insignificant, bad 
ཞན་ཤོས། adj. worst, underdog 
ཞན་སུ་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., 

pst.) impair, retrograde 
ཞན་སེམས། noun  ངན་སེམས། 
ill-will, rancour 
ཞནམ་སདཔ། noun snob 
ཞབས། noun  1 foot, leg 
(རྐངམ།)  དབུ། 2  an 
honorific term used with titles 
(ཞེ་ས་་གནས་རིམ།)  
ཞབས་ཀྱུ། noun the vowel ‘u’  
ཞབས་སྐོར། noun  visit 
ཞབས་སྐྱེལ། noun  send-
off, farewell 
ཞབས་སྐྱེལ་སོན་འདེབས། noun 

 adieu 
ཞབས་ཁྲ། noun song, dance 
ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) dance 
ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་མི། noun dancer 

ཞབས་ཁྲ་འཐེན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) sing 
ཞབས་ཁྲ་འཐེན་མི། noun singer 
ཞབས་ཁྲཔ། noun dancer 
ཞབས་བཅག་པ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཅགས།  
visit 
ཞབས་བཅར། noun  

attendance 
ཞབས་བཅིང་། noun  lace, 
band 
ཞབས་རྗེན། noun  bare 
foot 
ཞབས་རྗེས། noun  foot-
print 
ཞབས་ཏོག noun service 
ཞབས་ཏོག་ལྟེ་བ། noun station 
ཞབས་ཏོག་ཚོགས་པ། noun trust 
ཞབས་ཏོག་ཚོང་ཁང༌། noun parlour 
ཞབས་ཏོག་ཞུ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) render 
ཞབས་ཏོག་ལས་མི། noun 

voluntary worker 
ཞབས་བརྟན། noun  སྐུ་རིམ། 
prayer for stability of life 
ཞབས་ཐང་། noun  on 
foot 
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ཞབས་དྲུང་། noun 1 title of a high 
lama (མཚན་གནས།) 2  at the feet 
(སྐུ་གམ།)  
ཞབས་གདུབ། noun  

anklet 
ཞབས་འདྲེན། noun disgrace, 
discredit, pull down 
ཞབས་འདྲེན་རྒྱུ་རྐྱེན། noun disgrace 
ཞབས་པུས། noun  knee 
ཞབས་ཕྱིད། noun  

attendant, page 
ཞབས་མཛུབ། noun  toe 
ཞབས་སར། adv.  སྐུ་མདུན། སྐུ་
དྲུང་།  in the presence, 
at the feet  
ཞབས་སོ། noun  sock, 
stocking 
ཞབས་བསིལ། noun  

water for washing feet  
ཞབས་བསིལ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.)  wash feet 
ཞབས་བསུ། noun  

reception, greeting, welcome 
ཞབས་ལྷམ། noun  shoe, 
boot 
ཞར་ཁྱི། noun guide dog 
ཞར་དང་ཞོར་ཁ། adv. incidental 
ཞར་བྱུང་། noun incidental 
ཞརཝ། noun blind, sightless  

ཞལ། noun  1 face 
(གདོང་།) 2  mouth (ཁ།)  
ཞལ་བཀོད། noun  བཀོད་རྒྱ། 
བཀའ་སོབ། བཀའ་རྒྱ། བཀོད་ཁྱབ། 
བསབ་བ།  advice, 
counsel, instruction 
ཞལ་བཀོད་གནང་མི། noun  

adviser 
ཞལ་བཀོད་བྱིན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.)  advise 
ཞལ་སྐོམ་པ། verb (fut., prs., pst.) 

 feel thirsty 
ཞལ་སྐྱེམས། noun  

libation 
ཞལ་སྐྱེམས་པ། verb (fut., prs., 

pst.)  be embarrassed, 
be ashamed  
ཞལ་ཁེབས་ཕྱེ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.)  unveil 
ཞལ་གྱིས་བཞེས་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.)  assent 
ཞལ་གྲངས། noun  

number, enumeration  
ཞལ་གད། noun  laughter  
ཞལ་འགྲམ། noun  cheek  
ཞལ་རྒྱ། noun  beard 
ཞལ་རྒྱུན། noun  oral, 
oral tradition  
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ཞལ་ངོ༌། noun baron, baroness, 
baronet 
ཞལ་ཆེམས། noun  last 
will, testament 
ཞལ་མཆུ། noun  lip 
ཞལ་འཆམ། noun  

accord, assent 
ཞལ་འཆམ་པ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. འཆམས།  
agree 
ཞལ་མཇལ། verb (fut., prs., pst., 

imp.)  meet 
ཞལ་ཏ། noun  advice, 
guidance, counsel 
ཞལ་ཐག་ཁོག་ཁོ། adj. clumsy 
ཞལ་ཐང་། noun  painted 
scroll  
ཞལ་ཐུན། noun  prayer 
ཞལ་མཐུན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.)  agree, 
assent, concurrence, together 
ཞལ་གདམས། noun  oral 
instructions  
ཞལ་འདམ། noun plaster 
ཞལ་འདེབས། noun  

contribution, donation 
ཞལ་འདེབས་སྒྲོམ། noun poor box 
ཞལ་འདེབས་པ། noun contributor 

ཞལ་འདེབས་ཕུལ་མི། noun 

contributor 
ཞལ་འདེབས་བྱིན་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) contribute, 
donate 
ཞལ་འདེབས་བྱིན་མི། noun donor 
ཞལ་འདེབས་མ་དངུལ། noun 

endowment 
ཞལ་འདྲིས། noun acquaintance, 
familiarity 
ཞལ་བ། verb (fut., prs., pst.) 

ooze, well, overflow, run over 
ཞལ་བང་། noun  address 
ཞལ་འབགཔ། noun  

mask 
ཞལ་་ོམ། noun  

composition, writing  
ཞལ་ཚབ། noun  སྐུ་ཚབ། 
 representative, 
substitute  
ཞལ་མཚར་ཏོག་ཏ།ོ adj.  

handsome, beautiful, pretty 
ཞལ་འཛུམ། noun  smile 
ཞལ་འཛོམས། noun meeting, 
session, salon 
ཞལ་འཛོམས་ཁང༌། noun meeting 
room, chamber, meeting hall 
ཞལ་འཛོམས་གྲོས་ཆོད། noun 

proceedings 
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ཞལ་འཛོམས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པ། 
verb (fut., prs., pst., imp.) 

summon 
ཞལ་རྫུན། noun lie, falsehood 
ཞལ་ཞལཝ། adj. overflow 
ཞལ་ཞོལ། adj. dishevelled 
ཞལ་བཞེས། noun covenant, 
acceptance, accept, agree, 
admit 
ཞལ་ཟས། noun food  
ཞལ་ལག noun branch, offshoot, 
bough, part 
ཞལ་ལག་མགུ་སྙོམས། noun 

pruning 
ཞལ་ལག་འགྱེ་བ། verb (fut., prs.) 

pst. གྱེས། branch 
ཞལ་ལག་སྤྱི་ཏོག་སྙོམ་པ། verb (fut., 

prs.) pst. སྙོམས། imp. སྙོམས། 
prune 
ཞལ་ལག་རྩེ་བཏོག noun pruning 
ཞལ་ལི། noun mud floor, cement 
floor 
ཞལ་བསིལ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) wash face 
ཞལ་ཧིང་སང་ས། adj. bloom 
ཞི། verb (fut., prs., pst., imp.) 

appease, assuage, calm, 
compose, cool, dampen, lull, 
mellow, mute, salve, soften, 

steady, subdue, subside, 
pacify, placate, quell, relax, 
calm down, good-tempered, 
non-violence, passive, 
quietness, quietude 
ཞི་གྲོས། noun non-aggression  
ཞི་དགའ། noun peace-loving 
ཞི་འགུམ། noun euthanasia 
ཞི་འགྱུར། noun sedation 
ཞི་བཅུག་པ། verb appease, cool, 
defuse, mitigate, mollify, 
mute, soothe, steady, 
propitiate, pacify, disarm, allay 
ཞི་ཆས། noun sop, plain clothes 
ཞི་འཇགས། noun orderly, 
tranquil 
ཞི་འཇགས་མ་འགྱོཝ། adj. unsettled 
ཞི་འཇམ། noun  ཞི་བདེ། 
relaxation, mitigation, hush, 
calm, peace, tranquillity 
ཞི་འཇམ་ངང་ཚུལ། adj. even-
tempered 
ཞི་འཇམ་རིང་ལུགས། noun 

pacifism 
ཞི་ཏོག་ཏོ། adj. sedate 
ཞི་ཐབས། noun appeasement, 
catharsis, mollification, non-
violence, placatory, peaceful 
means 
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ཞི་ཐབས་སོད་རྣམ། noun olive 
branch  
ཞི་ཐབས་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) mollify, placate 
ཞི་མཐུན། noun conciliation, 
concord, non-aggression, 
pacification, pacific, harmony, 
peace 
ཞི་མཐུན་སྒྲིག་མི། noun 

peacemaker 
ཞི་མཐུན་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) conciliate 
ཞི་མཐུན་བཟོ་མི། noun conciliator 
ཞི་མཐུན་རིང་ལུགས། noun 

pacifism 
ཞི་མཐུན་རིང་ལུགས་པ། noun 

pacifist 
ཞི་དུལ། noun grace, placid 
ཞི་དུལ་རང་བཞིན། noun placidity 
ཞི་དུས། noun peacetime 
ཞི་དྲག noun civil and military, 
wrathful and peaceful 
ཞི་བདེ། noun  ཞི་འཇམ། 
peace, peaceful 
ཞི་བདེ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) pacify 
ཞི་བདེ་བཟོ་མི། noun peacemaker 
ཞི་བདེ་་བརྡ་མཚན། noun olive 
branch  

ཞི་བདེ་་མཚོན་རྟགས། noun olive 
branch  
ཞི་བདེ་་རང་བཞིན། noun 

peacefulness 
ཞི་བདེར་དགའ་མི། noun pacifist, 
peace-loving 
ཞི་བ། noun  གཏུམ་པོ། དྲག་པོ། 
peaceful, cool, calm 
ཞི་བ་་གོ་འཕང༌། noun nirvana  
ཞི་བ་་ངང་ལས། adv. mildly, 
calmly, peacefully, passively 
ཞི་བ་་ངོ་རྒོལ། noun passive 
resistance 
ཞི་བ་་ཐབས་ལམ། noun non-
violent  
ཞི་བ་་ཐོ་བཀོད། noun civil 
registry 
ཞི་བ་་དཔའ་་ལ་པ། noun militia 
ཞི་བ་་མི་སྡེ་་ལས་ཚོགས། noun 

civil society organisation 
ཞི་བ་་མི་སེར། noun civilian 
ཞི་བ་་དམག་སྡེ། noun militia 
ཞི་བ་་དམག་མི། noun militia 
volunteer, militiaman 
ཞི་བ་་རང་བཞིན། noun 

passiveness 
ཞི་བར་གཤེགས་པ། verb (fut., prs., 

pst.) parinirvana, death 
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ཞི་མ་ཚུགས་པ། adj. 

insurmountable, insuperable 
ཞི་མི། noun non-combatant  
ཞི་མོས་ཅན། adj. dove 
ཞི་དམག noun non-combatant, 
paramilitary  
ཞི་སན། noun tranquillizer, 
sedative, pain reliever 
ཞི་སན་བྱིན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) sedate 
ཞི་སན་བྱིན་ལཱ། noun sedation 
ཞི་་ོད། noun civil proceeding, 
suit 
ཞི་ཞིང་འཇམ་པ། adj. gentle 
ཞི་ཞིང་དུལ་བ། adj. tamed, 
disciplined, gentle, cordial  
ཞི་ཟས། noun sop 
ཞི་གཡོག noun civil service 
ཞི་གཡོགཔ། noun civil servant 
ཞི་སྲུང་། noun peacekeeping 
ཞི་ལྷོད། noun relaxation 
ཞི་ལྷོད་ཅན། adj. serene 
ཞི་ལྷོད་ལྡན་པ། adj. 

temperamental 
ཞིག noun indefinite article a 
and an 
ཞིག་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., pst.) 

unravel, vanish, ruinous 

ཞིག་རལ། noun wreck, 
dilapidation, ramshackle, 
remains, ruin, run down 
ཞིག་རལ་སོང་སོངམ། adj. 

dilapidated 
ཞིག་ཤུལ། noun shell, remains, 
ruin 
ཞིག་གསོ། noun restoration, 
renovation 
ཞིང༌། noun field, ground, 
swathe, plantation, land, arable 
land  
ཞིང་ཁ། noun farm, field 
ཞིང་ཁམས། noun  དམལ་བ། 
paradise, heaven, Eden, pure 
land, Buddha-field 
ཞིང་ཁོག adj. heath  
ཞིང་ཁྱིམ། noun farm, farmhouse 
ཞིང་ཆུ། noun irrigation water 
ཞིང་ཆུ་བཏོན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) irrigate 
ཞིང་ཆུ་དཔག་པ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. དཔགས། irrigate 
ཞིང་ཆུང༌། noun small holding 
ཞིང་གཉེར། noun bailiff 
ཞིང་སྟོང༌། noun fallow 
ཞིང་སྡེ། noun peasantry 
ཞིང་པ། noun peasant, farmer, 
cultivator, yeoman 
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ཞིང་སྤང་ཁོག noun heath  
ཞིང་ཕེབས། noun late 
ཞིང་རྨོ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) plough, till 
ཞིང་ཚོགས། noun yielding 
ཞིང་ལཱ། noun cultivation, 
agriculture, farming activities 
ཞིང་ལཱ་པ། noun farm worker 
ཞིང་ལཱ་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) cultivate, farm 
ཞིང་ལཱ་འབད་འབདཝ། adj. 

cultivated 
ཞིང་ལས། noun farm work 
ཞིང་ལས་པ། noun agriculturalist 
ཞིང་གཤེགས། noun late 
ཞིང་ས། noun farmland 
ཞིང་ས་ཆུང་ཀུ། noun small holding 
ཞིན། verb (fut., prs., pst.) 

complete, finish, end 
ཞིབ་འགོར་པ། noun swot 
ཞིབ་ཆ། noun  ཞིབ་ཞིབ། 
detail, minutiae 
ཞིབ་འཆར་བཀོད་མི། noun critic 
ཞིབ་འཇུག noun study, research 
ཞིབ་འཇུག་པ། noun inspector, 
observer, researcher 

ཞིབ་འཇུག་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) examine, 
observe, research 
ཞིབ་ཏོག་ཏོ། adj. dainty 
ཞིབ་རྟོག noun sensitivity, fact-
finding 
ཞིབ་རྟོག་ཅན། adj. observant, 
sensitive  
ཞིབ་རྟོག་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) observe  
ཞིབ་རྟོག་མ་འབད་བ། adj. 

unexplored 
ཞིབ་་། noun  ཞིབ་གཟིགས། 
regard 
ཞིབ་་་འབད་མི། noun viewer 
ཞིབ་་་་དུས་ཡུན། noun probation 
ཞིབ་སོྟན་པ། noun pedant 
ཞིབ་བརྟག noun criticism 
ཞིབ་བརྟག་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) sift, pry 
ཞིབ་འཐག noun pulverization 
ཞིབ་འཐག་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) pulverize 
ཞིབ་འཐག་འབད་མི། noun 

pulverizer 
ཞིབ་འདམ། noun ooze  
ཞིབ་དཔྱད། noun check, check-
up, inspection, investigation, 
scrutiny, probe, enquiry 
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ཞིབ་དཔྱད་སྒོ་ར། noun checkpost 
ཞིབ་དཔྱད་སྡེ་ཚན། noun 

inspectorate 
ཞིབ་དཔྱད་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) check, inspect, 
investigate, scrutinize, probe, 
screen 
ཞིབ་དཔྱད་འབད་མི། noun 

examiner, investigator 
ཞིབ་དཔྱད་གཙོ་འཛིན། noun chief 
inspector 
ཞིབ་དཔྱད་ཡིག་ཚང༌། noun 

inspectorate 
ཞིབ་དཔྱདཔ། noun inspector, 
investigator, monitor, surveyor 
ཞིབ་ཕྱེ། noun fine powder 
ཞིབ་་ལ་ཅན། adj. mean 
ཞིབ་ཚོན། noun finishing paint 
ཞིབ་ཚོར། noun sensitivity 
ཞིབ་ཚོར་ཅན། adj. sensitive 
ཞིབ་འཚོལ། noun research, study 
ཞིབ་འཚོལ་པ། noun researcher 
ཞིབ་འཚོལ་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) research 
ཞིབ་འཚོལ་འབད་མི། noun 

researcher 
ཞིབ་འཚོལ་་ོམ་ཡིག noun thesis 
ཞིབ་ཞིབ། adj.  ཞིབ་ཆ། 
careful, fine, scrupulous, 

thorough, deliberate, finely, 
orderly, systematic 
ཞིབ་ཞིབ་འབད་མི། noun pedantic 
ཞིབ་ཞིབ་མེད་པ། adj. disorganized 
ཞིབ་ཞིབ་འཚོལ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) comb, scour 
ཞིབ་རོགས། noun assistant 
ཞིབ་བཤལ། noun round 
ཞིབ་བཤེར། noun cross-
examination, finding 
ཞིབ་བཤེར་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) cross-examine 
ཞིབ་སེལ་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) censor 
ཞིབ་སེལ་པ། noun censor 
ཞིབ་གསལ། noun minutiae 
ཞིབ་བསམ། noun forethought 
ཞིབ་ལྷག noun dissect, peruse 
ཞིམ། verb (fut., prs., pst.) 

delicious, tasty 
ཞིམ་ཏོག་ཏོ། adj. sweet, tasty, 
delicious 
ཞིམ་ཏོང་ཏོ། adj. yummy, 
delicate, delicious, luscious, 
mellow, savoury, smooth, 
tasty, palatable 
ཞིམ་ཞིམ། excl. yum yum 
ཞུ་སྐུལ། noun solicit 
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ཞུ་གཏུགས། noun appeal 
ཞུ་རྟེན། noun gift  
ཞུ་དོན། noun subject 
ཞུ་བ། verb (fut., prs., pst., imp.) 

apply, apprise, ask, beg, 
beseech, entreat, extend, 
implore, move, submit, 
summon, put up, request, 
appeal, plea 
ཞུ་བ་བཀོད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) request 
ཞུ་བ་བཀོད་མི། noun requester 
ཞུ་བ་མཐའ་མ། noun last call  
ཞུ་བ་པ།ོ noun applicant 
ཞུ་བ་ཕུལ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) beg, request 
ཞུ་བ་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) entreat, solicit, 
plead, pray 
ཞུ་བ་འབད་མི། noun applicant, 
pleader 
ཞུ་འབུལ། noun submission 
ཞུ་མ་ཚུགས་པ་་ན་ཚ། noun 

indigestion  
ཞུ་མ་ཚུགསཔ། adj. indigestible  
ཞུ་མི། noun pleader, requester 
ཞུ་ཚིག noun petition 
ཞུ་ཚིག་ཕུལ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) apply 

ཞུ་ཟས། noun dessert, pudding, 
roly-poly 
ཞུ་ཡིག noun application 
ཞུ་ཡིག་མགོ་རྒྱན། noun symbol 
used at the beginning of an 
application letter (༊)  
ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མི། noun applicant, 
petitioner 
ཞུ་ལན། noun answer, response 
ཞུ་ལོག noun  སྙན་ཕྲ། 
complaint 
ཞུ་ལོག་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) complain, report, 
denounce, sneak 
ཞུ་ལོག་རྐྱབ་མི། noun sneak 
ཞུ་གསོལ། noun prayer 
ཞུགས་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) impinge, perk, embark 
ཞུན་ཁུ། noun molten 
ཞུན་སྙིགས། noun slacks 
ཞུན་ཐབ། noun furnace 
ཞུན་དག noun editing 
ཞུན་དག་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) edit, revise, correct, 
rectify 
ཞུན་དག་ཏོག་ཏ།ོ adj. in-depth 
ཞུན་དག་པ། noun editor, reader 
ཞུན་དག་པ་་འཆར་་མོ། noun 

editorial 
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ཞུན་དག་པ་་དཔྱད་་ོམ། noun 

editorial 
ཞུན་དག་གཙོ་འཛིན། noun editor-
in-chief 
ཞུན་འདམ། noun concrete 
ཞུན་འདམ་ཅན། adj. concrete 
ཞུན་མ་དག་པ། adj. crude, 
incorrect 
ཞུན་མར། noun lamp oil, lamp 
ཞུན་རས། noun carbide 
ཞུམ། verb (fut., prs., pst.) meek 
ཞུཝ་འཇམ་པ། adj. digestible 
ཞེ་ཁྲེལ། noun  སེམས་ཁྲེལ། 
angry, annoyed, resentful 
ཞེ་དགུ། num. forty nine 
ཞེ་འགྲས་པ། verb (fut., prs., pst.) 

detest 
ཞེ་བརྒྱད། num. forty eight 
ཞེ་ལྔ། num. forty five 
ཞེ་གཅིག num. forty one 
ཞེ་གཉིས། num. forty two 
ཞེ་དྲུག num. forty six 
ཞེ་བདུན། num. forty seven 
ཞེ་སང༌། noun anger, animosity, 
animus, bile, gall, hatred, ire, 
loopy, aggression, aversion 
ཞེ་སང་བསྐྱེད་བཅུག་པ། verb 

incense 

ཞེ་སང་བསྐྱེད་པ། verb (fut., pst.) 

prs. སྐྱེད།  

imp. སྐྱེད། anger 
ཞེ་སང་འབར་བ། verb (fut., prs., 

pst.) inflammable, infuriation, 
incendiary, livid, blaze, boil, 
inflame 
ཞེ་སང་ལང་བཅུག་པ། verb infuriate 
ཞེ་སང་ལང་བ། verb (fut., prs.) pst. 

ལངས། indignation  
ཞེ་སྡུག noun bad intention, 
deliberate wrong-doing 
ཞེ་བཞི། num. forty four 
ཞེ་ལོག noun annoyance, 
detestation, nausea, abhor, 
nauseate 
ཞེ་ལོག་སི་སི། adj. annoying, 
detestable, disinclined 
ཞེ་ས། noun  ཕལ་སྐད། 
honorific form, honorific 
expression, respect  
ཞེ་ས་་མིང་། noun honorific term 
ཞེ་ས་་ཚིག noun honorific term 
ཞེ་ས་་ཚིག་ཕྲད། noun please 
ཞེ་སུན་ཁག་ཁ། adj. nauseous 
ཞེ་སུན་ཁག་ཁ་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) annoy 
ཞེ་སུན་དྲགས། adj. irritant, 
repulsive 
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ཞེ་གསུམ། num. forty three 
ཞེ་བསུན་བཅུག་པ། verb nauseate  
ཞེ་བསུན་པ། verb (fut.) prs. སུན། 
pst. བསུན། loathing, nuisance  
ཞེང་། noun width, breadth  
ཞེང་ཅན། adj. broad 
ཞེང་ཐིག noun Greenwich 
meridian 
ཞེང་ཐིག་ཤར་ནུབ་ས་ཐག noun 

longitude  
ཞེན་ཆགས། noun attachment, 
freak, hankering, stigma, 
temptation, propensity, 
clinging, attachment, longing 
ཞེན་ཆགས་ཅན། adj. prurient 
ཞེན་པ། noun craving, cling, 
attach 
ཞེན་པ་ལོག་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) disgust, 
disillusionment, fed up, 
revolting, repulsive, loathe 
ཞེན་པ་ལོག་སི་སི། adj. abhorrent, 
disgusting, loathsome 
ཞེན་ཕྱོགས། noun orientation 
ཞེན་འཛིན། noun attachment 
ཞེན་ལོག noun abhorrence, 
disgust, loathing, repulsion, 
revulsion, fed up, loathsome, 
cynic 

ཞེན་ལོག་སྐྱེ་བཅུག་པ། verb revolt 
ཞེན་ལོག་སྐྱེ་བ། verb (fut., prs.) 

pst. སྐྱེས། abhor, disgust 
ཞེན་ལོག་དངོས་པོ། noun repulsive 
ཞེན་ལོག་ཅན། adj. repulsive 
ཞེན་ལོག་རང་བཞིན། noun 

repulsiveness 
ཞོ། noun  གསོལ་ཞོ། curd, 
yogurt 
ཞོ་མར། noun curd and butter 
ཞོ་ལེམ། noun cockroach 
ཞོག་ཀོ། noun shavings, off cut, 
chip, piece 
ཞོག་ལེབ། noun chip 
ཞོན་མི། noun rider 
ཞོབ། verb (fut., prs., pst.) 

subside 
ཞོར་སྐབས། adj. by the way 
ཞོར་ཁ། adj. incidental, aside 
ཞོར་གོ། noun overhear 
ཞོར་འགྲམ། noun side effect 
ཞོར་རྒུད། noun casualty 
ཞོར་དངོས། noun by-product 
ཞོར ་ཐོན། noun side effect, 
sidelight, spin-off 
ཞོར་ཐོན་དངོས་པ།ོ noun by-
product 
ཞོར་དོན། noun side issue 
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ཞོར་གནོད། noun side effect 
ཞོར་བྱུང། noun incidental, 
indirect, spin-off 
ཞོར་བློ། noun grapevine 
ཞོར་སྦྱིག noun casualty 
ཞོར་སྦྱིག་ཕོག་མི། noun fall guy 
ཞོར་ལཱ། noun by work, 
occupation 
ཞོར་བསད། noun manslaughter 
ཞྭ་རྒྱན། noun cockade 
ཞྭ་ཅནམ། adj. hooded  
ཞྭ་ཐག noun thong 
ཞྭ་ལྡན་ཀོཊ། noun anorak 
ཞྭ་ནག་འཆམ། noun black-hat 
dance 
ཞྭ་དབྱིབས། noun crown 
ཞྭ་ཚོང་པ། noun milliner 
ཞྭ་གཡབ། noun brim 
ཞྭ་རིང༌། noun top hat 
ཞྭམ།ོ noun  དབུ་ཞྭ། hat, 
cowl, cap 
ཞྭམོ་རིངམོ། noun top hat 
གཞང་སྐྱེལ་པ། noun pimp 
གཞང་ཁང༌། noun brothel, 
whorehouse 
གཞང་བདག noun pimp 
གཞང་བདགམ།ོ noun bawd 

གཞང་འབྲུམ། noun haemorrhoids, 
piles 
གཞང་བཙོང་ཁང༌། noun 

whorehouse, bawdy house, 
brothel 
གཞང་བཙོང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཙོངས། hustle  
གཞང་བཙོང་མ། noun 

streetwalker, bawd, prostitute, 
whore, flesh trader 
གཞང་བཙོངམ། noun whore, 
working girl, harlot, hustler, 
prostitute, slag 
གཞང་བཙོངམ་འཐོབ་ས། noun 

massage parlour 
གཞང་འཚོང༌། noun prostitution 
གཞང་ལུད། noun haemorrhoids 
གཞན། noun  བདག else, 
other, second, another 
གཞན་སྐྱོན་སབ་མི། noun sneak 
གཞན་ཁར་མེད་པ། adj. unique 
གཞན་གྱི་སྒེར་གཏམ། noun 

scuttlebutt 
གཞན་གྱི་ལོ་རྒྱུས། noun scuttlebutt 
གཞན་འགྲན། noun keep up 
གཞན་རྒྱུ་ཧམ་ཟ། noun 

embezzlement 
གཞན་ངོ་གཅད་པ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཅད། overshadow 
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གཞན་དངུལ་ཧམ་སོད། noun 

embezzlement 
གཞན་ཅིག adj. another 
གཞན་གཏོགས། noun mix 
གཞན་བརྟེན། noun satellite, rely 
གཞན་བརྟེན་རྒྱལ་ཁབ། noun vassal 
གཞན་བརྟེན་སོད་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) sponge 
གཞན་བརྟེན་སྲིན་འབུཔ། noun 

parasite 
གཞན་བ་་དགའ་མི། noun voyeur 
གཞན་མཐོང༌། noun consideration 
གཞན་མཐོང་ཅན། adj. considerate 
གཞན་དེབ་འབྲི་མི། noun ghost 
writer 
གཞན་དོན་བཀག་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) nobble  
གཞན་དོན་འགྲུབ་མི་བཅུག་པ། adj. 

nobble  
གཞན་དང་མ་འདྲ་བ། adj. unusual, 
cranky, eccentric, 
extraordinary, modern, 
outlandish 
གཞན་དང་མ་འདྲ་བ་་མི། noun 

weirdo 
གཞན་དང་མ་འདྲཝ། adj. unique, 
extraordinary, idiosyncrasy, 
peculiar 

གཞན་དང་མ་འབྲེལ་བ། adj. 

unsociable, aloof 
གཞན་དང་མ་མཚུངས་པ། adj. 

unique, maverick 
གཞན་དང་མི་མཐུན་པ། noun misfit 
གཞན་དང་མི་འདྲཝ། adj. alienate 
གཞན་སྡུག་དགའ་སོ། noun sadism 
གཞན་སྡུག་རང་ཁེ། noun vulture 
གཞན་ནོར་ཧམ་སོད། noun 

misappropriation 
གཞན་གནོད། noun invidiousness 
གཞན་གནོད་དགའ་སོ། noun sadism 
གཞན་གནོད་དགའ་མི། noun sadist 
གཞན་གནོད་རང་སོ། noun sadist 
གཞན་སྣང་ཆུང་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) overshadow 
གཞན་སྣང་ལུ་མ་འཛེམས་པ། adj. 

unselfconscious 
གཞན་སོད་ལད་སྲོལ། noun role-
play 
གཞན་སོ་བཅོམ་མི། noun killjoy 
གཞན་ཕན། noun altruism, 
benefiting others 
གཞན་ཕན་ཅན། adj. obliging, 
selfless  
གཞན་ཕྱོགས། noun other 
གཞན་ཕྱོགས་འཛུལ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) defector 
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གཞན་བ་དྲགཔ་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) surpass 
གཞན་བོླ་བཙོང་བ། verb (fut., prs.) 

pst. བཙོངས། dish 
གཞན་བོླར་འབབ་པ། verb (fut., 

prs.) pst. བབས། selling point 
གཞན་དབང༌། noun  རང་དབང༌། 
satellite, tutelage 
གཞན་དབང་་ལུ་འཛུལ་བ། adj. 

surrender 
གཞན་དབང་གི་མི། noun puppet, 
paw 
གཞན་དབང་ཅན། adj. puppet, 
dependant 
གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པ། adj. 

involuntary 
གཞན་དབང་དུ་འཛིན་པ། adj. 

fatalistic 
གཞན་དབང་ལུ་ཚུད་པ། adj. 

bondage 
གཞན་དབང་ས་ཁྱོན། noun 

dependency 
གཞན་འབྲེལ། noun third party 
གཞན་འབྲེལ་མེད་པ། adj. secluded 
གཞན་མ་ཤོང་བ། adj. closed 
གཞན་མི། noun contrary, second, 
rest 
གཞན་རྩེད་ཐང༌། noun away 
གཞན་ཚབ། noun spokesperson 

གཞན་ཚུ། pron. other 
གཞན་ཚོར་སྣང་མེད། adj. callous 
གཞན་ཚོར་ཤེས་ནུས། noun 

sensitivity 
གཞན་ཚོར་ཤེས་པ། adj. sensitive 
གཞན་མཚུངས་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) emulate 
གཞན་ཡང༌། adv. else, out, 
furthermore, moreover 
གཞན་ལས་ཁྱད་པར་འཕགས་པ། verb 

(fut., prs., pst.) outshine 
གཞན་ལས་ཁྱད་ཕན་ཆེ་བ། adj. 

outweigh 
གཞན་ལས་གལ་ཆེ་བ། adj. outstrip, 
outweigh 
གཞན་ལས་གོ་གོཝ། adj. second-
hand 
གཞན་ལས་གོ་གནས་མཐོ་བ། adj. 

outrank 
གཞན་ལས་གྱངས་ཁ་མང་བ། adj. 

outnumber 
གཞན་ལས་མགྱོགས་པ། adj. 

outpace, outstrip  
གཞན་ལས་མགྱོགས་པར་སོམ་པ། adj. 

outgrow 
གཞན་ལས་མགྱོགསཔ་སྦེ་བརྒྱུག་པ། 
verb (fut.) prs. རྒྱུག  

pst. བརྒྱུགས། imp. རྒྱུགས། outrun 
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གཞན་ལས་མགྱོགསཔ་སྦེ་འཕེལ་བ། 
verb (fut., prs., pst.) outrun 
གཞན་ལས་རྒྱལ་བ། adj. outstrip 
གཞན་ལས་བརྒྱུད་པ། adj. 

roundabout 
གཞན་ལས་དྲག་པ། adj. outdo, 
outmanoeuvre, outsmart, 
outstrip, outweigh, outwit 
གཞན་ལས་དྲགཔ་འཐོན་པ། verb 

(fut., prs.) pst. ཐོན། imp. ཐོན། 
outclass, outdistance 
གཞན་ལས་སྤུས་ཚད་ལེགས་པ། adj. 

outrank 
གཞན་ལས་སོམ་པ། adj. outstrip 
གཞན་ལས་མངམ་བཙངོ་བ། verb 

(fut., prs., imp.) pst. བཙོངས། 
outsell  
གཞན་ལས་དམག་སྟོབས་དྲག་པ། adj. 

outgun 
གཞན་ལས་་ལ་ཆེ་བ། adj. 

outsmart, outwit 
གཞན་ལས་ཟ་ཡི་ར་སོད་པ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) sponge 
གཞན་ལས་ལྷག་སྟེ་འབད་བ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) 

outperform 
གཞན་ལས་ལྷག་སྟེ་ཚེ་རིང་བ། adj. 

outlive  

གཞན་ལས་ལྷག་པ། adj. outdo, 
outstrip, surpass, 
predominance, unequalled, 
extraordinary, outstanding 
གཞན་ལུ་ཆ་མ་བཞག་པ། adj. self-
opinionated 
གཞན་ལུ་བརྟེན་པ། adj. leech, 
parasitic  
གཞན་ལུ་བརྟེན་མ་དགོཔ། adj. 

independent 
གཞན་ལུ་འབད་བཅུག་པ། verb 

hands-off 
གཞན་ལུ་མ་བརྟེན་པ། adj. 

independently 
གཞན་ལུ་མ་བརྩི་བ། adj. 

overshadow 
གཞན་ལུ་བརྩི་མཐངོ་མེདཔ། adj. 

inconsiderate 
གཞན་ལུ་རེ་མ་དགོཔ། adj. self-
contained 
གཞན་ལུ་སབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) share 
གཞན་ལུགས། noun  རང་ལུགས། 
the others’ tradition, the 
others’ culture  
གཞན་སྲུང༌། noun tutelage 
གཞའ། noun rainbow 
གཞར། verb (fut., prs., imp.) pst. 

བཞར། scratch, scrape, shave 
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གཞར་སན། noun aftershave 
གཞལ་མེད། adj. measureless 
གཞལ་ཡས། adj. immeasurable, 
measureless 
གཞས། noun 1 song (གླུ།) 2  a 
kind of traditional song sung 
by men (ཕོ་གླུ།) 
གཞས་ཀྱི་ལེའུ་རིམ་་ོམ་མི། noun 

choreographer 
གཞས་རྐྱབ་མི། noun male dancer 
གཞས་འཁྲབ་རིག་པ། noun 

choreography 
གཞས་སྟོན། noun recital 
གཞས་སྡེ། noun choir 
གཞས་སྡེ་་གླུ། noun chorus 
གཞས་བརྡ་སོྟན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) conduct 
གཞས་བརྡ་སོྟན་མི། noun 

conductor 
གཞས་ཚིག noun lyric  
གཞས་ཚིག་མཁན། noun lyricist  
གཞསཔ། noun minstrel 
གཞསམོ། noun a kind of 
traditional song sung by 
women 
གཞསམོ་རྐྱབ་མི། noun female 
dancer 
གཞི། noun base, basis, body, 
cornerstone, essential, 

framework, set, skeleton, 
springboard, foundation, 
ground 
གཞི་བཀོད། noun structure, 
skeleton, framework, 
apparatus, basic design 
གཞི་བཀོད་སོར་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) reshuffle 
གཞི་རྐྱང་། adj. simple 
གཞི་ཁུངས། noun background, 
ultimate 
གཞི་ཁུངས་མེད་པ། adj. unfounded 
གཞི་ཁྲམ། noun chassis, stalk 
གཞི་འཁོར། noun turntable 
གཞི་འགྱམ། noun fabric, 
cornerstone, elementary, 
foundation 
གཞི་འགྱམ་ཚུད་པ། verb (fut., prs., 

pst.) entrenchment 
གཞི་རྒྱ་ཆེ་བ། adj. broad-based 
གཞི་སྒར། noun base 
གཞི་སྒྱུར། noun reform, 
reformation, reorganization, 
restructuring, revolution 
གཞི་སྒྱུར་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) reform, reorganize, 
restructure 
གཞི་སྒྱུར་འབད་མི། noun reformer 
གཞི་སྒྲིག noun set 



གཞི་སྒྲོམ། 822 གཞི་བཙུགས་འགོ་འདྲེན་པ། 

 822  

གཞི་སྒྲོམ། noun shell, skeleton 
གཞི་བཅག་པ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཅགས། locate  
གཞི་འཇམ། noun gentle nature, 
courteous 
གཞི་བརྗིད། noun glamour 
གཞི་རྟེན། noun background, 
ballast, base, bedrock, 
foundation, springboard, 
rudiments, basis, fundamental 
གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས། noun basic 
infrastructure 
གཞི་རྟེན་འགན་ཁུར། noun 

fundamental duty 
གཞི་རྟེན་ཐོབ་དབང་། noun 

fundamental rights 
གཞི་རྟེན་གནམ་གྲུ། noun space 
station 
གཞི་རྟེན་དཔེ་དེབ། noun reference 
book 
གཞི་རྟེན་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) underlie, underpin 
གཞི་རྟེན་འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཡོན། noun 

basic literacy 
གཞི་རྟེན་མེད་པ། adj. ill-founded, 
groundless 
གཞི་རྟེན་གཞི་་། noun 

fundamental principle 

གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན། noun basic 
education, non-formal 
education 
གཞི་སྟེགས། noun platform 
གཞི་བརྟན་པ། verb (fut., prs., 

pst.) entrench, base 
གཞི་ཐོ། noun datum 
གཞི་དོན། noun preamble, 
substance, area 
གཞི་བདག noun  གནས་བདག 
local spirit, local lord 
གཞི་མདོག noun camouflage 
གཞི་ནད། noun chronic disease, 
illness 
གཞི་གནད། noun ground 
གཞི་གནས། noun basis 
གཞི་དཔེ། noun dummy 
གཞི་སོྦྱང༌། noun foundation 
course 
གཞི་མ། noun base, basis, 
cardinal, foundation, main 
གཞི་མེད། adj. insubstantial, 
unfounded, ill-founded, 
baseless, groundless 
གཞི་བཙུགས། noun dawn, 
enforcement, establishment, 
foundation, embryonic 
གཞི་བཙུགས་འགོ་འདྲེན་པ། noun 

founder member 
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གཞི་བཙུགས་གནས་སྐབས། noun 

infancy 
གཞི་བཙུགས་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) base, found, 
institute, implementation, 
induction, institution, site, 
establish, implement 
གཞི་བཙུགས་འབད་མི། noun 

architect 
གཞི་བཙུགས་མ་དངུལ། noun fund 
གཞི་བཙུགས་མི། noun founder, 
founding father 
གཞི་བཙུགས་སོབ་གྲྭ། noun nursery 
school  
གཞི་་། noun element, essential, 
ethic, fundamental, principle, 
basis  
གཞི་་་ཉམས་པ། verb (fut., prs., 

pst.) betray 
གཞི་་་སྤང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. སྤངས། betray 
གཞི་་་མ་བརྟནམ་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) undermine 
གཞི་་་་མཁོ་བད། noun basics 
གཞི་ཚད། noun grain 
གཞི་ཚུད་པ། verb (fut., prs., pst.) 

footing, well established, 
established 

གཞི་ཚུད་ཚུདཔ། adj. well 
established 
གཞི་ཚོགས། noun foundation 
གཞི་ཚོན། noun undercoat 
གཞི་འཛུགས། noun establish 
གཞི་འཛུགས་སོབ་གྲྭ། noun 

kindergarten 
གཞི་རས། noun base 
གཞི་བཞག་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) base, anchor, base 
upon 
གཞི་བཞག་ས། noun pivotal 
གཞི་གཟུང་བ། verb (fut., prs.) pst. 

བཟུང་། imp. ཟུངས། to establish 
the foundation  
གཞི་བཟང༌། noun moral, morality 
གཞི་རིམ། noun  ཆུང་རིམ། 
primary, elementary 
གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན། noun primary 
education 
གཞི་རིམ་སོབ་གྲྭ། noun primary 
school 
གཞི་རིལ། noun baseball 
གཞི་བརླིང་བ། adj. entrenchment 
གཞི་ལཱ། noun groundwork 
གཞི་ལོྷད་ཏོག་ཏོ། adj. smooth 
གཞི་ཨང༌། noun base 
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གཞིབ་པ། verb (fut., prs., imp.) 

pst. གཞིབས། arrange closely, 
together, arrange 
གཞིར་འཛིན། noun based 
གཞིར་བཞག་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) found 
གཞིས། noun  མཆོད་གཞིས། 
holding  
གཞིས་བཀོ་བཞག་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) uproot 
གཞིས་ཁ། noun estate, farm 
གཞིས་ཁང༌། noun estate, 
property 
གཞིས་ཁང་བར་ཚངོ་འཐབ་མི། noun 

realtor 
གཞིས་ཁོངས། noun campus 
གཞིས་ཁྱིམ། noun manor, barn, 
villa, farmhouse 
གཞིས་བཅག་པ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཅགས། settle, 
resettle 
གཞིས་ཆགས། noun 

rehabilitation, habitation, 
settlement, relocation, settle 
གཞིས་ཆགས་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) resettlement 
གཞིས་ཆགས་མ་བཏུབ་པ། adj. 

uninhabitable 

གཞིས་ཆགས་མི། noun habitant, 
settler 
གཞིས་ཆགས་ས། noun habitat 
གཞིས་གཉེར། noun bailiff, 
steward 
གཞིས་བསྡུ་མི། noun beneficiary 
གཞིས་གནས། noun home base, 
asset, premise  
གཞིས་སྤོ་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) migrate 
གཞིས་སྤོ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) migrate 
གཞིས་མ་ཆགས་པ། adj. 

uninhabited 
གཞིས་ཚོང་པ། noun vendor 
གཞིས་འཛིན་ངོ་ཚབ། noun land 
agent  
གཞིས་གསར་ཆགས་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) rehabilitate 
གཞུ། noun 1 bow (མདའ་རྩེད་ཀྱི་
ཆས།)  ཕྱག་གཞུ། 2  beam, 
beam support (གདུང་།) 
གཞུ་སྒོ། noun bow window 
གཞུ་ཐག noun bow-string 
གཞུ་དབྱིབས། noun arc 
གཞུ་དབྱིབས་མགྲིན་རྒྱན། noun 

bowtie 
གཞུ་དབྱིབས་སྒོ། noun archway 
གཞུ་དབྱིབས་ཅནམ། adj. arch 
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གཞུ་དབྱིབས་ཐོག་ཅན། noun arcade 
གཞུ་དབྱིབས་མཐུད་ཐིག noun chord 
གཞུ་དབྱིབས་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) arch 
གཞུ་གཟུགས་སྐེ་རྒྱན། noun bowtie 
གཞུ་རིང༌། noun longbow  
གཞུང༌། noun 1 centre, focal, 
government, heartland, hub, 
main, mainline, mainstream, 
state, central, public (ལྟེ་བ།) 
2  Buddhist philosophy (གསུང་
རབ།) 
གཞུང་སྐད། noun national 
language 
གཞུང་སྐྱོང༌། noun governance, 
rule 
གཞུང་སྐྱོང་མཁས་པ། noun 

statesmanship 
གཞུང་སྐྱོང་མཁས་རིག noun 

statesmanship 
གཞུང་སྐྱོང་ཉེསཔ། adj. misrule 
གཞུང་སྐྱོང་འབད་མ་ཚུགས་པ། adj. 

ungovernable 
གཞུང་སྐྱོང་ཞན་པ། adj. misrule 
གཞུང་སྐྱོང་ཡན་ལག noun organ 
གཞུང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས། noun polity 
གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན། noun good 
governance 
གཞུང་ཁ། noun national language 

གཞུང་ཁྱིམ། noun public housing 
གཞུང་ཁྲིམས། noun capital 
punishment, death sentence 
གཞུང་ཁྲིམས་བཀལ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) execution 
གཞུང་གི་ཁྲིམས་་ོདཔ། noun public 
prosecutor 
གཞུང་གི་ངལ་གསོ། noun public 
holiday 
གཞུང་གི་སྤྱི་དངུལ། noun 

exchequer 
གཞུང་གི་དབུ་ཁྲིད། noun premier, 
prime minister, chancellor 
གཞུང་གི་དབུ་ཁྲིད་ཡིག་ཚང༌། noun 

chancellery 
གཞུང་གི་སོབ་གྲྭ། noun state 
school 
གཞུང་གི་གསང་བ། noun official 
secret  
གཞུང་གིས་དབང་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) nationalization  
གཞུང་རྒོལ། noun revolution 
གཞུང་སྒོ། noun portal 
གཞུང་སྒོའི་གཡབ། noun portico 
གཞུང་སྒྲ། noun traditional song, 
classical song 
གཞུང་ཆེན། noun great 
philosophical text  
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གཞུང་འཆར་གསལ་བརྗོད་ཡིག་ཆ། 
noun White Paper 
གཞུང་རྟགས། noun emblem, 
government crest 
གཞུང་ལྟེ་བ། noun central 
government 
གཞུང་ཐིག noun meridian 
གཞུང་ཐོར་མ་ཚུད་པ། adj. over-the-
counter 
གཞུང་དོན་རིག་པ། noun 

philosophy 
གཞུང་དོན་གསང་བ། noun official 
secret  
གཞུང་དྲུང་ཆེན། noun government 
secretary 
གཞུང་སྡེ། noun the public sector 
གཞུང་ཕྲང་མི། noun good faith 
གཞུང་ཕྲངམ། adj. honest  
གཞུང་དབང་དཔལ་འབརོ། noun the 
public sector 
གཞུང་དབང་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) nationalize  
གཞུང་དབང་གཡོག་སྡེ། noun the 
public sector 
གཞུང་དབང་ལས་འཛིན། noun 

public corporation 
གཞུང་འབྲེལ། noun official 
གཞུང་འབྲེལ་རྟེན་འབྲེལ། noun state 

གཞུང་འབྲེལ་ཐིའུ། noun official 
seal 
གཞུང་འབྲེལ་མིན་པ། adj. unofficial 
གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ། noun 

official correspondence 
གཞུང་འབྲེལ་ལཱ། noun official 
work 
གཞུང་འབྲེལ༌གསང༌བ། noun 

official secrecy 
གཞུང་འབྲེལ་གསར་དེབ། noun 

official bulletin 
གཞུང་འབྲེལ་གསལ་བསྒྲགས། noun 

communiqué 
གཞུང་མིན་ལས་ཚོགས། noun non-
governmental organization 
(NGO)  
གཞུང་མེད་གནས་སྐབས། noun 

anarchy 
གཞུང་མེད་རིང་ལུགས་པ། noun 

anarchist 
གཞུང་ཚབ། noun High 
Commissioner, envoy, 
diplomat, ambassador  
གཞུང་ཚབ་གོ་གནས། noun 

ambassadorship 
གཞུང་ཚབ་འགན་འཛིན། noun 

charge d’affaires 
གཞུང་ཚབ་འགྲེམས་སྣདོ། noun 

diplomatic bag 
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གཞུང་ཚབ་ངོ་ཚབ། noun charge 
d’affaires 
གཞུང་ཚབ་མཚན་གནས། noun 

ambassadorship 
གཞུང་ཚབ་འོག་མ། noun minister, 
minister councillor 
གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང༌། noun 

embassy, high commission 
གཞུང་ཚབ་ལས་ཁང༌། noun 

embassy, legation 
གཞུང་ཚབ་ལས་གཡོགཔ། noun 

embassy 
གཞུང་ཚབ་ལྷན་རྒྱས། noun 

diplomatic corps 
གཞུང་འཛིན་ཚོགས་པ། noun ruling 
party 
གཞུང་བཞེས། noun seizure, 
forfeit, forfeiture, 
nationalization, confiscate 
གཞུང་བཞེས་གཏང་བ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. བཏང་། forfeit, 
nationalize 
གཞུང་བཟང༌། noun moral 
གཞུང་གཡོག noun government 
service 
གཞུང་གཡོགཔ། noun government 
servant, employee 

གཞུང་ལམ། noun  རྒྱ་ལམ། 
thoroughfare, main road, 
highway, high road 
གཞུང་ལས་འགོ་དཔོན། noun 

bureaucrat 
གཞུང་ལུགས། noun system of 
government 
གཞུང་ལུགས་མཁས་པ། noun 

philosopher 
གཞུང་ལུགས་གཅིག་སྐྱོང། noun 

unitary 
གཞུང་ལུགས་དང་་་བ་མ་མཐུན་མི། 
noun dissident 
གཞུང་ལུགས་དང་་་བ་མི་མཐུན་པ། 
adj. dissidence 
གཞུངམ་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) act sincerely, act 
honestly 
གཞུ་་ཁྱིམ། noun Sagittarius 
གཞེས་ཉིནམ། adv. two days 
before yesterday 
གཞེས་ཕོད། adv. the year after 
next 
གཞོག verb (fut., prs.) pst. 

བཞོགས། imp. གཞོགས། plane 
down, whittle, chip away 
གཞོགས། noun flank 
གཞོང་། verb (fut., prs., pst., 

imp.) 1 woo, allure, flatter (ལྷུ་
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བ།) 2  stroke, court, fondle 
(ལགཔ་གིས་ནུམ་པ།) 
གཞོང་བཀོལ། noun cajole 
གཞོང་གྲུ། noun nacelle  
གཞོང་པ། noun vessel, basin, 
bowl 
གཞོང་དབྱིབས། noun bowl 
གཞོངམ། noun vessel, basin, 
bowl 
གཞོན་སྐྱེས། noun young, youth, 
adolescent 
གཞོན་འགྱུར། noun rejuvenation 
གཞོན་སྒྱུར་གཤག་བཅོས། noun tuck 
གཞོན་ཅུང༌། noun adolescent, 
youngster, youth, teenager 
གཞོན་ཅུང་སྙན་ཞུ་པ། noun cub-
reporter 
གཞོན་བརྙན། noun watershed 
གཞོན་ནུ། noun boy 
གཞོན་ནུ་མ་་གནས་སྐབས། noun 

girlhood 
གཞོན་པ། noun junior, juvenile, 
teenage, teens 
གཞོན་པ་་བསྒང༌། noun youth 
གཞོན་པ་་གནས་སྐབས། noun 

manhood 
གཞོན་རྩེདཔ། noun colt 
གཞོན་བཟོ། noun rejuvenation 

གཞོན་ཤོས། adj.  ཆུང་ཤོས། 
youngest 
གཞོན་གསར་སྙན་ཞུཔ། noun cub-
reporter 
གཞོནམ། noun  རྒསཔ།  
སྐུ་གཞོན། tender, young 
བཞག verb (fut., prs., pst., imp.) 

 གཏང་། འཐུ། discontinue, 
drop, fix, forbear, forget, 
forsake, give up, lapse, lay, 
leave, set, settle, stick, put, 
place, quit, skip, refrain, keep, 
retain 
བཞག་བཀག་འཕྲུལ། noun parking 
brake 
བཞག་བཅོལ་ཁང༌། noun depot 
བཞག་རྟེན། noun mount, retainer 
བཞག་ཐངས། adj. position 
བཞག་སོད། noun deposit 
བཞག་མ་ཚུགས་པ། adj. irresistible 
བཞག་ཡོན་ཤོག་འཛིན། noun 

parking ticket 
བཞག་ས། noun installation, 
position, location 
བཞག་ས་བརྗེད་པ། verb (fut., pst.) 

prs. རྗེད། mislay 
བཞག་ས་འཛོལ་བ། verb (fut., prs., 

pst.) mislay 
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བཞད་གད་གནས། noun laughing 
stock  
བཞི། num. four 
བཞི་སྐྱེས་ཕྲུ་གུ། noun quadruplet 
བཞི་སྐྱེས་ཨ་ལུ། noun quadruplet 
བཞི་སྐྱེསམ། noun quadruplet 
བཞི་གོམ་རྐྱབ་མི། noun galloper 
བཞི་བགོ། noun quarter 
བཞི་འགྲན་མཐའ་དཔྱད། noun 

quarter-final 
བཞི་འགྲོསམ། noun four-by-four, 
4 x4 , four-wheel drive 
བཞི་སྒྲིགམ། noun quartet 
བཞི་བརྒྱ། num. four hundred 
བཞི་བཅུ། num. forty 
བཞི་བཅུ་པ། num. fortieth 
བཞི་ཆ་གཅིག noun quarter 
བཞི་་བ། noun fourfold 
བཞི་མཐ་་འགྲན་བསྡུར། noun 

quarter-final 
བཞི་འདྲེན་ཤིང་རྟ། noun quadriga 
བཞི་སྡེབ། noun quartet 
བཞི་སྡེ་་གླུ་གཞས། noun quartet 
བཞི་པ། num. fourth 
བཞི་དཔྱ། noun 1 stretcher 
carried by four persons (བཞི་
འབག) 2  four parts (ཆ་བཞི།) 

བཞི་དཔྱ་གཅིག noun fourth, 
quarter 
བཞི་དཔྱ་གསུམ། noun three-
quarter, three fourth 
བཞི་ཚན་གཅིག noun a set of four 
བཞི་གཞས་སྡེ་ཚན། noun quartet 
བཞི་ཤད། noun fourfold 
perpendicular strokes (།། །།)  
བཞིན། prep. in accordance with, 
as per, likewise  
བཞིན་འཛུམ། noun smile 
བཞིན་རས། noun face 
བཞུ། verb (fut., prs., pst., imp.) 

dissolve, fuse, liquefy, melt, 
thaw 
བཞུ་སྐུད། noun fuse 
བཞུ་སྐུད་སྒྲོམ། noun fuse box 
བཞུ་ཁུ། noun enzyme, solution 
བཞུ་ཆུ། noun juice, solvent  
བཞུ་སྙིགས། noun dross 
བཞུ་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། liquefy  
བཞུ་ནུས། noun digestion, 
solubility 
བཞུ་ནུས་ཅན། adj. solvent 
བཞུ་སྣོད། noun crucible 
བཞུ་བྱེད་དབང་པ།ོ noun pancreas 
བཞུ་སོྦྱར། noun fusion 
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བཞུ་མ་ཚུགས་པ། adj. insoluble 
བཞུ་མི་བཏུབ་པ། adj. insoluble 
བཞུ་རྩི། noun ether 
བཞུ་ཚད། noun melting point 
བཞུ་རས། noun solvent 
བཞུ་བཞུཝ། adj. molten 
བཞུ་ལཱ། noun solution 
བཞུགས། verb (fut., prs., pst., 

imp.)  བཞེངས།  
sit, dwell, reside, stay 
བཞུགས་ཁང༌། noun  

chamber, sitting room 
བཞུགས་ཁྲི། noun  chair, 
seating, pulpit 
བཞུགས་གྲལ། noun  

1 sitting order (གྱལ།) 
2  traditional ceremony 
(རྟེན༌འབྲེལ༌ཟས།) 
བཞུགས་སྟེགས། noun  

chair, seating, pulpit 
བཞུགས་ཐག noun  belt, 
lap belt, seat belt 
བཞུགས་གདན། noun  

mattress 
བཞུགས་ས། noun  living 
place, place of residence 
བཞུར། verb (fut., pst.) prs. གཞུར། 
imp. གཞུར། shave 
བཞུར་ཆས། noun shaver 

བཞུར་སན། noun shaving cream 
བཞུར་བཞུརཝ། adj. shaven 
བཞེངས། verb (fut., prs., pst., 

imp.)  1 stand up, get 
up (ལོང་བ།)  བཞུགས། 
2  construct, erect (རྐྱབ་པ།) 
བཞེངས་ཇ། noun  bed 
tea 
བཞེངས་བརྡ། noun  

rising bell 
བཞེད། verb (fut., prs., pst.) 

 think, reflect 
བཞེད་དོན། noun own motion, 
opinion 
བཞེས། verb (fut., prs., pst., 

imp.)  eat, take, 
accept, wear  
བཞེས་ཁྲི། noun  dining 
table 
བཞེས་སྒོ། noun  ་ོ།  
གསོལ་ཚོགས། food, meal, dish, 
cooking, cuisine, diet, grub, 
nosh 
བཞེས་སྒོ་དཀོན་པ། adj. underfed 
བཞེས་སྒོ་སྐྱེལ་དྲང༌། noun catering 
བཞེས་སྒོ་སྐྱེལ་དྲང་འབད་མི། noun 

caterer 
བཞེས་སྒོ་བསྐྱལ་བ། verb (fut., pst.) 

prs. སྐྱེལ། imp. སྐྱེལ། cater 
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བཞེས་སྒོ་དྲང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. དྲངས། serve 
བཞེས་སྒོ་དྲོད་བཏགས་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) reheat 
བཞེས་སྒོ་བདག་འཛིན་པ། noun 

steward 
བཞེས་སྒོ་རྡིག་རྡིགམ། noun 

delicacy 
བཞེས་སྒོ་བྱིན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) feed 
བཞེས་སྒོ་འབད་ཆོག་ཆོ། adj. oven-
ready 
བཞེས་སྒོ་འབད་ནི་་རིག་་ལ། noun 

cookery 
བཞེས་སྒོ་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) cook, prepare, 
cooking 
བཞེས་སྒོ་འབད་ལཱ། noun cooking 
བཞེས་སྒོ་འབོལ་ཆི་ཆི། adj. nosh-up  
བཞེས་སྒོ་འབོལ་དྲགས། adj. nosh-
up  
བཞེས་སྒོ་གཙོ་བོ། noun staple 
བཞེས་སྒོ་མཛེས་ཏོག་ཏོ་བཟོ་བ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) garnish 
བཞེས་སྒོ་བཞེས་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.)  dine 
བཞེས་སྒོ་ཟ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) dine 
བཞེས་སྒོ་ཟ་མི། noun diner 

བཞེས་སྒོ་བཟོ་ཐངས། adj. cuisine 
བཞེས་སྒོ་ལེགས་ཤོམ་ལུ་དགའ་མི། 
noun epicure 
བཞེས་སྒོའི་སྐོར་ལས་ཤེས་མི། noun 

gourmet 
བཞེས་སྒོའི་ཁང་མིག noun pantry 
བཞེས་སྒོའི་སན། noun relish 
བཞེས་སྒོའི་རས་སོྦྱར། noun spice, 
recipe 
བཞེས་སྒོའི་རིམ་པ། noun course 
བཞེས་ཆ། noun  cup, 
bowl 
བཞེས་ཆ་གངམ། noun  

side dish 
བཞེས་སྟོན། noun  buffet 
བཞེས་ཐུག noun  soup, 
porridge 
བཞེས་དར། noun  butter-
milk 
བཞེས་སོ། noun  alcohol  
བཞེས་བང་། noun  a 
round cane basket  
བཞེས་་མ། noun  snack 
བཞེས་རས། noun  a 
piece of cloth to eat food in  
བཞོ། verb (fut., prs., pst., imp.) 

milk 
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བཞོན། verb (fut., pst.) prs. ཞོན། 
imp. ཞོན།  འཆིབ། mount, 
ride 
བཞོན་སྐྱོད། noun ride, ascend, 
mount, surmount 

བཞོན་རྟ། noun  ཆིབས་རྟ། 
ཆིབས། steed, riding horse, 
mount 
བཞོན་སོྟན། noun rodeo 
བཞོན་་ལ་་དམ།ོ noun rodeo 
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༼ཟ༽ 
ཟ། noun 1 the 2 2 nd letter of 
the Dzongkha alphabet (གསལ་
བྱེད།) 2  fruit (རྡོག་མ།) 
ཟ་ཁ་གཅིག noun common 
dining, shared kitchen 
ཟ་ཁ་འཐུང་ཁ། noun functional 
language, make-do language 
ཟ་ཁང༌། noun restaurant, lodge, 
inn, hotel, commissary  
ཟ་ཁང་མགྲོན་གཡོག noun valet 
ཟ་ཁང་ཆུང་ཀུ། noun pension 
ཟ་ཁང་བདག་པོ། noun restaurateur 
ཟ་ཁང་པ། noun hotelier  
ཟ་ཁང་འཛིན་སྐྱོང་པ། noun 

restaurateur 
ཟ་ཁམས། noun appetite 
ཟ་ཁམས་དྭངས་ཟས། noun 

appetizer, starter 
ཟ་ཁམས་ཕྱེ་ཟས། noun appetizer, 
starter 
ཟ་ཁམས་མེད་པ། adj. unappetizing 
ཟ་ཁྲི། noun  བཞེས་ཁྲི། dining 
table 
ཟ་དགོ་མནོ་སི་སི། adj. yummy, 
mouth-watering 

ཟ་དགོ་མ་མནོ་སི་སི། adj. 

unappetizing 
ཟ་སྒྲིག noun table manners 
ཟ་ཆོག་ཆོ། adj. dress 
ཟ་བཏུབ་པ། adj. eatable, edible 
ཟ་་བ་སོ་ནད། noun mumps 
ཟ་་བ་རུ་ཏོ། noun jawbone  
ཟ་ཐུར། noun table-spoon 
ཟ་དད་ཤིག་ཤི། adj. avaricious 
ཟ་འདོད། noun greed, rapacious 
desire 
ཟ་འདོད་བསྐྱེད་བཅུག་པ། verb 

tantalize 
ཟ་འདོད་ཤིག་ཤི། adj. voracious 
ཟ་འདྲེ། noun devil 
ཟ་ནི་དྲགས་དྲགསཔ། adj. overeat 
ཟ་ནི་མེདཔ། adj. hungry  
ཟ་ནི་ལངམ་ཅིག adj. hand-to-
mouth 
ཟ་པ། noun serf, slave, bond-
servant 
ཟ་སོད། noun intake 
ཟ་སོད་ཁང༌། noun mess, hotel, 
dining hall 
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ཟ་བ། verb (fut., prs., pst., imp.) 

 བཞེས། eat, feast, feed, 
gorge, have, mooch, nosh, 
take, conjugate, partake, 
consume, corrode  
ཟ་བྲན། noun slave, serf 
ཟ་བྲན་གནས་སྟངས། noun serfdom 
ཟ་བྲན་རིང་ལུགས། noun serfdom 
ཟ་འབུཔ། noun vermin 
ཟ་མ། noun miss (Ms) 
ཟ་མ་བཏུབ་པ། adj. uneatable, 
flyblown, inedible 
ཟ་མ་བུད་མེད། noun woman 
ཟ་མ་རུང་བ། adj. uneatable 
ཟ་མི། noun feeder 
ཟ་མི་རུང་བ། adj. inedible 
ཟ་རུང་བ། adj. edible 
ཟ་ལ་་ཁ། noun a language 
spoken in Lhuntse and Trashi 
Yangtse Districts  
ཟ་ཤིང་། noun fruit tree 
ཟ་ཤིང་ལྡུམ་ར། noun fruit garden, 
orchard 
ཟ་ཧོད། noun dinner-ware, dish, 
crockery 
ཟ་ཧོད་ཆ་ཚང༌། noun setting 
ཟ་ཧོད་ཆ་ཚན། noun service 

ཟང་ཐལ། noun unobstructed 
passage 
ཟང་ཟིང༌། adj.  འར་འུར། 
chaos, hurly-burly, shambles, 
pandemonium, dishevelled, 
higgledy-piggledy, confusion, 
disorder 
ཟངས། noun copper 
ཟངས་ཀྱི་གཡའ། noun azurite 
ཟངས་ཀྲམ། noun copper, coin 
ཟངས་ཁྲོ། noun copper vessel 
ཟངས་རྔ། noun kettledrum 
ཟངས་ཏིང་། noun copper cup 
ཟངས་མདོག noun copper colour 
ཟངས་མདོག་དཔལ་རི། noun abode 
of Guru Rinpoche 
ཟངས་རྡིག noun copper pot 
ཟངས་གཞོང༌། noun basin, vessel, 
copper bowl, bowl 
ཟད། verb (fut., pst., prs.) 

exhaust, deplete, consumption, 
expenditure 
ཟད་གྲོན། noun expenditure, 
expenses, fund 
ཟད་འགྲོ། noun pocket money, 
outgoings, expense, 
expenditure, costs 
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ཟད་འགྲོ་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། commit, 
invest, spend 
ཟད་འགྲོ་གཏང་ཚུགས་པ། adj. 

affordable 
ཟད་འགྲོ་འཐེབ་གཏང་བ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. བཏང་། 
overspend 
ཟད་འགྲོ་འཐེབ་གནས་པ། verb (fut., 

prs., pst.) overrun 
ཟད་འགྲོ་དམ་དམ། adj. thrift 
ཟད་འགྲོ་དམ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) economize  
ཟད་འགྲོ་གནང་མི། noun sponsor 
ཟད་འགྲོ་ཕབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) economize , skimp 
ཟད་འགྲོ་སོམ། noun big 
expenditure, uneconomic 
ཟད་འགྲོ་མར་ཕབ། noun cost-
cutting 
ཟད་འགྲོ་ཚད་མེད། noun prodigal 
ཟད་འགྲོ་ཚད་ལས་བརྒལ་བ། adj. 

overshoot 
ཟད་འགྲོ་ཤོབ་ཤོ། adj. extravagant 
ཟད་འགྲོའི་འཆར་གཞི་བ་མ་པ། verb 

(fut., pst., imp.) prs. བ་མས། 
budget 
ཟད་འགྲོའི་མ་དངུལ། noun imprest 

ཟད་འགྲོའི་རྩིས་བཞག noun cost 
accounting 
ཟད་དངུལ། noun pocket money 
ཟད་བཅུག་པ། verb erode 
ཟད་ཐོ། noun expenditure list, 
statement of expenses 
ཟད་མི། noun consumer 
ཟད་རྩིས། noun debit, account of 
expenditure 
ཟད་ཚབ་སོད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) defray, reimburse 
ཟད་ཚབ་ལོག་སོད། noun 

reimbursement 
ཟད་ཚརཝ། adj. worn out 
ཟད་ཟདཔ། adj. worn, exhausted, 
threadbare 
ཟད་སོང༌། noun expense, pocket 
money 
ཟད་སོང་རྩིས་ཁྲ། noun expense 
account 
ཟན་སྐྱ། noun 1 stirring spoon (་ོ་
དཀྲུག་ཤིང་།) 2  oar (གྲུ་གཏང་ཤིང་།) 
ཟན་སྐྱ་་ཁ། noun blade 
ཟན་སྐྱ་་གྲུ་ཆུང༌། noun rowing 
boat 
ཟན་གོང་། noun dough 
ཟན་སྣོད། noun feeder 
ཟཔ། noun slave 
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ཟབ་རྒྱས། noun exuberant 
ཟབ་དོན། noun deep meaning, 
meaning 
ཟབ་དྲགས། adj. very deep, 
profound 
ཟབ་པ། adj. deep, profundity, 
esoteric 
ཟམ། noun  ཕེབས་ཟམ། 
bridge 
ཟམ་རྐྱབ་པ། verb (fut., pst., prs., 

imp.) bridge 
ཟམ་ལྕགས། noun main floor of 
bridge 
ཟམ་རྟེན། noun abutment 
ཟམ་པ། noun bridge 
ཟམ་བཙུགས་པ། verb (fut., pst., 

prs., imp.) bridge 
ཟམ་ཟིམ། adj. drizzle 
ཟམ་ཟིམ་རྐྱབ་པ། verb (fut., pst., 

prs., imp.) dribble 
ཟམོ། noun woman 
ཟར་ཟུར་མེད་པ། adj. soft 
ཟས། noun diet, food, grub 
ཟས་ཀྱི་ནུས་ཚད། noun calorie 
ཟས་བཀག་ངོ་རྒོལ། noun hunger 
strike  
ཟས་ཁང༌། noun pantry 
ཟས་ཁམ་ཅིག noun titbit  

ཟས་ཁམ་གཅིག noun morsel  
ཟས་གྲིབ། noun food poisoning 
ཟས་རྒྱན། noun garnish 
ཟས་སྒྲོན། noun second 
ཟས་ངར། noun fibre 
ཟས་བསྔོ། noun meal dedicated 
to the deceased 
ཟས་བཅད་ནད་གཞི། noun anorexia 
ཟས་བཅད་ནད་གཞི་ཅན། adj. 

anorexic 
ཟས་བཅད་ནད་གཞི་ཐོབ་མི། noun 

anorexic 
ཟས་བཅུད། noun protein, 
nutrition, vitamin, nourishment  
ཟས་བཅུད་མཁས་མཆོག noun 

nutritionist  
ཟས་བཅུད་མཁས་པ། noun 

dietician 
ཟས་བཅུད་ཅན་མ་ཐོབ་པ། adj. 

undernourished 
ཟས་བཅུད་ཉུང་སྐྱོན། noun 

malnutrition 
ཟས་བཅུད་ཉུང་བ། adj. 

malnourished 
ཟས་བཅུད་ལྡན་པ། adj. nutritious  
ཟས་བཅུད་བྱིན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) nourish  



ཟ 

ཟས་བཅུད་ཞན་པ། 837 ཟིང་ཚོགས། 

 837  

ཟས་བཅུད་ཞན་པ། adj. 

malnutrition, nutrition-
deficiency 
ཟས་བཅུད་རིག་པ། noun dietetics 
ཟས་རྟ། noun starter  
ཟས་སོྟན། noun  ་ོ་ཁ། party 
ཟས་སོྟན་སོ་སྣང༌། noun party spirit 
ཟས་སོྟན་ལུ་དགའ་མི། noun party-
goer 
ཟས་ཐོ། noun menu 
ཟས་དུག noun food poisoning 
ཟས་སྣ། noun food variety 
ཟས་སོད་རིག་པ། noun gastronomy 
ཟས་སོྦྱར། noun concoction 
ཟས་སོྦྱར་འཕྲུལ། noun food 
processor 
ཟས་སོྦྱར་བ། verb (fut., pst., prs., 

imp.) concoct 
ཟས་སོྦྱར་བླུག་པ། verb (fut., prs.) 

pst. བླུགས། 
imp. བླུགས། dressing 
ཟས་སོྦྱར་ལག་དེབ། noun recipe 
ཟས་གཙང་། noun Suddhodana, 
the father of Buddha 
Shakyamuni  
ཟས་རས། noun condiment 
ཟས་ཞུ། noun digestion 

ཟས་ཞུ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) digest 
ཟས་གཞོང༌། noun dish, tub 
ཟས་ཡིག noun recipe 
ཟས་རིལ། noun pellet 
ཟི་གྲ། noun dab 
ཟིང་སྐད། noun racket 
ཟིང་འཁྲུག noun warfare, affray, 
disorder, disturbance, riot, 
row, conflict, strife 
ཟིང་འཁྲུག་སོང་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) riot 
ཟིང་འཁྲུག་སོང་མི། noun rioter 
ཟིང་འཁྲུག་ཅན། adj. turbulent, 
riotous 
ཟིང་འཁྲུག་དྲག་པོ། noun 

turbulence 
ཟིང་སོང༌། noun stir 
ཟིང་སྒྲ། noun hubbub  
ཟིང་ཆ། noun muddle, turmoil, 
riot, rumpus 
ཟིང་ཆ་སོང་བ། verb (fut., prs., pst.,  

imp.) muddle 
ཟིང་ཆ་ཚ་བ། adj. riotous 
ཟིང་བ། verb (fut., prs., pst.) 

disorderly 
ཟིང་ཚོགས། noun mob, rabble 



ཟིན། 838 ཟུག་འཇོམས། 

 838  

ཟིན། verb (fut., prs., pst.) finish, 
complete 
ཟིན་འགོད། noun draft, drafting 
ཟིན་འགོད་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) draft 
ཟིན་ཐོ། noun note, jottings, 
record  
ཟིན་དེབ། noun notepad, 
notebook, jotter  
ཟིན་འདྲ། noun proof 
ཟིན་དཔེ། noun proof 
ཟིན་བྲིས། noun draft 
ཟིན་བྲིས་བཏབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) draft 
ཟིན་མ་ཚུགས་པ། adj. undetectable 
ཟིན་ཤོག noun notepad  
ཟིམ་ཁྲུས། noun shower 
ཟིམ་ཁྲུས་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) shower 
ཟིམ་ཟིམ། adj. soft rain, drizzling  
ཟིར་སྐད། noun drone 
ཟིར་སྐད་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) buzz, drone 
ཟིར་སྒྲ། noun buzz, drone 
ཟིར་སྒྲ་བསྒྲག་པ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བསྒྲགས། buzz 
ཟིར་ཆས། noun vibrator 
ཟིར་བརྡ། noun buzzle 

ཟིར་བརྡ་འཕྲུལ་ཆས། noun buzzle 
ཟིར་འཕྲུལ། noun vibrator 
ཟིར་ཟིར། adj. buzz 
ཟིར་ཟིར་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) vibrate 
ཟིལ་གྱིས་གནོན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) dominate, 
mesmerize  
ཟིལ་གྱིས་གནོན་མི་ཚུགས་པ། adj. 

irrepressible 
ཟིལ་གྲ། noun dab, spark 
ཟིལ་ཐིག noun dewdrop 
ཟིལ་གནོན། noun domination 
ཟིལ་པ། noun dew 
ཟིལ་མ། noun flake 
ཟིལཔ། noun spatter, dewdrop, 
dew, drop 
ཟིལཔ་ཁོག་ཁོ། adj. dewy 
ཟིལཔ་ཆོབ་ཆོ། adj. dewy 
ཟུག noun ache, pain 
ཟུག་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) sear, ache 
ཟུག་སྐད་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) yelp 
ཟུག་རྔུ། noun affliction, pain 
ཟུག་འཇམ་སན། noun pethidine 
ཟུག་འཇོམས། noun painkiller, 
palliative, relief 



ཟ 

ཟུག་འཇོམས་སན། 839 ཟུར་ཁ་་་དམོ། 

 839  

ཟུག་འཇོམས་སན། noun codeine, 
narcotic 
ཟུག་འཇོམས་སན་ཁུ། noun 

calamine 
ཟུག་ཕབ་སན། noun emphasis, 
morphine 
ཟུག་སན། noun pain-killer 
ཟུག་གཟེར། noun throb 
ཟུང༌། noun two, pair, brace, 
couple, dual, twain 
ཟུང་འཁྲབ། noun ballroom 
dancing, waltz 
ཟུང་གླུ། noun duet 
ཟུང་ལྕོགས། noun ambidextrous 
ཟུང་ཆ། noun mixed doubles 
ཟུང་འཆར། noun ambivalence 
ཟུང་འཆར་ཅན། adj. ambivalent 
ཟུང་འཇུག noun duality 
ཟུང་ལྡན། adj. binary, double, 
twin 
ཟུང་ལྡན་གྱི་རྒྱན། noun couplet 
ཟུང་ལྡན་གཙུག་ལག་ཤེས་ཡོན། noun 

double degree 
ཟུང་ལྡན་ཤེས་ཡནོ། noun co-
education 
ཟུང་ལྡན་ཨང་གནས། noun 

double digits 
ཟུང་ནེམ། noun double click 

ཟུང་ཕྱོགས། noun bilateral 
ཟུང་ཕྱོགས་མཐུན་འབྲེལ། noun 

bilateral relation 
ཟུང་འབྲེལ། noun coupling, 
combined, conjoined 
ཟུང་འབྲེལ་དཔལ་འབརོ། noun 

mixed economy 
ཟུང་འབྲེལ་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) couple 
ཟུང་འཛིན། noun duel perception, 
duality 
ཟུང་གཞས། noun duet 
ཟུངས། noun strength, power 
ཟུན་པ། verb (fut., prs., pst.) 

develop, overtake, catch 
ཟུབ། verb (fut., prs., pst.) 

impale 
ཟུམ། verb (fut., prs., pst.) close, 
fold 
ཟུར། noun border, corner, edge, 
flank, fringe, hint, limit, side, 
angle 
ཟུར་བཀོད། noun schedule 
ཟུར་སྐད། noun voice-over 
ཟུར་ཁ། prep.  ཟུར་ཁ། by, 
corner, side 
ཟུར ་ཁ་ལས་་་མི། noun onlooker  
ཟུར་ཁང༌། noun backstage 
ཟུར་ཁ་་་དམོ། noun sideshow 
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ཟུར་ཁར། adv. side, beside, 
alongside 
ཟུར་ཁར་བཏོན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) exclude, sideline 
ཟུར་ཁར་བཞག་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) put aside 
ཟུར་ཁར་གཡོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) lurch  
ཟུར་ཁུག noun angle, obtuse 
angle 
ཟུར་ཁུག་འཇལ་ཆས། noun 

protractor, quadrant 
ཟུར་ཁུག་རྣོ་དྲགས། adj. acute 
angle 
ཟུར་ཁུག་དབྱིབས། noun elbow 
ཟུར་ཁྱིམ། noun outhouse, 
maisonette, annexe  
ཟུར་ཁྲོམ། noun uptown 
ཟུར་གྲོགསམ།ོ noun concubine 
ཟུར་གྲོང་། noun uptown 
ཟུར་རྒྱན། noun additional 
information, appendix  
ཟུར་སྒོརམ། noun cabin 
ཟུར་སྒྱེས། noun side dish, a 
special curry served as a 
privilege 
ཟུར་སྒྲོམ། noun box 
ཟུར་བརྒྱད་དབྱིབས། noun octagon  
ཟུར་བརྒྱདམ། noun octagon 

ཟུར་ལྔ་ལྡན་པ། adj. pentagonal 
ཟུར་ལྔ་་དབྱིབས། noun pentagon 
ཟུར་ཅན། adj. angular 
ཟུར་ཆ། noun fraction, part, 
portion, clue 
ཟུར་ཆ་འདྲ་མཉམ། noun equilateral 
ཟུར་ཆག noun corruption 
ཟུར་ཆོས། noun tuition, extra 
class 
ཟུར་ཆོས་སོབ་དཔོན། noun coach 
ཟུར་མཆན། noun parenthesis, 
foot-note 
ཟུར་བརྗོད། noun blurb 
ཟུར་ཉན་པ། noun observer  
ཟུར་གཏད། noun angle 
ཟུར་གཏམ། noun aside 
ཟུར་བཏོན། noun exclusion, reject 
ཟུར་བཏོན་མི། noun leonine  
ཟུར་་། noun sidelong 
ཟུར་་ད། noun sideshow 
ཟུར་་བ་ཅན། adj. dog-eared 
ཟུར་སྟོན་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) angle 
ཟུར་བརྟག noun quarantine 
ཟུར་བརྟག་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) quarantine 
ཟུར་ཐིག noun sideline 
ཟུར་ཐོ། noun appendix 
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ཟུར་ཐོན། noun defect 
ཟུར་མཐའ། noun marginal 
ཟུར་འཐུས། noun allowance 
ཟུར་འཐེབ། noun standby, extra, 
spare 
ཟུར་འཐེབ་སོད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) ex gratia 
ཟུར་འཐེབ་བཞེས་སྒོ། noun side 
dish 
ཟུར་དེབ། noun schedule 
ཟུར་དོན། noun side issue 
ཟུར་དྲུགམ། noun hexagon  
ཟུར་གདོང༌། noun profile 
ཟུར་བདའ་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) skirt 
ཟུར་བདུནམ། noun heptagon  
ཟུར་འདོན། noun excerpt 
ཟུར་རྡེག noun corner, corner 
kick 
ཟུར་རྡོ། noun cornerstone 
ཟུར་སོད། noun isolation 
ཟུར་བརྡ། noun hint, insinuation 
ཟུར་བརྡ་སོྟན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) insinuate 
ཟུར་བརྡ་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) hint  
ཟུར་གནས། noun isolation, lay-
by 

ཟུར་གནས་རིང་ལུགས། noun 

isolationism 
ཟུར་གནསཔ། noun bystander 
ཟུར་སོད། noun appropriation 
ཟུར་སོད་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) appropriate 
ཟུར་སོད། noun ex gratia 
ཟུར་ཕོགས། noun superannuation, 
pension 
ཟུར་འབྲེལ། noun adjacency, 
adjoining 
ཟུར་སྦྲགས། noun  མཉམ་སྦྲགས། 
attachment, appendix, 
appendage, annexure, annexe, 
addendum 
ཟུར་མིག noun leer, side look 
ཟུར་མིག་བ་་བ། verb (fut., pst., 

imp.) prs. ་། sidelong, leer 
ཟུར་མིང༌། noun by name 
ཟུར་མེ། noun sidelight 
ཟུར་མང་དབྱིབས། noun polygon 
ཟུར་མང་སྲ་གཟུགས། noun 

polyhedron 
ཟུར་དམག noun irregular 
ཟུར་ཙམ། adj. marginal, 
partially, slight, vestige, 
nuance, inkling 
ཟུར་ཙམ་བ་་བ། verb (fut., pst., 

imp.) prs. ་། dip 
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ཟུར་ཙམ་རེ། adv. partly 
ཟུར་ཙམ་སབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) allude 
ཟུར་བཙུགས། noun innuendo, 
indirect 
ཟུར་རྩེ། noun ridge 
ཟུར་ཚན། noun clique 
ཟུར་རས། noun pickle 
ཟུར་བཞག noun isolation 
ཟུར་བཞག་ནད་བརྟག noun 

quarantine 
ཟུར་བཞིམ། noun quadrilateral 
ཟུར་བཞུགས། noun emeritus 
ཟུར་བཞུགས་མདོ་ཆེན། noun 

director emeritus 
ཟུར་ཟས། noun side dish 
ཟུར་ཡིག noun annexure 
ཟུར་ཡུར། noun bypass 
ཟུར་གཡབ། noun gable 
ཟུར་གཡོ། noun lurch  
ཟུར་གཡོག noun part-time 
ཟུར་གཡོགཔ། noun part-timer 
ཟུར་རལ། noun hunk  
ཟུར་ལཱ། noun by work, part-time, 
sideshow, sideline 
ཟུར་ལཱ་འབད་མི། noun part-timer 

ཟུར་ལམ། noun side road, feeder 
road, spur, service road, kerb, 
diversion, bypass 
ཟུར་ལོགས། noun offside  
ཟུར་ཤག noun cabin 
ཟུར་ཤོག noun annexure 
ཟུར་སབ། noun allusion 
ཟུར་སོབ། noun tuition 
ཟུར་གསུམ་ཐིག་ཤིང༌། noun set 
square 
ཟུར་གསུམ་མ། noun  གྲུ་གསུམ། 
triangle 
ཟུར་གསུམ་རྩིས་རིག noun 

trigonometry 
ཟེ། noun ridge, crest 
ཟེ་སྒྲོ། noun hackles 
ཟེ་ཏོག noun crest, comb 
ཟེ་པྲོག noun crest 
ཟེ་སྤུ། noun hackles 
ཟེ་སྤུ་ཟིང་བ། verb (fut., prs., pst.) 

bristle 
ཟེ་ཚྭ། noun nitrate, saltpetre 
ཟེགས་རྡུལ། noun mote, speck, 
pollen 
ཟེགས་རྡུལ་ཕོ། noun stamen 
ཟེགས་རྡུལ་སོྦྱར་སྡེབ། noun 

pollination 
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ཟེགས་རྡུལ་ཚད་འཇལ། noun pollen 
count 
ཟེགས་མ། noun mote, speck 
ཟེཝ་འབྲུ་ཕོ། noun stamen 
ཟེའུ། noun hackles 
ཟེའུ་འབྲུ། noun anther, pollen  
ཟེའུ་འབྲུ་་ཕྱེ། noun pollen, pollen 
grain 
ཟེའུ་འབྲུ་་ཚད་བརྟག noun pollen 
count 
ཟེར། noun ray, beam 
ཟེར་བ། adv. say, tell, mean 
ཟོ། noun container 
ཟོག་པོ། adj. cheat 
ཟོགཔོ། adj.  ལེགས་ཤོམ། bad, 
inferior 
ཟོགཔོ་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) maltreat, mistreat, 
misuse, mete 
ཟོང༌། noun cloth 
ཟོང་ཆ། noun textile, cloth items 
ཟོང་ཆ་ལྷག་ལུས། noun remnant 
ཟོང་དུམ། noun piping 
ཟོན་སྐྱེད་མི། noun wary 
ཟོན་ཆེ་དྲགས། adj. wary 
ཟོན་འཕེན། noun  རྩིས་ཕྲེང༌། 
abacus 

ཟོན་འབད་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) beware 
ཟོན་སབ། noun venture 
ཟོམ། noun barrel, cask, drum, 
pail, butt 
ཟོམ་ཅུང༌། noun keg 
ཟོམ་བཟོ་མི། noun cooper 
ཟོམ་བཟཔོ། noun cooper 
ཟོརཝ། noun sickle 
ཟོས་ཏོས། noun preserved cheese 
ཟོ་ཆག noun nettle 
ཟླ། noun 1 moon (ཆུ་ཤེལ།) 
2  peer, mate (ཆ་རོགས།)  
ཟླ་དཀར། noun moon, moon-
light 
ཟླ་ཁྲག noun menses, 
menstruation, period 
ཟླ་ཁྲག་ཆད་སྐབས། noun 

menopause 
ཟླ་ཁྲག་འཐོན་པ། verb (fut., prs.) 

pst. ཐོན། imp. ཐོན། menstruation 
ཟླ་གམ། noun 1 half-moon, 
crescent, cope (ཟླུམ་ཕྱེད།) 
2  gown, robe, tunic (ཟླུམ་ཅན་གོ་
ལ།) 
ཟླ་གམ་དབྱིབས། noun 

hemispherical, vaulting 
ཟླ་གམ་དབྱིབས་ཅན། adj. vaulted 
ཟླ་གམ་ཚད་ཤིང༌། noun protractor 
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ཟླ་གྲོགས་གཉིས་ལྡན། noun 

bigamy, bigamist 
ཟླ་ངོ་། noun month 
ཟླ་མཇུག noun end of the month, 
month-end 
ཟླ་ཐོ། noun  ལོ་ཐོ། calendar, 
almanac 
ཟླ་མདངས། noun moonlight 
ཟླ་ནག noun inauspicious month 
ཟླ་སྣང༌། noun moonscape 
ཟླ་པ། noun dish, wooden bowl 
ཟླ་ཕྱེད། noun fortnight 
ཟླ་ཕྱེད་དབྱིབས་ཅན། noun half-
moon 
ཟླ་བ། noun moon, lunar  
ཟླ་དབྱིབས། noun moonscape 
ཟླ་འབྲེལ། noun lunar  
ཟླ་མེད། adj. unparalleled, 
incomparable, matchless, 
peerless 
ཟླ་ཚེས། noun date 
ཟླ་མཚན། noun menses 
ཟླ་མཚན་ཆད་མཚམས། noun 

menopause 
ཟླ་མཚན་འབབ་པ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བབས། menstruation 
ཟླ་འཛིན། noun lunar eclipse  
ཟླ་ཞལ། noun moonscape 

ཟླ་ཟུང་རེ། adv. bimonthly 
ཟླ་ཟེར། noun moonbeam 
ཟླ་འོད། noun moonlight, 
moonbeam 
ཟླ་འོད་ཅན། adj. moonlit 
ཟླ་རིམ། noun monthly 
ཟླ་རིམ་དུས་དེབ། noun monthly 
ཟླ་རིམ་བཞིན། adv. monthly 
ཟླ་རིམ་ཟུང་ཐོན། adj. bimonthly 
ཟླ་གསར། noun new moon  
ཟླ་གསུམ་དུས་དེབ། noun quarterly 
ཟླཝ། noun 1 moon (ཆུ་ཤེལ་དབང་
པོ།) 2  month (ཞག་སུམ་ཅུ་ཐམ་པ་་
མིང་།) 
ཟླཝ་ཕྱེད་ཀ། noun fortnight, half-
moon 
ཟླཝ་གཟའ་འཛིན། noun lunar 
eclipse  
ཟླཝ་རེ། adj. monthly 
ཟླཝ་གསར་ཚེས། noun new moon  
ཟླཝ་གསུམ་རེར། adv. quarterly 
ཟླུམ། noun dome 
ཟླུམ་པའོི་བཞི་ཆ་གཅིག noun 

quadrant 
ཟླུམ་བུ། noun plump, circular 
ཟླུམ་དབྱིབས། noun globe, dome 
ཟླུམ་དབྱིབས་ཅན། adj. domed 
ཟླུམ་རྩེ། noun dome 
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ཟླུམ་བརྩེགས་ལྷ་ཁང༌། noun pagoda 
ཟློ་ལོམ། noun wooden bowl  
ཟློག་ཐབས། noun deterrent, 
offensive, prevention, 
countermeasure, combat, fight 
ཟློག་ཐབས་མེད་པ། adj. inevitable 
ཟློག་ཐབས་ཡོད་པ། adj. preventive 
ཟློག་པ་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) clap 
ཟློག་ལན། noun defence, counter 
ཟློག་ལན་ཁྲིམས་་ོདཔ། noun the 
defence 
ཟློག་ལན་ཁྲིམས་་ོདཔ་འབད་བ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) defend 
ཟློས་གར། noun the performing 
arts, theatre, drama 
ཟློས་གར་ཁང༌། noun opera house 
ཟློས་གར་འཁྲབ་པ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. འཁྲབས། act 
ཟློས་གར་འཁྲབ་རྩེད། noun part 
ཟློས་གར་སྒྱུར་སྟོན། noun 

dramatize  
ཟློས་གར་དང་སྙན་ཆ་་སོབ་ཁང༌། 
noun conservatoire 
ཟློས་གར་སྡེ་ཚན། noun troupe  
ཟློས་གར་མ། noun showgirl 
ཟློས་གར་་ོམ་མི། noun dramatist 
ཟློས་གར་་ོམ་གཞུང༌། noun drama 

ཟློས་གར་རུ་ཁག noun orbital, 
orchestral 
ཟློས་གར་ལས་སྡེ། noun opera 
ཟློས་གར་སྲུང༌། noun plot 
གཟན། noun scarf worn by 
monk 
གཟན་ཆ་ཅན། noun wastrel 
གཟན་དོམ། noun mosquito 
གཟན་དོམ་སིང་རས། noun 

mosquito net 
གཟན་དྲགས། adj. heavy, acting 
fast 
གཟབ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) decency, modesty, 
coyness, good behaviour  
གཟབ་ཆི་ཆི། adj. proper manner 
གཟབ་ཏོག་ཏོ། adj. well-behaved 
གཟབ་གནས། noun poise 
གཟབ་སོད། noun poise 
གཟབ་སོས། noun glad rags, 
special dress, well dressed, 
elaborate dress 
གཟབ་སོས་རྡིག་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) well dressed, well-
groomed 
གཟབ་གཟབ། adj. careful, 
dignified, discreet, sanity, 
scrupulous, cautious, 
circumspect, close, sententious 
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གཟབ་གཟབ་གནས་ཚུགས་པ། adj. 

poise 
གཟབ་གཟབ་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) mind, 
thoughtful 
གཟབ་གཟབ་མ་འབད་བ། adj. 

madcap 
གཟབ་གཟབ་བ་མ་པ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. བ་མས། well 
thought out 
གཟའ། noun day, planet 
གཟའ་སྐར། noun planet, orbit, 
planetary, heavenly bodies, 
horoscope 
གཟའ་སྐར་རིག་པ། noun 

astronomy 
གཟའ་གྲིབ། noun palsy 
གཟའ་གྲིབ་ཕོག་ཕོགཔ། adj. palsied 
གཟའ་ཆེན་སྤེན་པ། noun Saturn 
གཟའ་ནད། noun paralysis, palsy 
གཟའ་པ་སངས། noun Venus 
གཟའ་ཕུར་བུ། noun Jupiter  
གཟའ་མིག་དམར། noun Mars 
གཟའ་འཛིན། noun eclipse 
གཟར། verb (fut., prs., pst., 

imp.) hang  
གཟར་ཆས། noun hanger 
གཟར་ཆུ། noun waterfall, rapids 

གཟར་ཆུ་་ཝ། noun water butt 
གཟར་དྲགས། adj. steep, rugged, 
precipitous, sharply, sheer 
གཟར་ཚད། noun gradient, pitch 
གཟར་རུ། noun scoop, ladle 
གཟར་ཤིང༌། noun stand, hanger, 
clothes-hanger 
གཟི། noun cat’s eye, onyx 
གཟི་བརྗིད། noun aura, glory, 
grandeur, lustre, magnificence, 
majesty, splendour, portliness, 
charisma 
གཟི་བརྗིད་བསྐྱེད་པ། verb (fut., pst.) 

prs. སྐྱེད། imp. སྐྱེད། grace 
གཟི་བརྗིད་ཁོག་ཁོ། adj. flashy, 
formidable, imposing, smart 
གཟི་བརྗིད་ཅན། adj. formidable, 
gorgeous, gracious, grand, 
imposing, magnificent, 
Olympian, sleek, stately, style, 
portly, posh, majestic 
གཟི་བརྗིད་མེདཔ། adj. lightweight  
གཟི་བརྗིད་རང་བཞིན། noun 

portliness 
གཟི་འཐོམ་འཐོམ། adv. light-
headed  
གཟི་མདངས། noun magnificence 
གཟི་མདངས་ཅན། adj. gorgeous 
གཟིག noun leopard  
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གཟིག་ནག noun panther 
གཟིགས། verb (fut., prs., pst., 

imp.)  look, watch, 
glare 
གཟིགས་སྐོར། noun  

visit, tour 
གཟིགས་གནང་མི། noun  

audience 
གཟིགས་ཕུལ། noun  

premiere, show 
གཟིགས་འབུལ། noun  

offering, show, demonstration, 
presentation 
གཟིགས་འབུལ་དང་པ། noun 

 premiere 
གཟིགས་མི། noun  

audience 
གཟིགས་ཞིབ། noun  

perusal, inspect, review 
གཟིགས་ར། noun  

grandstand 
གཟིམ། verb (fut., prs.) pst. 

གཟིམས། imp. གཟིམས།  
sleep 
གཟིམ་ཁང་། noun  

bedroom, residence  
གཟིམ་ཁྱི། noun  lapdog  
གཟིམ་ཁྲི། noun  bed 

གཟིམ་སྒརཔ། noun  

attendant 
གཟིམ་ཅུང༌། noun  house, 
residence 
གཟིམ་ཆ། noun  

bedding, bedding items  
གཟིམ་ཆང༌། noun  

nightcap  
གཟིམ་ཆས། noun  

bedding items, bedding  
གཟིམ་དཔོན། noun chamberlain, 
page 
གཟིམ་དཔོན་ནངམ། noun rank 
given to personal attendants on 
high officials 
གཟིམ་འཕྲོས། noun cuteness 
གཟིམ་འཕྲོས་འཕྲོས། adj. cute, 
attractive 
གཟིམ་གཡོགམོ། noun 

chambermaid 
གཟིམ་ཤག noun  

bedroom, residence 
གཟིམ་ས། noun  

bedroom 
གཟིར་ཅུང་ཁྲབ་ཁྲབ། adj. smartness 
གཟུགས། noun  སྐུ་གཟུགས། 
body, anatomy, form 
གཟུགས་ཀྱི་གནས་སྟངས། noun 

constitution 
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གཟུགས་ཀྱི་སོྦྱང་བརྡར། noun 

physical training  
གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག noun 

apparatus, member 
གཟུགས་ཀྱི་རིག་པ། noun anatomy 
གཟུགས་ཀྱི་རུས་ཁྲམ། noun stalk 
གཟུགས་བཀོད། noun 1 physique 
(གཟུགས་གཤིས།) 2  embodiment, 
personification (རྣམ་འགྱུར།) 
གཟུགས་སྐྱོན་ཅན། adj. deformed 
གཟུགས་ཁམས། noun 1 health, 
constitution, physical (འཚོ་
ཁམས།)  སྐུ་ཁམས།  
ལུས་ཁམས། 2  form-realm 
(ཁམས་གཉིས་པ་་མིང་།) 
གཟུགས་ཁམས་རྒུད་པ། adj. run 
down 
གཟུགས་ཁམས་བདེ་ཏགོ་ཏོ། adj. fit 
གཟུགས་ཁམས་བདེ་ཏགོ་ཏོ་མེད་པ། 
adj. unhealthy, run down 
གཟུགས་ཁམས་བདེ་བ། verb (fut., 

prs., pst.) recuperate 
གཟུགས་ཁམས་ཡར་སྐྱེད། noun 

recuperation 
གཟུགས་ཁམས་རིག་པ། noun 

physiology 
གཟུགས་ཁམས་རིག་པ་་མཁས་མཆོག 
noun physiologist 

གཟུགས་ཁམས་གསོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) convalesce 
གཟུགས་ཁམས་ཧིང་སང་ས། adj. 

fresh 
གཟུགས་གུག noun slouch 
གཟུགས་འགྱུར་བ། verb (fut., prs.) 

pst. གྱུར། metamorphose 
གཟུགས་འགྱུར་ཤེལ། noun 

kaleidoscope 
གཟུགས་རྒྱན། noun conceit, 
metaphor 
གཟུགས་རྒྱབ། noun backside 
གཟུགས་སྒྲིང་སྒྲི། adj. sinewy 
གཟུགས་སྒྲིང་སྒྲི་མེད་པ། adj. 

unhealthy 
གཟུགས་སྒྲོམ། noun skeleton 
གཟུགས་ཅན། adj. solid 
གཟུགས་བརྙན། noun  སྐུ་བརྙན། 
སྐུ་འདྲ། reflection, imagery, 
image 
གཟུགས་བརྙན་ཅན། adj. reflective 
གཟུགས་བརྙན་འཆར་བ། verb (fut., 

prs., pst.) reflect 
གཟུགས་བཏབ་སན་ཕྱེ། noun talcum 
powder 
གཟུགས་སོྟབས། noun  ལུས་
སྟོབས།  སྐུ་སྟོབས། stamina, 
brawn, strength, vigour, force 
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གཟུགས་སོྟབས་ཅན། adj. burly, 
burly 
གཟུགས་སོྟབས་ཉམས་པ། verb (fut., 

prs., pst.) debilitate, sap 
གཟུགས་སོྟབས་ལྡན་པ། adj. well 
built 
གཟུགས་སོྟབས་མེད་མི། noun 

weakling 
གཟུགས་སོྟབས་ལུས་སྦྱོང༌། noun 

bodybuilding 
གཟུགས་ཐུང་། adj. dwarf  
གཟུགས་ཐོག adv. non-verbal  
གཟུགས་མཐོང་བརྒྱུད་འཕྲིན། noun 

videophone 
གཟུགས་དོང༌། noun orifice  
གཟུགས་བདེ་ཏོག་ཏོ་མེདཔ། adj. 

indisposed, indisposition 
གཟུགས་འདར་བ། verb (fut., prs., 

pst.) shake 
གཟུགས་བསམ་པ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བསམས། stiffen 
གཟུགས་ནོམ་བརྟག་དཔྱད། noun 

palpate 
གཟུགས་རྣམ། noun embodiment 
གཟུགས་རྣམ་ཆགས་ལུགས། noun 

conformation 
གཟུགས་རྣམ་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) shape 
གཟུགས་སྣང༌། noun view 

གཟུགས་དཔྱད། noun self-
examination 
གཟུགས་སྤྲིང༌བ། verb (fut., prs.) 

pst. སྤྲིངས། imp. སྤྲིངས། stretch 
གཟུགས་སྤྲུལ། noun embodiment 
གཟུགས་ཕྱ་སི་སི་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) slim 
གཟུགས་བད། noun physique, 
frame, figure, build, structure, 
feature 
གཟུགས་སོག་ཏོ། adj. dumpy 
གཟུགས་སྦྱིར་བ། verb (fut., prs., 

pst.) tingle 
གཟུགས་མ་བདེཝ། adj. indisposed, 
sick  
གཟུགས་མེད། adj.  ལུས་མེད། 
formless, immaterial, 
intangible, incorporeal 
གཟུགས་མེད་ཁམས། noun 

formless realm 
གཟུགས་མེད་པ། adj. incorporeal 
གཟུགས་ཚད། noun  སྐུ་ཚད། 
stature, body height 
གཟུགས་ཞན་པ། adj. poorly 
གཟུགས་གཡས། noun side 
གཟུགས་གཡོན། noun side 
གཟུགས་རིངམ།ོ adj. strapping 
གཟུགས་རིས། noun figure 
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གཟུགས་རླན་སྐམ་པ། verb (fut., 

prs., pst.) dehydrate 
གཟུགས་ཤེད། noun muscle 
གཟུགས་གཤིས། noun physique, 
frame, figure, build, structure, 
feature 
གཟུགས་སུ་བཀོད་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) embody 
གཟུགས་སུ་གྲུབ་པ། adj. tangible 
གཟུགས་སུ་མ་གྲུབ་པ། adj. 

intangible 
གཟུང་ལྕགས། noun handlebar 
གཟུང་ཆས། noun catch 
གཟུང་རྟེན། noun support 
གཟུང་ཐག noun sling, stay 
གཟུང་ནུས། noun prehension 
གཟུང་བ། verb (fut., prs.) pst. 

བཟུང་། imp. ཟུངས།  བཤེད། 
uphold, apprehend, contain, 
get, grab, grasp, hang on, have, 
hold, nab, trap, reserve, retain, 
catch, seize, capture, grip, 
crack 
གཟུང་བ། noun quarry 
གཟུང་མི། noun holder  
གཟུང་ཚུགས་ཡན་ལག noun 

prehensile 
གཟུང་ཚེམ། noun tack 

གཟུང་ཚེམ་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) tack 
གཟུང་ཤིང༌། noun stand, bracket 
གཟུར། verb (fut., prs.) pst. བཟུར། 
imp. ཟུར། avoid, beat, bypass, 
circumvent, dodge, duck, 
eschew, evade, shirk, shun, 
skirt, straggle 
གཟུར་ཐབས། noun excuse, 
dodge, means of escape, 
evasion 
གཟུར་ཐབས་མེདཔ། adj. inevitable 
གཟུར་མི། noun hider  
གཟུར་ཚུགས་པ། adj. avoidable 
གཟུར་ས། noun cover, hiding 
place, nook, suburb 
གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་མི། noun 

laureate  
གཟེངས་རྟགས་གནང་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) decorate 
གཟེངས་བསྟོད། noun honour, 
complimentary, honorary, 
praise, appreciation  
གཟེངས་བསྟོད་རྟགས་མ། noun 

commendation, decoration 
གཟེངས་བསྟོད་གནང་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) honour  
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གཟེངས་བསྟོད་མ་ཐོབ་པ། adj. 

unrecognized, unrewarding, 
unrewarded 
གཟེངས་བསྟོད་མེད་པ། adj. 

uncomplimentary 
གཟེངས་བསྟོད་ཞུ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) compliment 
གཟེངས་བསྟོད་ཡི་གུ། noun 

commendation 
གཟེངས་ཐོན། noun merit 
གཟེངས་ཐོན་འབྱུང་བ། verb (fut., 

prs.) pst. བྱུང་། merit 
གཟེབ་ཅུང༌། noun cane basket, 
punnet 
གཟེབམ། noun cane box, hamper 
གཟེར། noun peg, nail, wedge 
གཟེར་ཁབ། noun pin 
གཟེར་ཁམས། noun paralysis 
གཟེར་གྱིས་བསམ་པ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. བསམས། rivet 
གཟེར་འཇོམས་སན། noun 

morphine 
གཟེར་གདན། noun washer, 
pincushion 
གཟེར་བརྡབ་པ། verb (fut., imp.) 

prs. རྡབ། pst. བརྡབས། wedge, 
nail, peg, rivet 
གཟེར་ཟུག noun ache 
གཟེར་ལེབ། noun rivet 

གཟེར་ཤབ། noun washer 
གཟེར་ཤུགས། noun sharp 
གཟོང༌། noun chisel 
བཟང༌། noun  ལེགས།  
ངན། charisma, good, 
wholesome, auspicious  
བཟང་གོ། noun glad rags, finery 
བཟང་གོ་བཏུབ་པ། adj. sassy 
བཟང་ངན། noun pros and cons 
བཟང་བཅོམ། noun offensive, 
pillage  
བཟང་བཅོམ་པ། noun mugger 
བཟང་བཅོམ་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) mug 
བཟང་ཏོག་ཏོ། adj. healthy  
བཟང་རྟགས། noun  ངན་རྟགས། 
good omen, sign 
བཟང་འཐོན་པ། verb (fut., prs.) 

pst. ཐོན། imp. ཐོན། brighten 
བཟང་དུས་བསྒུག་པ། verb (fut.) 

prs. སྒུག pst. བསྒུགས། imp. 

སྒུགས། bide 
བཟང་དྲི། noun fragrance, 
perfume, scent 
བཟང་དྲི་ཅན། adj. fragrant  
བཟང་དྲུག noun six essential 
medicines 
བཟང་པ།ོ adj.  ངན་པ། 
gracious, healthy, holy, ideal, 
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respectable, bright, elegant, 
glittering, golden, good 
བཟང་པོ་མིན་པ། adj. ghastly 
བཟང་པའོི་སོད་པ། noun decency 
བཟང་པའོི་ཚད་གཞི། noun the 
decencies 
བཟང་པའོི་རང་བཞིན། noun 

decency 
བཟང་པའོི་རེ་བ། noun promise 
བཟང་སོད། noun  ངན་སོད། 
decency, ethic, ethical 
བཟང་ཕབ། noun unflattering 
བཟང་ཕྱོགས། noun upside 
བཟང་རེ་ཅན། adj. upbeat 
བཟང་ལམ་ལམ། adj. glittering, 
magnificent 
བཟང་ལམ་ལམ་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) smarten 
བཟང་ཤོས། adj. state of the art 
བཟང་སེམས། noun  ངན་སེམས། 
in good faith 
བཟང་སེམས་སྐྱེད་མི། noun well-
wisher 
བཟང་ལྷམ་ལྷམ། adj. glittering, 
magnificent 
བཟའ་གྲོགས། noun spouse, 
couple 
བཟའ་བཅའ་འགྲོ་གསུམ། noun 

general etiquette 

བཟའ་ཆས། noun foodstuff, food 
items, rations, provisions, 
tableware, groceries 
བཟའ་ཆས་ཚོང་ཁང༌། noun grocery 
བཟའ་ཆས་ཚོང་པ། noun grocer 
བཟའ་ཆེ་་སོྟན་མོ། noun revelry 
བཟའ་བཏུང༌། noun victuals 
བཟའ་འཐུང་། noun food, meal, 
victuals, board, fare 
བཟའ་འཐུང་ཅ་ལ། noun groceries 
བཟའ་འཐུང་འབོལ་ཏོག་ཏོ། adj. well 
fed 
བཟའ་འཐུང་བཞག་ས། noun larder, 
pantry  
བཟའ་འཐུང་བསྲུང་བ། verb (fut.) 

pst. བསྲུངས། prs. སྲུང་། imp. 

སྲུངས། fast 
བཟའ་སྣོད། noun dishes, 
crockery, dinner-ware 
བཟའ་ཚང༌། noun  སྐུ་ཟླ། བཟའ་
ཟླ། family, home, household, 
ménage 
བཟའ་ཚང་རྐྱང་ཚན། noun nuclear 
family  
བཟའ་ཚང་ཁང༌། noun family room 
བཟའ་ཚང་ཁང་མིག noun family 
room 
བཟའ་ཚང་སྒྲིག་ལམ། noun family 
rule 
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བཟའ་ཚང་འཆར་གཞི། noun family 
planning 
བཟའ་ཚང་ནང་མི། noun kin 
བཟའ་ཚང་བསབ་བ། noun marriage 
guidance 
བཟའ་ཚན། noun family 
བཟའ་ཚན་ནང་མི། noun spouse 
བཟའ་ཟླ། noun  སྐུ་ཟླ། 
partner, spouse 
བཟའ་ཟླ་རྐུ་མི། noun co-
respondent 
བཟའ་ཟླ་ཁ་བལ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) divorce 
བཟི་ཐོབ་ཐོབ། adj. drowsy, dopey, 
giddy, dizzy 
བཟི་ཐོམ་ཐོམ། adj. drowsy, 
dopey, giddy, dizzy 
བཟི་སྣང༌། noun hallucination 
བཟི་སྣང་ཤར་བ། verb (fut., prs., 

pst.) hallucinate 
བཟི་བ། verb (fut., prs.) pst. 

བཟིས། intoxicate, drunk 
བཟི་བྱེམ་བྱེ། adj. drowsy, dopey, 
giddy, dizzy 
བཟི་སན། noun narcotic, dope  
བཟི་སན་བྱིན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) drug 
བཟི་སན་བླུག་པ། verb (fut., prs.) 

pst. བླུགས། imp. བླུགས། drug 

བཟི་རས། noun drug, fix, 
intoxicant, narcotic 
བཟི་རས་ཤུགས་ཅན། adj. hard 
drug  
བཟུང་གླ། noun bounty 
བཟུང་འཐུས། noun retainer 
བཟུང་གདན། noun mount 
བཟུང་བཞག་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) detain 
བཟུང་བཞག་བཞགཔ། adj. captive 
བཟུང་བཟུངམ། adj. catch 
བཟུམ། prep. as, like 
བཟུམ་ཅིག adj. certain, 
somewhat, rather 
བཟེ་རེ་ཅན། adj. oversensitive 
བཟེད། verb (fut., prs., pst., imp.) 

catch, receive, collect, accept 
བཟོ། noun 1 feature, shape (རྣམ་
པ།) 2  art (ལག་་ལ།)  
བཟོ་བཀོད། noun  སྒྲིག་བཀོད། 
བཀོད་རིས། design, formation, 
layout, model, setting, 
structure, patterning, pattern 
བཟོ་བཀོད་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) design, shape, 
structure 
བཟོ་བཀོད་རིག་པ། noun 

architecture 
བཟོ་བཀོད་ལེགས་ལྡན། adj. natty  
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བཟོ་བཀོདཔ། noun architect, 
designer 
བཟོ་སྐྱོན། noun disfigurement 
བཟོ་སྐྲུན། noun building, 
construction, erection, 
generation, manufacture, 
production, construct, 
manufacturing 
བཟོ་སྐྲུན་རྒྱུ་ཆས། noun building 
material 
བཟོ་སྐྲུན་པ། noun constructor, 
generator 
བཟོ་སྐྲུན་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) manufacture, erect 
བཟོ་སྐྲུན་འབད་འབདཝ། adj. 

erection 
བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི། noun 

manufacturer 
བཟོ་སྐྲུན་ལཱ། noun civil 
engineering 
བཟོ་སྐྲུན་ས་ཁོངས། noun shop 
floor 
བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ། noun 

development 
བཟོ་ཁང་། noun workshop 
བཟོ་ཁྱིམ། noun shed 
བཟོ་གྱི། noun carpenter’s knife, 
carpentry knife 
བཟོ་གྲྭ། noun industry, factory 

བཟོ་གྲྭ་ཁང༌། noun industry, mill 
བཟོ་གྲྭ་ཆེ་བ། noun heavy industry  
བཟོ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་རྐྱབ་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) industrialize 
བཟོ་གྲྭ་སོམ། noun heavy industry  
བཟོ་གྲྭ་བཙུགས་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) industrialize 
བཟོ་གྲྭ་གཞི་བཙུགས། noun 

industrialization 
བཟོ་གྲྭ་ཡར་འཕེལ་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) industrialize 
བཟོ་གྲྭ་་སྦྱིན་བདག noun 

industrialist 
བཟོ་གྲྭ་་ལས་མི། noun shop floor 
བཟོ་གྲྭ་་ས་ཁོངས། noun industrial 
estate 
བཟོ་འགྱུར། noun contortion, 
corruption, mutation 
བཟོ་སྒམ། noun kitbox 
བཟོ་སྒྱུར། noun disguise, 
adaptation, distortion 
བཟོ་སྒྱུར་པ། noun contortionist 
བཟོ་སྒྲིག་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) fabricate 
བཟོ་དངོས། noun material 
བཟོ་རྔམ་སི་སི། adj. clumsy, ugly 
བཟོ་བཅོ་ཁང༌། noun workshop 
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བཟོ་བཅོ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) make up 
བཟོ་བཅོས། noun window 
dressing, modification, 
transfiguration, refinement, 
repair, cosmetic 
བཟོ་བཅོས་ཁང༌། noun salon 
བཟོ་བཅོས་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) modify, tinker, 
transfigure, process, redeem 
བཟོ་བཅོས་མེ་ལངོ༌། noun 

dressing mirror, pier-glass 
བཟོ་བཅོས་གཤག་བཅོས། noun 

plastic surgery 
བཟོ་ཆ་ཆ་ཚན། noun kit 
བཟོ་ཆས། noun carpentry tools 
བཟོ་ཆེན། noun head carpenter 
བཟོ་ཆོག་ཆོ། adj. oven-ready 
བཟོ་འཆར་བ་མ་པ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. བ་མས། 
engineer 
བཟོ་ཉེས། adj. ugly, unsightly, 
disfigurement, dowdy, gross, 
grotesqueness, monstrosity, 
misshapen 
བཟོ་ཉེས་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) blemish 
བཟོ་ཉེས་སི་སི། adj. grotesque 
བཟོ་རྟེན་མེ་ལོང༌། noun vanity 

བཟོ་་། noun shape, appearance, 
feature, looks 
བཟོ་་་མེདཔ་གཏང་བ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. བཏང་། disfigure 
བཟོ་་་ལེགས་ཤོམ། noun 

good looks 
བཟོ་ཐངས། adj. construction 
བཟོ་ཐབས། noun making 
བཟོ་འདོད་ཅན། adj. modish 
བཟོ་འདོན། noun production, 
process, generation, processing 
བཟོ་འདོན་འཕྲུལ་ཁང༌། noun 

processing plant 
བཟོ་རྣམ། noun design, figure, 
form, model, shape, silhouette, 
style, pattern 
བཟོ་རྣམ་འགྱུར་བ། verb (fut., prs.) 

pst. གྱུར། contort, 
metamorphose, mutate, 
disguise 
བཟོ་རྣམ་མེད་པ། adj. shapeless 
བཟོ་རྣམ་མེདཔ་གཏང་བ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. བཏང་། scar 
བཟོ་དཔེ། noun prototype, model 
བཟོ་དཔོན། noun engineer 
བཟོ་ཕྲན་འཕྲུལ་ཁང༌། noun light 
industry  
བཟོ་འཕྲུལ། noun simulator, 
processor 
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བཟོ་འཕྲོ། noun under production, 
in process 
བཟོ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) build, construct, craft, 
cross, cultivate, develop, 
dispose, encourage, endure, 
fabricate, form, frame, 
generate, make up, 
manufacture, set, put out, 
formulate, constitute 
བཟོ་བོ། noun carpenter, artist, 
artisan 
བཟོ་བོླ། noun fabricate, invent 
བཟོ་དབྱིབས། noun appearance, 
figure, form, shape 
བཟོ་དབྱིབས་འགྱུར་བ། verb (fut., 

prs.) pst. གྱུར། deform 
བཟོ་དབྱིབས་མ་ལེགས་པ། adj. 

misshapen 
བཟོ་དབྱིབས་མེདཔ་གཏང་བ། verb 

(fut., prs., imp.) pst. བཏང་། 
deform, disfigure 
བཟོ་དབྱིབས་བཟོ་བཟཝོ། adj. 

shaped 
བཟོ་དབྱིབས་བཤིག་པ། verb (fut., 

prs.) pst. བཤིགས། imp. ཤིགས། 
deform 
བཟོ་དབྱིབས་སེམས་ཤརོ་སི་སི། adj. 

shapely 

བཟོ་སོྦྱར། noun process 
བཟོ་སོྦྱར་འཕྲུལ་ཁང༌། noun 

processing plant 
བཟོ་སོྦྱར་འཕྲུལ་ཆས། noun 

processor 
བཟོ་སོྦྱར་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) process 
བཟོ་མི། noun builder, 
constructor, creator, erector, 
maker, manufacture, producer 
བཟོ་སན། noun make-up, 
cosmetics 
བཟོ་སན་སྒྲོམ་ཅུང༌། noun compact 
བཟོ་་ལ། noun technological 
skill, skill 
བཟོ་རྩིག noun structure 
བཟོ་རྩིག་འབད་བ། verb (fut., pst., 

imp.) structure 
བཟོ་རྫུ། noun pretence 
བཟོ་རྫུན། noun camouflage 
བཟོ་རྫུན་བཟོ་བ། verb (fut., pst., 

imp.) camouflage 
བཟོ་རྫུས་མ། noun disguise 
བཟོ་རྫུས་མ་བཟོ་བ། verb (fut., pst., 

imp.) pretend, masquerade, 
disguise 
བཟོ་གཞི། noun mode 
བཟོ་བཟོ་སྟེ་སྟོན་པ། verb (fut., pst., 

imp.) stage-manage 
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བཟོ་བཟོ་བ། verb (fut., pst., imp.) 

spruce, make up 
བཟོ་བཟོ་བ་་གཏམ། noun 

fabrication, fairy tale 
བཟོ་བཟོ་བཟཝོ། adj. made-up 
བཟོ་བཟོ་ས། noun beauty salon 
བཟོ་བཟཝོ། adj. artificial, 
construction, fiction, flatulent, 
hyperbole, make 
བཟོ་གཡོག noun assistant 
carpenter 
བཟོ་ར། noun shed 
བཟོ་རིག noun arts, technical 
བཟོ་རིག་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ། noun 

technical college, poly 
བཟོ་རིག་ལག་་ལ། noun 

workmanship 
བཟོ་རིག་སོབ་སྦྱོང༌། noun industrial 
arts 
བཟོ་རིགཔ་དབང་ཅན། noun 

technocrat 
བཟོ་རིགཔ་དབང་ཆེ་་རིང་ལུགས། 
noun technocracy 
བཟོ་རིགས། noun civil 
engineering 
བཟོ་ལཱ། noun making 
བཟོ་ལས། noun manufacture, 
engineering 

བཟོ་ལས་རིག་པ། noun industrial 
arts 
བཟོ་ལུགས། adj. make-up 
བཟོ་ཤོར། verb (fut., prs., pst.) 

wilt, wither, languish 
བཟོ་བཤིག noun deformation 
བཟོ་བཤུབ། noun deformation 
བཟོ་བཤུབ་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) blemish 
བཟོད། verb (fut., prs., pst., imp.) 

bear, brook, stand, take, 
tolerate 
བཟོད་སྒོམ། noun tolerance, 
patience  
བཟོད་ཅན། adj. tolerant 
བཟོད་པ། noun patience, 
endurance, forbearance, long-
suffering, tolerance 
བཟོད་པ་བསྒོམ་པ། verb (fut.) prs. 

སྒོམ། pst. བསྒོམས། imp. སྒོམས། 
tolerate 
བཟོད་པ་བསྒོམ་མ་ཚུགས་པ། adj. 

unforgivable, unpardonable 
བཟོད་པ་མ་བསྒོམས་པ། adj. 

unforgiving 
བཟོད་པ་བཞེས་བཏུབ་པ། adj. 

 pardonable 
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བཟོད་པ་བཞེས་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.)  forgive, 
pardon, condone 
བཟོད་པ་བཞེས་མ་ཚུགས་པ། adj. 

 inexcusable 
བཟོད་པར་དཀའ་བ། adj. 

insufferable, intolerably 
བཟོད་མ་ཚུགས་པ། adj. impatient, 
intolerable, unbearable, 
unendurable, agonising, 
insufferable 
བཟོད་མེད། adj. intolerable, 
unbearable 
བཟོད་མེད་དཀའ་སྡུག་མོང་བཅུག་པ། 
verb overburden 
བཟོད་མེད་ཚོར་སྣང༌། noun 

sentiment 
བཟོད་མེད་ཚོར་བ་འབྱུང་བ། verb 

(fut., prs.) pst. བྱུང་། overwhelm 
བཟོད་ཚུགས་པ། verb (fut., prs., 

pst.) tolerate, bearable, 
tolerable 
བཟོད་བཞེས། noun forgiveness, 
condonation 
བཟོད་རུང་བ། adj. venial 
བཟོད་སེམས། noun tolerance 
བཟོད་གསོལ། noun apology, 
pardon 

བཟོད་གསོལ་འབུལ་བ། noun peace 
offering 
བཟོད་གསོལ་ཞུ་བ། verb (fut., pst., 

prs., imp.) apologize, atone 
བཟོད་བསྲན། noun forbearance, 
fortitude, indulgence, 
tolerance, toleration, 
endurance 
བཟོད་བསྲན་བསྐྱེད་པ། verb (fut., 

pst.) prs. སྐྱེད། imp. སྐྱེད། brook 
བཟོད་བསྲན་ཅན། adj. patient, 
tolerant, broad-minded, 
forbearing, hardy 
བཟོད་བསྲན་མེད་པ། adj. 

impatience, intolerance 
བཟླ། verb (fut.) prs. ཟློ།  

pst. བཟླས། imp. ཟློས། imitate 
བཟླས་བརྗོད། noun recital, 
recitation 
བཟློག verb (fut.) prs. ཟློག 

pst. བཟློགས། 
imp. ཟློགས། revert, return, 
repel, ward off, immune 
བཟློག་དཀའ་བ། adj. implacable 
བཟློག་ནི་མེད་པ། adj. implacable 
བཟློག་མ་ཚུགས་པ། adj. untenable, 
inevitable, inexorable 
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༼འ༽ 
འ། noun the 2 3 rd letter of the 
Dzongkha alphabet 
འ་ཅུང་། noun small ‘འ’ 
subjoined to main letters such 
as ལཱ། 
འ་ཅུང་གདོང་དཀར། noun panda 
འ་དོམ། noun  འམོ། fox 
འ་དོམ་མོ། noun vixen 
འ་དོམ་ཚང་། noun fox hole 
འང༌། conj. also 
འམ། conj. or 
འམོ། noun  འ་དོམ། fox 
འམོ་གི་མཇུག་མ། noun brush 
འམོ་གདོང་དཀར། noun panda 
འར་འུར། adv.  ཟང་ཟིང༌། 
chaos, flurry, hurly-burly, 
shambles, pandemonium, 
hustle and bustle, careless, 
disorganized 
་། conj. a genitive case marker 
འུ། noun kiss, peck 
འུ་བཀལ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) kiss, peck 
འུ་བཀལ་མི། noun pecker 
འུ་ཅུང་། noun kiss, peck 

འུ་ཅུང་བཀལ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) kiss 
འུ་སྡུག verb (fut., prs., pst., 

imp.)  སྐུ་འོ་བརྒྱལ། 
exhaustion, fatigue, frazzle, 
lassitude, tedium, tire, tiring 
འུ་སྡུག་ཉག་ཕྲ། noun misery, wilt 
འུ་སྡུག་སྡུགཔ། adj. exhausted, 
frazzled, jaded, shattered, 
tired, raddled 
འུ་སྡུག་ནི་མེད་པ། adj. untiring, 
inexhaustible 
འུ་སྡུག་ལམ་འགྲུལ། noun trudge 
འུ་སྡུག་སི་སི། adj. wearisome, 
weary, tiring, tiresome 
འུ་ཤུལ། noun love bite  
འུག་སྐད། noun hoot  
འུག་སྐད་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) hoot  
འུག་པ། noun  སྲིན་བ། owl, 
nightbird 
འུག་ཕྲུག noun owlet 
འུང་སྐད། noun drone 
འུང་སྐད་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) drone 
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འུར་སྐད། noun noise, hullabaloo, 
clamour, rumpus 
འུར་སྐད་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) clamour, rant 
འུར་འགྲུལ། noun stampede 
འུར་འགྲོ། noun bundle 
འུར་སྒྲ། noun uproar, babble, 
babel, buzz, clamour, 
commotion, gabble, hubbub, 
hullabaloo, noise, roll, rumble, 
hustling sound, exaggeration 
འུར་སྒྲ་ཅན། adj. noisy, 
obstreperous, resounding  
འུར་སྒྲ་ལྡིར་བ། verb (fut., prs., 

pst.) rumble 
འུར་སྒྲ་མེད་པ། adj. sleepy 
འུར་གཏམ། noun exaggeration, 
brag 
འུར་གཏམ་བཤད་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) rave 
འུར་གཏམ་བཤད་མི། noun 

exaggerator 
འུར་ཐག noun sling 
འུར་ཐོན། noun cascade 
འུར་འཐབ་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) bundle, bustle 
འུར་རྡོ། noun sling, slingshot 
འུར་སོད། noun flop 

འུར་བྱེལ། noun boisterous, busy, 
chaos, fracas, commotion, 
confusion, frenzy 
འུར་བྱེལ་ཅན། adj. boisterous, 
busy 
འུར་བྱེལ་འཐབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) busybody, buzz 
འུར་མི། noun workforce 
འུར་མེད། adj. unyielding 
འུར་ཟིང༌། noun unrest, bustle, 
hustle, melee, turmoil, rumpus, 
brawl, scrimmage  
འུར་ཟིང་དགའ་སོྟན། noun revelry 
འུར་ཟིང་ཅན། adj. topsy-turvy 
འུར་ཟིང་འཐབ་ས། noun madhouse 
འུར་ཟིང་དུས་ཚོད། noun rush hour 
འུར་ཟིང་དྲག་པ།ོ adj. tumultuous 
འུར་འུར། noun wheezing sound 
འུར་ལཱ། noun physical labour, 
labour contribution  
འུར་ལང་། noun stampede 
འུར་ལཱཔ། noun labourer 
འུར་ལསཔ། noun workforce 
འེང་འེ། excl. yes, alright, ok  
འོ་བརྒྱལ་བ། verb (fut., prs., pst.) 

 སྐུ་འོ་བརྒྱལ་བ། tired, 
gruelling 
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འོ་འཐུང་སྲོག་ཆགས། noun 

mammal 
འོ་དོད། noun cry 
འོ་མ། noun milk 
འོ་འོ། excl. yes, okay, all right  
འོ་ལོག noun one day’s return 
journey 
འོག prep.  ་ག སྟེང་། ཐོག 
down, below, beneath, under, 
bottom 
འོག་ཁ་ཐུག adv. underside 
འོག་ཁང༌། noun cellar, basement 
འོག་ཁེབས། noun skirt 
འོག་གི་འཇིག་རྟེན། noun nether 
world  
འོག་ཆུ། noun ground water 
འོག་མཆན། noun postscript 
འོག་བཏོག noun undercut 
འོག་ཐིག noun underline, 
underscore 
འོག་ཐིག་འཐེན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) underline, 
underscore 
འོག་ཐོག noun  སྟེང་ཐོག 
ground floor, downstairs 
འོག་དོང༌། noun manhole 
འོག་གདན། noun bed 
འོག་གནས། noun underneath 

འོག་ཕྱོགས། noun underneath, 
down, beneath, underside 
འོག་མ། noun  གོང་མ། 
underneath, associate, deputy, 
under, junior, lower 
འོག་མི། noun underling 
འོག་མིན། noun the highest stage 
within the form-realm, 
Akanishtha 
འོག་མིན ་ཞིང་ཁམས། noun 

empyrean 
འོག་་ལ། noun dive 
འོག་་ལ་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) dive 
འོག་ཚོན། noun undercoat 
འོག་རིམ་འགོ་དཔོན། noun 

subordinate 
འོག་རླུང༌། noun flatus 
འོག་ལམ། noun underpass, 
subway 
འོག་ལས། adv. below, next to 
འོག་ལུ། prep.  ཐོག་ཁ། 
underneath, down, below, 
beneath 
འོག་ལུས། noun trail 
འོག་ལོགས། noun underneath, 
underside 
འོག་ས། noun subsoil 
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འོང་། verb (fut., prs., pst.) pst. 

འོངས།  འབོན། come, 
happen, occur 
འོང་སོད། noun inflow 
འོང་བ། verb (fut., prs.) pst. འོངས། 
amount, bring, come, draw, 
happen, land, nose, occur, 
show, go on, occurrence, 
incoming, coming, arrival 
འོང་འབབ། noun revenue, 
income, earning 
འོང་འབབ་ཁྲལ། noun income tax 
འོང་འབབ་རྒྱབ་སྐྱོར། noun income 
support 
འོང་འབབ་མཐོ་ཤོས་བཟོ་ཚུགས་མི། 
noun top-grossing 
འོང་འབབ་བསོམས། noun turnover 
འོང་འབབ་རྩིས་ཐོ། noun tax return 
འོང་མ་བཏུབཔ། adj. no-show  
འོང་མི། noun incomer, turnout 
འོང་རྩིས། noun credit 
འོང་རུང། conj. whether 
འོང་ས། noun origin, source 
འོང་སྲིད། adj. probably, possible, 
likely 
འོད། noun gloss, light, 
luminescence, lustre, shimmer, 
shine, sparkle, ray 
འོད་ཀེམ། noun blink, flash 

འོད་ཀེམ་ཀེ། adj. shining, 
glittering, sparkling  
འོད་ཀོར། noun halo, nimbus 
འོད་ཀྱི་སྦྱོར་སྡེབ། noun 

photosynthesis 
འོད་ཀྱིས་འགྲིབ་པ། verb (fut., prs., 

pst.) dazzle 
འོད་དཀར། noun bright ray, light 
འོད་བཀག་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) shade 
འོད་བཀྱེ་བ། verb (fut., prs.) pst. 

བཀྱེས། radiate 
འོད་སྐྲག noun photophobia 
འོད་འཁོར། noun corona 
འོད་འཁྱུག noun flash 
འོད་འགྱེད། noun radiation 
འོད་འགྲིབ། noun glimmer, faint, 
dim 
འོད་འགྲིབ་བཅུག་པ། verb shade 
འོད་འགྲིབ་པ། verb (fut., prs., pst.) 

shade 
འོད་རྒྱན་བཙུགས་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) illuminate 
འོད་སྒྲིག noun lighting  
འོད་སྒྲིབ། noun lampshade, 
diffuse  
འོད་ཅན། adj. radiant, glossy 
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འོད་ཅེམ་ཅེ། adj. glittering, 
sparkling, starry, resplendent, 
shining  
འོད་ཆུང་ཀུ། noun glimmer 
འོད་ཆུང་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) dim 
འོད་ཆེམ། noun glitter, lustre, 
sparkle, glint 
འོད་ཆེམ་ཆེ། adj.  སྐྱ་ཏེག་ཏེ། སྐྱ་
ཆེམ་ཆེ། glittering, sparkling, 
twinkle, flashy, lustrous, satin, 
shiny, bright, gleam 
འོད་ཆེམ་ཆེ་གཏང་བ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. བཏང་། shimmer 
འོད་ཆེམ་ཆེ་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst.) twinkle 
འོད་འཇལ། noun photometry 
འོད་འཇལ་མི་ཊར། noun 

photometer 
འོད་འཇིགས། noun photophobia 
འོད་ཉུང་ཕོག་བཅུག་པ། verb 

underexpose 
འོད་བཏོན་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) glaze, shine, polish 
འོད་རྟ། noun dimmer 
འོད་བསྟེན་སན་བཅོས། noun 

phototherapy 
འོད་འཐོན་པ། verb (fut., prs.) pst. 

ཐོན། gleam, glow, shine 

འོད་དོང༌། noun chink 
འོད་མདངས། noun beam, 
brightness, radiance, 
luminescent, glint, light 
འོད་མདངས་འཐོན་པ། verb (fut., 

prs.) pst. ཐོན། irradiation, 
gleam 
འོད་མདངས་འཕྲོ་བ། verb (fut., 

prs., pst.) irradiation 
འོད་མདངས་མར་ཕབ། noun shade 
འོད་མདངས་གཡོ་ཤེལ། noun 

refractor 
འོད་མདངས་ལོག་པ། verb (fut., 

prs., pst.) reflect 
འོད་མདངས་ལོག་ལོགཔ། adj. 

reflective 
འོད་འདྲོག noun photophobia 
འོད་པར། noun photograph, X-
ray 
འོད་པར་བཏབ་མི། noun 

radiologist, radiographer 
འོད་པར་རིག་པ། noun photology, 
radiography 
འོད་དཔག་པ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. དཔགས། shed 
འོད་དཔག་མེད། noun Buddha 
Amitabha 
འོད་ཕོག་བཅུག་པ། verb expose 
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འོད་ཕོག་པ། verb (fut., prs., pst.) 

gleam, shed 
འོད་འཕྲོ། noun illumination, 
shimmer, radiation, glitter 
འོད་འཕྲོ་བ། verb (fut., prs.) pst. 

འཕྲོས། irradiate, shine, 
luminous, radiant 
འོད་དབང༌། noun dazzle 
འོད་དབྱེ། noun diffraction 
འོད་འབར། noun illumination, 
shimmer, radiation, glitter 
འོད་སྦྱར། noun plaster 
འོད་མི་རྒྱུག་པ། adj. opaque  
འོད་མེ། noun phosphorus 
འོད་མེད་པ། adj. dull 
འོད་མོག noun glimmer 
འོད་དམར་སེར། noun gloaming 
འོད་སན་གསོ་བཅོས། noun 

radiotherapy 
འོད་རྩི། noun glaze, gloss, polish 
འོད་རྩི་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། polish 
འོད་རྩི་གཏང་མི། noun polisher 
འོད་ཚ་དྲགས། adj. glaring, 
blinding 
འོད་ཚ་དྲགས་ཤར་བ། verb (fut., 

prs., pst.) glare 
འོད་ཚད། noun magnitude 

འོད་ཚད་འཇལ་ཆས། noun 

photometer 
འོད་ཚད་འཇལ་ཐབས། noun 

photometry 
འོད་འཚེར་བ། verb (fut., prs., pst.) 

aglow, sparkle, irradiate, 
alight, glitter 
འོད་རས། noun radium, 
phosphorus, sparkler 
འོད་ཟེར། noun beam, luminosity, 
radiance, ray, light 
འོད་ཟེར་སྐྱ་ཚོ་དབྱེ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) diffract 
འོད་ཟེར་ཅན། adj. brilliant 
འོད ་ཟེར་འཕྲོ་བ། verb (fut., prs.) 

pst. འཕྲོས། beam, radiate 
འོད་ཟེར་ཚར་དྲགས། adj. dazzle 
འོད་ཟེར་གཡོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) refract 
འོད་ཟེར་ལམ་གཡོ། noun refraction 
འོད་གཡོ། noun refraction 
འོད་རབ་རིབ་འབར་བ། verb (fut., 

prs., pst.) glimmer 
འོད་རས། noun mantle 
འོད་རིག noun radiology 
འོད་རླབས། noun spectrum, light 
wave, radiation 
འོད་རླབས་ཁྱབ་སྤེལ། noun 

radioactivity 
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འོད་རླབས་རྒྱང་ཤེལ། noun radio 
telescope 
འོད་རླབས་ཅན། adj. radioactive 
འོད་རླབས་འཕྲོ་བ། verb (fut., prs.) 

pst. འཕྲོས། beam 
འོད་རླབས་སན་བཅོས། noun 

phototherapy, radiation, 
radiotherapy 
འོད་རླུང༌། noun neon  
འོད་ལམ། noun light path 
འོད་ལམ་གཡོ་ཆས། noun refractor 
འོད་ལམ་གཡོ་བ། verb (fut., prs., 

pst.) refract 
འོད་ལམ་གཡོ་ཤར། noun refraction 
འོད་ལོ། noun light year  
འོད་ལོག noun reflection 
འོད་ཤར་བ། verb (fut., prs., pst.) 

light, glow 
འོད་ཤུགས། noun dazzle, 
radiation 
འོད་ཤུགས་ཅན་འཐོན་པ། verb (fut., 

prs.) pst. ཐོན། glare 
འོད་ཤུགས་ལྡིང་བ། verb (fut., prs.) 

pst. ལྡིངས། blaze 
འོད་ཤུགས་རིག་པ། noun radiology 
འོད་ཤུགས་རིག་པ་་མཁས་མཆོག 
noun radiologist 
འོད་སི། noun parsley, coriander 

འོད་སི་མེ་ཏོག noun cosmos 
flower 
འོད་སྲུང་། noun 1 Buddha 
Kasyapa (སངས་རྒྱས།) 2  Arhat 
Kasyapa (གནས་བརྟན།) 
འོད་གསལ། noun illumination, 
brightness, clear light 
འོད་གསལ་བ། verb (fut., prs., 

pst.) illuminate, lighten 
འོད་ལྷག་ལྷག adj. flashy 
འོད་ལྷང་ལྷང༌། adj. flashy 
འོད་ལྷབ་ལྷབ། adj. shining, 
glittering, sparkling 
འོད་ལྷབ་ལྷེབ། adj. flicker 
འོན་ཇུ། noun blouse 
འོན་པ། noun deaf 
འོབས། noun entrenchment, pit, 
trench, ditch 
འོབས་ཆུ་ཡོད་པ། adj. moated 
འོབས་དོང༌། noun trench, pitfall 
འོབས་ཡུར། noun moat 
འོལ་མོ། noun broom 
འོས་ཁམས། noun fitness 
འོས་ཁས་ལེན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) concede 
འོས་ཁུངས། noun justification  
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འོས་ཁུངས་བསྐྱལ་བ། verb (fut., 

pst.) prs. སྐྱེལ། imp. སྐྱེལ། 
justify  
འོས་འགབ། noun viability, 
suitability, appropriateness 
འོས་འགྲན། noun trial 
འོས་ངོ༌། noun candidate 
འོས་ཅན། adj. appreciable 
འོས་མཐུན། noun validation, 
viability, conducive, matching, 
congenial 
འོས་མཐུན་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) validate 
འོས་མཐུན་ལཱ་འགན། noun niche  
འོས་དེབ། noun poll-book 
འོས་བདེན་བདེན། adj. suitable, 
impressive 
འོས་འདེམས། noun referendum 
འོས་འདེམས་འགོ་དཔོན། noun 

returning officer 
འོས་ལྡན། adj. advisable, 
appreciable, appropriate, 
obvious, proper, potential, fair, 
happy, ideal 
འོས་ལྡན་རྒྱུ་མཚན། noun warrant 
འོས་ལྡན་ཅན། adj. appropriate, 
appreciable 
འོས་ལྡན་བརྩི་མཐོང། noun due 
regard for 

འོས་ལྡན་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) warrant 
འོས་པ། adj. acceptable, 
advisable, apposite, apt, just, 
befit, deserve, suffice, suit 
འོས་པར་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) legitimize  
འོས་འབབ། noun  འོས་འཚམས། 
viability, eligibility, fitting, 
ideal, scope, prospect, 
potential, appropriateness, 
feasibility, suitability 
འོས་འབབ་ཅན། adj. appropriate, 
deserving, eligible, fitting, 
potential, decorous, apposite 
འོས་འབབ་ཆུང་བ། adj. demean 
འོས་འབབ་བ་་མ་ཤེསཔ། adj. 

intemperate 
འོས་འབབ་དང་མ་འཁྲིལ་བ། adj. 

undignified 
འོས་འབབ་ལྡན་ཏོག་ཏ།ོ adj. ideal, 
fair, happy 
འོས་འབབ་ལྡན་པ། adj. befit, 
deserve 
འོས་འབབ་མ་ལྡན་པ། adj. 

unbecoming 
འོས་འབབ་མེད་པ། adj. unsuitable, 
unworthy, inadvisable, 
ludicrousness, uncalled for, 
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unfavourable, unfeasible, 
unhappy, unrealistic, funny, 
implausible, improper, 
inappropriate, injudicious, 
misplaced, unfitted, 
unwarranted, beneath, 
impropriety, ineligible, 
senseless, tasteless, 
preposterous, bad 
འོས་འབབ་་་མེད་གཏང་བ། verb 

(fut., prs., imp.) pst. བཏང་། 
torpedo 
འོས་འབབ་ཡོད་བདེན་བདེན། adj. 

obvious  
འོས་འབབ་ཡོད་པ། adj. viable, 
well advised, well earned, 
worth, worthwhile, credible, 
legitimately, sane, suitable 
འོས་འབབ་ཡོད་མི། noun deserving 
འོས་འབབ་ཡོད་མེད་བ་་བ། verb 

(fut., pst., imp.) prs. ་། vet 
འོས་མེད། adj. inappropriate, 
unrealistic, unsound, 
unseemly, ineligible, undue, 
impropriety 
འོས་མེད་བཏོན་མ་བཏང་བ། adj. 

uncensored 

འོས་མེད་མིང༌། noun misnomer 
འོས་ཚད། noun eligibility 
འོས་ཚད་ཅན། adj. eligible 
འོས་ཚད་མེད་པ། adj. ineligible 
འོས་མཚན། noun warrant 
འོས་འཚམས། adj.  འོས་འབབ། 
suitability, due, appropriate 
འོས་འཚམས་ལྡན་པ། adj. 

appropriate 
འོས་འཚམས་མེད་པ། adj. 

undignified, inappropriately 
འོས་ཞིབ། noun censor 
འོས་ཡོད། adj. worthy 
འོས་རུང༌། noun potentiality 
འོས་ཤིང་འཚམས་པ། adj. 

felicitous, due, reasonable 
འོས་ཤོག་སྐུལ་མ། noun canvass 
འོས་ཤོག་གྲངས་བཤེར། noun poll 
འོས་ཤོག་ཐོ་དེབ། noun poll-book 
འོས་ཤོག་བསྡུ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) poll 
འོས་ཤོག་བསྡུ་ལེན། noun poll 
འོས་ཤོག་བཙུགས་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) poll 
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༼ཡ༽ 
ཡ། noun 1 the 2 4 th letter of the 
Dzongkha alphabet (གསལ་བྱེད།) 
2  single (རྐྱང་པ།)  ཆ། 
3  up (མཐོ་ས།) 4  oh! (སེམས་
ཚོར།) 
ཡ་རྐན། noun upper palate 
ཡ་རྐྱང༌། adj. alone 
ཡ་ཁྲ། noun woollen fabric 
ཡ་ཁྲག noun pyorrhoea, 
periodontitis 
ཡ་གྱལ། noun part, branch 
ཡ་སྒྲིག noun matching 
ཡ་ངོ༌། noun counterpart 
ཡ་གཅིག noun single  
ཡ་མཆུ། noun  མ་མཆུ། upper 
lip 
ཡ་མཆུ་རིངམ།ོ noun overbite  
ཡ་བཏགས། noun subscript letter 
‘ཡ’ 
ཡ་ཐོད། noun temple 
ཡ་ཐོད་འབྲེལ་བ། adj. temporal 
ཡ་སྤུན། noun half-brother, half-
sister 
ཡ་སྤུན་ཕོ། noun half-brother 
ཡ་སྤུན་མོ། noun half-sister 

ཡ་བྲལ། noun divorce, 
separation, separate 
ཡ་བྲལ་ཁྱིམ། noun broken home 
ཡ་བྲལ་ཕོ། noun divorce 
ཡ་བྲལ་མོ། noun divorcee 
ཡ་བླ་མ། excl. Oh my god!  
ཡ་འབད་དགོ་མ་མནོ་བ། adj. 

unforthcoming 
ཡ་མ། noun sinusitis 
ཡ་མ་་ནད། noun sinusitis 
ཡ་མེད། noun 1 ruffian, 
irresponsible, heedless (ཉན་ཁུག་
མེདཔ།) 2  pairless (ཆ་མེད་པ།)  
ཡ་མེད་་ས་ངན། noun desperado 
ཡ་མཚན། noun wonder, 
amazement, astonishment, 
fright, knockout, strangeness 
ཡ་མཚན་ཅ་ལ། noun curiosity 
ཡ་མཚན་ཅན། adj. amazing, 
marvellous, miracle, 
sensational, spectacular, 
prodigious, remarkable 
ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ། adj. wonderful, 
astonishing, astounding, 
dramatic 
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ཡ་མཚན་ཆེ་བ། adj. astonish, 
amaze, wonder, awestruck, 
mystery, astounding, 
awesome, extraordinary, 
magic, marvellous, 
miraculous, overwhelming 
ཡ་མཚན་ཆེ་སི་སི། adj. wonderful, 
astonishing, astounding, 
mysteriously, dramatic 
ཡ་མཚན་མ་ཆེ་བ། adj. 

unsurprising, unremarkable 
ཡ་ཟླ། noun spouse, mate, 
companion, counterpart, 
opponent 
ཡ་ཟླ་་བཟའ་ཚང༌། noun one-
parent family  
ཡ་རབས། noun  མ་རབས། 
nobility, moral, decency, 
civility, noble, eminent, well-
mannered  
ཡ་རབས་ཅན། adj. refined, 
respectable 
ཡ་རབས་གནས་སྟངས། noun 

civilization 
ཡ་རབས་སོད་པ། noun decency 
ཡ་རབས་སོད་བྲལ adj. 

unprincipled, unscrupulous 
ཡ་རབས་མིན་པ། adj. 

ungentlemanly 

ཡ་རབས་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) edify 
ཡ་ལན། noun counter 
ཡ་སོ། noun  མ་སོ། upper 
teeth 
ཡ་ཧུ་དཱ་པ། noun Jew  
ཡ་ཧུ་དཱ ་པ་་ཁྲིམས་དེབ། noun 

Talmud 
ཡ་ཧུ་དཱ་པ་་ཆོས་ཁང༌། noun 

synagogue 
ཡ་ཧུ་དཱ་པ་་ཆོས་ལུགས། noun 

Judaism  
ཡ་ཧུ་དཱ་པ་་སོྟན་པ། noun Messiah 
ཡ་ཧུ་དཱ་པ་་དབུ་ཁྲིད། noun rabbi 
ཡ་ཨང༌། noun odd, single figures  
ཡང༌། conj. or, also, likewise, 
too, either, ditto (རྒྱན་སྡུད་ཕྲད།) 
adj. light (ལྗིད་མེདཔ།)  ལྕི། 
ཡང་ཀུམ། noun a breed of cow 
ཡང་བསྐྱར། noun repeat, re-, 
again, afresh, repetition 
ཡང ་བསྐྱར་བཀྲམ་སྤེལ། noun 

redistribution 
ཡང་བསྐྱར་འགོ་བཙུགས། verb (fut., 

prs., pst., imp.) 

recommencement 
ཡང་བསྐྱར་ཅན། adj. repetitious 
ཡང་བསྐྱར་ཆ་འཇོག noun 

reconsider 
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ཡང་བསྐྱར་འབྱུང་བ། verb (fut., 

prs.) pst. བྱུང་། recurrent, recur 
ཡང་བསྐྱར་མ་བཙགས་པ། adj. 

unrefined 
ཡང་བསྐྱར་བཙག་འཐུ། noun re-
election 
ཡང་བསྐྱར་རིམ་སྒྲིག noun 

reorganization 
ཡང་བསྐྱར་ལག་ལེན། noun 

overworked 
ཡང་ཅིན། conj. maybe, might, 
probably, perhaps, either, or 
ཡང་བཅུག་པ། verb mitigate 
ཡང་ཆེན། num. eight thousand 
scores 
ཡང་འཇུག noun post-suffix letter 
ཡང་ལྗིད། noun weight, light and 
heavy  
ཡང་ལྗིད་མི་མཉམ་པ། adj. lopsided  
ཡང་ལྗིད་ཞུགས་པ། verb (fut., prs., 

pst.) overbalance 
ཡང་ཐོག noun loft, top floor  
ཡང་དྲགས། adj.  དོག་དྲགས། 
airy 
ཡང་དག adj.  ་ར་སྣང་། pure, 
perfect, refined, holy, sound, 
proficiency, immaculate, 
solemnity, thorough 

ཡང་དག་འབད་མི། noun 

perfectionist 
ཡང་དག་མིན་པ། adj. inaccuracy, 
improper 
ཡང་དག་ཚུལ་མཐུན། adj. clean 
ཡང་དག་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) perfect, refine 
ཡང་དག་རང་བཞིན། noun 

solemnity 
ཡང་ན། conj.  ཡངན། 
possibly, maybe, might, 
probably, perhaps, either, or 
ཡང་འཕྲོས་འཕྲོས། adj. weightless, 
feathery, light, lightweight 
ཡང་བ། adj. light  
ཡང་མེས། noun forefather 
ཡང་བཙག noun refinement 
ཡང་བཙག་ཉིང་བཙག noun refined 
ཡང་བཙག་འཕྲུལ་ཁང༌། noun 

refinery 
ཡང་རྩེ། noun apex, climax 
ཡང་ཞུན། noun refinement 
ཡང་ཞུན་མ་བཟཝོ། adj. unrefined 
ཡང་ཡང༌། adv. often  
ཡང་ཡང་འགྱོ་ས། noun haunt  
ཡང་ཡང་བརྗོད་པ། verb (fut., pst., 

imp.) prs. རྗོད། repetitive 
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ཡང་ཡང་འབྱུང་བ། verb (fut., prs.) 

pst. བྱུང་། frequent 
ཡང་ཡང་འབྱུང་ཚུལ། adj. frequency 
ཡང་ཡང ་སབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) reiterate 
ཡང་ལས་ཡང་དུ། adv. repeatedly, 
umpteen, frequently 
ཡང་སྲིད། noun reincarnation, 
rebirth 
ཡངས། adj. breadth, space, 
unbend, broad, spacious, wide, 
open 
ཡངས་ཆག noun  ཕབ་ཆག 
1 allowance, concession, 
exemption, mitigation, rebate 
(ཕབ་ཆག) 2  forgiveness, 
pardon, acquittal (དགོངས་ཡངས།) 
ཡངས་ཆག་བྱིན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) forgive, remit 
ཡངས་ཆག་་་མེད། noun zero 
tolerance 
ཡངས་དྲགས། adj. lax, open  
ཡངས་བཙོན། noun open prison, 
probation, light prison 
sentence, minimum security 
prison 
ཡངས་ཚོར། noun space 
ཡངས་ཡངས། adj. lax, lenient  
ཡངས་སུ། adv. lax 

ཡན་གར་ལུས་པ། adj. alienation 
ཡན་ཆད། prep.  མན་ཆད། 
thenceforth, onwards, above 
ཡན་ལག noun branch, 
component, constituent, 
element, ingredient, limb, 
offshoot, satellite, section, 
segment, strand, proportion, 
part, peripheral, portion, 
subsidiary, secondary, 
ancillary, wing, arm 
ཡན་ལག་སྐྱོན་ཅན། adj. disabled, 
cripple, disability, 
uncoordinated 
ཡན་ལག་སྐྱོན་ཅན་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) cripple 
ཡན་ལག་ཁྲིམས་ཡིག noun bylaw 
ཡན་ལག་ཁྲོམ། noun satellite 
town 
ཡན་ལག་མཁོ་ཆས། noun 

accessory 
ཡན་ལག་ཅ་ཆས། noun accessory 
ཡན་ལག་ཅན། adj. trunk 
ཡན་ལག་གཅད་གཏུབ། noun 

amputation 
ཡན་ལག་གཅད་པ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཅད། mutilate 
ཡན་ལག་གཅད་མི། noun mutilator 
ཡན་ལག་ཆ་ཚན། noun module 
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ཡན་ལག་ཆོས་ཚན། noun extra-
curriculum, minor 
ཡན་ལག་བཏགས་པ། verb (fut., 

prs., pst.) branch 
ཡན་ལག་སྡེ་ཚན། noun 

subdivision  
ཡན་ལག་གནོད་སྐྱོན། noun 

mutilation 
ཡན་ལག་མིང་གནས། noun subtitle 
ཡན་ལག་མེདཔ་གཏང་བ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. བཏང་། mutilate 
ཡན་ལག་གཙོ་བོ། noun element 
ཡན་ལག་ལམ། noun service road 
ཡན་ལག་སོབ་སོྦྱང༌། noun 

extension 
ཡབ། noun  ཡུམ།  
father 
ཡབ་ཆེན། noun  father 
ཡབ་རྗེ། noun  reverend 
father, spiritual father  
ཡབ་ཡུམ། noun  parents, 
father and mother 
ཡབ་སྲས། noun  father 
and son 
ཡམ། noun dice 
ཡམ་ཡམ་ཅིག adv. tinge 
ཡམ་ཡོམ། adj. wobble, loitering, 
swaying, rock, floppy 

ཡམ་ཡོམ་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། rock, buffet 
ཡམ་ཡོམ་བཏང་འགྱོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) waver, blunder 
ཡམ་ཡོམ་སྦེ་བཤལ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) potter 
ཡམས་ནད། noun contagious 
disease 
ཡར། pron.  མར། up, above, 
upward  
ཡར་བཀལ། noun glorification 
ཡར་བཀོ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) toss 
ཡར་སྐྱེད། noun uplift, upswing, 
uptrend, upturn, augmentation, 
exaltation, growth, headway, 
rise, progress, improvement 
ཡར་སྐྱེད་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། sharpen, 
parlay 
ཡར་སྐྱེད་བཏགས་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) revive 
ཡར་སྐྱེད་མེདཔ། adj. non-starter  
ཡར་སྐྱེད་ཚད། noun growth rate 
ཡར་རྒྱས། noun upswing, upturn, 
advancement, betterment, 
boom, boost, development, 
stride, progress, improvement, 
mushroom 
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ཡར་རྒྱས་འགྱོ་བ་་བསྒང་། adv. 

developing, emergent 
ཡར་རྒྱས་འགྱོ་བཞིན་པ། adv. 

emergent 
ཡར་རྒྱས་ཅན། adj. prosperous 
ཡར་རྒྱས་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། promote, 
civilize 
ཡར་རྒྱས་གཏང་མི། noun promoter 
ཡར་རྒྱས་མ་འགྱོ་བ། adj. 

backwardness, uncivilized, 
underdeveloped, stunted, 
stagnate 
ཡར་རྒྱས་མེད་པ། adj. stagnant 
ཡར་རྒྱས་ལམ་ཕྱོགས། noun 

direction 
ཡར་རྒྱས་སོང་བ། adj. developed, 
advanced 
ཡར་རྒྱས་སོང་སོངམ། adj. 

developed, advanced 
ཡར་སྒོར། noun upturned, 
upward 
ཡར་ངོ་། noun  མར་ངོ། 
waxing moon period, the first 
fifteen days of the month  
ཡར་ངོ་གསར་ཚེས། noun new 
moon  
ཡར་མཆོང༌། noun take-off 

ཡར་མཆོང་བ། verb (fut., prs.) pst. 

མཆོངས། imp. མཆོངས། gambol 
ཡར་མཆོད། noun offerings 
ཡར་བཏེག noun boost, uphold 
ཡར་་བ། noun  མར་་བ། 
1 thenceforth, above, onward 
(ཡར་བཅད།) 2  folded upwards 
(ཡར་འདྲིལ།) 
ཡར་སྟེགས། noun aloft 
ཡར་བསྟོད། noun glorification 
ཡར་ཐོན། noun rise, 
advancement, growing, hitch 
ཡར་ཐོན་ཅན། adj. advanced, 
developed 
ཡར་ཐོན་གནས་སྟངས། noun 

civilization 
ཡར་འཐུ། noun 1 uplift, heave, 
raise, upraised (ཡར་འདེགས་པ།) 
2  glorification (བསྔགས་བརྗོད།) 
ཡར་འཐེན། noun upraise, exalt 
ཡར་དྲག noun betterment, 
improvement, progression, 
advanced, pickup, 
development, promote 
ཡར་དྲག་ཅན། adj. progressive 
ཡར་དྲག་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། upgrade, 
improve, sharpen, streamline, 
revive, bolster 
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ཡར་དྲག་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) upgrade, improve, 
sharpen, streamline, revive, 
bolster 
ཡར་དྲག་བཟོ་མ་ཚུགས་པ། adj. 

unbeatable 
ཡར་འདེགས། noun uplift 
ཡར ་འདྲེན། noun pickup 
ཡར་ལྡིང༌། noun climb 
ཡར་སྤེལ། noun  ཡར་འཕེལ། 
spread, disseminate, promote 
ཡར་སྤོ། noun upgrade 
ཡར་ཕན། noun stimulus 
ཡར་འཕར། noun uplift, 
appreciation, augmentation, 
boost, bounce, climb, 
development, elevation, 
enhancement, growing, 
growth, increase, increasing, 
increment, inflation, jump, 
spurt, promotion, rise, leap 
ཡར་འཕར་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) bounce, ricochet 
ཡར་འཕར་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། enhance, 
nourish 
ཡར་འཕར་བ། verb (fut., prs., 

pst.) climb, exalt, increase, 

jump, lift, maximise, raise, 
rise, upward 
ཡར་འཕུལ། noun  ཡར་སྤེལ། 
boost 
ཡར་འཕེལ། noun  མར་ཉམས། 
progression, promotion, 
upswing, upturn, advancement, 
betterment, uptrend, ascendant, 
escalation, exaltation, increase, 
progress, boom, boost, 
development, stride, progress, 
improvement, mushroom 
ཡར་འཕེལ་ཅན། adj. progressive 
ཡར་འཕེལ་གཏང་བ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. བཏང་། parlay 
ཡར་མར། noun vertical, up and 
down, longitudinal 
ཡར་མར་ཐིག noun vertical line 
ཡར་འཛེག་འདོད་ཅན། adj. high-
flyer  
ཡར་འཛེག་པ། verb (fut., prs.) pst. 

འཛེགས། imp. འཛེགས། increase, 
inflation, climb, elevation, 
appreciation, ascension, ascent 
ཡར་བརྫེ་བ། verb (fut.) prs. རྫེ།  

pst. བརྫེས། imp. རྫེས། hitch  
ཡར་ཡོར། adj. sluggish 
ཡར་གཡུག noun toss 
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ཡར་ལོང་། noun rise, stand, stand 
up 
ཡར་ལོང་མེད་པ། adj. non-starter  
ཡར་སེང༌། noun  མར་ཕབ། 
wave, augmentation, boom, 
boost, bulge, enhancement, 
growing, hike, increase, 
increment, jump, rise  
ཡར་སེང་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) bolster, enhance, 
increase 
ཡར་སེང་འགྱོ་བ། noun growing 
ཡར་སེང་བཏུབ་པ། adj. extendable 
ཡར་སེང་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) heighten, raise, up, 
upward 
ཡར་སེང་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) boost, raise 
ཡར་ལྷོང་། verb (fut., prs., pst., 

imp.) right, upraised 
ཡལ། verb (fut., prs., pst.) 

vanish, clear, crumble, die, 
disappear, erase, evaporate, 
expunge, fade, perish, peter, 
weather, away, dissolve, 
disappearance, dissolution, 
evaporation, off 
ཡལ་ག noun branch, bough 

ཡལ་བཅུག་པ། verb dispel, erase, 
extinguish 
ཡལ་ཉེན་ཅན། adj. endangered 
ཡལ་བཏུབ་པ། adj. perishable 
ཡལ་འདབ། noun branch, bough, 
part  
ཡལ་མ་བཏུབ་པ། adj. indelible 
ཡལ་མ་རུང་བ། adj. unmissable 
ཡལ་མེད། adj. indissoluble, 
indelible  
ཡལ་ཚར་ཚརཝ། adj. extinct 
ཡལཝ་འཇམ་པ། adj. evanescent 
ཡི་གུ། noun 1 font, script, type 
(ཡིག་གཟུགས།) 2  epistle, letter, 
dak (གཏང་ཡིག) hon. ཕྱག་བྲིས། 
ཕྱག་ཡིག 
ཡི་གུ་སྐྱེལ་མི། noun dak runner, 
messenger 
ཡི་གུ་བརྐོ་བ། verb (fut., pst., imp.) 

prs. རྐོ། inscribe 
ཡི་གུ་བསྐྱལ་བ། verb (fut., pst.) 

prs. སྐྱེལ། imp. སྐྱེལ། mail 
ཡི་གུ་སྒྲིག་རྩེད། noun anagram 
ཡི་གུ་གཏོང་ལེན་པ། noun 

dispatcher 
ཡི་གུ་བཏོགས་བཏོགསཔ། adj. 

elliptical 
ཡི་གུ་བསྡུ་བསྡུཝ། adj. elliptical 
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ཡི་གུ་བསྡུ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) abbreviate 
ཡི་གུ་པར་མ། noun text 
ཡི་གུ་བྲི་བ། verb (fut.) prs. འབྲི།  

pst. བྲིས། imp. བྲིས། write 
ཡི་གུ་འཛོལ་བ། noun misprint 
ཡི་གུ་ལུ་ཕབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) transcribe 
ཡི་གུ་ལེ་ཤ། noun ream 
ཡི་གུ་་དོན་མཚམས། noun 

paragraph 
ཡི་གུ་་བསྡུ་རྟགས། noun 

apostrophe 
ཡི་གུ་་ལཱ། noun paperwork 
ཡི་ཆད། noun disappointment, 
despondency, gloom, 
pessimistic 
ཡི་ཆད་རང་བཞིན། noun pessimism 
ཡི་ཆད ་རིང་ལུགས་པ། noun 

pessimist 
ཡི་ཐང་ཆད་པ། noun despondency, 
undone, gutted 
ཡི་དྭགས། noun hungry ghost 
ཡི་དམ། noun tutelary deity 
ཡི་མ་རངས་པ། adj. 

underwhelmed 
ཡི་རངས། noun  ངལ་རངས། 
admiration, satisfaction, 

appreciation, gratification, 
respect, admire, devastating 
ཡི་རངས་མ་ཐོབ་པ། adj. 

unsatisfactory, unrecognized 
ཡི་རངས་མི། noun admirer 
ཡི་རངས་མེད་པ། adj. 

unappreciated 
ཡིག་ཀྲེག noun eraser, rubber 
ཡིག་བཀོད། noun inscription 
ཡིག་སྐད། noun literary language 
ཡིག་སྐྱེལ། noun mailing 
ཡིག་སྐྱེལ་ཐོ་ཡིག noun mailing list 
ཡིག་སྐྱེལ་པ། noun messenger, 
dak runner, mail carrier, peon, 
postman 
ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག noun letter 
writing  
ཡིག་ཁུག noun mailbag 
ཡིག་གྲོགས། noun pen friend, pen 
pal 
ཡིག་འགྲུལ། noun 

correspondence 
ཡིག་འགྲུལ་ཡིག་རིགས། noun 

correspondence letters 
ཡིག་འགྲུལ་སོབ་སོྦྱང་། noun 

correspondence course 
ཡིག་རྒྱུགས། noun 1 lesson, text 
(སོབ་ཚན།) 2  written test, 
examination (འབྲི་རྒྱུགས།) 
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ཡིག་རྒྱུགས་ལེ་ཚན། noun passage 
ཡིག་སྒྱུར། noun script decipher 
ཡིག་སྒྲིག་རྩེདམོ། noun scrabble 
ཡིག་སྒྲོམ། noun file rack, letter 
box, pigeon-hole, post office 
box, portfolio 
ཡིག་ངོ་གཟུང་མ་ཚུགསཔ། adj. 

dyslexia 
ཡིག་ཅུང༌། noun slip, note, chit, 
bill 
ཡིག་ཆ། noun record, paper, 
documentation, document 
ཡིག་ཆ་ལྡན་པ། adj. documentary 
ཡིག་ཆ་ཚང་བ། adj. documented 
ཡིག་ཆུང༌། noun the small print 
ཡིག་ཆེན། noun block letters, 
capital 
ཡིག་ཐི། noun divorce certificate 
ཡིག་ཐུང༌། noun note  
ཡིག་ཐོ། noun record, mail-list 
ཡིག་ཐོག adv.  ངག་ཐོག 
written, in writing, in black 
and white 
ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) documentation, 
inscribe, transcribe, chart, 
word 
ཡིག་ཐོག་བཀོད་མ་རུང་བ། adj. 

unprintable 

ཡིག་ཐོག་བཀོད་མི། noun recorder 
ཡིག་ཐོག་ཁས་བླངས། noun 

affidavit 
ཡིག་ཐོག་འདྲ། noun hard copy  
ཡིག་ཐོག་བྲི་བ། verb (fut.) prs. འབྲི།  

pst. བྲིས། imp. བྲིས། commit 
ཡིག་ཐོག་དབྱེ་ཞིབ། noun desk 
assessment 
ཡིག་ཐོག་མ་བཀོད་པ། adj. 

unscripted 
ཡིག་ཐོག་མ་འཁོད་པ། adj. 

unwritten 
ཡིག་དུམ། noun flyer 
ཡིག་སྡེབ། noun spelling 
ཡིག་སྡེབ་རིག་པ། noun 

orthography 
ཡིག་སྡེབ་རིམ་སྒྲིག noun spell 
ཡིག་སྡེབ་སབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) spell 
ཡིག་སྣོད། noun file, folder, 
document, portfolio 
ཡིག་སྣོད་བརྡ་ཡིག noun extension 
ཡིག་པར་བཏབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) print 
ཡིག་དཔེ། noun  ཀ་དཔེ། 
copybook 
ཡིག་ཕད། noun mailbag 
ཡིག་ཕབ། noun transcript 
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ཡིག་ཕྲུགཔ། noun student, learner 
ཡིག་འཕྲིན། noun  གསུང་འཕྲིན། 
written message, 
correspondence, 
communication 
ཡིག་བང༌། noun flashcard, 
epigraph 
ཡིག་འབྲི་མཁོ་ཆས། noun 

stationery, writing materials 
ཡིག་འབྲུ། noun syllable, font, 
character 
ཡིག་འབྲེལ། noun 

correspondence 
ཡིག་འབྲེལ་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) correspond 
ཡིག་འབྲེལ་འབད་མི། noun 

correspondent 
ཡིག་མང༌། noun ream 
ཡིག་ཚང༌། noun office, bureau  
ཡིག་ཚང་ཁང་སྡེ། noun office 
block  
ཡིག་ཚང་ཁང་ཚན། noun office 
block  
ཡིག་ཚང་གི་གསང་བ། noun official 
secret  
ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ། noun 

headquarters, head office  
ཡིག་ཚང་དུས་ཚོད། noun office 
hours  

ཡིག་ཚང་གཙོ་བོ། noun secretariat 
ཡིག་ཚང་གཟུང་མི། noun office-
holder  
ཡིག་ཚང་ལཱ་ཆས། noun office 
equipment 
ཡིག་ཚང་ལཱ་འབྲེལ། noun official  
ཡིག་ཚང་ལས་དྲུང༌། noun secretary 
ཡིག་ཚང་ལས་འབྲེལ། noun official 
ཡིག་ཚང་ལས་འབྲེལ་མིན་པ། adj. 

unofficial  
ཡིག་ཚང་ལས་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ། 
noun official correspondence 
ཡིག་ཚང་ལས་འབྲེལ་ལཱ། noun 

official work 
ཡིག་ཚང་ལས་འབྲེལ་གསར་དེབ། 
noun official bulletin 
ཡིག་འཛིན། noun coupon, 
instrument 
ཡིག་གཟུགས། noun script, letter 
ཡིག་གཟུགས་སོམ་འཐོན་བཅུག་པ། 
verb embolden 
ཡིག་བཟོ། noun handwriting, 
calligraphy 
ཡིག་བཟོཔ། noun calligrapher 
ཡིག་བཟོའི་རིག་་ལ། noun 

calligraphy 
ཡིག་རིགས། noun document, 
papers 
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ཡིག་རོགས། noun pen friend, pen 
pal 
ཡིག་ལན། noun reply, response 
ཡིག་ཤུབས། noun envelope 
ཡིག་ཤུབས་ཁ་ཤོག noun flap 
ཡིག་ཤོག noun notepaper  
ཡིག་སུབ། noun rubber 
ཡིད། noun  སེམས།  
ཐུགས། mind 
ཡིད་བཀུག noun fascination, 
insinuation 
ཡིད་བཀུག་པ། verb (fut., prs., 

pst.) mesmerize, fascinate, 
capture, ingratiate, insinuate, 
magnetize, lure 
ཡིད་སྐྱོ། noun sad, sadness, 
distress 
ཡིད་སྐྱོ་བཅུག་ནུས། noun pathos 
ཡིད་སྐྱོ་བཅུག་པ། verb sadden 
ཡིད་སྐྱོ་བ། verb (fut., prs., pst.) 

lovelorn, sad, tragic  
ཡིད་སྐྱོ་བ་་གཞི། adj. pathetic 
ཡིད་ཁར་འབབ་པ། adj. agreeable, 
bewitching, glamorous 
ཡིད་ཁར་མ་འོང་བ། adj. inelegant, 
uninviting, odious, 
disagreeable, obnoxious  
ཡིད་ཁར་འོང་ཏོག་ཏ།ོ adj. attractive, 
charming, cheerful, winsome, 

appealing, bewitching, comely, 
desirable, handsome, nice, 
nice-looking, delightful 
ཡིད་ཁར་འོང་བ། noun appeal, 
desirable, elegant 
ཡིད་ཁར་འོང་མི། noun darling 
ཡིད་ཁར་ཤར་བ། verb (fut., prs., 

pst.) nurse  
ཡིད་མགུ་བཅུག་པ། verb entrance 
ཡིད་མགུ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) content, dazzle, entrance, 
placate 
ཡིད་ངེ་ཐིང་ངེ། adj. outstanding, 
perfect, excellent 
ཡིད་ཆེས། noun  ཐུགས་ཡིད་ཆེས། 
assurance, convince, belief, 
certitude, confidence, 
exultation, faith, impression, 
kudos, superstition, trust, truth, 
reliance, confide, exult, satisfy, 
swallow, authoritative, 
exultant 
ཡིད་ཆེས་དཀའ་བ། adj. 

incredibility 
ཡིད་ཆེས་སྐྱེད་མི། noun believer 
ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་པ། verb (fut., pst.) 

prs. སྐྱེད། imp. སྐྱེད། convince, 
trust 
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ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་རུང་བ། adj. 

trustworthy 
ཡིད་ཆེས་བཅུག་པ། verb convince, 
persuade, satisfy 
ཡིད་ཆེས་ཏོག་ཏོ། adj. trustworthy, 
reliable, convincing, wonderful 
ཡིད་ཆེས་བཏུབ་པ། adj. genuine, 
believable, notable 
ཡིད་ཆེས་་་བ། noun orthodoxy 
ཡིད་ཆེས་བརྟན་པ།ོ noun conviction 
ཡིད་ཆེས་དྲག་པོ། noun conviction 
ཡིད་ཆེས་བདེན་ཁུངས། noun 

credence 
ཡིད་ཆེས་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) believe 
ཡིད་ཆེས་འབྱུང་བ། verb (fut., prs.) 

pst. བྱུང་། satisfy 
ཡིད་ཆེས་མ་ཚུགས་པ། adj. 

incredible, unbelievable, 
untrustworthy, flimsy, 
unconvinced, flimsiness 
ཡིད་ཆེས་མི། noun believer, 
apostle 
ཡིད་ཆེས་མེད་པ་་ཚོགས་རྒྱན། noun 

vote of no confidence 
ཡིད་ཆེས་མེད་པ་་ཚོགས་རྒྱན། noun 

no confidence vote 

ཡིད་ཆེས་མེདཔ་འགྱོ་བ། verb (fut., 

prs., pst.) disillusionment, 
disillusion, breach 
ཡིད་ཆེས་ཚུགས་པ། adj. credible, 
reliant 
ཡིད་ཆེས་ཚོགས་རྒྱན། noun vote of 
confidence 
ཡིད་ཆེས་ཡོད་མི། noun devotee 
ཡིད་ཆེས་རུང་བ། adj. genuine, 
believable, notable 
ཡིད་ཆེས་ལམ་ལུགས། noun creed 
ཡིད་ཆེས་སི་སི། adj. impressive 
ཡིད་ཆེས་ས་བ། adj. 

impressionable 
ཡིད་ཆེས་སར་གསོ་འབད་བ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) reassure 
ཡིད་གཉིས། noun doubt, 
uncertainty 
ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེདཔ། adj. with 
absolute certainty, without 
doubt 
ཡིད་བརྟན་འབད་མི། noun believer 
ཡིད་བརྟན་རུང་བ། adj. credible 
ཡིད་དུ་འོང་བ། adj. charming, 
delightful, attraction, charm, 
elegance, lovely 
ཡིད་འདྲོང་མ་ཚུགས་པ། adj. 

unconvinced 
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ཡིད་སྤྲུལ། noun fantasy, 
visualization 
ཡིད་སོ། noun happiness, cheer, 
joy, sensation 
ཡིད་སོ་ཅན། adj. sensational 
ཡིད་སོ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) pleasant, pleasing 
ཡིད་ཕམ། noun frustration, 
disappointment 
ཡིད་འཕྲོག noun  སེམས་ཤོར། 
attraction, fascination, 
bewitching, allurement, charm, 
glitter, handsome, seduction, 
ravishing 
ཡིད་འཕྲོག་བཅུག་པ། verb allure, 
enthral 
ཡིད་འཕྲོག་ནུས་པ། noun pulling 
power 
ཡིད་འཕྲོག་རྣམ་འགྱུར་ཅན། noun sex 
symbol 
ཡིད་འཕྲོག་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) appeal, bewitch, 
captivate, charm, fascinate, 
rivet, adorable, arresting, 
catchy, engaging, glamorous, 
seductive, striking, stunning, 
sweet, magnetization 
ཡིད་འཕྲོག་མ། noun vamp 

ཡིད་འཕྲོག་ས་གནས། noun 

fairyland 
ཡིད་འཕྲོག་ལྷམོ། noun sweetheart 
ཡིད་དབང་བཀུག་མི། noun charmer 
ཡིད་དབང་བསྡུ་བ། verb (fut., prs., 

pst.) fascinate 
ཡིད་མ་མགུ་བ། adj. unimpressed 
ཡིད་མ་ཆེས་པ། adj. unimpressed, 
disbelief, underwhelmed, 
unfazed, distrust, 
underwhelming, 
disillusionment, incredulity, 
flimsy, perfidious 
ཡིད་མ་ཆེས་པ་་སྲུང༌། noun tall 
story 
ཡིད་མ་ཆེས་མི། noun unbeliever 
ཡིད་མ་ཚིམས་པ། noun discontent, 
dissatisfaction, unmet 
ཡིད་མི་ཆེས་པ། adj. disbelief, 
distrust, doubt, incredulous, 
mistrust, underwhelmed, 
unfazed, underwhelming, 
unimpressed, disillusionment, 
incredulity, flimsy, perfidious, 
discredit, disillusion 
ཡིད་མུག noun vexation, gloom 
ཡིད་མུག་ཅན། adj. drab 
ཡིད་མུག་རྣམ་འགྱུར། noun moody 
ཡིད་མོས། noun belief 
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ཡིད་མོས་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) believe 
ཡིད་མོས་རུང་བ། adj. believable 
ཡིད་རྨོངས། noun fluster 
ཡིད་རྨོངས་བཅུག་པ། verb fluster, 
hypnotize 
ཡིད་སོན། noun admiration, 
desire, wishful thinking 
ཡིད་ཚིམ། noun contentment, 
satisfaction 
ཡིད་ཚིམ་བཅུག་པ། verb please  
ཡིད་ཚིམ་ཏོག་ཏོ། adj. satisfactory 
ཡིད་ཚིམ་པ། verb (fut., prs.) pst. 

ཚིམས། satisfied, pleasing, 
rewarding 
ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ། noun wish-
fulfilling gem 
ཡིད་འོང༌། noun charming, lovely, 
darling, sweetheart 
ཡིད་འོང་ནུ་འབུར་མ། noun buxom 
ཡིད་འོང་མ། noun darling, dear 
ཡིད་བརླམ་པ། verb (fut., prs.) pst. 

བརླམས། enchant 
ཡིད་ལུ་འཁོར་བ། verb (fut., prs., 

pst.) remember 
ཡིད་སུན། noun  ཐུགས་སུན། 
repulsion, humdrum 
ཡིན་ངེས་སབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) aver 

ཡིན་སྲིད། adv. maybe 
ཡིས། prep. by 
ཡུ་བ། noun haft, handle 
ཡུ་མེད་ཤེལ་ཕོར། noun beaker 
ཡུ་རོབ། noun Europe 
ཡུ་རོབ་མི་ཁུངས། noun European 
ཡུག noun a full piece of cloth 
ཡུག་གཅིགམ། noun full length, 
package 
ཡུག་པོ། noun rye 
ཡུག་གསད། noun slaughter 
ཡུགས་ས། noun widower 
ཡུགས་སམོ། noun widow 
ཡུགས་ས་་གནས་སྐབས། noun 

widowhood 
ཡུང་སྒ། noun turmeric 
ཡུངས་ཀར། noun mustard 
ཡུངས་འབྲུ། noun mustard seed 
ཡུད་ཉལ། noun doze 
ཡུད་གཉིད། noun forty winks 
ཡུད་བ་། noun glance, dip 
ཡུད་མཐོང༌། noun glimpse 
ཡུད་ཙམ། adv. moment, flicker, 
fitful, second 
ཡུད་ཙམ་དགའ་སོ། noun euphoria 
ཡུད་ཙམ་ཅིག adj. fleeting, 
momentary, shortly, awhile, 
fitful, mere, tick, twinkling 
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ཡུད་ཙམ་ཤར་བ། verb (fut., prs., 

pst.) flicker 
ཡུདཔ་ཅིག adj. more or less, 
near, almost, sometime, while 
ཡུདཔ་ཐེངས་ཅིག adj. briskly, 
instant, mere, minute, moment, 
quick, fleeting, momentary, 
awhile 
ཡུདཔ་ཐེངས་ཅིག་ན། adj. instant, 
shortly 
ཡུདཔ་ཐེངས་ཅིག་ལུ། adv. 

momentarily 
ཡུན། noun duration, period 
ཡུན་འགོར། verb (fut., prs., pst.) 

delay, drag 
ཡུན་འགོར་ལཱ། noun marathon, 
sedentary 
ཡུན་འགྱང་བ། verb (fut., prs.) pst. 

འགྱངས། delay, prolong, 
postponed, shilly-shally, drag 
ཡུན་བརྟན། adj. sustainable 
ཡུན་བརྟན་གནས་པ། verb (fut., 

prs., pst.) sustainable, 
established, tenacious 
ཡུན་བརྟན་གནས་མི། noun 

establishment 
ཡུན་ཐུང༌། noun split second, 
short duration, short-range, 
short-term 

ཡུན་ཐུང་འགྲུལ་སྐྱོད། noun foray 
ཡུན་ཐུང་འགྲོ་འགྲུལ། noun 

expedition 
ཡུན་ཐུང་་་སྐོར། noun flying visit 
ཡུན་ཐུང་སོད་པ། adj. short-stay, 
ephemeral, short-lived 
ཡུན་ཐུང་སོ་སྣང༌། noun euphoria 
ཡུན་ཐུང་ཕྱི་སྐྱོད། noun sortie 
ཡུན་ཐུབ། adj. imperishable, 
lasting, long-lived, long-
standing, time-honoured, 
endure, long-lasting 
ཡུན་ཐུབ་ཅ་ཆས། noun consumer 
durables 
ཡུན་འཐེབ་གནས་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) overstay 
ཡུན་དུ་མ་བརྟན་པ། adj. 

unsustainable 
ཡུན་དུ་མ་གནས་པ། adj. 

unsustainable 
ཡུན་གནས། noun perpetuation, 
durability, lasting, sustainable, 
sedentary, alive 
ཡུན་གནས་བཅུག་པ། verb 

perpetuate 
ཡུན་གནས་མ་ཚུགས་པ། adj. uneasy 
ཡུན་གནས་རྩི་ཤིང༌། noun perennial 
ཡུན་བསྣར། noun delay, 
perpetuation, epic 
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ཡུན་བསྣར་ཚ་གྱང༌། noun niggling  
ཡུན་མི་རིང་བ། adj. by and by 
ཡུན་བ་ོན་སྐྱེད་མི། noun tireless 
ཡུན་ཚང་ཚེས་གྲངས། noun expiry 
date 
ཡུན་འཚོལ། noun quest 
ཡུན་ཟད། noun expiry 
ཡུན་གཟུང་། noun tenacity 
ཡུན་རིང༌། noun longevity, 
perpetual, chronic, long-term, 
tedious, prolonged 
ཡུན་རིང་གི་རྨ། noun bedsore 
ཡུན་རིང་འགྲོགས་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) long-time  
ཡུན་རིང་བསྒུག་པ། verb (fut.) prs. 

སྒུག pst. བསྒུགས། imp. སྒུགས། 
long-awaited  
ཡུན་རིང་བ་་བ། verb (fut., pst., 

imp.) prs. ་། linger  
ཡུན་རིང་སོད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) linger 
ཡུན་རིང་སོད་མི། noun old-timer  
ཡུན་རིང་གནས་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) endure, span, 
perpetuate, undying, long-
drawn out, long-lasting, long-
running, long-standing, 
tenacious, perennial, linger 
ཡུན་རིང་གནས་མི། noun old-timer  

ཡུན་རིང་སོད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) well tried 
ཡུན་རིང་བ། adj. prolonged, long-
range, slow, perpetuate, 
nagging  
ཡུན་རིང་བ་་བོླ། noun gabfest 
ཡུན་རིང་འབད་ཚུགསཔ། adj. outlast  
ཡུན་རིང་སན་བཅོས། noun long-
stay  
ཡུན་རིང་ཚོགས་བཤད། noun hold 
forth  
ཡུན་རིང་རེ་བ། adj. longed-for  
ཡུན་རིང་ལུས་པ། adj. long-drawn 
out  
ཡུན་རིང་སངས་མ་ཚུགས་པ། adj. 

nagging  
ཡུན་རིང་སོང་བ། adj. time-
honoured 
ཡུན་རིངམོ། noun long-stay, 
hours, light year 
ཡུན་ལཱ་འབད་མི། noun long-
serving  
ཡུན་སེང༌། noun extension, grace, 
prolongation 
ཡུན་སྲིང༌། noun extension, grace, 
prolongation 
ཡུན་བསམ། noun longed-for  
ཡུནརིང་བདག་སོད། noun hog  
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ཡུམ། noun  ཡུམ།  
mother 
ཡུར་ཟམ། noun culvert 
ཡུལ། noun 1 village (གཡུས།) 
2  destination, object (བ་ཡུལ།) 
ཡུལ་སྐད། noun mother tongue, 
dialect, vernacular, patois  
ཡུལ་ལྗོངས། noun valley, 
province 
ཡུལ་ལྗོངས་མཐོང་སྣང༌། noun 

panorama 
ཡུལ་སྟོང༌། noun ghost town 
ཡུལ་དུས་ཚིག་ཕྲད། noun 

preposition 
ཡུལ་དྲན། noun home sick 
ཡུལ་ལྡན་ལས་ཚིག noun transitive 
ཡུལ་སྡེ། noun community, 
region 
ཡུལ་སྡེ་་ཞབས་ཏོག noun 

community service 
ཡུལ་གནས་མཐུན་སྒྲིག noun 

naturalize  
ཡུལ་སྤོ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) migrate, migratory 
ཡུལ་དབུས། noun midland 
ཡུལ་འབྲེལ་ལས་ཚིག noun 

transitive 
ཡུལ་མི། noun native, dweller  

ཡུལ་མིང་ཚིག་མཛོད། noun 

gazetteer 
ཡུལ་མེད་ལས་ཚིག noun 

intransitive 
ཡུལ་གཤིས་མཐུན་སྒྱུར། noun 

naturalize  
ཡུལ་སྲོལ། noun tradition, 
custom, way of life 
ཡུལ་ལྷ། noun local deity 
ཡེ་ཤུ། noun Jesus, Christ  
ཡེ་ཤུ་པ། noun Christian 
ཡེ་ཤུ་་སྐུ་གཉེར། noun vicar, 
sacristan 
ཡེ་ཤུ་་ཁྲུས་དབང༌། noun baptism 
ཡེ་ཤུ་་མཁན་ཆེན། noun primate 
ཡེ་ཤུ་་མཁན་པོ། noun pastor 
ཡེ་ཤུ་་འཁྲུངས་སྟོན། noun Xmas, 
Christmas, nativity 
ཡེ་ཤུ་་འཁྲུངས་སྟོན་ཤིང༌། noun 

Christmas tree 
ཡེ་ཤུ་་གྲྭ་པ། noun parson 
ཡེ་ཤུ་་དགེ་སོང༌། noun friar 
ཡེ་ཤུ་་མགུར་གླུ། noun carol 
ཡེ་ཤུ་་ངོ་རྟགས། noun cross 
ཡེ་ཤུ་་སྔོན་ལོ། noun Before 
Christ (BC) 
ཡེ་ཤུ་་ཆོས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ། noun 

sacrament 
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ཡེ་ཤུ་་ཆོས་ཀྱི་སོྟན་པ། noun Jesus  
ཡེ་ཤུ་་ཆོས་ཁང་། noun church 
ཡེ་ཤུ་་ཆོས་རྟགས། noun crucifix 
ཡེ་ཤུ་་ཆོས་ལུགས། noun 

Christianity  
ཡེ་ཤུ་་ཆོས་ལུགས་གསར་མ་འབད་མི། 
noun Protestant 
ཡེ་ཤུ་་ཆོསཔ། noun churchman, 
canon 
ཡེ་ཤུ་་མཆོད་ཁང༌། noun chapel, 
church 
ཡེ་ཤུ་ ་མཆོད་གནསཔ། noun 

chaplain 
ཡེ་ཤུ་་སོྟན་པ། noun Christ 
ཡེ་ཤུ་་སོམ་པ། noun baptism 
ཡེ་ཤུ་་སྤྱི་བླ། noun pope 
ཡེ་ཤུ་་བྱིན་རླབས། noun manna 
ཡེ་ཤུ་་བླ་ཆེན། noun pope, 
cardinal, archbishop 
ཡེ་ཤུ་་བླ་ཡུན། noun papacy 
ཡེ་ཤུ་་བླམ། noun patriarch, 
father, bishop 
ཡེ་ཤུ་་བླམ་གི་ཕྱག་འཁར། noun 

crosier 
ཡེ་ཤུ་་མ་དགོན། noun cathedral 
ཡེ་ཤུ་་མ་ཡུམ། noun Marry 
ཡེ་ཤུ་་བཙུན་པ། noun friar 

ཡེ་ཤུ་་ཚོགས་ཁང༌། noun chapter 
house 
ཡེ་ཤུ་་ཚོགས་སོྟན། noun Eucharist 
ཡེ་ཤུ་་ཡབ་སྲས་ཆོས་གསུམ། noun 

trinity 
ཡེ་ཤུ་་ལུགས་སོྲལ། noun requiem 
ཡེ་ཤུ་་ལོ་རྟགས་དང་པ། noun ram 
ཡེ་ཤུ་་གསུང་དེབ། noun Bible 
ཡེ་ཤུ་་གསུང་རབ། noun gospel 
ཡེ་ཤུ་་ལྷ་ཁང༌། noun cardinal 
church, church 
ཡེ་ཤུ་་ལྷ་ཁང་སྐུ་གཉེར། noun 

sexton 
ཡེ་ཤུ་་ལྷ་ཁང་ཆུང་ཀུ། noun chapel 
ཡེ་ཤུ་་ལྷ་ཁང་ཆེན་མ།ོ noun minster 
ཡེ་ཤུ་ ་ལྷ་ཁང་གཉེརཔ། noun 

churchwarden 
ཡེ་ཤུ་་ཨ་ཎེམོ། noun 

churchwoman, sister 
ཡེ་ཤེས། noun wisdom 
ཡེང་། verb (fut., prs.) pst. ཡེངས། 
distract 
ཡེང་ཐབས་ལས་རིམ། noun 

escapism 
ཡེང་མི། noun dreamer 
ཡེང་གཞི། noun distraction 
ཡེང་ཡུལ། noun obsession  
ཡེང་ལུས། noun inattentive 
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ཡེན། noun yen 
ཡོ་ག། noun yoga 
ཡོ་བད། noun benefit 
ཡོག་ཤིང༌། noun spindle 
ཡོངས། adj. all, general, whole, 
entire 
ཡོངས་བཀག་དབང་ཆ། noun veto 
power 
ཡོངས་བཀབ། noun overlay 
ཡོངས་ཁྱབ། adj. 1 total, 
ubiquitous, universal, general, 
widespread, all-pervading, all-
pervasive (སྤྱི་ཁྱབ།) 
2  saturation (ཡོངས་གང་།) 
ཡོངས་ཁྱབ་ནད། noun epidemic 
ཡོངས་ཁྱབ་རིམས་ནད། noun 

pandemic  
ཡོངས་ཁྱབ་སོབ་གྲྭ། noun 

comprehensive school 
ཡོངས་ཁྲལ། noun poll tax 
ཡོངས་གང༌། noun saturation 
ཡོངས་གྲགས། noun  སྐད་ཅན་
མིང་ཅན། སྐད་གྲགས། མིང་གཏམ། 
སྙན་གྲགས། popularity, renown, 
well-known, fame, known, big, 
cult, exposure, hot, household 
name, limelight, prominence, 
ubiquity, eminence, high-
profile 

ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་ཆས། noun fashion 
ཡོངས་གྲགས་ཅན། adj. famed, 
famous, hit, institution, noted, 
prominent, proverbial, popular, 
reputable, reputed, well 
known, celebrated, cult 
ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་དབུ་ཁྲིད། noun 

tribune 
ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་མི། noun 

personality 
ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་ཚིག noun 

catchphrase 
ཡོངས་གྲགས་ཆ་ལུགས། noun 

fashionable 
ཡོངས་གྲགས་མིན་པ། adj. 

unfashionable, old-fashioned 
ཡོངས་གྲགས་མེད་པ། adj. 

unknown, unpopular, low-
profile, outmoded, uncommon 
ཡོངས་གྲུབ། noun 

accomplishment, completion 
ཡོངས་རྒྱས། noun full-blown, 
fully-fledged, overblown 
ཡོངས་སྒྱུར། noun U-turn 
ཡོངས་སྒྲིལ། noun package 
ཡོངས་སྒྲིལ་ངལ་གསོ། noun 

package holiday, package tour 
ཡོངས་སྒྲིལ་་་བཤལ། noun 

package tour, package holiday 
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ཡོངས་བརྒྱང། noun outspread 
ཡོངས་བཅོས། noun overhaul 
ཡོངས་གཏད། noun devotion 
ཡོངས་བཏནོ། noun excise 
ཡོངས་སྟོན། noun panorama 
ཡོངས་ཐོབ། noun landslide  
ཡོངས་ཐོབ་ཚོང་ཁང༌། noun one-stop  
ཡོངས་མཐུན། noun extrovert, 
consensual 
ཡོངས་འཐུང་། noun lap  
ཡོངས་འཐུས། noun package 
ཡོངས་འཐུས་་་བཤལ། noun 

package tour 
ཡོངས་ལྡན། adj. holistic 
ཡོངས་བསམོས། noun gross, grand 
total, aggregate, overall 
ཡོངས་དཔོན། noun captain 
ཡོངས་དཔོན་གོ་གནས། noun 

captaincy 
ཡོངས་དཔོན་དུས་ཡུན། noun 

captaincy 
ཡོངས་དཔྱད། noun overhaul 
ཡོངས་སོད། noun expropriation, 
maximize 
ཡོངས་འཕྱག noun landslide, 
spring-clean  
ཡོངས་འབོར། noun gross 

ཡོངས་འབྲེལ། noun networking, 
network, net, chain  
ཡོངས་འབྲེལ་ཁང༌། noun cybercafé 
ཡོངས་འབྲེལ་ཚོང་ཁང༌། noun chain 
store 
ཡོངས་འབྲེལ་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) network  
ཡོངས་སྨིན། noun mature 
ཡོངས་བཙངོ༌། noun sell-out 
ཡོངས་ཚང༌། noun holistic, 
comprehensive  
ཡོངས་ཚུད། noun sweep 
ཡོངས་ཚོགས། noun conglomerate 
ཡོངས་འཚོལ། noun manhunt 
ཡོངས་འཛིན། noun  

teacher, tutor  
ཡོངས་འཛོམས། noun plenary 
ཡོངས་རོགས། noun 

unadulterated, whole, absolute, 
entire, entirety, full, holistic, 
lot, monty, out-and-out, 
thorough, total, totality, 
perfect, right, round, 
exhaustive, complete, 
comprehensive, perfection, 
outright, fully, in toto 
ཡོངས་རོགས་བསྒྲུབ་པ། verb (fut.) 

pst. བསྒྲུབས། prs. སྒྲུབ། imp. སྒྲུབས། 
complete 
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ཡོངས་རོགས་མཐོང་བ། verb (fut., 

prs., pst.) overlook 
ཡོངས་རོགས་ནང༌། prep. 

throughout 
ཡོངས་རོགས་མ་སོད་པ། adj. 

underused, underutilized 
ཡོངས་རོགས་ཡོད་པ། adj. 

undivided 
ཡོངས་རོགས་སོབ་གྲྭ། noun 

comprehensive school 
ཡོངས་ཞིབ། noun overhaul 
ཡོངས་ཞུགས། noun plenary 
ཡོངས་ལས་ས་ཁོངས། noun one-
stop  
ཡོངས་ལུ། adv. across, 
throughout 
ཡོངས་སུ་གང་བ། verb (fut., prs., 

pst.) overrun 
ཡོངས་སུ་མ་རྒྱས་པ། adj. 

rudimentary 
ཡོངས་གསལ། noun panorama, 
enlightenment 
ཡོད། verb  མེད། 1 has, 
have, is, are (བདེན་སོད་ལས་ཚིག) 
2  exist, present (གནས་པ།) 
ཡོད་ཁུངས། noun testament 
ཡོད་ཆ། noun content 
ཡོད་ཆོག་མེད་ཆོག pron. 1 best 
(རབ།) 2  main, all in all, 

everything  
(གཙོ་བོ།)  
ཡོད་ཐོ། noun attendance 
ཡོད་བདེན་བདེན། adj. 1 perfect, 
outstanding (ཕུལ་ཕྱིན།) 2  solid, 
existent (ཡོད་ངེས་པ།) 
ཡོད་མདོག་སྒྱུར་མི། noun 

ostentatious 
ཡོད་ན་མེད་ན། adj. 1 best (རབ།) 
2  main, all in all, everything, 
credit  
(གཙོ་བོ།) 
ཡོད་པ། adj. available, being, 
comprise, existence, laden, 
occurrence, positive, consist, 
contain, lie, obtain, posses, 
forthcoming 
ཡོད་དཔང༌། noun testament, 
testimony 
ཡོད་ཕྱོགས། noun positive  
ཡོད་ཚད། pron. everything 
ཡོད་ཚད་ཅིག adj. entire, all, 
every, everything 
ཡོད་ཚད་མེད་ཚད། adj. all, entire 
ཡོད་བཞིན་པ། adv. current, 
currency, present, real 
ཡོད་རིགས་ཡོད་ཚད། adj. every, 
entire, all 
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ཡོད་རུང་མེད་རུང༌། adj. 

1 everything (ཡོད་ཐ།) 
2  whether there is or not, by 
all means (ཅིས་ཀྱང་མེད་པ།) 
ཡོད་ས། noun locality  
ཡོདཔ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) spare 
ཡོན། noun fee, offerings, 
present, reward 
ཡོན་ཆབ། noun water-offering  
ཡོན་ཏན། noun  སྐྱོན། 
1 knowledge (ཤེས་བ།)  སྐུ་
ཡོན། 2  characteristic, quality, 
strength (ཁྱད་ཆོས།)  
ཡོན་ཏན་ཅན། adj. erudite, 
knowledgeable, learned, 
savant, scholarly, educated, 
learning 
ཡོན་ཏན་ཅན་གྱི་ལཱ། noun white-
collar  
ཡོན་ཏན་ཐོབ་མི། noun learning  
ཡོན་ཏན་དང་འདོད་ཅན། adj. 

voracious 
ཡོན་ཏན་ལྡན་པ། adj. well read 
ཡོན་ཏན་ལྡན་མི། noun learning  
ཡོན་ཏན་སྣ་མང་ཅན། noun 

versatility, polymath  
ཡོན་ཏན ་སོད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) educate 

ཡོན་ཏན་བྱིན་མི། noun educator 
ཡོན་ཏན་མེད་པ། adj. uneducated, 
ignoramus 
ཡོན་ཏན་ཚང་བ། adj. fully-fledged 
ཡོན་ཏན་ལྷབ་ས། noun schooling 
ཡོན་ཏན་ལྷམ་ཚང་ཤེས་མི། noun 

polymath, versatility 
ཡོན་བདག noun owner, 
proprietor 
ཡོན་སྦྱར་མི། noun benefactor 
ཡོན་སོྦྱར། noun benefaction 
ཡོན་ལཱ་སོད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) commission 
ཡོབ། noun stirrup 
ཡོམ་ཡོམ། adv. sway, quake 
ཡོམ་ཡོམ་གཡོ་བ། verb (fut., prs., 

pst.) toss 
ཡོར་ནད། noun rinderpest 
ཡོར་མི། noun scarecrow 
ཡོར ་མོ། noun scarecrow 
ཡོར་ཡོར། adv. oscillate 
ཡོལ་བཀབ། noun smokescreen 
ཡོལ་ཐག noun tassel 
ཡོལ་ཐབས། noun excuse 
ཡོལ་བ། verb (fut., prs., pst.) 

expire, lapse, escape, evade, 
miss, obsolete, past 
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ཡོལ་ལི། noun curtain, blind, 
screen, drape 
ཡོལ་ལི་གཟུང་ཤིང༌། noun track 
ཡོལ་ཤིང༌། noun pelmet 
ཡོས། noun 1 hare, rabbit (རི་
བོང་།) 2  dry roasted grain (བརྔོ་
འབྲུ།)  
ཡོས་མོ། noun doe 
གཡག noun yak 
གཡག་ཀ་གཡོག་ཀ། adj. zigzag 
གཡག་སྐད། noun yak song 
གཡག་ལྷ། noun god or deity of 
yak  
གཡང་། noun essence of 
prosperity 
གཡང་ཁུག noun a ritual to 
secure prosperity 
གཡང་ཁྲོ། noun a small-sized 
bowl used during prosperity 
rituals to fill grains, money and 
precious metal or alcoholic 
beverages 
གཡང་འཁྱིལ། noun cornucopia 
གཡང་སྒྲོམ། noun container for 
mascot 
གཡང་ཆགས་པ། verb (fut., prs., 

pst.) prosperous, flourishing 
གཡང་ཊི། noun jade 
གཡང་འདྲོག noun vertigo 

གཡང་བུམ། noun a vase 
containing sacred objects 
dedicated to achieving 
prosperity  
གཡང་མ་ཟ་བ། adj. nerveless  
གཡང་རས། noun mascot 
གཡང་ཟ་ཅན། adj. inhibited, shy 
གཡང་ཟ་བཅུག་པ། verb unnerve 
གཡང་ཟ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) nervousness, stage fright, 
compunction, inhibition, hang 
back, inhibit, uptight, 
vertiginous, nervous  
གཡང་ཟ་བག་ཟ། noun oddity  
གཡང་ཟ་མི། noun inhibited 
གཡང་ཟ་མེད་པ། adj. uninhibited 
གཡང་ཟ་སི་སི། adj. eerie, scary, 
dangerous 
གཡང་ཝ། noun cornucopia 
གཡང་ས། noun morass 
གཡབ། noun balcony  
གཡབ་ཁྱིམ། noun outbuilding, 
outhouse  
གཡབ་ཅུང་། noun annexe, a small 
room attached to the main 
house  
གཡབ་པ། verb (fut., prs., imp.) 

pst. གཡབས། wave, fan, flap, 
flutter, sprinkle 
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གཡབ་་ལ། noun crawl 
གཡམ་རོྡ། noun shale 
གཡའ། noun 1 itch, itching, 
irritate (ཀྲེག་དགོ་མནོ་བ།) 
2  sexual desire (ཆགས་ལོང་།) 
3  verdigris, azurite, oxide, 
tarnish, patina (བཙའ།)  
གཡའ་ཀྲ་གཡོ་ཀྲ། adj. wavy 
གཡའ་རྐོང། noun eczema 
གཡའ་ཆགས་པ། verb (fut., prs., 

pst.) corrosion, tarnish 
གཡའ་ནད། noun hay fever, 
irritation  
གཡའ་མུར་མུར། adj. itchy 
གཡའ་རྨ། noun rash 
གཡའ་གཡའཝ། adj. irritant 
གཡའ་རི་རི། adj. bald 
གཡའ་ཧོནམོ། noun azurite 
གཡར་གླ། noun rent 
གཡར་མིང༌། noun nom de plume  
གཡར་ཚིག noun loan words  
གཡས། noun  གཡོན། right 
གཡས་སྐོར། noun clockwise, 
right turn 
གཡས་སྐོརམ། adj. right-handed, 
right-hander 
གཡས་ཁ་ཐུག adv. starboard 
གཡས་འཁྱིལ། noun right turn 

གཡས་འཁྱོག་ཡི་གུ། noun italics 
གཡས་ཕྱོགས། noun  གཡོན་
ཕྱོགས། starboard, right 
གཡས་དམག noun flank 
གཡས་གཡོ་ཡི་གུ། noun italics 
གཡས་ལགམ། noun right-hand 
drive 
གཡསཔ། noun right 
གཡི། noun lynx  
གཡིབ། verb (fut., prs.) pst. 

གཡིབས། imp. གཡིབས། hide, 
lurk, conceal 
གཡིབ་སྐྱོད། noun flit, skulk, 
slink, slip, sneak, stalk, prowl 
གཡིབ་ཁང༌། noun safe house 
གཡིབ་འགྱོ་མི། noun prowler 
གཡིབ་འགྲུལཔ། noun stowaway 
གཡིབ་འགྲོས། noun prowl 
གཡིབ་ཉན། verb (fut., prs., pst., 

imp.) eavesdrop 
གཡིབ་སྟེ་ཉན་མི། noun 

eavesdropper 
གཡིབ་སྟེ་བ་་ས། noun hide  
གཡིབ་སྟེ་གསད་མི། noun sniper 
གཡིབ་བ་་བ། verb (fut., pst., 

imp.) prs. ་། peek, peep 
གཡིབ་དོང༌། noun foxhole 
གཡིབ་སོད། noun hide, lurk  
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གཡིབ་སོད་ས། noun hideout, safe 
haven  
གཡིབ་གནས། noun hideout, 
hiding place, lair, nook, 
shelter, hide, bunker 
གཡིབ་མི། noun hider  
གཡིབ་དམག noun insurgents, 
militants, guerrilla 
གཡིབ་དམག་དྲག་ལས། noun 

militancy 
གཡིབ་རྩེད ་ཀུ་རྩེད། noun hide and 
seek 
གཡིབ་འཛུལ། noun infiltration 
གཡིབ་འཛུལ་པ། noun infiltrator 
གཡིབ་ས། noun hiding place, 
lair, nook, shelter, bunker, 
hide, hideout  
གཡུ། noun turquoise 
གཡུ་ཁྲ། noun turquoise-stud, 
gem stud 
གཡུ་མདོག noun turquoise 
གཡུ་རྡོ། noun sapphire 
གཡུ་རྡོའི་མདོག noun sapphire 
གཡུ་པ། noun handle, haft, hilt, 
helve  
གཡུ་པ་བསྒྲིག་པ། verb (fut.) prs. 

སྒྲིག pst. བསྒྲིགས། imp. སྒྲིགས། 
haft 

གཡུ་པ་བཙུགས་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) haft 
གཡུ་པ་་མཇུག་ཏོ། noun pommel 
གཡུ་སྦྱིར། noun tingle, numbness 
གཡུ་མ་གཡུ་བ། verb (fut., prs., 

pst.) tingle 
གཡུ་མཚོ། noun turquoise colour 
lake 
གཡུ་རྫུས་མ། noun paste 
གཡུ་རལ། noun 1 mane, 
turquoise-colour mane (རལཔ།) 
2  turquoise-plaited hair (སྐྱ་
རྒྱན།) 
གཡུ་རུང་། noun  གཡུང་དྲུང༌། 
swastika 
གཡུག verb (fut., prs.) pst. 

གཡུགས། imp. གཡུགས། 1 swing, 
wave, move, brandish, flail, 
flourish, lash, shudder (གཡབ།) 
2  throw, fling, hurl, pelt, 
pitch, cast (བཀོ་ནི།)  བཀོ། 
བསྐྱུར། སྤང་། འདོར། 
གཡུག་ཁྲི། noun swing 
གཡུག་མཆོང་། noun cavort 
གཡུག་འཆང༌། noun batsman 
གཡུག་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། bung 
གཡུག་ཐག noun throw 
གཡུག་ཐེངས། noun stroke 
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གཡུག་བྲིས། noun freehand 
གཡུག་མི། noun thrower 
གཡུག་གཞས། noun twist 
གཡུག་རིལ། noun cricket, bowl 
གཡུག་རིལ་ཀཝ། noun stump 
གཡུག་རིལ་བཀོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) bowl 
གཡུག་རིལ་བཀོ་མི། noun pitcher 
གཡུག་རིལ་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) pitch 
གཡུག་རིལ་བརྒྱ་སྐུགས། noun 

century 
གཡུག་རིལ་པ། noun cricketer 
གཡུག་རིལ་རྩེདམོ། noun cricket 
གཡུག་རིལ་གཡུག་མི། noun bowler 
གཡུག་ཤིང༌། noun bat 
གཡུག་ཤིང་པ། noun batsman 
གཡུག་ཤིང་བཤེད་མི། noun batsman 
གཡུག་གསིག noun shudder 
གཡུང་རྡོག noun  ཨེན་རྡོག 
turnip, beet, beetroot 
གཡུར་ཆུ། noun flume 
གཡུར་ཆེན། noun canal 
གཡུར་ཏོག noun drain 
གཡུར་དུང༌། noun drainpipe 
གཡུར་འཕྲུལ། noun cultivator 

གཡུར་བ། noun  ཆུ་གཡུར། 
drain, ditch, canal, gutter, 
plumbing, flume 
གཡུར་བ་དྲང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. དྲངས། irrigate 
གཡུར་མ། noun weed 
གཡུར་མ་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) weed 
གཡུར་མ་ཁོག་ཁོ། adj. weedy 
གཡུར་མ་གཡུར་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) weed 
གཡུར་མ་བསལ་བ། verb (fut., pst., 

imp.) prs. སེལ། weed 
གཡུལ། noun war, battle 
གཡུལ་ངོ༌། noun theatre  
གཡུས། noun home town, 
country, village  
གཡུས་ཀྱི་གླུ་གར། noun country 
dance 
གཡུས་ཀྱི་ཚོགས་ཕྲན། noun country 
club 
གཡུས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ། noun 

neighbourhood watch  
གཡུས་སྐད། noun dialect, mother 
tongue, vernacular, patois 
གཡུས་སྐོར། noun vacation 
གཡུས་སྐོར་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) vacation 
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གཡུས་སྐོར་འགྱོ་མི། noun 

vacationer 
གཡུས་ཁ་་ཁྱིམ། noun manor 
house 
གཡུས་ཁ་་སན་པ། noun shaman 
གཡུས་ཁར་ལོག་མི། noun returnee 
གཡུས་ཁྲིམས། noun common law 
གཡུས་གཅིག་པ། adj. fellow 
གཡུས་བཏོན། noun uproot 
གཡུས་ཐོན། noun home-grown  
གཡུས་དྲན། noun homesickness 
གཡུས་སྤང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. སྤངས། desert 
གཡུས་འབྲེལ། noun domestic, 
indigenous, local, native, 
bucolic 
གཡུས་མི། noun villager, native 
གཡུས་ཚན། noun village, 
hometown 
གཡུས་ཚན་ཆུང་ཀུ། noun hamlet 
གཡུས་གཞན། noun alien 
གཡུས་གཞས། noun barn dance, 
country dance 
གཡུས་གཞིས། noun manor 
གཡུས་ལོག noun repatriation 
གཡུས་ལོག་གཏང་བ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. བཏང་། repatriate 
གཡུས་སྲུངཔ། noun vigilante 

གཡེང་དགོད། noun reveller 
གཡེང་བཅུག་པ། verb divert 
གཡེང་བ། noun inattention, 
absorbed, divert, distract 
གཡེངས་གཡེངསམ། adj. 

inattentive 
གཡེར་ཁ། noun bell 
གཡོ། verb (fut., prs., pst., imp.) 

1 bend (བཀུག) 2  crooked, 
dishonest (མ་ཕྲང་པ།) 3  move 
(སྒུལ་སྐྱོད།) 4  cook (་ོ་འབད་ནི།) 
5  slant (གསེག་ཁམས།) 
གཡོ་དཀྲུག་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) shake 
གཡོ་སྐུལ་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) suborn 
གཡོ་ཁྲམ། noun deception 
གཡོ་གུག noun bent 
གཡོ་འགུལ། noun motion, 
movement, oscillation, sway, 
shake, tremble, tremulous 
གཡོ་འགུལ་མེདཔ། adj. inertia, 
motionless 
གཡོ་འགྱུར། noun digression 
གཡོ་སྒྱིར། noun yaw 
གཡོ་སྒྱུ། noun deceit, deception, 
deviousness, dishonesty, trick, 
con, confidence, corruption, 
cunning, elusion, fiddle, 
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fraudulence, fraud, guile, 
roguery, ruse 
གཡོ་སྒྱུ་གིས་ཐོབ་པ། adj. ill-gotten 
གཡོ་སྒྱུ་ཅན། adj.  གཡོ་ཅན། 
crooked, cunning, deceitful, 
deceiver, devious, dishonest, 
wily, conman, fox, fraudulent, 
Judas, knave, scoundrel, sly, 
questionable, rogue 
གཡོ་སྒྱུ་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) hoodwink, deceive 
གཡོ་སྒྱུ་འབད་མི། noun deceiver, 
fraud, fraudster 
གཡོ་སྒྱུ་་ཏི་རུ། noun lucre  
གཡོ་སྒྱུར། noun manipulation, 
wriggle 
གཡོ་སྒྱུར་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) manipulate, rig 
གཡོ་སྒྱུར་འབད་མི། noun 

manipulator 
གཡོ་སྒྱུས་ཟ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) embezzle 
གཡོ་བཅོམ། noun blackmail 
གཡོ་བཅོས། noun fiddle, 
manipulation, set-up 
གཡོ་འཆར། noun scheme 
གཡོ་འཆར་ཅན། adj. scheming 
གཡོ་འཆར་བ་མ་པ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. བ་མས། scheme 

གཡོ་འཆར་བ་མ་མི། noun 

schemer  
གཡོ་སྟེ་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) wriggle, snake 
གཡོ་སྟེ་བླུག་པ། verb (fut., prs.) 

pst. བླུགས། imp. བླུགས། tip 
གཡོ་ཐབས། noun trap, treachery, 
dodgy, cheating, dodge, fiddle, 
guile, intrigue 
གཡོ་ཐབས་ཅན། adj. dodgy 
གཡོ་ཐུབ། noun cheat proof 
གཡོ་ཕྲང་། noun unbend 
གཡོ་འཕྲུལ། noun scam, 
deception, dishonesty, trickery, 
fraud 
གཡོ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) 1 bend, duck, slip, slope, 
tend, tilt, tip, leaning (ལོགས་
གཅིག་ཁ་ཐུག་བསྒྱུར་ནི།) 2  quake, 
rock, kink (ཡོམ་ཡོམ་འབད་ནི།) 
གཡོ་བ་མེདཔ། adj. equilibrium 
གཡོ་བྱུས། noun trick, trickery 
གཡོ་བྱུས་འབད་མི། noun trickster 
གཡོ་འབྲེལ། adj. collusive, 
deceptive, elusive, fraudulent, 
shoddy 
གཡོ་མ་ཚུགས་པ། adj. 

unshakeable 
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གཡོ་མེད། adj. immobile, static, 
probity, placid 
གཡོ་མེད་རང་བཞིན། noun placidity 
གཡོ་ཚོང༌། noun racket 
གཡ་ོཚོང་པ། noun buccaneer 
གཡོ་རྫུ་བཏབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) affect 
གཡོ་ཟོལ། noun fraudulently 
གཡོ་གཟུར། noun worm, dodge 
གཡོ་གཡོཝ། adj.  ཕྲང་ཏང་ཏ། 
crooked, bent 
གཡོ་ཤད། noun slash  
གཡོག noun  དཔོན། job, 
service, career, use, 
appointment, place 
གཡོག་བཀོལ་ཆོག་ཆོ། adj. 

officious, operational  
གཡོག་བཀོལ་བཏུབ་པ། adj. 

workable, disposable, 
serviceable 
གཡོག་བཀོལ་ཐངས། noun usage 
གཡོག་བཀོལ་ནི་མེད་པ། adj. 

disused 
གཡོག་བཀོལ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) use, utilize, deploy, 
operate, deployment 
གཡོག་བཀོལ་མ་བཏུབ་པ། adj. 

unserviceable, dodgy, 

dysfunctional, inoperable, 
disuse, inoperable, defunct 
གཡོག་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) work 
གཡོག་རྐྱབ་མི། noun minion, 
servant 
གཡོག་བསྐོས། noun post 
གཡོག་བསྐྲད། noun sack 
གཡོག་འཁོར། noun servants, 
attendants 
གཡོག་གི་མདུན་ལམ། noun career 
གཡོག་གི་ལམ་སྟོན། noun career 
guidance 
གཡོག་གི་བཤད་པ། noun job 
description  
གཡོག་གི་ས་གོ། noun placement 
གཡོག་གི་ས་སོྟང༌། noun vacancy, 
opening 
གཡོག་གི་ས་སོྟང་བཏོན་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) vacate 
གཡོག་གླ། noun service charge 
གཡོག་འགན། noun job 
responsibility 
གཡོག་བརྒྱུག་པ། verb (fut.) prs. 

རྒྱུག pst. བརྒྱུགས། imp. རྒྱུགས། 
serve, service 
གཡོག་ལྕོགས་མེད་པ། adj. 

unemployable 
གཡོག་ཐོག adj. in-service 
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གཡོག་འཐུས། noun pay off 
གཡོག་དང་སོབ་སོྦྱང་འབྲེལ་མ། noun 

sandwich course 
གཡགོ་སྡེ། noun cadre, sector 
གཡོག་ནང་བསྐྱར་བཙུགས། noun 

reappoint 
གཡོག་ནང་ལོག་མི། noun returner 
གཡོག་གནས། noun placement, 
post 
གཡོག་པོ། noun  ཕྱག་གཡོག 
orderly, manservant, 
serviceman, lackey 
གཡོག་སོད། noun employment, 
appointment 
གཡོག་སོད་མི། noun employer 
གཡོག་འབང༌། noun shake-out 
གཡོག་འབྲེལ་སོབ་སྦྱོང༌། noun 

sandwich course 
གཡོག་སོྦྱང་གནས་སྐབས། noun 

apprenticeship 
གཡོག་སོྦྱང་པ། noun apprentice 
གཡོག་མ་ཐོབ་པ། adj. unemployed 
གཡོག་མེད། adj. unemployment 
གཡོག་མེད་དངུལ་ཕོགས། noun dole 
གཡོག་མེད་པ། adj. unemployed, 
jobless, out-of-work 
གཡོག་མོ། noun handmaiden, 
maid, handmaid, female 
servant, housemaid 

གཡོག་བཙུགས། noun 

employment, recruitment 
གཡོག་འཚོལ་གྲོགས་རམ། noun 

outplacement 
གཡོག་འཚོལ་མི། noun job seeker  
གཡོག་འཛུལ་ཧ་རིམ། noun 

seniority 
གཡོག་རིག noun vocational 
skills 
གཡོག་ཧྲིལ་བུམ་མ་བཀོལ་བ། adj. 

underutilized 
གཡོགཔ་བཙུགས། noun man 
གཡོན། noun  གཡས། left 
གཡོན་སྐོར། noun left turn, 
anticlockwise, counter 
clockwise 
གཡོན་སྐོརམ། noun left-hander, 
lefty  
གཡོན་ཁ་ཐུག adv. leftward  
གཡོན་འཁོར། noun left-hand 
drive  
གཡོན་ལྡེབ། noun verso 
གཡོན་ཕྱོགས། noun  གཡས་
ཕྱོགས། left, left hand, leftward  
གཡོན་ཕྱོགས་པ། noun left wing, 
left-winger  
གཡོན་དམག noun flank 
གཡོན་ལགམ། noun left-hand 
drive 
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གཡོནམ། noun left  
གཡོམ་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) wobble, tip, buck, 
waggle 

གཡོམ་འགྲོས། noun waddle 
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༼ར༽ 
ར། noun 1 the 2 5 th letter of the 
Dzongkha alphabet (གསལ་བྱེད།) 
2  goat (གླེ་གླེ།)  
ར་སྐད། noun 1 bleat (གླེ་གླེ་སྐད།) 
2  hoarse (སྐད་སར་སུར།) 
ར་སྐམ། noun 1 dry root (་་བ་སྐམ་
པ།) 2  resourceless (ཐོན་ཁུངས་
མེདཔ།) 
ར་སྐས། noun stile 
ར་སྐོར། noun run  
ར་སྐྱོར། noun corral, enclosure, 
wattle 
ར་ཁུངས། noun proof, evidence, 
justification 
ར་ཁུངས་བཀལ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) authenticate 
ར་ཁུངས་ཅན། adj. well grounded, 
well founded 
ར་ཁུངས་སྟོན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) nail  
ར་ཁུངས་སྦྲག་པ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. སྦྲགས། adduce 
ར་ཁུངས་མ་བཀལ་བ། adj. 

unaccounted  
ར་ཁུངས་མེད་པ། adj. unfounded, 
unproven 

ར་ཁུངས་ཡོདཔ། adj. well 
grounded, well founded 
ར་མགོ། noun superscript letter 
‘ར’  
ར་སྒོག noun bulb 
ར་སྒོར་ས་ཁོངས། noun corral 
ར་སྒྲ། noun bur, burr 
ར་ཏོ། noun root, stubble, stub 
ར་བཏགས། noun subscript letter 
‘ར’  
ར་བཏགས་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) rooted 
ར་ཐོ། noun claw, hammer 
ར་མདའ། noun 1 helper, assistant 
(ཆ་རོགས་འབད་ནི།) 2  trace, 
follow, chase (རྟིང་བདའ་ནི།) 
ར་རྡུགས། noun rag, tatters 
ར་རྡུགས་སི་སི། adj. ragged, tatters 
ར་རྡོག noun tuber 
ར་པོད། noun 1 goat (གླེ་གླེ།) 
2  goatee (མི་རྒྱ༌བོ༌ཅན།) 
ར་ལྤགས། noun goatskin 
ར་སྤུ། noun 1 stubble (རྒྱ་
བོ༌ར༌སྐྱེས།) 2  goat hair (གླེ་གླེ་་སྤུ།) 
ར་སྤོག་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། root out 
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ར་སོད། noun adduction, prove 
ར་ཕོ། noun billy goat 
ར་ཕྲུག noun kid 
ར་ཕྲུག་པགས་ཀོ། noun kid 
ར་བ། noun fencing, fence 
ར་འབལ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) uproot 
ར་འབྲས། noun tuber 
ར་སོམ། noun powerful 
individual  
ར་སམོ་རྩེ་ཆུང༌། noun taper 
ར་མི། noun rummy 
ར་མེད། adj. baseless, worthless 
ར་མོ། noun nanny goat  
ར་་། noun stubble 
ར་རྫི། noun goat-herd 
ར་བཟི་ཐངས། adj. intoxication 
ར་བཟི་བ། verb (fut., prs.) pst. 

བཟིས། intoxicate, drunk, 
inebriated 
ར་བཟི་བཟི་འཐུང་བ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. འཐུངས། booze 
ར་བཟི་བཟིཝ། adj. high  
ར་གཡོ། noun cock-eyed, squint 
ར་ཤ། noun mutton 
ར་གསལ་ཁུངས་དག noun 

explanation 

ར་གསལ་ཁུངས་དག་མེད་པ། adj. 

unexplained 
རག noun brass 
རག་ཕུང༌། noun scrap heap 
རག་མ་ལས་པར། adv. 

notwithstanding  
རག་རེག་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) scuff 
རག་རོ། noun wastage, waste 
product, garbage, junk, litter, 
residue, dregs, refuse, remains, 
remnant, rubbish, debris, trash, 
leftover, sediment, scrap, crude  
རག་རོ་གང་བ། verb (fut., prs., 

pst.) sprawl 
རག་རོ་སོང་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) scavenge 
རག་རོ་ཆགས་པ། verb (fut., prs., 

pst.) sedimentation 
རག་རོ་སྤུང་ས། noun junkyard, 
scrap yard 
རག་རོ་ཚོང་པ། noun junk dealer  
རག་རོ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) rumple 
རག་རོ་ཧོད། noun wastebasket 
རག་རོག adj. crude, tumble, 
messy, slapdash, unsystematic, 
jumble, disorganized, blotchy, 
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piecemeal, rusty, higgledy-
piggledy 
རག་རོག་བཏང་རྒྱས་པ། verb (fut., 

prs., pst.) straggle 
རག་རོག་བཏང་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) hit-and-miss  
རག་རོག་བཏང་བཟོ་བཟོཝ། adj. 

flimsy 
རག་ལས་པ། adv. hinge, rest, 
conditional, contingent, 
dependent, subject, depend 
རགས། noun  ཕྲ། rough 
རགས་ཅུང་། noun a kind of stole 
worn by Bhutanese women on 
formal occasions 
རགས་འཆར། noun tentative 
རགས་བརྗོད། noun snapshot 
རགས་བསྡུས་བཤད་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) sketch 
རགས་པ། noun rough 
རགས་བྲིས། noun sketch 
རགས་ཙམ། adj. rough, 
superficial, sketchy, tentative 
རགས་རྩིས། noun estimation 
རགས་ཚོད། noun approximation 
རགས་རིས། noun sketch 
རགས་ལྷག noun skim 

རང༌། pron. self, itself (མིང་ཚབ།) 
adj. only, exclusive (འདི་ར།) 
conj. even (རྒྱན་སྡུད།) 
རང་རྐྱང༌། adj. independent, 
forlorn, alone, single, solitary, 
aloof, selfhood 
རང་རྐྱང་སོད་པ། verb (fut., prs., 

pst.) isolated, lonely 
རང་རྐྱང་གནས་སྟངས། noun 

predisposition 
རང་རྐྱང་གནས་མི། noun recluse 
རང་རྐྱང་མནོ་མི། noun self-
absorbed 
རང་རྐྱང་སོད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) hog  
རང་རྐྱངམ་གཅིག adj. single-
handed, lone, forlorn 
རང་སྐད། noun mother tongue 
རང་སྐམ། noun 1 dry tree (སོང་
སྐམ།) 2  wilt (རང་བཞིན་གྱིས་ཉམས་
ནི།) 3  gangling (སྦྱེག་ཁོག) 
རང་སྐལ། noun share 
རང་སྐུལ། noun self-imposed 
རང་སྐྱེས་རྒྱལ་ཁབ། noun mother 
country 
རང་སྐྱོང༌། noun autonomy, 
independent, self-government 
རང་སྐྱོང་འདུས་ཚོགས། noun 

autonomous 
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རང་སྐྱོན། noun one's fault, own 
fault 
རང་སྐྱོན་རང་་། noun self-
criticism 
རང་སྐྱོན་རང་བརྟག noun self-
criticism 
རང་བསྐོས། noun self-appointed 
རང་ཁ། noun mother tongue, 
native tongue  
རང་ཁ་སབ་མི། noun  ཁ་སྐད་ངོ་
མ་སབ་མི། native speaker 
རང་ཁྲིམས་རང་བཅས། noun self-
imposed 
རང་མཁོ་རང་ལྡང་། noun self-
sufficient 
རང་འཁྲི་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) individualize 
རང་གི་རྒྱལ་ཁབ། noun  རང་
རྒྱལ། homeland  
རང་གི་ངོ་ཨང༌། noun personal 
identification number (PIN) 
རང་གི་འབབ་ཁུངས་ཁྲལ། noun 

personal income tax 
རང་གི་མེན་པ། adj. impersonal 
རང་གི་རྨགཔ། noun old man  
རང་གི་ཞིང་སྐྱེས། noun home-
grown  
རང་གི་ས་གོ། noun home, home 
base  

རང་གི་ཨ་ལུ། noun offspring  
རང་གི་ཨམ་སྲུ། noun old lady, old 
woman 
རང་གིས་ར། adv. personally 
རང་གྱུར། noun metamorphosis 
རང་གྲུབ་ལྕོགས་རིག noun talent 
རང་གྲུབ་རིག་་ལ། noun talent 
རང་མགོ་མ་འདོྲངསམ། adj. naked  
རང་མགོ་རང་འདྲོང་། noun 

independent, self-reliance, 
self-sustaining, self-contained, 
self-sufficient 
རང་འགན། noun obligation  
རང་འགུལ། noun reflex, 
automatic 
རང་རྒྱལ། noun pratyekabuddha, 
solitary realiser  
རང་རྒྱལ་མི་ཁུངས་མིན་པ། adj. non-
citizen  
རང་སྒེར་གཡོག་ལཱ། noun private 
practice 
རང་སྒྱུར་གྲུབ་འབྲས། noun square 
རང་སྒྱུར་་་གྲངས། noun square 
root 
རང་སྒྲིག་རང་ཡོད། noun self-
discipline 
རང་སྒྲུབ། noun self-made 
རང་བསྒྲིགས་ཁྱིམ། noun prefab 
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རང་ངོམ། noun preen 
རང་ངོམ་མཐོ་དྲགས། adj. 

vainglorious, vain 
རང་དངུལ་རང་ལང། noun self-
supporting 
རང་དངོས་གླར་ལེན། noun 

leaseback  
རང་གཅེས། noun vested interest 
རང་བཅོམ། noun self-destruction 
རང་ལྕོགས། noun self-supporting 
རང་ལྕོགས་ཅན། adj. self-
confident 
རང་ཆ་རང་བཞག noun self-respect 
རང་ཆས། noun one’s clothes  
རང་ཆས་སུ་ཡོད་པ། adj. inherently 
རང་འཆར་བྱིན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) pontificate 
རང་འཇགས། noun status quo, 
usual, unchanged 
རང་འཇགས་བཞག་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) keep 
རང་འཇགས་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) normalization  
རང་བརྗོད། noun ad lib 
རང་ཉིད། pron. oneself, self, self-
absorbed, personal 
རང་བཏུལ། noun self-discipline 
རང་རྟགས། noun monogram 

རང་་ོས་མནོ་བསམ། noun 

stocktaking 
རང་སྟོབས། noun flair, aptitude 
རང་བརྟག noun self-examination 
རང་བརྟན། noun self-sustaining 
རང་བརྟེན། noun self-help 
རང་བརྟེན་བྱུང་བ། adj. self-induced 
རང་བསྟོད། noun boast, brag, 
self-praise, snobbery, 
ostentation  
རང་བསྟོད་ཅན། adj. vanity, 
boastful 
རང་བསྟོད་རིང་ལུགས། noun 

chauvinism 
རང་ཐག་རང་བཅད། noun self-
determination 
རང་ཐོན་པར་ཆས། noun Polaroid 
camera 
རང་མཐོ་རྣམ་འགྱུར། noun 

condescend 
རང་མཐངོ༌། noun pomposity, self-
importance, immodesty, 
haughtiness, conceit 
རང་མཐངོ་ཅན། adj. vanity, 
conceited, haughty, holier-
than-thou, immodest, insolent, 
sardonic, self-important, 
snobbish, proud, pompous, 
vain 
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རང་མཐངོ་ཅན་གྱི་ཨམ་སྲུ། noun 

queen bee 
རང་མཐངོ ་ཆུང་བ། noun inferiority 
complex 
རང་མཐངོ་ཆེ་བ། noun vainglorious 
རང་མཐངོ་རིང་ལུགས། noun elitism 
རང་མཐངོ་སེམས་ནད། noun 

megalomania 
རང་མཐངོ་སེམས་ནད་ཅན། adj. 

megalomaniac 
རང་འཐག noun millstone, 
manual grinder 
རང་འཐག་རོྡ། noun grinding 
stone, millstone 
རང་ཐོན་བཀྱག་མདངས། noun 

pigmented 
རང་དོགས། noun self-doubt 
རང་དོགས་རང་ཟ། noun self-doubt 
རང་དོན། noun personal 
རང་དོན་གློག་རིག noun personal 
computer 
རང་དོན་ནང་གསུག noun nobble  
རང་དོན་སྤང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. སྤངས། selflessness  
རང་དོན་སྤངས་པ། adj. selfless 
རང་དོན་བོླས་བཏང༌། noun self-
denial, selflessness 
རང༌དོན༌འཛིན༌མི། noun cynic 

རང་དོན་རས་བོར། noun self-
sacrifice 
རང་དྲག་མནོ་བ། verb (fut., prs., 

pst.) lordly, sardonic  
རང་དྲག་མནོ་ལུགས། noun 

chauvinism 
རང་དྲག་རྣམ་འགྱུར། noun 

condescend 
རང་དང་མ་འཁྲིལ་བ། adj. 

uncongenial 
རང་དང་མ་མཐུན་པ། adj. 

uncongenial 
རང་དང་མ་མཐུནམ་བཟ་ོབ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) alienate 
རང་བདེན་འཛིན་པ། adj. self-
righteous 
རང་བདེན་བཟུང་བ། adj. self-
righteous 
རང་འདོད། noun free will, field 
day, vested interest, self-
interest 
རང་འདདོ་ཅན། adj. calculating, 
egocentric, self-centred, 
selfish, self-serving, greedy 
རང་འདོད་ཆེ་བ། adj. envious 
རང་འདོད་་ར་སྐྱེ་བཅུག་པ། verb 

train 
རང་འདོད་སྤང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. སྤངས། self-denial 
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རང་འདོད་བློས་བཏང༌། noun self-
sacrifice 
རང་འདོད་མིན་པ། adj. unselfish 
རང་འདོད་མེད་པ། adj. unselfish 
རང་འདྲོང་། noun self-reliant, 
self-confident 
རང་སྡི་རང་ཆེ། noun self-pity 
རང་གནས་ས་གོ། noun home 
ground  
རང་གནོད། noun self-destruction 
རང་མནོ་དང་འབྲེལ་བ། adj. 

subjective 
རང་རྣམ། noun autobiography 
རང་རྣམ་་མོ་པ་པོ། noun 

autobiographer 
རང་རྣམ་་ོམ་མི། noun 

autobiographer 
རང་དཔྱད། noun self-appraisal, 
self-assessment, self 
examination 
རང་སྤངས་གཞན་འཛུལ། noun 

defect 
རང་སྤར། noun reflex 
རང་སྤོབས་ཅན། adj. self-
confident 
རང་སོད། noun demeanour 
རང་སོད་ཟ་ཁང༌། noun cafeteria 

རང་སོ་བསྟུན་པ། verb (fut., pst.) 

prs. སྟུན། imp. སྟུན། non-
professional  
རང་ཕངས། noun self-pity 
རང་ཕན། noun vested interest 
རང་ཕྱོགས། noun one's side, 
one’s direction, one’s own 
party, inward 
རང་ཕྱོགས་དྲག་འཛིན། noun elitism 
རང་བྱུང༌། noun nature, self-
evolving, natural occurrence, 
natural  
རང་བྱུང་ཆུ། noun spring water 
རང་བྱུང་ཐོན་ཁུངས། noun natural 
resource  
རང་བྱུང་རས་རླུང༌། noun natural 
gas  
རང་བྱུང་རིག་སྟོབས། noun natural 
ability  
རང་བོན། noun spring, self-
arisen, naturally-formed  
རང་དབང༌། noun  གཞན་དབང༌། 
freedom, independence, 
leeway, liberty, option, space, 
freely, freelance, 
independently, emancipation 
རང་དབང་བཀག་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) trammel 
རང་དབང་རྐང་རྡེག noun free kick 
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རང་དབང་དགོ་འདོད་རིང་ལུགས་པ། 
noun separatist 
རང་དབང་འགན་དབང་། noun 

independent mandate  
རང་དབང་རྒྱབ་སྐྱོར། noun 

secessionist 
རང་དབང་རྒྱལ་ཁབ། noun nation 
state  
རང་དབང་བསྒྱུར་བ། noun 

secessionist 
རང་དབང་ཅན། adj. sovereign, 
self-contained, independent, 
free, unaffiliated, autonomous, 
free 
རང་དབང་ཐོབ་པ། noun secession, 
secessionist 
རང་དབང་འདོད་སོད། noun free 
love 
རང་དབང་བྱིན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) liberate  
རང་དབང་བློ་འདོད། noun free will 
རང་དབང་མེད་པ། adj. bondage, 
involuntary 
རང་དབང་མེད་པ་་རྒྱལ་ཁབ། noun 

vassal 
རང་དབང་མེད་མི། noun pawn 
རང་དབང་་ོད ་ལེན་པ། noun 

nationalist, separatist  
རང་དབང་ཡོད་པ། adj. liberated  

རང་དབང་རང་བདག noun 

sovereignty 
རང་དབང་རང་བཙན། noun 

sovereignty, independent 
རང་དབང་རང་འཛིན། noun 

sovereign independence 
རང་དབང་རང་ཡོད། noun self-
determination 
རང་དབང་རིང་ལུགས་པ། noun 

libertarian  
རང་དབང་ལས་བྱེདཔ། noun 

freelancer 
རང་འབག་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) backpack 
རང་འབག་རྐྱབ་མི། noun 

backpacker 
རང་འབད། noun self-service 
རང་འབབ། noun casual 
རང་འབོར་རང་སྒྲུབ། noun self-
made 
རང་སྦྱོང༌། noun self-educated 
རང་མེད་བཟོ་ནི་་ལཱ་སྒོ། noun 

suicide 
རང་མོས། adv. freely 
རང་མོས་རྐང་རྡེག noun free kick 
རང་མོས་གྲོས་སྟོན། noun volunteer 
རང་མོས་བཅོ་ཐབས། noun faith 
healing 
རང་མོས་འདོད་སོད། noun free love 
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རང་མོས་བོླ་འདོད། noun free will 
རང་བཙན། noun freedom, 
sovereignty, freelance 
རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ། noun nation 
state  
རང་བཙུགས་རིལ་སྐུགས། noun own 
goal 
རང་་་ཅན་རྩི་མི། noun holier-
than-thou  
རང་་ལ་འཕྲོ་འདུ། noun reflective 
རང་་ལ་ཤར་བ། noun reflective 
རང་རྩིས་ཁྲལ་འབུལ། noun self-
assessment 
རང་རྩིས་ཅན། adj. self-centred 
རང་ཚད། noun personal 
authority 
རང་ཚད་རང་བཟོ། noun self-
induced 
རང་ཚབ་གཞན་བཅོལ། noun pass 
རང་ཚུགས། noun principle, prig 
རང་ཚུགས་ཅན། adj. unyielding, 
austere, priggish 
རང་ཚུགས་ཐུབ་པ། verb (fut., prs., 

pst.) cool 
རང་ཚུགས་གཟུང་བ། verb (fut., 

prs.) pst. བཟུང་། imp. ཟུངས། 
control 
རང་ཚདོ། noun self-moderation 
རང་ཚོར། noun self-awareness 

རང་འཚོ། noun self-sustaining 
རང་འཚོ་ཙམ། adj. subsistence 
རང་འཚོ་རང་ལྡང། noun self-
sufficient 
རང་ཞན་སྣང་བ། noun inferiority 
complex 
རང་ཞེན་ཅན། adj. insular 
རང་ཞེན་དྲག་པོ། noun jingoism  
རང་གཞུང༌། noun self-
government 
རང་གཞུང་རང་སྐྱོང༌། noun self-
governance 
རང་བཞག noun retention 
རང་བཞིན། noun unadulterated, 
unalloyed, unconditioned, 
automatic, instinct, normality, 
tendency, raw, natural, 
spontaneous, unforced, innate, 
instinctive, intrinsically, 
native, normal 
རང་བཞིན་རྐྱེན་ངན། noun natural 
calamities, disasters 
རང་བཞིན་སྐྱེ་དངོས། noun organic 
རང་བཞིན་སྐྱེས་ལུང། noun natural 
born 
རང་བཞིན་བསྐྱར་གསོའི་ཐོན་སྐྱེད། 
noun renewable natural 
resource (RNR) 
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རང་བཞིན་ཁྱད་ཆོས། noun 

naturalness  
རང་བཞིན་ཁྲིམས་ལུགས། noun 

norm  
རང་བཞིན་གྱི་ཁྲིམས། noun 

common law 
རང་བཞིན་གྲུབ་འབྲས། noun 

outgrowth 
རང་བཞིན་འགྱུར་བ། verb (fut., 

prs.) pst. གྱུར། metamorphose 
རང་བཞིན་བསྒྱུར་གཏང་བ། verb 

(fut., prs., imp.) prs. བཏང་། 
distort 
རང་བཞིན་ངང་ཚུལ། noun 

naturalness  
རང་བཞིན་བཅོས་མེད། noun typical 
རང་བཞིན་འཇོན་ཐང། noun natural 
ability  
རང་བཞིན་་་སྐོར་ལམ། noun nature 
trail  
རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད། noun natural 
resource  
རང་བཞིན་མཐའ་སྐོར་གནས་སྟངས། 
noun environment 
རང་བཞིན་མཐའ་སྐོར་གནས་སྟངས་
མཁས་མཆོག noun 

environmentalist 
རང་བཞིན་དུ་གནས་པ། adj. gifted 

རང་བཞིན་དྲང་ཁྲིམས། noun natural 
justice 
རང་བཞིན་དང་མ་གཅིག་པ། adj. 

untypical 
རང་བཞིན་བདག་སྲུང༌། noun nature 
reserve  
རང་བཞིན་གནས་སྟངས། noun 

natural environment, nature, 
environment 
རང་བཞིན་གནས་སྟངས་སོབ་སྦྱོང༌། 
noun environmental study 
རང་བཞིན་འཕྲོད་སྦྱོར། noun natural 
selection  
རང་བཞིན་བར་ཆད། noun natural 
hindrance 
རང་བཞིན་འབྱུང་ཁུངས། noun 

natural resources 
རང་བཞིན་མིན་པ། adj. unnatural 
རང་བཞིན་མེནམ། adj. man-made 
རང་བཞིན་སྨིན་འབྲས། noun 

macrobiotic, organic  
རང་བཞིན་ཚན་རིག noun natural 
science  
རང་བཞིན་རིག་སྟབོས། noun 

aptitude, natural-born 
རང་བཞིན་རིག་་ལ། noun flair, 
innate skills, inherent skills 
རང་བཞིན་ལག་་ལ། noun knack 
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རང་བཞིན་ལས་འདས་པ། adj. 

supernatural 
རང་བཞིན་ཤི་རྐྱེན། noun natural 
death  
རང་བཞིན་སྲུང་སྐྱོབ། noun nature 
reserve 
རང་བཞིན་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས། noun 

nature reserve  
རང་བཞིན་སར་བྱུང་ཐོན་སྐྱེད། noun 

renewable natural resource 
(RNR) 
རང་གཟུགས་ནད་དཔྱད། noun self-
examination 
རང་ཡིད་རང་མགུ། noun self-
esteem 
རང་ཡུལ། noun homeland, native 
land  
རང་ཡུལ་གཅེས་ཞེན། noun 

patriotism 
རང་ཡུལ་སྤང་མི། noun exile 
རང་ཡུལ་སར་སོག noun 

repatriation 
རང་གཡོག་རྐྱབ་མི། noun self-
employed 
རང་ར་ཨིན་མནོ་བ། adj. sardonic, 
self-opinionated 
རང་ར་ཨིནམ་བཟོ་མི། noun holier-
than-thou  
རང་རང་སོ་སོ། adj. individual 

རང་རོང༌། adj. clutter, 
disarrangement, disorder, 
jumble, ragged, rugged, 
haphazard, disorganized, 
sprawl, shove 
རང་རླམོ། noun pomposity 
རང་རླམོ་ཅན། adj. vainglorious 
རང་རླམོ་ཆེ་བ། adj. pompous 
རང་བརླག noun self-destruct 
རང་ལཱ་རང་འབད། noun self-
service, self-employed 
རང་ལང་། noun self-sufficient, 
self-contained 
རང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་སོད་མི། noun 

dependant 
རང་ལུགས། noun  གཞན་ལུགས། 
culture 
རང་ལུགས་གླུ་གཞས། noun folk 
song 
རང་ལུགས་གཅེས་འཛིན། noun 

conservative 
རང་ལུགས་རྟེན་འབྲེལ། noun 

traditional ceremony 
རང་ལུགས་སན་ཁང༌། noun 

indigenous hospital 
རང་ལུགས་ཞབས་བྲོ། noun folk 
dance 
རང་ཤེད་ཅན། adj. 

uncompromising 
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རང་ཤེས། noun self-awareness 
རང་གཤིས། noun character, 
complexion, demeanour, 
disposition, instinct, make-up, 
nature, temperament, 
tendency, trait, instinctive 
རང་གཤིས་ཀྱིས་བྱུང་བ། adj. 

subconscious 
རང་གཤིས་བ་སོད། noun 

naturalness  
རང་གཤིས་བཟང་པོ། noun good 
nature 
རང་གཤིས་རང་ཚོར། noun self-
conscious 
རང་གཤིས་སུ་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) internalize 
རང་བཤད། noun soliloquy 
རང་སངས་རྒྱས། noun 

Pratyekabuddha, solitary 
realiser 
རང་སེམས་དཔྱད་པ། noun 

introspection 
རང་སེམས་རང་སྲུང༌། noun self-
control 
རང་སེམས་རང་གསོ། noun self-
possessed 
རང་སེམས་རང་ཨེབ། noun self-
control 

རང་སོ། noun individual, 
respective 
རང་སོའི་ཁྱད་ཆོས། noun 

individuality 
རང་སྲུང༌། noun self-defence 
རང་སྲོག noun one's life 
རང་སྲོག་གཅད་པ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཅད། commit 
suicide 
རང་སྲོག་བོླས་གཏང་བ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. བཏང་། martyr 
རང་སྲོག་བོླས་བཏང༌། noun 

martyrdom 
རང་སྲོག་རང་གཅད། noun suicide 
རང་གསང། noun privacy 
རངས་པ། verb (fut., prs., pst.) 

hold, seat  
རན་ཏོག་ཏ།ོ adj. average, 
balanced, fair, medium, 
reasonable, appropriate, proper 
རན་ཏོག་ཏོ་འགྱུར་བ། verb (fut., 

prs.) pst. གྱུར། moderate 
རན་པ། adj. just, modesty, 
moderate, fair, fit, befit, apt 
(འོས་པ།) verb (fut., prs., pst.) 
due, imminent, impending, 
verge, come, mature, ripe, near 
(དུས་འབབ།) 
རན་ཙམ་ཅིག adj. tolerable 
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རན་ཚད་ལྡན་པ། adj. sufficient 
རན་ཚོད། noun moderation 
རན་རན། adj. fit 
རབ། adj. best, classic, excellent  
རབ་ཆུ། noun shallows, ford 
རབ་བཏགས། noun exaggeration, 
rhetoric 
རབ་བཏགས་ཀྱི་རྒྱན། noun 

hyperbole  
རབ་དྭངས་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) refine 
རབ་སྡེ། noun monk body 
རབ་གནས། noun consecration 
རབ་གནས་ཁྲུས་གསོལ། noun 

sanctify  
རབ་གནས་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) consecrate, 
sanctify 
རབ་བྱུང་། noun 1 name of a 
cycle of sixty years starting 
with fire rabbit year (གནམ་ལོ་མེ་
ཡོས།) 2  ordination, renounce, 
ascetic (ཆོས་སྒོར་ཞུགས་པ།)  
རབ་འབམས། noun 1 immense, 
vast, boundless (མཐའ་མེད།) 
2  deputy administrative head 
of a district (རོང་རབ།) 3  deputy 
judge (དྲང་རབ།)  

རབ་རིབ། adj. 1 vague, blurred, 
dim, dimness, faint, fuzzy, 
glimmer, hazy, indistinct, 
muddy, sombre (མི་གསལ་བ།) 
2  cataract (ལིང་ཏོག་ཞུགས་པ་་
ནད།) 
རབ་རིབ་ཅན། adj. misty 
རབ་རིབ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) dim, smudge 
རབ་རུབ། adv. combined 
support, help, synergy, 
assistance 
རབ་གསལ། noun 1 crystal clear, 
clear (ཧིང་སང་ས།) 2  window, 
balcony (སྒོ་སྒྲིག)  
རབ་གསལ་ལ་ཝང༌། noun arc lamp 
རབས། noun suffix attached to 
word indicating a series and 
the resultant word formed is 
noun 
རབས་ཆད། noun 

1 discontinuation, break, cut, 
stop, extinction (རྒྱུན་ཆད།)  
རྒྱུན་ཆད། 2  barren, childless, 
sterile (མོ་གཤམ།) 
རབས་ཆད་ཉེན་ཅན། adj. 

endangered 
རབས་ཆད་པ། verb (fut., prs., 

pst.) extinct 
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རམ། verb (fut., prs., pst.), noun 

1 collapse, crumble, unravel 
(ཧྲམ།) 2  rum (ཆང་།) 
རམ་ཆོག་ཆོ། adj. ramshackle 
རམ་ཚར་བ། adj. extinct 
རམ་སོང་སོངམ། adj. dilapidation 
རམས། noun indigo  
རམས་ཤོག noun litmus paper  
རཝ། noun fence, fencing, 
hoarding, stockade, barrier 
རཝ་མ་བསྒོར་བ། adj. unfenced 
རལ། verb (fut., prs., pst.)  

བེད། tear  
རལ་ཁ། noun tear 
རལ་གྲི། noun sword, dagger, 
sabre 
རལ་ཆག noun pigtail, braid 
རལ་རལཝ། adj. tattered, ragged 
རལཔ། noun 1 mane (སྐྱ།) 
2  fringe (བཀབ་ནེ་་མཐའམ།) 
རལཔ་ཅནམ། adj. fringed 
རས། noun fabric, cloth, cotton 
རས་ཀྱི་དྲིལ་དུམ། noun piping 
རས་རྐྱང་པ། noun cotton-clad 
yogi 
རས་སྐུད། noun fabric, cotton 
thread 

རས་གོས། noun drill, cotton 
clothing 
རས་གོས་ཚོང་ཁང༌། noun draper’s 
shop 
རས་གོས་ཚོང་པ། noun draper 
རས་ཆ། noun textile, material, 
fabric, cloth 
རས་ཆ་ཁྲ་བོ། noun tweed 
རས་ཆ་འཇམ་ཅུག་ཅུ། noun satin 
རས་ཆ་དྲ་དུམ། noun remnant 
རས་ཐག noun ribbon 
རས་མཐུག noun jean  
རས་མཐུག་དོརམ། noun jeans  
རས་དར། noun muslin 
རས་སྣམ། noun canvas 
རས་པ། noun cotton-clad yogi 
རས་པར་མ། noun printed cloth 
རས་དཔེ། noun swatch 
རས་སྤུ་ཅན་མ་་གྱོན་ཆས། noun 

velvet 
རས་སྤུ་ཅནམ། noun flannel, 
velour 
རས་འཕྱག noun mop 
རས་བང༌། noun banner, flannel 
board 
རས་བང་ཤིང༌། noun easel 
རས་དབུར། noun scrub 
རས་སྦྱར། noun flannel pasting  
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རས་ཟོང་། noun fabric, cloth 
རས་གཟན། noun shawl  
རས་ལྷམ། noun gym shoe, pump, 
plimsoll 
རི། noun hill, mountain, mount 
རི་ཁྲོད། noun retreat, hermitage, 
mountain retreat 
རི་ཁྲོད་འགྲིམ་པ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. འགྲིམས། retire 
རི་ཁྲོདཔ། noun hermit, recluse  
རི་གླང༌། noun Indian Bison, gaur 
རི་མགོ། noun hilltop  
རི་རྒྱུད། noun mountain chain, 
range 
རི་རྒྱུད་ཆགས་རབས། noun 

orography  
རི་ཆུང༌། noun foothill 
རི་ཆེན། noun mountain 
རི་ཆེན་མེ་རུ། noun Mount Meru 
རི་མཇུག noun foothill 
རི་རྟ། noun zebra 
རི་ཐང༌། noun moor, plateau 
རི་དྭགས། noun wildlife 
རི་དྭགས་གླིང་ག noun safari park, 
game reserve, wildlife 
sanctuary 
རི་དྭགས་དགོ་བ། noun antelope 
རི་དྭགས་རྒྱ། noun chamois 

རི་དྭགས་རྒྱལཔ།ོ noun lion  
རི ་དྭགས་་་བཤལ། noun safari 
རི་དྭགས་སྣ་འདུས། noun 

menagerie  
རི་དྭགས་ས་ཁོངས། noun sanctuary 
རི་དྭགས་སེམས་ཅན། noun wildlife 
རི་དྭགས་སྲུང་སྐྱོབ། noun wildlife 
reserve 
རི་དྭགས་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས། noun 

game reserve 
རི་དྭགས་སྲུང་རྒྱབ། noun game 
warden 
རི་དྭགས་གསོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) domesticate 
རི་དྭགས་ཨོག་དཀར། noun pine 
marten 
རི་ལྡན། adj. mountainous 
རི་ལྡན་ལུང་ཕྱོགས། noun 

mountainous region 
རི་སྣ། noun spur 
རི་ཕག noun wild boar, boar 
རི་ཕྲན། noun foothill 
རི་བོ། noun mountain 
རི་བོང༌། noun rabbit, hare 
རི་བོང་གཅེས་མིང༌། noun bunny 
རི་བོང་ཕོ། noun buck 
རི་བོང་མོ། noun doe 
རི་བོང་ཚང༌། noun warren 
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རི་བོང་ཤ། noun rabbit 
རི་བ། noun wild bird 
རི་བར། noun trough 
རི་མེ། noun wildfire 
རི་མོ། noun drawing, sketch, 
painting, picture, plan, still life 
རི་མོ་མཁན། noun painter 
རི་མོ་བྲི་བ། verb (fut.) prs. འབྲི།  

pst. བྲིས། imp. བྲིས། draw, 
sketch 
རི་མོའི་ཡི་གུ། noun pictorial 
writing 
རི་མོའི་རིག་་ལ། noun drawing 
རི་མོར་བཀོད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) picture 
རི་རྩེ། noun pinnacle, peak, 
mountaintop, brow, summit 
རི་ཞོལ། noun mountainside 
རི་ཟུར། noun mountainside 
རི་ཟེ། noun ridge 
རི་གཟན། noun omnivore  
རི་གཟར། noun steep mountain, 
precipice  
རི་རབ། noun Mount Meru 
རི་ལོགས། noun hillside  
རི་བཤལ། noun trek 
རིག noun cognition 

རིག་གཏད། noun concentration, 
attention 
རིག་གཏེར། noun knowledge 
treasure  
རིག་སྟོབས། noun talent, 
intelligence, brainpower 
རིག་སྟོབས་ཅན། adj. talented 
རིག་སྟོབས་ཤེས་ཡོན། noun liberal 
arts  
རིག་རྡུགས། adj. dim, dunce 
རིག་ལྡན། adj. intelligent 
རིག་བསྡུར། noun quiz, 
brainstorm 
རིག་གནས། noun traditional arts 
and sciences 
རིག་སྣ་སྦྱང་ས། noun school 
རིག་པ། noun  ཤེས་རབ།  
མ་རིག་པ།  ཐུགས་རིག 
perception, sense, logic, 
intellect, brain, knowledge  
རིག་པ་སྐྱོ་སྐྱོཝ། adj. slow 
རིག་པ་སྐྱོན་ཅན། adj. retarded 
རིག་པ་ཁ་ཕྱེ་བ། verb (fut., prs.) 

pst. ཕྱེས། imp. ཕྱེས། unlock 
རིག་པ་སྒྱིམ་མི། noun 

conscientious 
རིག་པ་བསྒྱིམ་པ། verb (fut.) prs. 

སྒྱིམ། pst. བསྒྱིམས། imp. སྒྱིམས། 
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beware, rigour, be cautious, 
careful, alert, sanity 
རིག་པ་བསྒྲིམ་པ། verb (fut.) prs. 

སྒྲིམ། pst. བསྒྲིམས། imp. སྒྲིམས། 
beware, rigour, be cautious, 
careful, alert, sanity 
རིག་པ་ཅན། adj. intelligent, 
brainy, clever, smart, wise, 
brain, prodigy, politic, quick-
witted, bright 
རིག་པ་གཏད་མི། noun attentive, 
conscientious 
རིག་པ་རྟུལ་པོ། adj. unintelligent 
རིག་པ་རྡུགས་དྲགས། adj. 

unintelligent, dim 
རིག་པ་རྣོ་དྲགས། adj. sharp 
རིག་པ་རྣོན་པ།ོ adj. intelligent 
རིག་པ་མ་བསྒྱིམས་པ། adj. 

incautious 
རིག་པ་མི་བཀྲ་བ། adj. simple-
minded 
རིག་པ་མེད་པ། adj. unintelligent, 
unwise, vapid 
རིག་པ་དམན་པ། adj. simple-
minded, simpleton, subnormal, 
thick 
རིག་པ་རྩེ་དྲགས། adj. subtle 
རིག་པ་ཚ་དྲགས། adj. acumen, 
bright, quick 

རིག་པ་ལས་འདས་པ། noun 

paranormal 
རིག་པ་གསརཔ། adj. imaginative, 
inventive 
རིག་པ་གསལ་དྲགས། adj. agile, 
brilliant, level headed, sharp 
རིག་པ་་ཁམས། noun realm 
རིག་པ་་གནས། noun arts and 
sciences 
རིག་བྱེད། noun Veda, an ancient 
scripture of India 
རིག་མྱུར། adj. quick-witted 
རིག་་ད། noun intelligence 
quotient 
རིག་་ལ། noun art, craft, flair, 
gift, ingenuity, skill, technique, 
intelligence quotient 
རིག་་ལ་ཅན། adj. ace, adept, 
adroit, gifted, ingenious, 
skilful 
རིག་་ལ་ཆེ་དྲགས། adj. wizardry 
རིག་་ལ་སྣ་མང༌། noun multi-
skilling 
རིག་་ལ་སྣ་མང་སྦྱངོ་བརྡར། noun 

multi-skilling 
རིག་་ལ་བྱིན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) qualify 
རིག་་ལ་བར་མ། noun semi-
skilled 
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རིག་་ལ་འབྲིང་མ། noun semi-
skilled 
རིག་་ལ་མེད་པ། adj. ineptitude, 
unprofessional, unskilled 
རིག་་ལ་མེད་པ་་ལཱ། noun 

maladroit 
རིག་་ལ་མེད་མི། noun impractical 
རིག་་ལ་མེདཔ། adj. incapacity, 
inexpert 
རིག་ཚོད། noun hypothesis  
རིག་ཚོད་དཔག་པ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. དཔགས། hypothesize  
རིག་ཚོར། noun consciousness 
རིག་འཚོལ། noun search for 
knowledge  
རིག་འཛིན། noun Vidyadhara 
རིག་གཞུང༌། noun culture, 
traditional sciences 
རིག་བཟོ། noun inductive 
རིག་ལཱ་འབད་མི། noun office 
worker, white-collar 
རིག་ལམ་ལུ་བརྟེན་པ། adj. 

inductive 
རིག་ལས། noun convention 
རིག་ཤཱ། noun rickshaw 
རིག་ཤེས། noun intuition, second 
sight 
རིག་ཤེས་གོ་རྟོགས། noun intuit 

རིག་ཤེས་ཅན། adj. mind-reader 
རིག་གསར། adj. 1 new idea, new 
thinking, new tradition, 
inventive, imaginative, 
novelty, originality (བོླ་རིག་
གསརཔ།) 2  modern sciences, 
modernization (དེང་རབས།) 
རིག་གསར་རོལ་གཞས། noun pop 
རིག་གསོའི་སོབ་སྦྱོང༌། noun 

refresher course 
རིགཔ་སྒྱིམ་མི། noun alert, 
attentive 
རིགཔ་བསྒྲིམ་དགོ་པ། adj. delicate 
རིགཔ་ཐ་རྡུགས། adj. obtuse  
རིགཔ་མ་བསྒྱིམས་པ། adj. 

unmindful, careless, incautious 
རིགས། noun category, kind, type, 
variety, aspect, species, caste, 
race, breed, description, family, 
genre, member, nature, sort  

རིགས་ཀྱི་བུ། noun noble son, 
fortunate son  
རིགས་ཀྱི་བུ་རྒྱུད། noun progeny, 
offspring 
རིགས་ཀྱི་བུ་མ།ོ noun noble 
daughter, fortunate daughter 
རིགས་ཁ་སབ་མི། noun native 
speaker  
རིགས་ཁམས་ས་བོན། noun nucleus  
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རིགས་ཁྱད་ཕྱེ་མི། noun racist 
རིགས་འགྱུར། noun mutation 
རིགས་འགྲེ། noun extrapolate 
རིགས་རྒྱུད། noun ancestry, 
blood, breed, clan, descent, 
extraction, generic, line, 
lineage, offspring, order, 
progeny, parentage 
རིགས་རྒྱུད་ས་བོན། noun gene 
རིགས་རྒྱུན་ཁམས་ཕྲན། noun 

chromosome 
རིགས་བསྒྲེ། noun typifying of, 
base upon  
རིགས་ངན། noun  རིགས་བཟང༌། 
untouchable 
རིགས་གཅིག noun class 
རིགས་གཅིག་པ། noun cousin 
རིགས་གཅིག་ཤ་གཟན། noun 

cannibal 
རིགས་མཐུན། noun 

homogeneous, identical  
རིགས་མཐུན་མིན་པ། adj. mutant 
རིགས་མཐུན་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) clone 
རིགས་མཐུན་བསྲེ་སྦྱོར། noun 

inbreeding 
རིགས་མཐོའི་མི། noun gentry 
རིགས་མཐོའི་ཨམ་སྲུ། noun 

gentlewoman 

རིགས་སྡེ། noun tribesman 
རིགས་སྡེ་་མི། noun tribesman 
རིགས་སྣ། noun diversity, 
species, heterogeneous 
རིགས་སྣ་མང༌། adj. multifarious, 
manifold 
རིགས་སྤེལ། noun breed, 
propagation  
རིགས་བྲལ། adj. mutant 
རིགས་དབྱེ། noun classification, 
form 
རིགས་དབྱེ་་རིང་ལུགས། noun 

racism 
རིགས་འབྲེལ། adj. racial 
རིགས་སྦྱོར། noun interbreeding 
རིགས་མ་མཐུནམ། adj. unrelated 
རིགས་མ་འདྲཝ་ཡོད་པ། adj. 

variegated 
རིགས་མིང་། noun family name, 
surname 
རིགས་མིན་གཉེན་སོྲལ། noun 

exogamy 
རིགས་མང་། adj. heterogeneous  
རིགས་དམན། adj. untouchable 
རིགས་དམའ། adj. underclass, 
low class 
རིགས་གཙང། adj. thoroughbred 
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རིགས་ཚན། noun cohort, genera, 
tribe, tribesman 
རིགས་ཚོད། noun approximate 
རིགས་མཚན། noun genetic 
རིགས་མཚུངས། noun analogy 
རིགས་གཞན་གཉེན་སོྦྱར། noun 

intermarriage 
རིགས་བཟང༌། adj.  རིགས་ངན། 
high-class, well bred, 
thoroughbred  
རིགས་རུས། noun race 
རིགས་ལམ། noun logic  
རིགས་ལེགས་ཤོམ། adj. high-grade  
རིགས་ཤིང༌། noun family tree 
རིགས་སོན། noun gene, spore 
རིགས་གསུམ་མགོན་པ།ོ noun the 
three lineage holders viz. 
Manjushree, Vajrapani, 
Avaloketeshvara  
རིགས་བསྲེ། noun interbreeding, 
hybrid, interracial, cross-breed, 
cross 
རིགས་བསྲེས་གཉེན་སོྲལ། noun 

exogamy 
རིགས་བསྲེས་རོ་ཁྱི། noun mongrel 
རིང༌། adj. 1 long (ཚད།) 2  time-
span (དུས་ཡུན།) 3  while, 
during (བསྒང་།) 
རིང་བགྲོད། noun long-range  

རིང་བརྒྱུད། noun distant lineage 
of instruction 
རིང་ཐུང་། noun length, distance 
རིང་བ། adj. grow 
རིང་ཚད། noun height, stand, 
stature  
རིང་ཚད་འདྲ་མཉམ། adj. 

equidistant 
རིང་འཚོལ། noun quest 
རིང་ལུགས། noun system, ism, 
regime 
རིང་ཤོས། adj. longest 
རིང་བསྲེལ། noun relic 
རིངམ།ོ adj.  ཐུང་ཀུ། lengthy, 
lofty, long, longish, spindly, 
tall, deep  
རིངམོ་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) elongate, lengthen 
རིངམོ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) lengthen  
རིན། noun cost, charge, price, 
value 
རིན་བཀོད། noun quotation, 
bidding 
རིན་བཀོད་མི། noun bidder 
རིན་གོང༌། noun price, cost-price, 
value, valuation 
རིན་གོང་བཀོད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) bid, quote 
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རིན་གོང་ཁས་ལེན། noun tender 
རིན་གོང་ཆུང་ཀུ། noun giveaway 
རིན་གོང་ཆེ་བ། noun expensive 
རིན་གོང་ལྡན་པ། adj. worthwhile 
རིན་གོང་ཕབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) depress 
རིན་གོང་མ་ཐབོ་པ། adj. worthless 
རིན་གོང་ཚད་བརྒལ། noun 

overcharge  
རིན་གོང་སེང་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) outbid 
རིན་ངོ༌། noun cost 
རིན་དངུལ། noun  བླུ་ཡོན། 
offer  
རིན་ཆུང༌། noun inexpensive  
རིན་ཆུང་ཁེ་སོམ། noun cost-
effective 
རིན་ཆེ་བ། noun costly, costliness 
རིན་ཆེན། noun priceless, dear, 
valuables, precious, gem 
invaluable 
རིན་ཆེན་རྒྱན་ཆ། noun jewel  
རིན་ཆེན་རྒྱན་ལྡན་དབུ་ཞྭ། noun tiara 
རིན་ཆེན་སྔོན་པ།ོ noun lapis lazuli  
རིན་ཆེན་རོྡ། noun stone, jewel, 
gemstone 
རིན་ཆེན་སྤུས་ཚད། noun carat 
རིན་ཆེན་ལས་གྲུབ་པ། adj. opulent 

རིན་ཆེན་ཤེལ་རྡོ་ཁྲ་བོ། noun agate 
རིན་ཐང། noun value, price 
རིན་ཐང་ཁྲིམས་ཚད། noun valued–
based sentence 
རིན་ཐང་ཅན། adj. valuable, 
worth, costly, expensive, high-
end, pricey, prized, worthy 
རིན་ཐང་ཆག་པ། verb (fut., prs., 

pst.) depress 
རིན་ཐང་ཆེ་བ། adj. costly, 
costliness 
རིན་ཐང་ཆེ་བ་་གྱོན་ཆས། noun 

couture 
རིན་ཐང་མཉམ་པ། adj. parity 
རིན་ཐང་གཏན་འབེབས། noun 

pricing 
རིན་ཐང་བྲལ་བ། adj. priceless, 
invaluable 
རིན་མཐོ་བ། adj. costly, premium 
རིན་འཐུས། noun commute 
རིན་འཐེབ། noun extra price 
རིན་འཐེབ་ལེན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) overcharge 
རིན་འཐོབ་པ། verb (fut., prs.) pst. 

ཐོབ། earn 
རིན་བསྡུར། noun auction 
རིན་བསྡུར་ཚངོ་སྒྱུར། noun auction 
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རིན་པོ་ཆེ། noun 1 precious gem 
(ནོར་བུ།) 2  title given to a high 
lama (བླ་མ།) 
རིན་སྤུངས། noun heap of gems  
རིན་ཕབ་ཚོང༌། noun sale 
རིན་འབབ། noun cost 
རིན་འབབ་ངོ་མ། noun actual cost 
རིན་སོམ། noun premium 
རིན་མེད། adj. free, gratis 
རིན་མེད་པར། adv. voluntarily 
རིན་མེད་སོད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) giveaway 
རིན་མེད་བྱིན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) giveaway 
རིན་རྩིས་རྐྱབ་ས། noun checkout 
རིན་ཚད། noun value 
རིན་ཚད་ཐོ། noun tariff 
རིན་ལེན་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) charge 
རིབ་པ། adj. blur 
རིམ། adj. serial 
རིམ་དཀྲུག noun shuffle, 
transposition 
རིམ་འཁྲུག noun muddle 
རིམ་གྲངས། noun ordinal number 
རིམ་གྲོ། noun  སྐུ་རིམ། rite, 
ritual  
རིམ་གྲོ་འབད་མི། noun healer  

རིམ་འགོམ་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) bypass 
རིམ་འགྱུར། noun evolution, 
change 
རིམ་འགྲིབ། noun wane 
རིམ་འགྲོས། noun linear  
རིམ་རྒྱས། noun thrive 
རིམ་སྒྲིག noun alignment, 
arrangement, array, layer, 
configuration, organization, 
sort, structure, permutation 
རིམ་སྒྲིག་པ། noun programmer 
རིམ་སྒྲིག་མིན་པ། adj. irregular 
རིམ་སྒྲིག་མེད་པ། adj. 

uncoordinated, unstructured, 
unsystematic, disorganized 
རིམ་བརྒྱུད། prep. down, 
sequence, in order 
རིམ་་བ་སྙན་ཆ། noun accordion 
རིམ་སོྟན། noun serial 
རིམ་ཐེངས། noun round 
རིམ་ཐོན་སྲུང༌། noun serial 
རིམ་མཐུན། adj. consistent, 
systematic 
རིམ་མཐུན་མིན་པ། adj. irregular 
རིམ་ལྡན། adj. sequel 
རིམ་ལྡན་སྲིད་གཞུང༌། noun 

bureaucracy 
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རིམ་གནོད། adj. corrosive 
རིམ་པ། noun basis, bracket, 
hierarchy, layer, sequence, 
stage, step, stratum, tier, order 
རིམ་པ་གཉིས་པ། noun second 
best, second class 
རིམ་པ་མ་མཐུན་པ། adj. inverse 
རིམ་པ་བཞིན་དུ། adv. serially, 
respectively, sequentially 
རིམ་སྤར། noun promotion 
རིམ་སོད། noun instalment 
རིམ་སོད་ཉོ་སྒྲུབ། noun hire 
purchase  
རིམ་སོད་ཉོ་ཚོང༌། noun layaway  
རིམ་འཕེལ། noun thrive 
རིམ་བྱུང་། noun develop, string, 
sequel, sequence, succession 
རིམ་བནོ། noun succession 
རིམ་བྲལ། noun random 
རིམ་མང་སྲིད་གཞུང༌། noun 

bureaucracy, bureaucrat 
རིམ་ཚན། noun segment 
རིམ་ཞིབ་མེད་པ། adj. untidy 
རིམ་བཞིན། adj. gradual, 
sequential 
རིམ་བཞིན་མེད་པ། adj. 

uncoordinated 

རིམ་བཟ།ོ noun phase, 
permutation 
རིམ་ལུགས། noun system 
རིམ་ལུགས་དབྱེ་དཔྱད་པ། noun 

systems analyst 
རིམ་ལོག་གྱངས་ཁ། noun 

countdown 
རིམ་གསད་པ། noun serial killer 
རིམ་བསག noun cumulative 
རིམ་ལྷད། noun osmosis 
རིམ་ཨང༌། noun serial number 
རིམས་ནད། noun pestilence, 
plague, epidemic 
རིམས་ཚད། noun  ཚ་རིམས། 
bug, influenza 
རི་་རྒྱལ་པོ་རི་རབ། noun Mount 
Meru 
རིལ་སྐུགས། noun goal 
རིལ་བ། verb (fut., prs., pst.) roll 
རིལ་བུ། noun pill, globule, 
pellet, bead, bolus 
རིལ་སྨྱུག noun ballpoint pen, 
ball pen  
རིལ་རྩེད། noun Chinese 
chequers 
རིལ་ཚང༌། noun goal 
རིལ་གཡོགཔ། noun ball boy 
རིལ་གཡོགམོ། noun ball girl 
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རིལ་རི། adj. ball, spherical, 
round, circular 
རིས། noun sketch, art 
རིས་མེད། noun non-sectarian, 
impartial, unbiased, non-
aligned  
རུ། noun group 
རུ་སྐྱོད། noun convoy 
རུ་ཁག noun  ཁྱུ། army, 
band, brigade, corps, division, 
fleet, gang, group, grouping, 
herd, squad, swarm, flock 
རུ་ཁག་བསོམ་པ། verb (fut.) prs. 

སོམ། pst. བསོམས། imp. སོམས། 
gang 
རུ་ཁག་ནང་གནས། noun 

gregarious, throng 
རུ་ཁག་སྦེ་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) swarm, troop 
རུ་ཁག་སྦེ་འཐོན་པ། verb (fut., prs.) 

pst. ཐོན། imp. ཐོན། infest 
རུ་ཁག་བཙན་གཡེམ། noun gang 
bang 
རུ་ཁག་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) group, grouping 
རུ་སྒྲིག noun procession, parade 
རུ་སྒྲིག་གུས་བཏུད། noun march 
past 

རུ་སྒྲིག་གུས་བཏུད་ཞུ་ཐང། noun 

parade ground 
རུ་སྒྲིག་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) march 
རུ་སྒྲིག་འགྲེམས་སྟོན། noun parade 
རུ་སྒྲིག་སྟི་སོ། noun march past, 
parade salute 
རུ་ཏོ། noun  སྐུ་རུས། bone 
རུ་ཏོ་བསྐོལ་སྤྱིན། noun gelatine 
རུ་ཏོ་ཁོག་ཁོ། adj. skinny, bony, 
angular, lean, scrawny 
རུ་ཏོ་མཁས་མཆོག noun 

orthopaedist 
རུ་ཏོ་བཏནོ་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) fillet, bone 
རུ་ཏོ་མཐུད་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) knit 
རུ་ཏོ་ནད། noun rickets 
རུ་ཏོ་སྦྲེལ་་། noun ligament  
རུ་ཏོ་སན་བཅོས། noun 

orthopaedics 
རུ་ཏོ་ལེབ་ཏེམ། noun blade 
རུ་རྟ། noun saussurea lappa 
(Decne.) sch.-Bip. 
རུ་ཐོན། noun infestation 
རུ་དར། noun banner, flag 
རུ་ནད་དྲུང་འཚོ། noun osteopath 
རུ་པི། noun rupee 
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རུ་དཔོན། noun wing commander, 
commanding officer 
རུ་འཕུར། noun flight 
རུ་བཱལ། noun rouble 
རུ་ཚན། noun group, herd, band, 
division 
རུ་ཚིགས་མཁས་མཆོག noun 

orthopaedist 
རུ་ཚིགས་ནད་གཞི། noun 

osteoarthritis 
རུ་ཚིགས་སན་བཅོས། noun 

orthopaedics 
རུ་ཚིགས་གསོ་བཅོས། noun 

osteopathy  
རུང༌། adv. 1 even, despite, 
though (རྒྱན་སྡུད།) 2  suitable, 
all right, acceptable, feasible, 
advisable, can, serve (བཏུབ་པ།) 
རུད། noun flood 
རུད་ཆད། noun slide 
རུད་ཐང༌། noun flood plain 
རུད་འཐོན་པ། verb (fut., prs.) pst. 

ཐོན། inundate 
རུབ། verb (fut., prs., pst., imp.) 

help, support, leg-up 
རུབ་སྟེ་སོད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) share 
རུབ་སྟེ་གསོ་སྐྱོང་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) nurture  

རུབ་ལཱ། noun job-sharing  
རུབ་གསད། noun lynch  
རུལ། verb (frt, prs., pst.) decay, 
decompose, rot, go off, 
moulder, perish 
རུལ་ཁོག adj. rot 
རུལ་འགྱུར། noun degrade 
རུལ་བཅུག་པ། verb decompose 
རུལ་ཆོག་ཆོ། adj. perishable 
རུལ་ཉེན་བཀག་ཐབས། noun 

preservation 
རུལ་ཉེན་བཀག་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) preservation 
རུལ་ཉེན་ཅན། adj. perishable 
རུལ་བཏུབ་པ། adj. biodegradable 
རུལ་དྲི། noun fusty, pungent, 
musty, fetid 
རུལ་དྲི་ཁག་ཁ། adj. fusty, 
pungent, musty, fetid 
རུལ་ནི་མེདཔ། adj. incorruptible 
རུལ་བ་་རང་བཞིན། noun 

rottenness 
རུལ་རྨ། noun gangrene 
རུལ་ཚུལ། adj. rottenness 
རུལ་རུལཝ། adj. rotten, decayed, 
decomposed, addled, mouldy, 
musty, sour, rot 
རུལ་ཤ། noun carrion 
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རུལ་སྲུང༌། noun preservation, 
cure 
རུལ་སྲུང་སན། noun embalm, 
preservative 
རུལ་སྲུང་རས། noun preserver 
རུས། noun bone  
རུས་ཁང༌། noun charnel house 
རུས་ཁོག adj. bony, skinny 
རུས་རྒྱན། noun bone ornament 
རུས་ཐང་། noun bone soup 
རུས་ནད་མཁས་མཆོག noun 

orthopaedist 
རུས་པ། noun bone 
རུས་སལ། noun turtle, tortoise, 
sea turtle 
རུས་སལ་གསོབ། noun 

tortoiseshell 
རུས་མེད་ཉ་ཤ། noun fillet 
རུས་མེད་ཤ། noun fillet 
རུས་ཚིགས་མཐུད་པང༌། noun 

traction 
རུས་ཚིགས་ནད། noun arthritic, 
arthritis 
རུས་ཚིགས་ཕྲང་ཤིང༌། noun traction 
རེ། article a, one (གཅིག) verb 

(fut., prs., pst., imp.) rely, 
depend, bank (བརྟེན་པ།) 
རེ་སྐུལ། noun canvass, could 

རེ་སྐོང༌། noun appeasement, win 
རེ་དགུ། num. sixty nine 
རེ་དགོཔ། adj. interdependence 
རེ་སྒུག noun expectancy, 
expectation 
རེ་བརྒྱད། num. sixty eight 
རེ་ལྔ། num. sixty five 
རེ་ཅིག་སྐབས། adv.  སྐབས་
སྐབས། རེ་ཚེ་སྐབས། sometimes, 
seldom, occasional, 
intermittently, infrequent 
རེ་གཅིག num. sixty one 
རེ་ཆི། noun hope, expectation, 
want 
རེ་ཆི་བསྐྱེད་པ། verb (fut., pst.) prs. 

སྐྱེད། imp. སྐྱེད། expect, hope, 
want 
རེ་ཆི་ཅན། adj. sanguine 
རེ་གཉིས། num. sixty two 
རེ་་ོས། noun expectation 
རེ་་ོས་འབད་ས་འཛོལ་བ། adj. 

misplaced 
རེ ་་ོས་མ་དགོ་པ། adj. unaffiliated 
རེ་་ོས་གཞན། noun recourse 
རེ་སྟོང༌། noun despair, hopeless, 
disappointment, let- down 
རེ་སྟོང་འགྱོ་བཅུག་མི། noun 

disappointment 
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རེ་བརྟེན། noun dependant 
རེ་ཐག noun hope  
རེ་ཐག་ཆད་ནི་མེདཔ། adj. 

indefatigable 
རེ་ཐག་ཆད་པ། adj. despair, 
undone 
རེ་ཐག་ཆད་མི། noun pessimist 
རེ་དོགས། noun hope and doubt 
རེ་དོགས་མེད་པ། adj. 

unanticipated 
རེ་དོན། noun  ཐུགས་དོན། 
expectation, hope, wish, 
aspiration  
རེ་དོན་འགྲུབ་མ་ཚུགས་པ། adj. 

overreach 
རེ་དོན་མ་གྲུབ་པ། adj. unsatisfied 
རེ་དྲུག num. sixty six 
རེ་བདུན། num. sixty seven 
རེ་འདོད། noun  རེ་འདུན།  
ཐུགས་འདོད། ཐུགས་འདུན། dream, 
anticipation, aspiration, desire, 
wish, eagerness, hope, 
intention, yearning, ambition, 
expectancy, expectation, 
fantasy, hunger, thought 
རེ་འདོད་སྐྱེ་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. སྐྱེས། covet 
རེ་འདོད་བསྐང་མ་ཚུགས་པ། adj. 

unfulfilled 

རེ་འདོད་བསྐྱེད་བཅུག་པ། verb 

tantalize 
རེ་འདོད་བསྐྱེད་པ། verb (fut., pst.) 

prs. སྐྱེད། imp. སྐྱེད། wish, 
aspire, crave, dream, expect, 
hope, hopeful, hungry 
རེ་འདོད་འགྲུབ་མ་ཚུགས་པ། adj. 

unfulfilled 
རེ་འདོད་ཅན། adj. ambitious, 
covetous, hopeful, agog 
རེ་འདོད་དང་མ་མཐུན་པ། adj. 

offbeat  
རེ་འདོད་སོམ། noun craving, 
longing, ambitious, agog 
རེ་འདོད་མ་བསྐངསམ། adj. unfilled, 
unfulfilled 
རེ་འདོད་མེད་པ། adj. unambitious 
རེ་ལྡེ། noun medium-sized 
woven bamboo mat used for 
drying grains  
རེ་བ། noun  ཐུགས་རེ། desire, 
wish, prospect, dream, hope, 
expectancy, expectation, fond, 
ideal 
རེ་བ་དཀོན་པ། adj. dim 
རེ་བ་སྐྱེ་བ། verb (fut., prs.) pst. 

སྐྱེས། desire 
རེ་བ་སྐྱེད་མི། noun dreamer 
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རེ་བ་བསྐང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བསྐངས། satisfy, 
indulge, gratify, appease 
རེ་བ་བསྐྱེད་པ། verb (fut., prs.) pst. 

སྐྱེད། imp. སྐྱེད། aspire, expect, 
anticipate,wish, like, yearn, trust, 
fancy, hanker, hope, long, think  
རེ་བ་བསྐྱེད་ས། noun white hope 
རེ་བ་འགྲུབ་པ། verb (fut., prs.) pst. 

གྲུབ། meet 
རེ་བ་ཅན། adj. desirous, hopeful, 
sanguine 
རེ་བ་ཆུང་བ། noun dim 
རེ་བ་སྟོང་པ། noun disappoint, 
despair 
རེ་བ་སྟོང་ལོག noun anticlimax 
རེ་བ་དྲག་པོ། noun badly 
རེ་བ་དང་བཅས། adv. hopefully  
རེ་བ་ལྡན་པ། adj. prospective 
རེ་བ་བྲལ་བ། adj. pessimistic 
རེ་བ་སོམ། noun overestimate, 
keen 
རེ་བ་སོམ་དྲགས་པ། adj. 

overestimate 
རེ་བ་སོམ་མེད་པ། adj. unambitious 
རེ་བ་མ་བསྐངས་པ། adj. 

unsatisfied, unmet 
རེ་བ་མེད་པ། adj. bleak, 
unexpected, dark 

རེ་བ་ཚེ་ཟད། noun overreach 
རེ་བ་ཟད་པ། adj. desperate 
རེ་བ་བཟང་པོ། noun optimism, 
rosy  
རེ་བ་བཟང་པོ་སྐྱེད་མི། noun optimist  
རེ་བ་བརླག་པ། verb (fut., prs.) 

pst. བརླགས། shatter 
རེ་བ་ལོག་པ། noun anticlimax 
རེ་བ་བསམས་པ། noun wistful 
རེ་བ་་ཐོག adv. fondly, 
hopefully 
རེ་བློ། noun daydream 
རེ་འབྲས་དོན་མེད། noun 

anticlimax 
རེ་མི། noun dependant 
རེ་མེད། noun hopeless  
རེ་མེད་གྲལ་གཏོགས། noun outsider 
རེ་སོན། noun expectation, wish 
རེ་ཚུགས་པ། adj. dependable 
རེ་ཚེ་སྐབས། adv.  སྐབས་སྐབས། 
རེ་ཅིག་སྐབས། occasionally, 
sometimes 
རེ་བཞི། num. sixty four 
རེ་ཟད། noun desperation, 
despair 
རེ་བཟང༌། noun optimism  
རེ་བཟང་ཅན། adj. optimism  
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རེ་ཡུལ། noun 1 dreamland (སོན་
གནས།) 2  white hope (རེ་ས།) 
རེ་ཡུལ་གཞན། noun recourse 
རེ་རེ། adv. per, each 
རེ་རེ་གཉིས་གཉིས། noun a few, 
some 
རེ་རེ་བཞིན། adv. each, 
respectively, every, individual, 
one by one, each one 
རེ་རེ་་གོང་ཐང༌། noun piece rate 
རེ་རེ་་བར་ན། adv. every 
རེ་ལན་མེད་པ། adj. unresponsive 
རེ་ལོག noun cynic 
རེ་ལོག་་་བ། noun cynicism 
རེ་ལོག་བ་སྒོ། noun non-event  
རེག verb (fut., prs., pst., imp.) 

feel, touch, contact, graze, hit, 
incur, knock, lap, meet, tip, 
jog, clash 
རེག་སྒྲ། noun chatter, scrape, 
scratch 
རེག་གཏོགས། noun  འབྲེལ་
གཏོགས། involvement 
རེག་གཏོགས་མེདཔ། adj. clear 
རེག་རྡར། noun friction 
རེག་བ། noun touch 
རེག་མ་བཏུབ་པ། adj. untouchable 
རེག་རྨ། noun scrape 

རེག་ཙམ། noun dab 
རེག་ཚུགས་པ། adj. tangible 
རེག་ཚོར། noun sensation, 
texture, touch, tactile 
རེག་ཚོར་ཉམས་པ། adj. numb  
རེག་ཚོར་མེད་པ། adj. insensitivity 
རེག་ས་མེད་པ། adj. 1 delicate 
(མེདཔ་ཐལཝ་འཇམ་པ།) 2  touchy, 
hypersensitive (ཙིགཔ་ཟཝ་
མགྱོགས་པ།)  
རེངས་འཁུམས། noun paralyse 
རེད། noun paddy 
རེད་འཐག་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) thresh 
རེད་བརྡུང་བ། verb (fut.) prs. རྡུང་། 
pst. བརྡུངས། imp. རྡུངས། husk  
རེའུ་མིག noun chart, table 
རེའུ་མིག་ཅན། adj. tabular 
རེའུ་མིག་ནང་བཙུགས་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) tabulate 
རེལ་ལི། noun train, railway 
རེལ་ལི་ལམ་འབྱིད། noun 

derailment 
རེལ་ལི་ལས་འཐོན་པ། verb (fut., 

prs.) pst. ཐོན། imp. ཐོན། 
detrain  
རེལ་ལི་་ཁང་མིག noun 

compartment, car, carriage,  
རེལ་ལི་་ལྕགས་ལམ། noun rail 
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རེལ་ལི་་བརྡ་ཁྱིམ། noun signal 
box 
རེལ་ལི་་འཕྲུལ་ཨམ། noun 

locomotive  
རེལ་ལི་་གཞུང་ལམ། noun main 
line 
རེལ་ལི་་ཟུར་ལམ། noun siding 
རེལ་ལི་་ལམ། noun track, 
railway line, railway 
རེས་གཟའ། noun day 
རོ། noun 1 body, cadaver, 
corpse, dead body, remains 
(ཕུངམོ།)  པུར།  ཕུངམོ། 
2  taste, palate (བྲོཝ།) 
རོ་ཁང༌། noun  པུར་ཁང་། 
charnel house, morgue, 
mortuary, tomb, resting place, 
vault 
རོ་ཁང་ནང་བཙུགས་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) entomb 
རོ་ཁུར་དཔྱ་ཤིང༌། noun bier 
རོ་ཁེབས། noun pall 
རོ་ཁོག adj. obsolescent, worn 
out, shabby, ramshackle, 
dilapidated 
རོ་ཁྱི། noun  གཟིམ་ཁྱི། dog, 
canine, pooch 
རོ་ཁྱི་གདུག་དྲགས། noun cur 
རོ་ཁྱི་བདག་མེད། noun stray dog 

རོ་ཁྱི་བར་བཙའ། noun mongrel 
རོ་ཁྱི་ཧབ་སྐད། noun bark, yap 
རོ་ཁྱི་ཧབ་པ། verb (fut., prs., pst.) 

bark, yap 
རོ་ཁྱི་ཨབ་སུ། noun terrier 
རོ་ཁྱི་་འཆོལ་ནད། noun rabies 
རོ་ཁྱི་ ་ཐགཔ། noun leash, lead  
རོ་ཁྱི་་ཕྱུ་གུ། noun puppy 
རོ་འཁོར། noun hearse  
རོ་གོ། noun shroud 
རོ་སྒམ། noun  རོ་སྒྲོམ།  
པུར་སྒྲོམ། casket, coffin 
རོ་སྒོང༌མི། noun undertaker 
རོ་བརྒྱ་ལྡན་པ། adj. very tasty 
རོ་བཅུད། noun savour 
རོ་བརྟག noun post-mortem 
རོ་འཐུ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) exhume 
རོ་དོང༌། noun catacombs 
རོ་བསྡུ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) exhume 
རོ་དཔྱད། noun post-mortem, 
autopsy 
རོ་བང༌། noun epitaph 
རོ་མཱན་ཨང་ཡིག noun roman 
numeral 
རོ་མོང་། noun taste, savour 
རོ་བཙུགས་ས། noun cemetery 
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རོ་ཚོར། noun taste 
རོ་བཞག་ས། noun morgue 
རོ་གཡོག noun mortician, 
undertaker 
རོ་ལཱ་འབད་མི། noun undertaker, 
mortician 
རོ་ལངས། noun zombie, vampire, 
resurrection  
རོ་ལམ། noun direction for 
taking out a dead body from 
the house 
རོ་ས་ནང་བཙུགས་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) interment, inter 
རོ་ས་ནང་ཨེབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) interment, inter 
རོ་སྲེག noun cremation 
རོ་སྲེག་ཁང༌། noun crematorium, 
crematory 
རོ་སྲེག་ཤིང་ཁྲམ། noun pyre 
རོ་སྲེག་ཤིང་ཕུང༌། noun pyre 
རོགས། noun 1 friend, 
companion, associate (གྲོགས་པོ།) 
2  other, they (གཞན།) 
རོགས་དགའ། adj. outgoing  
རོགས་པོ། noun gigolo  
རོགས་མེད་སྐྱོ་སྣང༌། noun 

loneliness, lonesome 
རོགས་མོ། noun girlfriend 
རོགས་ཟླ། noun co-partner, ally 

རོགས་རམ། noun help, aid, 
assistance  
རོགས་རམ་དངུལ། noun handout, 
subsidy 
རོགསམོ། noun mistress 
རོང་ཆུ། noun  ལུང་ཆུ། rivulet, 
stream, beck, brook, creek 
རོང་དོག noun gorge 
རོང་དོག་དྲགས། noun gorge 
རོང་གཟར། noun precipice 
རོང་གཤོང༌། noun rift valley 
རོབ་འབྱེལ། noun creeper, 
climber, Virginia creeper, vine 
རོབ་ཚོད། noun approximation 
རོལ། noun furrow 
རོལ་གར། noun opera 
རོལ་ཆས། noun musical 
instrument, percussion 
རོལ་དབངས། noun rhythm 
རོལ་དབངས་སྒྲ་རྟགས་ཕྱེདཔ། noun 

minim 
རོལ་མོ། noun  རོལམོ།  
ཕྱག་རོལ། cymbal 
རོལ་རྩེད། noun romp 
རོལ་གཞས། noun karaoke  
ཝ་ཅན། adj. horned  
ཝ་ཅོ། noun horn  
ཝཝ། noun horn  
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ཝཝ་གིས་བརྡུང་བ། verb (fut.) prs. 

རྡུང་། pst. བརྡུངས། imp. རྡུངས། 
butt  
ཝཝ་གཅིག་པ། noun monoceros 
རླངས་སྐྱོད་འཕྲུལ་འཁོར། noun 

steam engine 
རླངས་ཁྲུས། noun sauna, steam 
bath 
རླངས་ཁྲུས་ཁང༌། noun sauna 
རླངས་གྱུར། noun evaporation, 
volatile, vaporize 
རླངས་སྒོ། noun porthole 
རླངས་ཐིབ་ཐིབ། adj. steamy 
རླངས་དྲི། noun fumes 
རླངས་བདུག noun fumigation 
རླངས་པ། noun vapour, steam 
རླངས་འཕྲུལ། noun steam engine 
རླངས་སྨུག noun mist 
རླངས་སྨུག་གང་བ། verb (fut., prs., 

pst.) misty 
རླངས་སྨུག་ཆགས་པ། verb (fut., 

prs., pst.) mist 
རླངས་བཙག noun distillation 
རླངས་བཙ།ོ noun steam 
རླངས་བཙོ་སྣོད། noun pressure 
cooker 
རླངས་ཟིལ། noun steam 
རླངས་ཡལ། noun evaporation 

རླངས་རླུང༌། noun gas 
རླངས་ཤུགས། noun steam 
རླངསམ། noun steam, vapour 
རླངསམ་གིས་གང་གངམ། adj. 

vaporous 
རླངསམ་ཆགས་ཆགསཔ། adj. misty 
རླངསམ་ཆུར་འགྱུར་བ། verb (fut., 

prs.) pst. གྱུར། condense 
རླངསམ་འཐོན་པ། verb (fut., prs.) 

pst. ཐོན། imp. ཐོན། fume, steam 
རླངསམ་འཕྱག་པ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. འཕྱགས། demist 
རླན་སྐམ། noun dehydration 
རླན་ཆ་སྐམ་སྐམཔ། adj. dehydrated 
རླན་གཤེར་ཅན། adj. dank 
རླབས་ཀྱི་ཐག་ཚད། noun 

wavelength 
རླབས་འཁྱིལ། noun billow 
རླབས་གྲུ། noun surfboard 
རླབས་གྲུ་་རྩེདམོ། noun surfing 
རླབས་ཆེན། adj. greatness, 
immensity, magnificence 
རླབས་ཕྲན། noun wavelet 
རླབས་བར། noun trough 
རླབས་ཚད། noun frequency 
རླབས་བཞོན། noun surf 
རླབས་རིངམོ། noun long-wave  
རླབས་ལོག་དུས་ཚོད། noun ebb 
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རླབས་ཤུགས། noun current, drift 
རླུང་། noun air, wind 
རླུང་དཀོན། adj. windless 
རླུང་བཀག noun windbreak 
རླུང་བཀང་། noun inflate 
རླུང་སྐད། noun howl  
རླུང་སྐྱོར། noun lee, leeward 
རླུང་ཁ་རས་དུང༌། noun windsock 
རླུང་ཁམས། noun 1 air element, 
atmosphere (འབྱུང་བ།) 
2  temper, biliousness, 
sourness, apoplexy (ཁྲག་རླུང་།) 
རླུང་ཁམས་རྐྱལ་ཅུང༌། adj. bilious 
རླུང་ཁམས་ཅན། adj. waspish, 
apoplectic, bilious 
རླུང་ཁམས་མཐོ་དྲགས། adj. sour, 
short temper, hot tempered 
རླུང་ཁམས་རིག་པ། noun 

anemography, aerology 
རླུང་ཁུག noun pocket 
རླུང་ཁྲི། noun air bed, air 
mattress 
རླུང་འཁོར། noun fan, electric fan, 
windmill 
རླུང་འཁོར་གཤོགཔ། noun sail 
རླུང་གང་། adj. pneumatic 
རླུང་གི་རྒྱུ་ལམ། noun wind 
direction 

རླུང་གི་འཚུབ་འཁྱིལ། noun vortex 
རླུང་གིས་གང་གངམ། adj. flatulence 
རླུང་གིས་བཏེག་བཏེགཔ། adj. 

airborne 
རླུང་གིས་སྤུང་བ། verb (fut., prs.) 

pst. སྤུངས། imp. སྤུངས། drift 
རླུང་གྲུ། noun hovercraft, glider, 
airboat  
རླུང་སྒོ། noun ventilator 
རླུང་སྒྲོན། noun gas lamp, 
gaslight 
རླུང་སྒྲོན་རས། noun gas mantle 
རླུང་ཆར། noun monsoon, 
windstorm 
རླུང་འཆོལ། noun trauma 
རླུང་ཏོག noun stopcock 
རླུང་བཏོན། noun deflation, bleed 
རླུང་རྟ། noun luck, symbol of 
good fortune represented by a 
jewel bearing horse usually 
carved on a wood or drawn on 
a flag  
རླུང་རྟ་རྒུད་པ། adj. unfortunate 
རླུང་རྟ་ཉེསཔ། adj. unlucky 
རླུང་རྟ་དར་བ། adj. odds-on  
རླུང་རྟ་བུབ་པ། adj. mischance 
རླུང་སྟོང་། noun vacuum 
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རླུང་བརྟག་འཁོར་ལ།ོ noun 

weathercock 
རླུང་བརྟག་རིག་པ། noun 

pneumatics 
རླུང་བརྟེན། adj. airborne 
རླུང་ཐུབ། adj. air-proof, airtight 
རླུང་ཐུབ་སོྟད་གཡོགས། noun 

windcheater  
རླུང་ཐུབ་ལ་ཝང༌། noun hurricane 
lamp  
རླུང་ཐོག adj. airborne 
རླུང་དམ། noun airtight, seal 
རླུང་གདན། noun air bed, air 
mattress, lilo 
རླུང་མདའ། noun pump 
རླུང་རྡོལ། noun deflation 
རླུང་ལྡན། noun airy, gaseous 
རླུང་ལྡན་ཉལ་ཁྲི། noun air bed, air 
mattress, lilo 
རླུང་ནད། noun mania 
རླུང་དཔྱད་རིག་པ། noun aerostatics 
རླུང་སྤུད་ཤིང་འབྲས། noun windfall 
རླུང་འཕུ། noun inflation 
རླུང་འཕུ་བཏུབ་པ། adj. inflatable 
རླུང་འཕུ་ས། adj. rise, windy 
རླུང་འཕྱུར། noun vortex 
རླུང་འཕྲིན། noun wireless, 
transmission 

རླུང་འཕྲིན་ཁང་། noun wireless 
station 
རླུང་འཕྲིན་བརྒྱུད་འབྲེལ། noun 

wireless communication 
རླུང་འཕྲིན་ཉན་སྒྲོམ། noun radio 
རླུང་འཕྲིན་པ། noun signalman 
རླུང་འཕྲིན་སྤེལ་ལེན་འཕྲུལ་ཆས། noun 

radio 
རླུང་བླུག་པ། verb (fut., prs.) pst. 

བླུགས། imp. བླུགས། pump 
རླུང་འབུར། noun inflation 
རླུང་སྦྱོར་སན་བཅོས། noun 

aerotherapeutics 
རླུང་མ། noun air, wind 
རླུང་མ་ཅན། adj. gaseous 
རླུང་མ་ཐལཝ། adj. hermetic, 
airtight  
རླུང་མ་འབོལ་དྲགས། adj. airy 
རླུང ་མ་མེད་པ། adj. windless 
རླུང་མ་མེད་ས། noun leeward  
རླུང་མ་ཚ་ས། noun windy 
རླུང་མེ། noun gaslight 
རླུང་མེད། adj. still 
རླུང་མེད་འཁོར་ལོ། noun flat 
རླུང་མེདཔ། adj. flat 
རླུང་དམར། noun gale 
རླུང་གཙང་བཟོ་འཕྲུལ། noun ionizer 
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རླུང་བཙིར་འཕྲུལ། noun 

compressor 
རླུང་ཚ་ཏམོ། noun blast 
རླུང་ཚང༌། noun pocket 
རླུང་ཚད་འཇལ་ཆས། noun 

aerometer 
རླུང་ཚད་་་ཆས། noun barometer  
རླུང་ཚད་མི་ཊར། noun barometer 
རླུང་འཚུབ། noun tempest, gale, 
cyclone, windstorm 
རླུང་འཚུབ་ཅན། adj. stormy 
རླུང་འཚུབ་དྲག་པོ། noun twister, 
typhoon 
རླུང་འཚུབ་འཕུ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) bluster 
རླུང་འཛུལ། noun ventilation 
རླུང་འཛུལ་བཅུག་པ། verb ventilate 
རླུང་ཞུགས། noun ventilation 
རླུང་བཟེད། noun truss 
རླུང་འོང་བཅུག་པ། verb ventilate 
རླུང་ཡོད། adj. gaseous 
རླུང་གཡབ། noun fan 
རླུང་གཡབ་འཕུ་བ། verb (fut., prs., 

pst.) billow 
རླུང་རིག noun pneumatics 
རླུང་ལམ། noun ventilator, airway 
རླུང་ཤབ། noun gasket, seal 
རླུང་ཤུགས། noun gust 

རླུང་ཤུགས་ཆུང་ཀུ། noun low 
pressure  
རླུང་ཤུགས་བརྟག་ཆས། noun 

anemometer  
རླུང་ཤུགས་བརྟེན་པ། adj. 

pneumatic 
རླུང་ཤུགས་ལྡན་པ། adj. gusty 
རླུང་ཤུགས་གནམ་གྲུ། noun jet  
རླུང་ཤུགས་འཕྲུལ་འཁོར། noun 

windmill 
རླུང་ཤུགས་འཕྲུལ་འཁོར་ས་ཁོངས། 
noun wind farm 
རླུང་ཤུགས་ཚབས་ཆེན། noun 

tornado 
རླུང་ཤུགས་ལང་བ། verb (fut., prs.) 

pst. ལངས། gust 
རླུང་གཤིས་བརྟག་ཆས། noun 

anemograph 
རླུང་གཤིས་རིག་པ། noun 

anemography 
རླུང་བསིལ། noun draught, cold 
wind 
རློན། noun 1 wet (གཤེར།) 
2  fresh (གསརཔ།) 
རློན་བཀག noun damp course 
རློན་སྐྱེད། noun humidifier  
རློན་ཁྲལ། noun tax in kind 



རློན་ཆ། 936 བརླབ། 

 936  

རློན་ཆ། noun 1 humidity (གཤེར་
ཆ།) 2  served food instead of 
paying in money (ཟས་སྦྱོར།) 
རློན་ཆག་ཆ། adj.  སྐམ་ཀྲོག་ཀྲོ། 
dank, dripping, sodden 
རློན་འཇིབ་ཅན། adj. spongy 
རློན་ཐུབ། noun damp course 
རློན་པ། noun damp 
རློན་འཕྱག noun mop 
རློན་ཚད། adj. degree of 
humidity, moisture level 
རློན་གཞའ། noun moisture 
རློན་གཞའ་ཅན། adj. moist 
རློན་གཞའ་ཐེབ་པ། verb (fut., prs.) 

pst. ཐེབས། moisten 
རློན་གཤེར། noun moisture, 
humidity, wetness 
རློན་གཤེར་ཅན། adj. humid  
རློནམ། noun  སྐམ། wet, 
sopping, sodden, fresh, damp 
རློནམ་གིས་འཕྱག་པ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. འཕྱགས། sponge 
རློནམ་སང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. སངས། dampen, 

drown, soak, wet, drench, 
moisten, splash  
རློནམ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) dampen, drench, drown, 
moisten, soak, splash, wet 
རློབས་ཆེ་བ། adj. prodigious 
རློམ་སེམས། noun  vainglorious, 
ostentation, smugness, conceit 
རླམོ་སེམས་ཅན། adj. conceited, 
presumptuous, self-
opinionated  
བརླ་རུས། noun femur 
བརླག verb (fut., prs., imp.) pst. 

བརླགས། 1 squander, waste, 
blow (ཆུད་ཟད།) 2  destroy, 
pulverize, crush (ཕམ་བཏང་བ།) 
བརླག་སྟོར། noun ruin, loss, 
destruction, devastation 
བརླག་སྟོར་ཞུགས་པ། verb (fut., 

prs., pst.) lose  
བརླག་གཟན། noun wastrel 
བརླད་དོ། noun thigh, rump, ham 
བརླད་དོའི་བར་ན། noun groin 
བརླབ། verb (fut., prs., imp.) pst. 

བརླབས། bless 
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༼ལ༽ 
ལ། noun 1 the 2 6th letter of the 
Dzongkha alphabet (གསལ་བྱེད།) 
2  hill, pass (རི།) 
ལཱ། noun  ཕྱག་ལཱ། work, act, 
activity, business, deed, 
labour, mantle, task, place, 
position, role, action, job, 
calling, vocation 
ལཱ་བཀག noun stoppage 
ལཱ་བཀོད། noun oversee 
ལཱ་བཀོདཔ། noun foreman, 
overseer 
ལཱ་བཀོལ་བཏུབཔ་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) stimulate 
ལཱ་བཀོལ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) employ, deploy, actuate, 
set 
ལཱ་སྐལ། noun assignment, share 
ལཱ་སྐལ་སོད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) assign 
ལཱ་སྐོར། noun shift, swap 
ལཱ་སྐོར་བཙུགས་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) serve 
ལ་ཁ། noun highland  
ལ་ཁ་པ་་ཁ། noun language 
spoken in and around Sephu 

area under Wangdue Phodrang 
District 
ལཱ་ཁག noun  དཀའ་སྡུག ངལ་
བ། དཀའ་ལས། དཀའ་ཐུབ། དཀའ་
རྙོག དཀའ་ངལ། དཀའ་ཚེགས། 
difficulty, hard, cumbersome, 
problematic, complex, 
complicated, hot, stern, sticky, 
struggle, thorny, tortuous, 
tough, trying, coup 
ལཱ་ཁག་གི་ལཱ། noun task 
ལཱ་ཁག་གླ་ཆུང༌། noun sweated 
labour 
ལཱ་ཁག་དྲགས། adj. burden, 
hassle, impossible, torture 
ལཱ་ཁག་དྲགས་བྱིན་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) burden 
ལཱ་ཁག་པ། adj. vexed, hardly 
ལཱ་ཁག་སྦེ་བསྒྲུབ་པ། verb (fut.) prs. 

སྒྲུབ། pst. བསྒྲུབས། imp. སྒྲུབས། 
scramble 
ལཱ་ཁག་སྦེ་ཐོབ་མི། adj. hard-won  
ལཱ་ཁག་སྦེ་མཐར་འཁྱོལ་བ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) squeak 
ལཱ་ཁག་སྦེ་འཐོབ་པ། verb (fut., 

prs.) pst. ཐོབ། scrape 
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ལཱ་ཁག་སྦེ་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) negotiate  
ལཱ་ཁག་སྦེ་འབད་ཚུགས་པ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) squeak 
ལཱ་ཁག་སྦེ་སབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) sputter 
ལཱ་ཁག་མེད་པ། adj. 

uncomplicated, 
unsophisticated 
ལཱ་ཁག་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) hobble, hostile 
ལཱ་ཁག་ཤོས། adj. crux 
ལ་ཁཔ། noun highlander  
ལཱ་ཁོངས། noun sphere 
ལཱ་ཁྱིམ་ནང་འབད་མི། noun 

outworker  
ལཱ་ཁྲི། noun scaffold, scaffolding 
ལཱ་གི་ཉམས་མོང༌། noun work 
experience 
ལཱ་གི་ཉིནམ། noun working day 
ལཱ་གི་ཐོ་གཞུང༌། noun roster 
ལཱ་གི་དུས་ཐོ། noun time card 
ལཱ་གི་གནང་བ། noun work order 
ལཱ་གི་དབང་ཁྱབ། noun sphere 
ལཱ་གི་རིག་་ལ། noun 

workmanship 
ལཱ་གི་རེའུ་མིག noun routine 

ལ་མགོ། noun superscript letter 
‘ལ’  
ལཱ་འགན། noun  ཕྱག་འགན། 
assignment, duty, function, 
place, role, responsibility, 
business 
ལཱ་འགན་བཀོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) vacate 
ལཱ་འགན་སྡེ་ཁོངས། noun portfolio 
ལཱ་འགན་སྡེ་རིས། noun portfolio 
ལཱ་འགན་ཕྱི་འགྱུར། noun 

malfunction 
ལཱ་འགན་དབྱེ་བཤད། noun job 
description  
ལཱ་འགན་འབྲེལ་མེད། noun non-
professional  
ལཱ་འགན་མང་ཉུང༌། noun workload 
ལཱ་འགན་་་ཅན། noun stake 
ལཱ་འགན་རེའུ་མིག noun roster, 
rota 
ལཱ་འགོ་བཙུགས་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) enter 
ལཱ་རྒྱབ། noun overseer 
ལ་རྒྱུད། noun mountain chain, 
range 
ལཱ་ངན། noun handiwork, 
scandal 
ལཱ་ངན་བཀག་ཚོགས། noun 

vigilante 
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ལཱ་ངན་མཉམ་རུབ། noun connive 
ལཱ་ངན་མཐུན་གྲོགས། noun 

accomplice, confederate 
ལཱ་ངན་གནས་ཚུལ། noun scandal 
ལཱ་ངན་གནས་ཚུལ་བཀྲམ་མི། noun 

scandalmonger 
ལཱ་ངན་པ། noun infamy 
ལཱ་ངན་འབད་བཅུག་པ། verb 

connive 
ལཱ་ངན་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) scandalize, sin, 
trespass, perpetration 
ལཱ་ངན་འབད་མི། noun perpetrator 
ལཱ་ངན་ཚབས་ཆེན། noun 

outrageous act, outrage 
ལཱ་ངན་སྲུང་ཚོགས། noun vigilante 
ལ་ཆ། noun sealing wax 
ལཱ་ཆ་མེད་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། scrub, 
override 
ལཱ་ཆས། noun apparatus, 
appliance, equipment 
ལ་ཆུ། noun 1 sealing wax (རྒྱ་
སྐྱེགས།) 2  rivulet, streamlet (རི་
ཆུ།) 
ལཱ་མཇུག noun final act, 
conclusion 
ལཱ་ཉུང་དུས་ཚོད། noun off season  
ལཱ་ཉུང་བ། adj. labour-saving  

ལཱ་ཉུང་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) vegetate 
ལཱ་གཉིས་འབྱེལམ། noun juggle  
ལཱ་གཉིསམ། noun two-way 
ལཱ་ཐ་རྡུགས་སི་སི། adj. maladroit 
ལ་ཐང༌། noun plateau, tableland, 
shoulder, moor 
ལ་ཐང་སོམ། noun moorland, 
moor 
ལཱ་ཐོགས། noun obstruct 
ལཱ་ཐོགས་ལུས་པ། noun logjam  
ལཱ་འཐུས། noun service charge, 
honorarium, allowance 
ལཱ་འཐེབ། noun overwork, 
trouble 
ལ་དུག noun mountain sickness, 
altitude sickness 
ལཱ་དུས། noun working day, 
office hours, opening hours 
ལཱ་དུས་ཉིནམ། noun weekday 
ལཱ་དུས་མེན་པ། adj. unsociable, 
unsocial 
ལཱ་དུས་ཤོག་བང༌། noun time card 
ལཱ་གདན། noun cradle 
ལཱ་སྡེ། noun sector 
ལཱ་སོད། noun live-in  
ལཱ་ནང་བཙུགས་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) invoke 
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ལཱ་ནང་ལོག་མི། noun returner 
ལ་ནོར། noun yak 
ལཱ་གནས། noun post 
ལཱ་དཔོན། noun overseer, labour 
officer 
ལཱ་སྤུངས། adj. hectic  
ལཱ་སོད། noun assign, induct, 
commission 
ལ་ཕུག noun radish 
ལ་ཕུག་མེ་ཏོག noun dahlia 
ལ་ཕུག་དམརཔོ། noun carrot 
ལཱ་ཕྱམ་ཕྱིམ། noun odd jobs  
ལཱ་འཕྲོ་བཞག་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) discontinue 
ལཱ་འཕྲོ་བཤོལ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) abort 
ལཱ་བ་འཐབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) work 
ལཱ་བྱིན་མི། noun employer 
ལཱ་བྱེལ་ཡོད་པ། adj. engaged 
ལཱ་འབད་བཅུག་པ། verb trigger 
ལཱ་འབད་བཏུབ་པ། adj. workable 
ལཱ་འབད་བཏུབཔ་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) activate 
ལཱ་འབད་ཐངས། noun ethic, ethics 
ལཱ་འབད་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) work, act, engage, 

function, labour, man, operate, 
serve, run 
ལཱ་འབད་མ་བཏུབ་པ། adj. inactive, 
unserviceable, dodgy, 
inoperative, down 
ལཱ་འབད་མི། noun worker, 
workman, doer, employee, 
labour, labourer, help 
ལཱ་འབད་མི་བཏུབ་པ། adj. misfire 
ལཱ་འབད་བཞིན་པ། adv. engaged 
ལཱ་འབད་ས། noun workplace, 
worksite 
ལཱ་སྦྱང་། noun work experience 
ལཱ་མ་བཀོལཝ། adj. unused 
ལཱ་མི། noun shop floor 
ལཱ་མི་འབད་བ། adj. stop 
ལཱ་མེད་ཉིནམ། noun off day  
ལཱ་མེད་ཐོབ་པ། adj. unearned 
ལཱ་མེད་སོད་པ། noun idleness 
ལཱ་མེད་སོད་མི། noun idler 
ལཱ་མེད་པ། adj. idle, unemployed 
ལཱ་མེད་མི། noun jobless  
ལཱ་མེད་བཞག་པ། adj. lay-off  
ལཱ་མེདཔ། adj. out-of-work 
ལཱ་མང་དུས་ཚོད། noun peak 
season 
ལཱ་ཙག་ཙིག noun odd jobs  
ལཱ་་ལ། noun feat 
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ལ་རྩེ། noun summit, peak 
ལཱ་བ་ོན་ཅན། adj. workaholic 
ལ་མཚམས་ལུང་མཚམས། noun 

trough 
ལཱ་འཚོལ་མི། noun job seeker  
ལཱ་འཛུལ་སྙན་ཞུ། noun joining 
report  
ལ་ཝང། noun lamp, lantern, oil 
lamp  
ལ་ཝང་མདངས། noun lamplight  
ལཱ་གཞི། noun field 
ལཱ་གཟུར། noun malinger, shirk 
ལཱ་ཡུན། noun spell, stint 
ལཱ་གཡོག noun work, 
occupation, service, trade, 
calling 
ལཱ་གཡོག་དགའ་མི། noun 

workaholic 
ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ། noun 

green card 
ལཱ་གཡོག་ལྟེ་བ། noun jobcentre  
ལཱ་གཡོག་འཐོབ་ས། noun labour 
market  
ལཱ་གཡོག་ཚོགས་པ། noun trade 
union 
ལཱ་གཡོག་ཚོང་ཁང༌། noun parlour 
ལཱ་གཡོག་ཡོད་མི། noun working 
ལཱ་གཡོག་གསརཔ། noun recruit 

ལཱ་གཡོགཔ། noun employee, 
labour 
ལཱ་གཡོགཔ་གསརཔ་འཐུ་བ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) recruit 
ལཱ་རིགས། noun activity, 
proceedings 
ལཱ་རིམ། noun process 
ལཱ་རོགས། noun auxiliary, 
colleague 
ལཱ་རོགསཔ། noun co-worker, 
accompanist 
ལཱ་ལངམ་མེད་པ། adj. 

underemployed 
ལཱ་ལས་གཟུར་མི། noun slacker, 
malingerer 
ལ་ལུ། adj.  ག་ར། some, 
somebody 
ལ་ལུ་ཅིག adj. some 
ལཱ་ལེགས་ཤོམ་མི་འབད་བ། adj. 

malfunction 
ལཱ་ཤུགས། noun industry, 
overwork 
ལཱ་ཤུགས་ཅན། adj. workaholic 
ལཱ་ཤུགས་འབད་བཅུག་པ། verb 

overwork 
ལཱ་ཤུགས་འབད་བཏུབ་པ། adj. 

heavy-duty  
ལཱ་ཤུགས་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) overwork 
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ལཱ་ཤུགས་འབད་མི། noun hard-
working  
ལཱ་ཤུལ། noun  མཛད་རྗེས། 
མཛད་ཤུལ། achievement, 
product, result, legacy 
ལཱ་ཤུལ་པར་རིས། noun portfolio 
ལཱ་ཤོག noun worksheet 
ལཱ་བཤད། noun job description  
ལ་བཤལ། noun mountaineering, 
trek 
ལ་བཤལཔ། noun mountaineer 
ལཱ་བཤོལ། noun walkout, scrub 
ལཱ་བཤོལ་ངོ་རྒོལ། noun strike 
ལཱ་ས། noun field, workplace 
ལཱ་ས་དབྱེ་ཞིབ། noun field 
assessment 
ལཱ་ས་་སན་ཁང༌། noun field 
hospital 
ལཱ་སར་ལཱ་འབད་མི། noun field 
worker 
ལ་སོགས་པ། adj. etcetera (etc), 
so forth, sundry 
ལཱ་སོར། noun swap 
ལ་སོག noun toss 
ལཱ་གསར། noun sortie, excursion 
ལག་བཀྲམ། noun handout 
ལག་བཀྲམ་ཚོང་བསྒྲགས། noun 

handbill 

ལག་རྐྱལ། noun saddlebag 
ལག་སྐོར་དང་པ། noun gambit 
ལག་ཁུག noun handbag, 
saddlebag 
ལག་ཁུར། noun hand baggage, 
hand luggage 
ལག་ཁྱེར། noun certificate, 
permit 
ལག་ཁྱེར་མེདཔ། adj. unlicensed 
ལག་ཁྲབ། noun gauntlet 
ལག་འཁོར། noun hand driven 
prayer wheel 
ལག་འཁོར་གང༌། noun armful 
ལག་མགྱོགས། adj. brisk 
ལག་འགྱེདཔ། noun  ཕྱག་
འགྱེདཔ། fee 
ལག་རྒྱན། noun white cloth 
attached to the end of the 
sleeves of a Bhutanese male 
dress 
ལག་སྒྲོམ། noun briefcase 
ལག་བརྒྱུད་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) relay 
ལག་བརྒྱུད་བང་འགྲན། noun relay 
race 
ལག་ངར། noun  ཕྱག་ངར། 
forearm, arm, ulna 
ལག་ངར་རྒྱབ་་། noun triceps 
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ལག་དངུལ། noun  ཕྱག་དངུལ། 
pocket money, petty cash, 
ready money 
ལག་ལྕགས། noun shackles, 
manacle, handcuffs, cuffs 
ལག་ཆ། noun  ལག་ཆས། 
implement, arms, weapon, 
tools 
ལག་ཆ་་མཛོད་ཁང༌། noun armoury 
ལག་ཆས། noun  ལག་ཆ། 
instrument, tool 
ལག་ཆས་བཀོལ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) ply 
ལག་ཆས་སྒྲོམ་ཅུང༌། noun kit box 
ལག་ཆས་ཆ་ཚང༌། noun outfit 
ལག་ཆས་ཆ་ཚན། noun kit 
ལག་ཆས་སོད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) ply 
ལག་ཆུང་། noun bamboo basket 
ལག་རྗེས། noun  ལག་ཐི།  
ཕྱག་རྗེས། autograph, thumb 
print, finger imprint 
ལག་ཉེས། noun criminal act 
ལག་རྟ། noun mouse 
ལག་རྟགས། noun  ཕྱག་རྟགས། 
parcel, package 
ལག་རྟགས་ཆུང་ཀུ། noun packet 
ལག་རྟགས་བསམ་པ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. བསམས། parcel 

ལག་སྟོང༌། adj. empty-handed 
ལག་བརྟེན་ལུས་་ལ། noun karate 
ལག་བསྟར། noun enforcement, 
exercise 
ལག་ཐགས། noun handloom 
ལག་ཐི། noun  ལག་རྗེས། 
thumb print, fingerprint 
ལག་ཐོ། noun mini-hammer 
ལག་ཐོག adv. manually 
ལག་ཐོགས། noun encumbrance 
ལག་མཐིལ། noun  ཕྱག་མཐིལ། 
palm 
ལག་མཐུད། noun handshake 
ལག་དེབ། noun tutor, manual, 
handbook 
ལག་གདང་། noun rail, handrail, 
banisters, railing 
ལག་གདན། noun clipboard 
ལག་གདུབ། noun  ཕྱག་གདུབ། 
bangle, bracelet 
ལག་མདའ། noun 1 handgun, 
rifle, gun (ཀྲོབ་མདའ།) 2  hand 
(ཆུ་ཚོད་འཁོར་ལོའི་ལགཔ།) 
ལག་རྡུམ། noun stump 
ལག་སོད། noun handstand 
ལག་བརྡ། noun  ཕྱག་བརྡ། 
gesticulation, sign language 



ལག་བརྡ་བསྒྱུར་བ། 944 ལག་དམར་ལས་མི། 

 944  

ལག་བརྡ་བསྒྱུར་བ། verb (fut., pst.) 

prs. སྒྱུར། imp. སྒྱུར། gesticulate, 
motion 
ལག་བརྡ་སོྟན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) gesticulate, sign 
ལག་ནོམ། noun grope 
ལག་ནོམ་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) delve, forage, frisk, 
grope, dig 
ལག་པ། noun  ཕྱག། hand 
ལག་པ་་ཆུ་ཚོད། noun  ཕྱག་
ཚོད། wristwatch 
ལག་པ་་ཉྭ། noun biceps 
ལག་སོད། noun use 
ལག་སོད་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) use 
ལག་སོད་འབྲེལ་བ། adj. 

operational 
ལག་སོད། noun down payment, 
instant payment, cash payment 
ལག་སོད་ཡིག་ཆ། noun handout 
ལག་སོདམ། noun lump sum  
ལག་ཕད། noun handbag, valise 
ལག་ཕན། noun handmaiden, 
handmaid 
ལག་ཕྱིས། noun serviette, table 
napkin 
ལག་བམ། noun hand grenade, 
grenade 

ལག་བྱི། noun mouse 
ལག་བྲིས། noun  ཕྱག་བྲིས། 
handwriting  
ལག་བྲིས་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) autograph 
ལག་བྲིས་ཡི་གུ། noun longhand  
ལག་བྲིས་ཡིག་བསྡུ། noun 

autography 
ལག་བྲིསམ། noun script, 
manuscript, longhand, 
handwritten 
ལག་སྦྱང༌། noun experience, 
practice 
ལག་སྦྱང་ཅན། adj. old hand  
ལག་སྦྱང་མེད་པ། adj. unfamiliar, 
untried, rusty 
ལག་སྦྱང་ཡོད་པ། adj. well 
grounded, experienced, used 
ལག་སྦྱོང་། noun practical 
exercise 
ལག་སྦྱོར་བརྟག་དཔྱད། noun field 
test 
ལག་དམར། noun assassination 
ལག་དམར་ཁས་ལེན། noun 

contract 
ལག་དམར་འཛིན་བཟུང༌། noun red-
handed 
ལག་དམར་ལས་མི། noun hit man  
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ལག་དམརཔ། noun butcher, 
slaughter, murderer 
ལག་བཙིར། noun squeeze 
ལག་་། noun  ཕྱག་་། pulse 
ལག་་ལ། noun  ཕྱག་་ལ། 
craft, dexterity, knack, sleight 
of hand, vocational 
ལག་་ལ་ཁྱད་པར་ཅན། noun work 
of art 
ལག་་ལ་མཁས་པ། noun 

tradesman 
ལག་་ལ་ཅན། adj. dexterous, 
handy 
ལག་་ལ་སྦྱོང་བརྡར། noun 

vocational training 
ལག་་ལ་མེད་པ། adj. impractical 
ལག་་ལ་ལཱ། noun handiwork 
ལག་ཚིགས། noun  ཕྱག་ཚིགས། 
wrist 
ལག་ཚེམ། noun  ཕྱག་ཚེམ། 
hand sewn 
ལག་མཛུབ། noun  ཕྱག་མཛུབ། 
fingers 
ལག་འཛིན། noun handset 
ལག་གཞོང༌། noun handbasin 
ལག་གཟུགས། noun shoulder 
ལག་གཟུང༌། noun handhold, 
handle, hold 
ལག་གཟེབ། noun punnet, basket 

ལག་གཟེབམ། noun punnet, 
basket 
ལག་བཟུང༌། noun banisters 
ལག་བཟོ། noun  ཕྱག་བཟོ། 
handmade, handicraft, craft 
ལག་བཟོ་མཁསཔ། noun  ཕྱག་
བཟོ་མཁསཔ། craftsman 
ལག་བཟོ་ཚོང་ཁང་། noun 

handicrafts shop 
ལག་བཟོའི་ཅ་ཆས། noun 

handicraft 
ལག་གཡུག་སོྟན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) motion 
ལག་གཡོག noun vocation, 
workmanship 
ལག་གཡོག་སོྦྱང་བརྡར། noun 

vocational training 
ལག་རས། noun  ཕྱག་རས། 
serviette, napkin, kerchief 
ལག་རིལ། noun volleyball, 
handball 
ལག་རིལ་རྩེད་ར། noun volleyball 
court 
ལག་རིལ་རྩེདམོ། noun volleyball 
ལག་རིས། noun  ཕྱག་རིས། 
1 palm lines (ལག་པ་་རི་མོ།) 
2  legacy, bequest, 
accomplishment (བས་རྗེས།) 
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ལག་རིས་་་མི། noun fortune 
teller, palmist 
ལག་རིས་བརྟག་ཐབས། noun 

palmistry 
ལག་རིས་བརྟག་མི། noun palmist 
ལག་རུས། noun ulna 
ལག་ལེན། noun  ཕྱག་ལེན། 
use, application, enforcement, 
exercise, operation, 
performance, practice, enforce 
ལག་ལེན་འཁྱོལ་བ། adj. nifty  
ལག་ལེན་གྱི་ཡོན་ཏན་ཅན། adj. 

streetwise 
ལག་ལེན་དངོས་བསྟར། noun 

practical 
ལག་ལེན་དངོས་བསྟར་མིན་པ། adj. 

non-executive  
ལག་ལེན་ཉེས་པ། noun 

mishandling 
ལག་ལེན་ཐབས་བྱུས། noun 

logistics  
ལག་ལེན་ཐེབས་པ། adj. nifty  
ལག་ལེན་ཐེབས་མ་ཚུགས་པ། adj. 

unworkable 
ལག་ལེན་འཐབ་ཆོག་ཆོ། adj. 

operational 
ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་པ། adj. 

applicable, practicable, usable, 
workable, disposable, 

foolproof, operable, 
serviceable, actionable 
ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབཔ་བཟོ་བ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) activate 
ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས། noun know-
how, usage 
ལག་ལེན་འཐབ་བདེ་བ། adj. 

practicable 
ལག་ལེན་འཐབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) implementation, 
execution, use, apply, employ, 
execute, exercise, implement, 
process, perform, practice 
ལག་ལེན་འཐབ་མ་བཏུབ་པ། adj. 

inoperable, impractical, 
inapplicable 
ལག་ལེན་འཐབ་མ་ཚུགས་པ། adj. 

unworkable, impractical 
ལག་ལེན་འཐབ་མི། noun user, 
consumer, performer, 
practitioner 
ལག་ལེན་འཐབ་རུང་བ། adj. 

applicable, practicable, usable, 
workable, disposable, 
foolproof, operable, 
serviceable, actionable 
ལག་ལེན་འཐབ་ས། noun point of 
use 
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ལག་ལེན་འཐབཔ་འཇམ་པ། adj. 

simplicity, user-friendly, 
practicable 
ལག་ལེན་འཐབཔ་ལཱ་ཁག་པ། adj. 

unmanageable 
ལག་ལེན་དང་འབྲེལ་བ། adj. 

operational 
ལག་ལེན་ནང་མེད་པ། adj. disused, 
defunct 
ལག་ལེན་ནང་བཙུགས་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) operate 
ལག་ལེན་རྣམ་གཞག noun code of 
practice 
ལག་ལེན་པ། noun operative 
ལག་ལེན་མེདཔ། adj. dead 
ལག་ལེན་འཛོལ་བ། verb (fut., prs., 

pst.) mishandle, mismanage 
ལག་ལེན་ཞིབ་འཚོལ། noun 

operational research 
ལག་ལེན་རིམ་ལུགས། noun 

operating system  
ལག་ལེན་སོར་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) redirect 
ལག་ཤ། noun shoulder 
ལག་ཤིང༌། noun knob 
ལག་ཤུབས། noun  ཕྱག་ཤུབས། 
mitten, glove, muff 

ལག་ཤུལ། noun  ཕྱག་ཤུལ། 
legacy, bequest, 
accomplishment 
ལག་ཤེལ། noun hand lens 
ལག་ཤེས་སྒྱུ་་ལ། noun fine art 
ལག་ཤེས་པ། noun artisan, 
craftsman 
ལག་ཤོག noun napkin 
ལག་བཤེད། noun banisters, 
handhold, handle, hold 
ལག་སེན། noun  ཕྱག་སེན། 
fingernail 
ལག་སེན་གསོ་བཅོས། noun 

manicure 
ལག་སེན་གསོ་བཅོས་པ། noun 

manicurist 
ལག་སེན་གསོ་ཐབས། noun 

manicure 
ལག་སོག noun handsaw 
ལག་གསར། noun novice  
ལག་ལྷི། noun pestle 
ལགཔ། noun  ཕྱག 1 hand, 
foreleg, forefoot (གཟུགས་ཀྱི་ཆ་
ཤས།) 2  sleeve (གོ་གི་ཆ་ཤས།) 
ལགཔ་གང༌། noun handful, 
armful 
ལགཔ་གིས་འཕུར་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) grope 
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ལགཔ་གིས་གཞོང་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) stroke 
ལགཔ་གིས་ཟུན་ས། noun reach, 
handy 
ལགཔ་གིས་གཟུང་ཚུགས་པ། adj. 

hand-held 
ལགཔ་གིས་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) craft 
ལགཔ་གིས་བཟོ་བཟོཝ། adj. 

handmade 
ལགཔ་རྒྱབ་ལས་འཐུ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) overarm, 
overhand 
ལགཔ་མཐུད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) join hands, shake 
hands 
ལགཔ་དམ་དྲགས། adj. miser, 
stingy, niggardly, scrooge, 
parsimonious, close, mingy 
ལགཔ་འདར་བ། verb (fut., prs., 

pst.) shake 
ལགཔ་འདོགས་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) hand-touch, touch, 
handle 
ལགཔ་མ་རྐྱབ་པ། adj. hands-off, 
non-interference 
ལགཔ་ཙང་མ་སོདཔ། adj. light-
fingered  
ལགཔ་ཚ་དྲགས། noun marksman 

ལགཔ་གཟུང་ས། noun handhold 
ལགཔ་ཡང་དྲགས། adj. bountiful, 
freehanded, generous, liberal, 
open-handed 
ལགཔ་གཡས་སྐོརམ། noun right-
handed 
ལགཔ་གཡསཔ། noun right-hand 
ལགཔ་གཡུག་པ། verb (fut., prs.) 

pst. གཡུགས། 
imp. གཡུགས། wave 
ལགཔ་གཡོན་སྐོརམ། noun left-
handed  
ལགཔ་གཡོནམ། noun left hand  
ལགཔ་རིངམོ། adj. light-fingered  
ལགཔ་རེག་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) handle 
ལགཔ་གསརཔ། adj. green 
ལགས། excl. yes, beg your 
pardon, pardon me, pardon, 
please, excuse me 
ལགས་ལགས་ཞུ་ཞུ། noun grovel 
ལགས་སོ། adj. OK, okay, yes, all 
right (བཏུབ།) excl. bye, see 
you, goodbye (ལོག་མཇལ་གེ།) 
ལང། verb (fut., prs.) pst. ལངས། 
dawn, daybreak 
ལང་བ། verb (fut., prs.) pst. 

ལངས། 1 suffice, liveable, 
stretch, cover, last, serve, 
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enough (ཁྱབ་པ།) 2  attain, turn 
(ལོན་པ།) 3  explode (ཞེ་སང་འབར་
བ།) 
ལང་མི་ལང༌། noun sufficiency 
ལང་ཙམ། adj. bare 
ལང་ཚད། noun sufficiency 
ལང་ཚུགས་པ། adj. liveable  
ལང་ཚོ། noun age  
ལང་ཚོ་དར་བ། adj. youthful, 
prime of life, prime, puberty, 
juvenile 
ལང་ཚོ་དར་བབ། noun youthful, 
prime of life, prime, puberty, 
juvenile 
ལང་ཚོ་དར་བབ་གནས་སྐབས། noun 

prime 
ལང་ཚོ་དར་མ། noun youthful, 
prime of life, prime, puberty, 
juvenile 
ལང་ཚོ་གསར་པ་་དུས། noun 

maidenhead, teenage 
ལང་ཤོར། noun addict, 
dependence, habit, hooked, 
indulgence, crutch 
ལང་ཤོར་ངན་པ། noun stigma 
ལང་ཤོར་ངན་པ་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) deprave 
ལང་ཤོར་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། indulge, spoil 

ལང་ཤོར་ཐལ་བ། adj. addict, 
indulge, pamper, spoilt 
ལང་ ཤོར་མ་འགྱོ་བ། adj. 

unaccustomed, unacquainted 
ལང་ཤོར་ཚུད་པ། adj. habituated 
ལང་ཧེང༌། adj. sufficiency 
ལངམ། adj. sufficient, enough, 
adequate 
ལངམ་ཅིག adj. hand-to-mouth 
ལད་ཚུལ། noun act, acting 
ལད་སྲོལ། noun impression, 
imitation, emulation, mimicry, 
parody 
ལད་སྲོལ་རྐྱབ་རྐྱབཔ། adj. mock 
ལད་སྲོལ་རྐྱབ་བཏུབ་པ། adj. 

imitable 
ལད་སྲོལ་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) emulate, imitate, 
mime, mimic, parody, parole, 
ape, copy, do 
ལད་སྲོལ་རྐྱབ་མ་ཚུགསཔ། adj. 

inimitable 
ལད་སྲོལ་རྐྱབ་མི། noun imitator, 
impersonator, impressionist 
ལད་སྲོལ་རྐྱབ་ཤེས་མི། noun mimic 
ལད་སྲོལ་འཁྲབ་སོྟན། noun skit 
ལད་སྲོལ་རིག་་ལ། noun mimicry 
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ལན། noun 1 response, reply, 
solution, answer (ལན་གསལ།) 
 བཀའ་ལན། 2  times (ཐེངས།) 
ལན་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) reply, answer, respond 
ལན་རྐྱབ་མ་ཚུགས་པ། adj. 

irrefutable, unanswerable 
ལན་རྐྱབ་མི། noun respondent 
ལན་གྲངས། noun times 
ལན་ཆགས། noun karmic debt, 
inherited debt 
ལན་འཇལ། noun 1 answer, reply, 
respond (ལན་རྐྱབ་པ།) 2  avenge 
(དགྲ་ལན།) 
ལན་ཐེངས། noun  སྐོར་ཐེངས། 
times, go 
ལན་འཐོབ་པ། verb (fut., prs.) pst. 

ཐོབ། elicit 
ལན་འདེབས། noun responsive 
ལན་འདེབས་འབད་དགོཔ། adj. 

answerable 
ལན་སྤོག་ནི་་དྲི་བ། noun leading 
question  
ལན་བྲི་བ། verb (fut.) prs. འབྲི།  

pst. བྲིས། imp. བྲིས། answer 
ལན་མ་རྐྱབ་པ། adj. unanswered 
ལན་མེད་པ། adj. unanswered 
ལན ་མང་། adj. repeated 

ལན་མང་བརྗོད་པ། verb (fut., pst.) 

prs. རྗོད། 
imp. རྗོད། repetitive 
ལན་འཚོལ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) solve 
ལན་ཡིག noun script 
ལན་ལོག noun  ལན་གསལ། 
reply, respond, reaction 
ལན་ལོག་དྲག་པོ། noun backlash 
ལན་ཤུགས་དྲགས་པ། adj. 

overreaction 
ལན་ཤོག noun script, answer 
paper 
ལན་ཤོག་ཞིབ་དཔྱད། noun marking 
ལན་སོག noun counter-attack, 
retort, retaliate, avenge, 
counter 
ལན་གསལ། noun  ལན་ལོག 
response, reply, answer 
ལཱཔ། noun workman, coolie 
ལཱཔ་བཀག་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) picket 
ལཱཔ་ཉུང་བ། adj. short-handed 
ལཱཔ་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། man 
ལབ་་། noun cairn 
ལམ། noun  ཕེབས་ལམ། འབོན་
ལམ། way, avenue, street, path, 
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pathway, road, route, track, 
trail, footpath 
ལམ་ཀ་ཀྲ་ཀོ་ཀྲ། adj. devious 
ལམ་བཀག noun blockade, 
roadblock 
ལམ་སྐྱོར། noun embankment 
ལམ་ཁ་སྒྱུར་མི། noun shunter 
ལམ་ཁ་བསྒྱུར་བ། verb (fut., pst.) 

prs. སྒྱུར། imp. སྒྱུར། shunt 
ལམ་ཁ་བལ། noun turning, fork, 
road junction, cross-roads 
ལམ་ཁ་་ཟ་ཁང༌། noun roadhouse 
ལམ་ཁར། adv. enroute 
ལམ་ཁར་གཏང་བཏུབཔ། adj. 

roadworthy 
ལམ་ཁར་མེན་པ། adj. off-road  
ལམ་ཁྲལ། noun road tax, toll 
ལམ་འཁྱིད་པ། verb (fut., prs.) pst. 

ཁྱིད། imp. ཁྱིད། pilot 
ལམ་གྱི་བདེན་པ། noun truth of the 
path leading to the cessation of 
suffering  
ལམ་གྱི་དབང་ཚད། noun right of 
way 
ལམ་གྱི་གཡས་གཡོན། noun 

wayside 
ལམ་གྱི་སབ་ཁྲ། noun road map 
ལམ་གྱི་སོ་ཁ། noun wayside 

ལམ་འགྱོ་ཐངས། noun gait, tread 
ལམ་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) walk, tread, trot 
ལམ་འགྲམ། noun roadside 
ལམ་འགྲུལ། noun travel, journey, 
hike, walk 
ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་། noun road 
safety, road security 
ལམ་འགྲུལ་པ། noun hiker, 
traveller, passenger, wayfarer 
ལམ་འགྲུལ་ཡིག་ཆ། noun travel 
documents 
ལམ་འགྲོ། noun  ཀླུང་རྟ། ལམ་
འགྲོ། good-fortune, outlook, 
fortune, luck 
ལམ་འགྲོ་མ་འགྱོ་བ། adj. 

unfortunate 
ལམ་འགྲོ་མ་བྱུང་བར། adv. 

unluckily 
ལམ་འགྲོ་ཡོད་པ། adj. well run 
ལམ་རྒྱ་གྲམ། noun merry-go-
round, crossroads, crossing 
ལམ་རྒྱ་གྲམ་སྦུག noun junction  
ལམ་རྒྱགས། noun provisions for 
travelling  
ལམ་སྒོ་གཅིགམ། noun cul-de-sac 
ལམ་སྒོར་་བ། noun turning 
ལམ་བསྒྲིགས་རོྡ། noun paving 
stone 
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ལམ་ཆད། noun road block 
ལམ་ཆུང༌། noun lane, byroad, 
passage, track  
ལམ་ཆུང་མང་ཁྲོམ། noun rabbit 
warren 
ལམ་ཇག noun highwayman  
ལམ་མཇུག noun terminus, dead 
end 
ལམ་འཇུག noun farewell gift  
ལམ་འཇུག་གསོལ་སྟོན། noun 

farewell party 
ལམ་གཉིས་འབྱེལམ། noun dual 
carriageway 
ལམ་རྟགས། noun road sign, 
signal 
ལམ་སྟོན། noun direction, 
guidance, guide, guideline, 
direct, steer 
ལམ་སྟོན་དེབ། noun handbook 
ལམ་སྟོན་རོྡ་རྟགས། noun signpost 
ལམ་སྟོན་པ། noun conduct, 
direct, guide, shape, shepherd, 
show, pilot 
ལམ་སྟོན་དཔེ་དེབ། noun guide 
ལམ་སྟོན་གཞི་་། noun lodestar  
ལམ་སྟོན་རོ་ཁྱི། noun guide dog 
ལམ་སྟོན་ལག་དེབ། noun guide 
ལམ་སྟོན་སབ་ཁྲ། noun road map 

ལམ་སྟོནཔ། noun pilot 
ལམ་ཐག་སོྟན་ཚད། noun odometer  
ལམ་ཐལ་བ། verb (fut., prs., pst.) 

clear 
ལམ་ཐོགས་པ། verb (fut., prs., 

pst.) snarl 
ལམ་མཐའ། noun roadside, 
outside  
ལམ་མཐ་་རྩྭ། noun verge 
ལམ་མཐངོ་ཐབས་ཤེས། noun 

guideline 
ལམ་དེབ། noun guide book 
ལམ་དོག་དྲགས། noun bottleneck, 
defile 
ལམ་དོང༌། noun pothole 
ལམ་གདན། noun road carpet 
ལམ་གདན་དམརཔ།ོ noun red 
carpet  
ལམ་མད།ོ noun crossing, 
crossroads, fork, interchange, 
intersection, junction, level 
crossing 
ལམ་མདོའི་སྐོར་ལམ། noun 

roundabout 
ལམ་རོྡ་གཞིབ་པ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. གཞིབས། pave 
ལམ་བརྡ། noun road sign, 
signpost, traffic indicator 
ལམ་སྣ་འཛོམས། noun maze 
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ལམ་ཕྱི་འགྱུར་སྟནོ་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) misdirect 
ལམ་ཕྱེད། noun halfway, midway 
ལམ་ཕྱོགས། noun course, 
direction 
ལམ་ཕྱོགས་གཅིག་མ། noun single, 
one-way 
ལམ་ཕྱོགས་གཉིས་མ། noun two-
way 
ལམ་ཕྱོགས་འཚོལ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) navigate  
ལམ་འཕྱོག་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) barge 
ལམ་འཕྲང༌། noun bottleneck, 
defile 
ལམ་བར། noun midway, 
halfway, enroute 
ལམ་བར་བཀག་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) waylay 
ལམ་བར་བསྒོར་བ། verb (fut., pst.) 

prs. སྒོར། imp. སྒོར། waylay 
ལམ་འབར་འབུར། noun bump 
ལམ་འབུར། noun sleeping 
policeman 
ལམ་ཚད་རྡོ་རྟགས། noun 

milestone, milepost 
ལམ་ཚད་བརྡ་བང༌། noun milepost 
ལམ་ཚད་མི་ཊར། noun milometer 
ལམ་ཚད་ཙོག་ཕུར། noun milepost 

ལམ་ཚིགས་བརྡ་བང༌། noun 

signpost 
ལམ་ཚོར། noun road sense 
ལམ་འཛོལ་བ། verb (fut., prs., 

pst.) astray, misguided 
ལམ་ཟུར། noun roadside 
ལམ་ཟུར་ཟ་ཁང༌། noun roadhouse 
ལམ་བཟང་། noun excellent path 
ལམ་བཟོ་མི། noun navvy  
ལམ་བཟོ་དམག་མི། noun sapper 
ལམ་ཡིག noun passport, road 
permit, travel document 
ལམ་ཡིག་འཆང་མི། noun passport-
bearer, document-holder 
ལམ་ཡིག་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ས། noun 

passport control 
ལམ་ར། noun crash barrier 
ལམ་ལུགས། noun manner, mode, 
norm, order, science, system, 
tendency, linearity 
ལམ་ལུགས་བཙུགས་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) institutionalize 
ལམ་ལུགས་ཡར་ཐོན་གནས་སྟངས། 
noun civilization 
ལམ་ལོག་འཁྱིད་མི། noun seducer 
ལམ་ལོག་སོྟན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) pervert 
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ལམ་ལོག་པ་ལུ་འཁྱིད་པ། verb (fut., 

prs.) pst. ཁྱིད། imp. ཁྱིད། 
seduce, pervert 
ལམ་སོ། noun outside, road 
edge, road-side 
ལམ་སོར། noun shunt 
ལམ་སྲོལ། noun culture 
ལམ་སྲོལ་རྣམ་རྟོག noun culture 
shock 
ལམ་སྲོལ་བཙུགས་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) institutionalize 
ལ་་སྒ་ཉེག noun shoulder 
ལ་་སྤྱི་ཏོག noun peak 
ལས། noun 1 karma, destiny 
(རྣམ་སྨིན།) 2  work, deed, action 
(ལཱ།) conj. from, than, by, 
since (འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ཕྲད།)  
ལས་ཀྱིས་བསྐོས་བསྐོསཔ། adj. 

destined, ordain, preordained 
ལས་ཀྱིས་བསྐོས་པ། verb (fut., prs., 

pst.) ordain, preordain, 
destined, predestined 
ལས་ཀྱིས་ཤི་བ། noun natural 
death  
ལས་བཀག་ངོ་རྒོལ། noun picket 
ལས་སྐལ། noun destiny, fate, lot 
ལས་སྐུལ། noun invocation, 
invoke 

ལས་བསྐོས། noun Murphy’s 
Law, vocation, predestination 
ལས་ཁང༌། noun bureau, office 
ལས་ཁུངས། noun organisation, 
office, department, school 
ལས་ཁུངས་ལྟེ་བ། noun 

headquarters 
ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བ། adj. 

departmental 
ལས་གོས་ཡུག་གཅིགམ། noun 

dungarees, overalls 
ལས་མགྲོན། noun  ཚོང་མགྲོན། 
client 
ལས་འགན། noun  ཐུགས་འགན། 
responsibility, duty, task, 
function  
ལས་འགུལ། noun project 
ལས་འགུལ་ཆེ་བ། noun 

megaproject 
ལས་རྒྱུ་འབྲས། noun  ལས་
འབྲས། cause and effect, karma 
ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཡོད་པ། adj. 

existentialism 
ལས་སྒོ། noun 1 business (ལཱ་
གཡོག) 2  place from where 
articles of trade are brought 
(ཚོང་སྒྱུར་ས་གནས།)  
ལས་སྒོའི་ཀུན་སོད། noun conduct 
of business  
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ལས་ངན། noun misery, bad 
actions, negative action  
ལས་ངན་ཅན། adj. sinner 
ལས་འཆར། noun project, 
schedule, scheme 
ལས་འཆར་བ་མ་པ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. བ་མས། chart 
ལས་འཆར་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) schedule 
ལས་རྟ། noun control 
ལས་རྟགས། noun monogram, 
logo, emblem, crest 
ལས་རྟགས་ཅན། adj. 

monogrammed 
ལས་ཐམ། noun crest, seal 
ལས་དོན། noun 1 purpose, 
objective (དགོས་དོན།) 
2  activity, affair, business, 
scene, performance, 
undertaking (བ་ལས།) 
ལས་དྲུང༌། noun clerk 
ལས་དང་པོ་པ། noun entrant, 
debut 
ལས་དང་བ་བ། noun deed, action 
ལས་སྡེ། noun agency, 
establishment, operation, 
organ, publication, sector, 
entity 

ལས་སྡེ་བསྐྱར་བཟོ། noun 

reorganization 
ལས་སྡེ་་གསར་ཤོག noun 

newsletter  
ལས་སྣ། noun proceedings, 
activity 
ལས་སོད། noun operation 
ལས་སོད་པ། noun operator 
ལས་ཕྲན། noun sub-sector 
ལས་འཕྲོ། noun karmic 
connection 
ལས་བྱེད། noun attaché, worker, 
employee 
ལས་བྱེད་ཁག་ཚན། noun outfit 
ལས་བྱེད་སྡེ་ཚན། noun outfit 
ལས་བྱེད་པ། noun  ལས་བྱེདཔ། 
worker, personnel, staff 
ལས་བྱེད་གཙོ་ཚོགས། noun core 
ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང༌། noun task 
force 
ལས་བྱེད་གཞི་བཀོད། noun staffing 
ལས་དབང༌། noun providence, 
fate, destiny, karmic force 
ལས་དབང་གིས་བསྐོས་པ། adj. 

ordain 
ལས་འབྲས། noun  ལས་རྒྱུ་
འབྲས། result, karma, cause and 
effect, consequence, 
retribution 
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ལས་འབྲས་དང་འབྲེལ་བ། adj. 

existential 
ལས་འབྲས་གནས་ལུགས་་་བ། noun 

existentialism 
ལས་འབྲས་གནས་ལུགས་ཡིད་ཆེས་མི། 
noun existentialist 
ལས་འབྲེལ། noun affair 
ལས་འབྲེལ་དྲུང་ཆེན། noun 

undersecretary 
ལས་སྦྱོར། noun attempt, 
operation 
ལས་སྦྱོར་ཚིག་རྣམ། noun valency 
ལས་མི། noun worker, 
workforce, workman, labour, 
labourer, personnel 
ལས་མི་ཉུང་སུ་དགོ་པ། adj. labour-
saving  
ལས་མི་སྡེ་ཚན། noun personnel 
ལས་མི་མ་ལངསམ། adj. short-
handed 
ལས་མི་ཚད་བརྒལ། noun 

overmanned 
ལས་མི་ལངམ་མེད་པ། adj. 

undermanned, understaffed, 
short-staffed 
ལས་མི་ལེ་ཤ་དགོཔ། adj. labour-
intensive  
ལས་མི་ལྷག་ལྷགཔ། adj. 

overmanned, overstaffed 

ལས་མིང༌། noun gerund 
ལས་མི་་ངོ་རྒོལ། noun industrial 
action 
ལས་མི་་ཉིནམ། noun Labour Day 
ལས་མི་་མི་སོྟབས། noun labour 
force  
ལས་མི་་ཚོགས་པ། noun trade 
union 
ལས་མི་་སོར་ཚད། noun turnover 
ལས་ཚན། noun desk, unit, cell, 
section 
ལས་ཚབ། noun relief, proxy, 
stand-in, agency, officiating 
ལས་ཚབ་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། depute 
ལས་ཚབ་སྡེ་ཚན། noun deputation 
ལས་ཚིག noun verb 
ལས་ཚིག་གྲོགས་འགྱུར་ཅན། adj. 

conjugational 
ལས་ཚིག་ཉམས་འགྱུར། noun voice 
ལས་ཚིག་དང་འབྲེལ་བ། adj. verbal 
ལས་ཚིག་ཚིག་གྲོགས། noun modal, 
auxiliary verb, auxiliary 
ལས་ཚུལ། noun mime, 
pantomime, act 
ལས་ཚོགས། noun movement, 
commission, organization 
ལས་ཚོགས་ལྷན་འཛིན། noun 

commissioner 
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ལས་ཚོན། noun livery  
ལས་མཚམས་ངལ་གསོ། noun 

sabbatical 
ལས་འཛིན། noun corporation 
ལས་འཛིན་དང་འབྲེལ་བ། adj. 

corporate 
ལས་འཛིན་བཟོ་བཟོཝ། adj. 

incorporated 
ལས་འཛིན་ལུ་བསྒྱུར་བ། adj. 

incorporated 
ལས་ཡུན། noun tenure 
ལས་གཡོག noun business, 
service 
ལས་གཡོག་ལྟེ་བ། noun station 
ལས་གཡོགཔ། noun personnel, 
staff, servant, commissary, 
workforce, worker, 
serviceman, employee, official 
ལས་གཡོགཔ་བསྐོ་བཞག noun staff 
ལས་གཡོགཔ་ཉུང་བ། adj. 

undermanned 
ལས་གཡོགཔ་མ་ལངསམ། adj. 

understaffed, short-staffed 
ལས་གཡགོཔ་མང་དྲགས་པ། adj. 

overstaffed, overmanned 
ལས་གཡོགཔ་བཙུགས་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) staff, recruit 
ལས་རིགས། noun occupation, 
profession 

ལས་རིམ། noun programme, 
timetable, series, schedule, 
function, event 
ལས་རིམ་ངོ་སོད་པ། noun linkman, 
master of ceremonies 
ལས་རིམ་དེབ་ཆུང༌། noun 

programme 
ལས་རིམ་སྣ་མང་ཅན། adj. eventful 
ལས་རིམ་པ། noun programmer 
ལས་རིམ་ཧེང་སྐལ། noun encore 
ལས་རོགས། noun  ཕྱག་རོགས། 
assistant, accompanist, helper, 
attendant 
ལས་རོགསཔ། noun attendant, 
helper 
ལས་ཤོག noun letterhead, 
worksheet  
ལས་བཤོལ་ངོ་རྒོལ། noun strike 
ལས་བཤོལ་དུས་ཡུན། noun strike 
ལས་སུ་བ་བ། noun accusative 
case  
ལས་བསག་པ། verb (fut., imp.) 

prs. གསག pst. བསགས། sin 
ལི། noun bronze 
ལི་བསྐལ། noun Bronze Age 
ལི་ཁྲི། adj.  ལི་ཝང་། scarlet, 
bronze, orange, saffron 
ལི་ཅི། noun lychee  
ལི་ཆས། noun bronze 
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ལི་ཊར། noun litre  
ལི་མདོག noun bronze 
ལི་མདོག་ཅན། adj. bronze 
ལི་ནགསི། noun Linux operating 
system 
ལི་ཝང༌། adj.  ལི་ཁྲི། saffron, 
orange, flaming, flame 
ལི་ཝང་ཚོས་གཞི། noun tangerine, 
orange 
ལི་ཤི། noun clove 
ལིང་དཔོན། noun Major  
ལི་་བསྐལ་པ། noun Bronze Age 
ལི་་དངོས་པོ། noun bronze 
ལི་་རྟགས་མ། noun bronze 
ལི་་དུས་སྐབས། noun Bronze 
Age 
ལིའུ། noun step  
ལུ། prep. at, by, in, to 
ལུག noun lamb, sheep, ram 
ལུག་སྐད། noun bleat, baa 
ལུག་སྐྱོར། noun fold 
ལུག་ཁྱི། noun sheepdog 
ལུག་གི་ཀླད་ནད། noun scrapie 
ལུག་གི་ཕྱུ་གུ། noun lamb 
ལུག་ལྤགས། noun sheepskin 
ལུག་ཕ། noun ram 
ལུག་ཕྲུག noun lamb 
ལུག་བལ། noun merino 

ལུག་མོ། noun ewe 
ལུག་འཚོ་མི། noun sheepherder, 
shepherd 
ལུག་འཚོ་མི་་རོ་ཁྱི། noun 

sheepdog 
ལུག་རྫི། noun sheepherder 
ལུག་རྫིཔ། noun shepherd 
ལུག་རྫིམོ། noun shepherdess 
ལུག་ར། noun fold 
ལུག་ཤ། noun mutton, lamb 
ལུགས། noun 1 system (སྲོལ།) 
2  moulding (བླུག་བཟོ།) 
ལུགས་ཀོང༌། noun mould, matrix 
ལུགས་ཁྲམ། noun die 
ལུགས་འགལ། noun foul 
ལུགས་སྒྱུར། noun mould 
ལུགས་གཉིས། noun the dual 
system, the spiritual and the 
temporal  
ལུགས་རྙིང༌། noun old-style  
ལུགས་རྙིང་དང་ཞེན་ཅན། adj. old-
fashioned  
ལུགས་རྙིང་འཛིན་མི། noun diehard 
ལུགས་་ར་མིན་པ། adj. 

irregularity 
ལུགས་མཐུན། noun legitimacy, 
formal, systematic 
ལུགས་མཐུན་མིན་པ། adj. irregular 
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ལུགས་མཐུན་ཤེས་ཡོན། noun 

formal education 
ལུགས་མཐུན་སོབ་སྦྱོང་མ་འབད་བ། 
adj. untutored 
ལུགས་འདས། adj. non-formal  
ལུགས་འདས་ཤེས་ཡོན། noun non-
formal education  
ལུགས་ལྡན། adj. systematic 
ལུགས་ལྡན་མིན་པ། adj. summary 
ལུགས་ལོྡག noun inversion 
ལུགས་ལོྡག་གྱངས་ཁ། noun 

countdown 
ལུགས་པ། noun sculptor 
ལུགས་པར། noun cast, matrix 
ལུགས་བླུག་པ། verb (fut., prs.) 

pst. བླུགས། imp. བླུགས། mould, 
sculpt 
ལུགས་བླུག་མི་མོ། noun sculptress 
ལུགས་མིན། adj. unorthodox 
ལུགས་མེད། adj. heathen  
ལུགས་བཟོ། noun sculpture, 
casting art 
ལུགས་བཟོ་ཁང༌། noun foundry 
ལུགས་ཡངས། adj. informal 
ལུགས་ཡངས་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) deregulate 
ལུགས་རིམ། noun formality 

ལུགས་ལུ་མ་གནསཔ། noun non-
observance  
ལུགས་སོྲལ། noun  ཕྱག་སྲོལ། 
custom, ethos, fashion, 
institution, style, practice, 
tradition 
ལུགས་སོྲལ་ཕྱི་འགྱུར། noun 

counterculture 
ལུགས་གསར་བ་མ་མི། noun 

neologist  
ལུང༌། noun 1 scriptural 
authorization, reading 
transmission (ཀློག་རྒྱུན།)  
ལྗགས་ལུང་། 2  order (བཀའ།) 
3  quotation, citation, reference 
(ཁུངས་རྟེན།) 4  eye, loop (དོང་།) 
5  handle (ལག་གཟུང་།) 
ལུང་བགྲོད། noun orienteering 
ལུང་རྒྱུན། noun line of oral 
transmission 
ལུང་ཆུ། noun  རོང་ཆུ། creek, 
beck, stream 
ལུང་རྟགས། noun inverted 
commas, quotation marks 
ལུང་སྟོང༌། noun desolation 
ལུང་སྟོན་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) foretell, predict, oracular 
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ལུང་སྟོན་མི། noun predictor, 
foreteller, prophet, fortune 
teller 
ལུང་བསྟན། noun prediction, 
prognostication, prophecy, 
predestination 
ལུང་བསྟན་གནང་མི། noun prophet 
ལུང་བསྟན་གནང་མི་མོ། noun 

prophetess 
ལུང་བསྟན་ཞུ་ས། noun oracle 
ལུང་བསྟན་བཤད་མི། noun 

foreteller 
ལུང་ཐག noun sling 
ལུང་དྲང་བ། verb (fut., prs., imp.) 

pst. དྲངས།  ལུང་འདྲེན། cite, 
invoke, quote 
ལུང་འདྲེན། noun  ལུང་དྲང་། 
citation, excerpt, extract, 
quotation, reference 
ལུང་འདྲེན་ནོར་བ། noun 

misquotation 
ལུང་འདྲེན་ཚིག་ཐུང༌། noun tag 
ལུང་འདྲེན་འཛོལ་བ། noun 

misquote 
ལུང་པ། noun country, valley 
ལུང་པ་་ཁྲིམས། noun common 
law 
ལུང་པ་་ཐང་གཞི། noun market 
price 

ལུང་ཕྱོགས། noun region, area 
ལུང་མིག noun eyelet 
ལུང་མེད་ཤེལ་ཕོར། noun tumbler 
ལུང་དམར། adj. reddish-orange 
ལུང་ཚལ། noun dell 
ལུང་འཛིན། noun dogma 
ལུང་ཤུར། noun glen 
ལུང་གཤོང༌། noun valley, vale, 
ravine, basin 
ལུང་གཤོང་མཐོང༌རྒྱ། noun 

panorama 
ལུང་གཤོང་དོག་དྲགས། noun glen 
ལུང་སེརམ། noun a kind of hand-
woven cloth 
ལུངམ། noun canyon, valley, 
vale 
ལུངམ་རངོ་དོང་། noun canyon 
ལུད། noun fertilizer, manure, 
compost, muck (ས་བཅུད།) verb 

(fut., prs., pst.) well, escape, 
exude, inundate, overflow, 
spill, run over (ཞལ་བ།) 
ལུད་དོང༌། noun compost pit 
ལུད་ཕུང༌། noun dunghill, 
compost heap, manure heap 
ལུད་སྦྱོར། noun fertilization  
ལུད་བཟོ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) compost 
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ལུདཔ། noun big cylindrical 
grain container made of 
bamboo 
ལུམྦི་ནི། noun Lumbini, the birth-
place of Buddha Shakyamuni  
ལུས། noun 1 body (གཟུགས།) 
hon. སྐུ་ལུས།  གཟུགས། 
2  fail, lag, leave, tarry (ཤུལ་མར་
བཞག་པ།) 
ལུས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར། noun attitude 
ལུས་དཀྲོག་འབད་མི། noun 

molester  
ལུས་ཁམས། noun  གཟུགས་
ཁམས། health, physical 
condition 
ལུས་ཁམས་རིག་པ། noun 

physiology 
ལུས་སྒུར། noun stoop, bow 
ལུས་མཉེན་སོྲག་ཆགས། noun 

mollusc 
ལུས་རྟེན། noun body, form 
ལུས་སྟོབས། noun  གཟུགས་
སྟོབས། physical strength 
ལུས་སྟོབས་བསྐྱར་གསོ། noun 

recharge 
ལུས་སྟོབས་ཅན། adj. red-blooded, 
lusty 
ལུས་སྟོབས་ཉམས་པ། adj. run 
down 

ལུས་ཐོག་ཉེས་ཁྲིམས། noun 

corporal punishment 
ལུས་འབྲེལ། noun  འདོད་སོད། 
cohabitation, coition, coitus, 
copulation, fuck, lovemaking, 
seduction, sex, sexual 
intercourse 
ལུས་འབྲེལ་ནད་གཞི། noun 

venereal disease, sexually 
transmitted disease, syphilis 
ལུས་འབྲེལ་མེད་པ། adj. platonic 
ལུས་སྦྱོང༌། noun exercise, yoga, 
drill, physical training (PT) 
ལུས་སྦྱོང་རྐང་འཁོར། noun exercise 
bike 
ལུས་སྦྱངོ་སན་བཅོས། noun physical 
therapy, physiotherapy 
ལུས་སྦྱོང་སན་བཅོས་མཁས་མཆོག 
noun physical therapist, 
physiotherapist 
ལུས་སྦྱོང་ཤེས་ཡོན། noun physical 
education (PE) 
ལུས་མེད། adj.  གཟུགས་མེད། 
formless 
ལུས་་ལ། noun  ་ལ་ལག 
gym, exercise, acrobatics, 
gymnastics 
ལུས་་ལ་ཁང༌། noun gymnasium, 
gym 
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ལུས་་ལ་འགྲན་བསྡུར་པ། noun 

gymnast 
ལུས་་ལ་ཅན། adj. acrobat, 
athletic 
ལུས་་ལ་པ། noun athlete 
ལུས་་ལ་རིག་པ། noun 

gymnastics 
ལུས་་ལཔ། noun gymnast, 
acrobat 
ལུས་རྩེད། noun athletics 
ལུས་རྩེད་མཁས་པ། noun athlete 
ལུས་འཚོང་མ། noun prostitute 
ལུས་ཤོར། noun wet dream 
ལུས་སེམས། noun body and mind 
ལུས་སེམས་སྡུག་པ། adj. taxing  
ལུས་སྲུང༌། noun continence 
ལེ་ཀོ། noun kalij pheasant  
ལེ་ཊིན། noun Latin  
ལེ་ལོ། noun  བ་ོན་འགྲུས། 
sloth, laziness, indolence 
ལེ་ལོ་ཅན། adj. idle, indolent, 
laggard, lazy, slothful, wastrel, 
drone 
ལེ་ཤ། adj. considerable, large, 
large-scale, full, pack, 
umpteen, uncountable, 
abundant, ample, big, bunch, 
catholic, copious, deal, flood, 
good, heap, heavy, imaginable, 

lavish, legion, load, lot, 
luxuriance, manifold, many, 
mass, mess, more, mound, 
mountain, much, 
multitudinous, myriad, 
numerous, scads, score, 
several, slew, spate, stack, 
stream, terrific, ton, profuse, 
profusion, plenty, plural, pot, 
rash, handsome, sea, size, 
barrage 
ལེ་ཤ་ཅིག adj. fair 
ལེ་ཤ་འཐུང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. འཐུངས། swill 
ལེ་ཤ་འཐོན་པ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. ཐོན། flood 
ལེ་ཤ་སྤུང་བ། verb (fut., prs.) pst. 

སྤུངས། imp. སྤུངས། inundate 
ལེ་ཤ་སྤུང་ས། noun menagerie  
ལེ་ཤ་སྤུངས་སྤུངསམ། adj. 

overcrowded 
ལེ་ཤ་བྱིན་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) lavish, shower  
ལེ་ཤ་འབབ་པ། noun inflow, 
influx, flood 
ལེ་ཤ་འབྱུང་བ། verb (fut., prs.) pst. 

བྱུང་། abound, swamp 
ལེ་ཤ་འཛོམ་པ། verb (fut., prs.) 

pst. འཛོམས། imp. འཛོམས། well 
attended 
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ལེ་ཤ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) mass-produce 
ལེ་ཤ་ཡོད་པ། adj. awash, 
mountainous, multiple 
ལེགས། noun  བཟང༌། good, 
well, fine 
ལེགས་དན་འཐུས། noun incentive 
ལེགས་སྐྱེས། noun testimonial, 
reward 
ལེགས་སྐྱེས་བྱིན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) reward 
ལེགས་སྐྱོང། noun well run, 
nurture 
ལེགས་གྲུབ། noun 

accomplishment 
ལེགས་འགྱུར། noun betterment, 
upswing, upturn, mature 
ལེགས་འགྱུར་དུས་ཚོད། noun 

turning point 
ལེགས་འགྱུར་མེད་པ། adj. arid 
ལེགས་སྒྱུར། noun reform, 
transfiguration, shake-up, 
transformation, rationalize, 
reform, remould, transfigure 
ལེགས་སྒྱུར་ཅན། adj. promising 
ལེགས་སྒྲིག noun arrangement, 
fine-tune 
ལེགས་བཅོས། noun amendment, 
enrichment, facelift, 

improvement, rectification, 
refinement, reformation, 
renewal, revamp, revival 
ལེགས་བཅོས་འབད་བཏུབ་པ། adj. 

corrigible 
ལེགས་བཅོས་འབད་ཐབས་མེདཔ། 
adj. irreparable, obstinate 
ལེགས་བཅོས་འབད་མ་ཚུགས་པ། adj. 

unbeatable 
ལེགས་བཅོས་འབད་མི། noun 

reformer 
ལེགས་བཅོས་མ་འབད་བ། adj. 

untreated 
ལེགས་བཅོས་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) chasten 
ལེགས་ལྕོགས། noun scorcher 
ལེགས་ཆ། noun beauty, finish 
ལེགས་ཉེས། noun good and bad, 
pros and cons 
ལེགས་ཉེས་ཚད་རྟགས། noun rating 
ལེགས་ཐོན། noun record, merit 
ལེགས་ཐོན་ཅན། adj. phenomenal, 
record holder 
ལེགས་མཐོང༌། noun 

discrimination, flatter 
ལེགས་འདྲོང། noun scorcher 
ལེགས་ལྡན། noun good, healthy 
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ལེགས་པ། adj. better, favourable, 
smashing, superior, good, well, 
fine 
ལེགས་པ་་རྩེ་བརྒལ། noun record-
breaker 
ལེགས་པ་་རྩེར་སོན། noun record 
ལེགས་སོད། noun virtue 
ལེགས་སོས་ཅན། adj. 

sophisticated 
ལེགས་བས། noun virtue 
ལེགས་འབུལ། noun offering, 
compliment, gift  
ལེགས་འབྱུང་གི་གཞི། noun 

stepping stone 
ལེགས་འབོར། noun healthy 
ལེགས་སྦྱར། noun 1 discourse, 
lecture, oration, speech (གསལ་
བཤད།)  གསུང་བཤད།  
ལེགས་བཤད། 2  Sanskrit (ལྷ་་
སྐད།) 
ལེགས་སྦྱར་གཏང་མི། noun orator 
ལེགས་སྦྱར་བ། noun lecturer  
ལེགས་སོན། noun felicitation, 
goodwill, greeting, salutation, 
regards, blessing, prayer 
ལེགས་སོན་གནང་མི། noun well-
wisher 
ལེགས་སོན་འབྲི་ཤོག noun notelet  
ལེགས་སོན་ཚིག noun cheers 

ལེགས་སོན་ཞུ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) bid, felicitate 
ལེགས་སོན་ཤོག་བང༌། noun 

greeting card 
ལེགས་རྩེར་སོན་པ། noun hit  
ལེགས་ཞན་དབྱེ་བ། noun 

discrimination 
ལེགས་ཡོད་མ་ཤེསཔ། adj. 

underrate 
ལེགས་ཤོམ། adj.  ཟོགཔ། 
useful, beautiful, bright, cool, 
fine, first class, generous, 
glittering, good, grand, great, 
healthy, high-grade, ideal, 
lovely, mellow, merit, nice, 
solid, sound, strong, plum, 
reasonable, respectable, rich, 
well, neat, pukka 
ལེགས་ཤོམ་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) develop, shine, 
sweeten 
ལེགས་ཤོམ་བ་་བ། verb (fut., pst., 

imp.) prs. ་། peer 
ལེགས་ཤོམ་སོད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) maximize  
ལེགས་ཤོམ་སོད་མ་བཏུབ་པ། adj. 

useless 
ལེགས་ཤོམ་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) excel, well 
done 
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ལེགས་ཤོམ་མ་བཙོ་བ། adj. 

underdone 
ལེགས་ཤོམ་མ་ཚོ་བ། adj. 

underdone 
ལེགས་ཤོམ་མ་བཟོ་བ། adj. unmade 
ལེགས་ཤོམ་མི་འབད་བ། adj. ill-
treat, mistreat, misuse 
ལེགས་ ཤོམ་མེད་པ། adj. 

unattractive, unwholesome, 
yucky, tacky, unpalatable, 
flimsy 
ལེགས་ཤོམ་འཚམས་ཅིག adj. 

decent 
ལེགས་ཤོམ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) develop, edify 
ལེགས་ཤོམ་ཤེས་པ། verb (fut., prs., 

pst.) master 
ལེགས་ཤོམ་ཧ་མ་གོ་བ། adj. unclear 
ལེགས་ཤོས། adj. ultimate, best, 
choice, optimal, optimum, 
seed, state of the art, superior, 
excellent, acme 
ལེགས་བཤད། noun  ལེགས་
སྦྱར། maxim 
ལེགས་བཤད་པ། noun lecture  
ལེགས་སེལ། noun felicity 
ལེགས་སོ། noun ovation, 
felicitation, congratulation 

ལེགས་སོ་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) commend 
ལེགས་སོ་མ་ཐོབ་པ། adj. 

unrecognized, unrewarded 
ལེགས་སོ་ཞུ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) congratulate, 
felicitate 
ལེགས་སོའི་ཅབ་ཅབ། noun 

backslapping 
ལེགས་སོའི་འུར་སྒྲ་ལྡན་པ། adj. 

tumultuous 
ལེགས་བསུ། noun open house  
ལེགས་ཧེང༌། adj. niceness, 
goodness, quality  
ལེན། verb (fut., prs., pst., imp.) 

1 fetch, get, receive, absorb, 
accept, admit, collect, exact, 
grab, grasp, inherit, nab, 
obtain, seek, take, solicit, trap, 
twitch, pick up (བསྡུ་བ།)  
བཞེས།  སྟེར། སོད། བྱིན། 
2  grip, deduce, extract (རྟོགས་
པ།) 
ལེན་བསམོས། noun intake 
ལེན་ནི་ཡོདཔ། adj. receivable 
ལེན་མ་ཚུགས་པ། adj. 

unobtainable 
ལེན་མི། noun consignee, 
obtainer, receiver, recipient 
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ལེན་ཚད། noun take-up 
ལེན་ཚུགས་པ། adj. obtainable  
ལེབ། noun flat 
ལེབ་གཅིག noun 1 loaf (ཀེབ་ཏ།) 
2  single denomination, one-
currency note (ཏི་རུ།) 
ལེབ་ཏག་ཏ། adj. flat 
ལེབ་ཏག་ཏ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) flatten 
ལེབ་ཏེམ། noun flat 
ལེབ་གཟུགས། noun blade 
ལེབ་ལེབ། adj. flat, slab, slice 
ལེབ་ལེབ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) 1 flatten (སྲབ་ཁེག་ཁེ་
བཟོ་བ།) 2  hammer, thrash (ཕམ་
གཏང་བ།) 
ལེམ་སྦྱར། noun armguard 
ལེའུ། noun chapter, episode 
ལེའུ་བསྒྱུར་བ། verb (fut., pst.) prs. 

སྒྱུར། imp. སྒྱུར། 1 dance (གླུ་གར།) 
2  change (གནས་སྐབས།) 
ལེའུ་ཐེངས། noun number of 
songs and dances 
ལེའུ་ཚན། noun unit, section, 
chapter 
ལོ། noun  དགུང་ལོ། year, age  
ལོ་ཀག noun  ཀག ལོ་སྐག 
 དོག་ཆག  དགུང་སྐག 
matching of one’s birth year 

animal with the animal of the 
twelve year cycle. The year is 
considered to bring misfortune 
for the person 
ལོ་སྐོར་འཆར་དངུལ། noun rolling 
budget 
ལོ་འཁོར། noun annually, yearly 
ལོ་འཁོར་དངུལ་ཕོགས། noun 

annuity 
ལོ་འཁོར་དུས་སོྟན། noun 

anniversary 
ལོ་འཁོར་དུས་དེབ། noun yearbook 
ལོ་འཁོར་དུས་དྲན། noun 

anniversary 
ལོ་གྲངས། noun  དགུང་གྲངས། 
number of years 
ལོ་རྒསཔ། adj. old, aged, old age 
ལོ་རྒྱུས། noun account, buck, 
information, life story, 
memoir, myth, narrative, news, 
saga, snippet, story, talk, tale 
ལོ་རྒྱུས་ཐུང་ཀུ། noun anecdote, 
snippet 
ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། noun sketch 
ལོ་རྒྱུས་ནང་ཡོད་པ། adj. legendary  
ལོ་རྒྱུས་དཔེ་རིས། noun allegory 
ལོ་རྒྱུས་རིག་པ། noun mythology 
ལོ་རྒྱུས་བཤད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) account, narrate 
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ལོ་རྒྱུས་བཤད་མི། noun informant 
ལོ་བརྒྱ་ཐུབ་མི། noun centenarian 
ལོ་བརྒྱ་་དུས་སྟོན། noun centenary 
ལོ་བརྒྱ་་དུས་ཡུན། noun century 
ལོ་ངོ། noun year 
ལོ་ངོ ་བརྒྱ་འཁོར། noun century 
ལོ་ངོ་བཅུ་འཁོར། noun decade 
ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག noun decade 
ལོ་གཅིག noun year 
ལོ་གཅིག་གི་རིང༌། adj. year-round 
ལོ་གཅིག་ར། adj. year-round 
ལོ་གཅིག་ཧྲིལ་བུམ། adj. year-
round 
ལོ་ཆང་། noun wine fermented 
for one year 
ལོ་ཆུང་། noun  སྐུ་ན་ཕྲ་བ། 
young age 
ལོ་རྟགས། noun  དགུང་རྟགས། 
དགུང་སྙིང་། animal sign 
ལོ་་ར། adv. annually, yearly 
ལོ་སྟོང༌། noun millennium 
ལོ་སྟོང་དུས་ཡུན། noun millennium 
ལོ་སྟོང་མང་རབས། adj. aeon 
ལོ་སྟོན། noun anniversary 
ལོ་བསྟར། adv. yearly, annual, 
per annum 
ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ། adv. annually 

ལོ་བསྟར་ཟུང་ཐོན། adj. biannual, 
bi-yearly 
ལོ་ཐོ། noun  ཟླ་ཐོ། calendar 
ལོ་ཐོག noun crop, harvest 
ལོ་ཐོག་བརྔ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) reap 
ལོ་ཐོག་བཏབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) crop, cultivate, 
domesticate 
ལོ་ཐོག་ཐོན་ཤུགས། noun crop 
ལོ་ཐོག་བསྡུ་འཕྲུལ། noun combine 
ལོ་ཐོག་བསྡུ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) harvest, reap  
ལོ་ཐོག་མ་བཏབ་པ། adj. 

uncultivated 
ལོ་དུས། noun annual, yearly 
ལོ་དེབ། noun yearbook 
ལོ་བདག noun animal sign 
ལོ་འདབ། noun leaf, frond 
ལོ་འདབ་ཅན། adj. leafy 
ལོ་འདབ་མེདཔ། adj. leafless  
ལོ་ན། noun  སྐུ་ན། year, age 
ལོ་ན་ཁུག་ཁུགཔ། adj. matured, 
grown-up 
ལོ་ན་རྒས། verb (fut., prs., pst.) 

 སྐུ་ན་བགྲེས། aged, old 
ལོ་ན་ཆུང་ཀུ། adj. youthful 
ལོ་ན་མ་ཁུག་པ། adj. under age 
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ལོ་ན་མ་སྨིན་པ། adj. under age, 
teenager 
ལོ་ན་སྨིན་པ། adj. adult 
ལོ་ན་ཡར་རྒས། noun senescence 
ལོ་ནམ་ཤར། adv. yearly 
ལོ་ཕྱུགས། noun crops and cattle 
ལོ་ཕྱེད། noun mid-year, half 
year, mid-term 
ལོ་ཕྱེད་ངལ་གསོ། noun half-term 
ལོ་བར། noun mid-year 
ལོ་མ། noun 1 dried spinach (ཧོན་
ཚོད་སྐམ།) 2  leaf (འདབ་མ།) 
ལོ་ཙཱ་བ། noun  སྐད་སྒྱུར་པ། 
translator, interpreter 
ལོ་ཚད། noun age 
ལོ་ཚད་ལས་ལྷག་པ། adj. 

precocious 
ལོ་ཚིགས། noun chronology 
ལོ་ཚིགས་རིམ་པ། noun 

chronology 
ལོ་ཟུང་གཅིག་ཐོན། noun biennial 
ལོ་རིག་མེད་པ། adj. retarded 
ལོ་རིང་ཆད་མེད་པར། adv. annually 
ལོ་རིམ། noun annual, year 
ལོ་རིམ་བཞིན་དུ། adv. annually 
ལོ་རེ་བཞིན། adv. yearly, per 
annum, annually 
ལོ་ལི་གུ་རམ། noun lollipop  

ལོ་ལེགས། noun 1 bountiful year 
(སྟོན་ཐོག) 2  a traditional 
celebration of new year (ལོ་
གསར།)  
ལོ་གསར། noun new year  
ལོ་གསར་སྔ་ནུབ། noun New 
Year’s Eve  
ལོ་གསར་ཉིནམ། noun New Year’s 
Day  
ལོ་ཧྲིལ་བུམ། noun year-round 
ལོག verb (fut., prs., pst., imp.) 

again, return  
ལོག་དཀྱི་བ། verb (fut., prs.) pst. 

དཀྱིས། imp. དཀྱིས། wind 
ལོག་བཀང་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) refill 
ལོག་བཀུག་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) recall 
ལོག་བཀྲམ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) redistribute 
ལོག་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) 1 rebuild, reconstruct, 
replay (བསྐྱར་བྱེད།) 
2  reciprocate (ལན་འཇལ་བ།) 
ལོག་སྐྱེ་བ། verb (fut., prs.) pst. 

སྐྱེས། regenerate, reincarnate 
ལོག་བསྐྱལ་བ། verb (fut., pst.) 

prs. སྐྱེལ། imp. སྐྱེལ། return 
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ལོག་ཁ་བཟེད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) relent 
ལོག་ཁྲིད། noun misleading, 
mislead  
ལོག་འཁྱོལ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) untangle, undo 
ལོག་གྲངས། noun countdown 
ལོག་བགོ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) redistribute 
ལོག་བགྱང༌། noun recount 
ལོག་བགྱང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བགྱངས། recount 
ལོག་འགོ་བཙུགས་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) recommence, 
renew, reopen, resume 
ལོག་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) return, retreat 
ལོག་སྒོ་ཕྱེ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) reopen 
ལོག་བསྒྲིག་པ། verb (fut.) prs. སྒྲིག 
pst. བསྒྲིགས། imp. སྒྲིགས། refit, 
unscramble 
ལོག་ཅི་ར། adv. repeatedly, again, 
afresh 
ལོག་ཅི་ར་བརྡུང་བ། verb (fut.) prs. 

རྡུང་། pst. བརྡུངས། imp. རྡུངས། 
thrash 
ལོག་ཅི་ར་སབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) importune 

ལོག་ཅི་ལོག་ཅི། adv. continual, 
importunate 
ལོག་བཅོ་མ་ཚུགས་པ། adj. 

irredeemable 
ལོག་ཆ་གནས་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) reconsider 
ལོག་ཆོས། noun heresy  
ལོག་མཆོང༌། noun ricochet 
ལོག་འཆར་བ། verb (fut., prs., 

pst.) reflect 
ལོག་མཇལ་གེ། excl. bye, see you, 
goodbye 
ལོག་ཉན། noun playback 
ལོག་ཉན་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) replay 
ལོག་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། dismiss, 
return, redirect, release 
ལོག་བཏབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) retake 
ལོག་བཏོན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) unload, withdraw 
ལོག་་། noun  དད་པ། wrong 
view, wrong idea 
ལོག་་བ། noun twice, double, 
two-fold 
ལོག་སྟེ། adv. again, back 
ལོག་སྟེ་སོད་བཏུབཔ་བཟོ་བ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) reclaim 
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ལོག་སྟེ་སོད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) revive 
ལོག་སྟེ་བཙུགས་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) resurrect 
ལོག་སྟེ་ར། adv. afresh, again 
ལོག་སྟེ་སབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) echo 
ལོག་སྟེ་གསོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) revive 
ལོག་སྟོན། noun playback, 
reconstruct, replay 
ལོག་བ་་བ། verb (fut., pst., imp.) 

prs. ་། replay 
ལོག་ཐོན། noun reappearance, 
reappear 
ལོག་ཐོབ། noun recovery, 
recoupment, recover, regain 
ལོག་ཐོབ་དངུལ། noun rebate 
ལོག་མཐུད། noun rejoinder 
ལོག་མཐུད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) rejoin 
ལོག་འཐུ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) re-elect 
ལོག་འཐོབ་པ། verb (fut., prs.) pst. 

ཐོབ། recapture, reclaim, 
recoup, recover, regain, 
retrieve, get back 
ལོག་འཐོབ་མ་ཚུགས་པ། adj. 

irrecoverable 

ལོག་འཐོབ་ཚུགས་པ། adj. 

retrievable 
ལོག་དྲན། noun flashback, 
recollect 
ལོག་བདའ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) repel 
ལོག་ལྡིང་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) resurface, refloat 
ལོག་བསོམ་པ། verb (fut.) prs. སོམ།  

pst. བསོམས། imp. སོམས། 
reunite 
ལོག་ན་བ། verb (fut., prs., pst.) 

relapse 
ལོག་ནི་མེདཔ། adj. irreversible 
ལོག་གནས་བཅག་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) resettle 
ལོག་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) 1 wrong, negative (ཕྱི་
འགྱུར།) 2  return, lapse (བསྐྱར་
ལོག)  
ལོག་པ་་ལམ་སྟོན། noun 

misdirection 
ལོག་པ་་ལམ་ཞུགས། noun heretic  
ལོག་པར་་་བ། adj. cynical 
ལོག་སོད། noun abuse, 
exploitation, mishandling, 
misuse, trespass 
ལོག་སོད་བཏུབཔ། adj. reusable 
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ལོག་སོད་བདག་སྐྱོང༌། noun 

maladministration 
ལོག་སོད་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) reuse 
ལོག་སོད་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) waste, abuse, 
exploit, offend, trespass 
ལོག་སོད་འབད་མི། noun abuser 
ལོག་སོད་འཛིན་སྐྱོང༌། noun 

mismanagement 
ལོག་སོད། noun return 
ལོག་སོད་དགོ་པ། adj. overdue, 
returnable 
ལོག་སོད་བཏུབཔ། adj. returnable 
ལོག་སོད་ནི་མེན་པ། adj. non-
returnable  
ལོག་སོད་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) return, reversion, give 
back, restitution, reissue 
ལོག་སོད་མ་དགོ་པ། adj. non-
refundable  
ལོག་ཕྱེ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) undo 
ལོག་འཕར། noun ricochet 
ལོག་འཕྱོག་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) retake 
ལོག་བྱུང་། noun recurrent 

ལོག་བྲི་བ། verb (fut.) prs. འབྲི།  

pst. བྲིས།  

imp. བྲིས། rewrite 
ལོག་བླུག་པ། verb (fut., prs.) pst. 

བླུགས། imp. བླུགས། refill 
ལོག་དབང་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) repossess, retake 
ལོག་དབུར་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) reapply 
ལོག་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) duplicate 
ལོག་འབད་མ་བཏུབ་པ། adj. 

unrepeatable 
ལོག་འབོ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) recall 
ལོག་འབྱུང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བྱུང་། reproduce, 
recur 
ལོག་མ་དགོ་པ། adj. one-time  
ལོག་མ་ཐོབ་པ། adj. non-
refundable  
ལོག་མ་བྱིན་པར་བཞག་པ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) keep 
ལོག་མེདཔ་གཏང་བ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. བཏང་། undo 
ལོག་མེདཔ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) undo 
ལོག་བཙག་འཐུ་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) re-elect 



ལོག་རྩེད་འགྲན་འབད་བ། 972 ལོག་སབ་པ། 

 972  

ལོག་རྩེད་འགྲན་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) replay 
ལོག་འཛུལ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) re-enter, rejoin 
ལོག་འཛེག་པ། verb (fut., prs.) pst. 

འཛེགས། imp. འཛེགས། remount 
ལོག་འཛོམ་པ། verb (fut., prs.) pst. 

འཛོམས། imp. འཛོམས། reunite 
ལོག་རས། noun bait 
ལོག་ཞུ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) reapply 
ལོག་གཞི་བཙུགས་འབད་བ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) 

reconstitute 
ལོག་གཞིབ་པ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. གཞིབས། rearrange 
ལོག་གཞོནམ་འགྱུར་བ། verb (fut., 

prs., pst.) rejuvenate 
ལོག་གཞོནམ་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst.) rejuvenate 
ལོག་བཞོན་པ། verb (fut., pst.) prs. 

ཞོན། imp. ཞོན། remount 
ལོག་བཟོ་བཀོད་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) redesign 
ལོག་བཟོ་བཏུབཔ། adj. recyclable 
ལོག་བཟོ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) rebuild, reconstruct, 
recycle, renovate 

ལོག་འོང་བ། verb (fut., prs.) pst. 

འོངས། re-enter, return 
ལོག་ཡིག noun reverse letters 
ལོག་གཡེམ། noun adultery, 
fornication 
ལོག་གཡེམ་པ། noun adulterer, 
sex offender, fornicator 
ལོག་གཡེམ་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) fornicate, 
ravish, violate 
ལོག་གཡེམ་མ། noun adulteress 
ལོག་ལེན་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) recall, reclaim, recover, 
redeem, repossess, retrieve, 
return, get back 
ལོག་ལོག་ར། adv. often 
ལོག་ལོང་བ། verb (fut., prs.) pst. 

ལོངས། imp. ལོངས། resurrect 
ལོག་ཤད། noun backslash 
ལོག་ཤུགས་བཏགས་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) revive 
ལོག་བཤད། noun falsehood  
ལོག་བཤད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) retell  
ལོག་བཤུབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) untangle, undo 
ལོག་སེམས་སྐྱེ་བཅུག་པ། verb sow 
ལོག་སབ་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) reiterate, retell 
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ལོག་ལྷག་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) repeat 
ལོག་ལྷབ། noun revision 
ལོགས། noun side, front, flank, 
elevation 
ལོགས་གཅིག་པ། adj. 1 one-sided 
(ཕྱོགས་གཅིག་པ།) 2  stubborn 
(ཉན་ཁུག་མེདཔ།) 
ལོགས་བཞི་མ། noun quadrilateral 
ལོགས་སུ། adv. 1 aside, apart, 
separately, against (སོ་སོ་སྦེ།) 
2  towards (ཕྱོགས་སུ།) 
ལོགས་སུ་བཏོན་བཏུབཔ། adj. 

separable 
ལོགས་སུ་བཏོན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) isolate, set-aside 
ལོགས་སུ་ཕྱེ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) isolate, segregate, 
set-aside 
ལོགས་སུ་སྦེ་བཏོན་བཞག་པ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) earmark 
ལོང་། verb (fut., prs.) pst. ལོངས། 
imp. ལོངས། 1 get up, stand 
(ཡར་ལྡང་།)  བཞེངས།  
ཉལ། 2  have time (དུས།) 
3  blind (ཞརཝ།)  
ལོང་ཇ། noun  བཞེངས་ཇ། 
wake-up tea, a tea brought to 
your bed early in the morning 

ལོང་སོད་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) stand, hover 
ལོང་བརྡ། noun  བཞེངས་བརྡ། 
rising bell 
ལོང་འཕྱི། noun lie-in  
ལོང་བ། verb (fut., prs.) pst. 
ལོངས། imp. ལོངས། 1 rise, wake, 
get up, arise, stand (ལྡང་བ།) 
2  ferment (ཆང་ཁུག་པ།) noun 
blind (ཞརཝ།) 
ལོང་ཚིགས། noun ankle 
ལོངས་སྐུ། noun Sambhogakaya 
ལོངས་སོད། noun 1 wealth (རྒྱུ་
ནོར།) 2  enjoyment, pleasure 
(དགའ་སོ།) 
ལོངས་སོད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) enjoy, use, utilize 
ལོངས་སོད་ཚུགས་པ། adj. stomach 
ལོངས་ལོངསམ། adj. erect 
ལོངས་སུ་མ་སོདཔ། adj. untapped 
ལོན་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) attain 
ལོམ། noun dried leaves of 
turnip, spinach and radish used 
as vegetable 
ལོར། noun bill, note, paper 
money, currency note 
ལོས། excl. of course, sure, 
certainly 
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༼ཤ༽ 
ཤ། noun 1 the 2 7th letter of the 
Dzongkha alphabet (གསལ་བྱེད།) 
2  meat, flesh, steak (གཟུགས་ཀྱི་
ལྷ་པ།) 3  game (གསད་ནི་་སེམས་
ཅན།) 4  colour (ཤ་མདོག)  
སྐུ་ཤ། 
ཤ་ཀེབ་ཏ། noun mince pie  
ཤ་དཀརཔོ། noun fair complexion 
ཤ་བཀྲ། noun ringworm 
ཤ་སྐམ། noun 1 dried meat (ཤ་
རློནམ་མེན་པ།) 2  lean, thin, jerky 
(སྦྱེག་ཁོག) 
ཤ་སྐྱོམ། noun mince 
ཤ་ཁ། adj. pink, coral 
ཤ་ཁམས་ནད་བརྟག noun biopsy 
ཤ་ཁ་་རང་བཞིན། noun pinkness 
ཤ་ཁུ། noun soup, broth, stock 
ཤ་ཁུ་གར་དྲགས། noun gravy 
ཤ་ཁྱི། noun hound, greyhound, 
hunting dog, retriever, pointer, 
setter 
ཤ་ཁྱི་དཔག་པ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. དཔགས། bait 
ཤ་ཁྲ། noun ringworm 
ཤ་འཁོན། noun vendetta 
ཤ་གྱི། noun carver, cleaver 

ཤ་རྒྱགས་པ། noun fleshy, fat 
ཤ་རྒྱུས། noun muscle 
ཤ་རྒྱུས་ཉམས་ནད། noun 

dystrophy 
ཤ་སྒྲོམ། noun meat safe 
ཤ་གཅད། noun vasectomy, 
neuter 
ཤ་ལྕགས། noun skewer, spit 
ཤ་ཉ་བརམ། noun mince 
ཤ་ཉམས་ཅན། adj. beefy, flabby 
ཤ་ཉམས་ཡོད་པ། adj. beefy, 
flabby 
ཤ་གཏུབ་པ། verb (fut., prs.) pst. 

གཏུབས། imp. གཏུབས། carve 
ཤ་བཏོག noun vasectomy, 
sterilization, castrate, neuter 
ཤ་ཐག noun leather rope, thong 
ཤ་ཐང༌། noun broth 
ཤ་ཐུག noun stew  
ཤ་འཐེབ། noun excrescence, 
growth 
ཤ་དུམ། noun chop 
ཤ་དོང༌། noun pockmark 
ཤ་དྲིམ་ཁག་ཁ། adj. meaty 
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ཤ་བདའ་ཆོག་དུས། noun open 
season  
ཤ་བདའ་ཐངས། adj. meet 
ཤ་བདའ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) shoot, hunt 
ཤ་བདའ་མི། noun hunter, poacher  
ཤ་བདའ་ས། noun hunting ground  
ཤ་མདོག noun  སྐུ་མདོག 
complexion, colour 
ཤ་མདོག་གོ་ལ། noun fleshings, 
nude 
ཤ་ནང་འཛུལ་བ། adj. ingrowing  
ཤ་གནགཔོ། noun swarthy 
ཤ་སྤང་མི། noun vegetarian, 
veggie 
ཤ་ཕག noun hog  
ཤ་ཕབ། noun sterilization, 
vasectomy, geld 
ཤ་ཕབ་གླང༌། noun steer 
ཤ་ཕོ། noun stag 
ཤ་བ། noun reindeer, deer 
ཤ་བ་མོ། noun hind  
ཤ་བ་་ཝཝ། noun antler 
ཤ་བ་་ཤ། noun venison 
ཤ་བྱེགས་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) carve 

ཤ་བག་ལེབ། noun  ཤ་བག 
pasty, mince pie, hamburger, 
patty 
ཤ་འབུཔ། noun maggot 
ཤ་འབུར། noun corn 
ཤ་མ་ཚ་བ། adj. unfeeling 
ཤ་མ་ཟ་མི། noun vegetarian, 
veggie 
ཤ་མུ། noun mushroom, fungus 
ཤ་མུ་སྐམ། noun 1 dried 
mushroom (ཚོད་བསྲེ།) 2  flattery 
(ངོ་བསོྟད།) 
ཤ་མུ་སྐམ་དྲང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. དྲངས། flattering, 
flatter, pander 
ཤ་མུ་སྐམ་དྲང་མི། noun flatterer 
ཤ་མུ་དུག་ཅན། noun toadstool 
ཤ་མུ་་ཚན་རིག noun mycology 
ཤ་མེ་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། broil 
ཤ་སན། noun meat spice 
ཤ་བཙབས་བཙབསཔ། noun mince 
ཤ་རྩེད། noun blood sport, field 
sports, shooting 
ཤ་ཚ། noun pity, compassion, 
affection, sympathy 
ཤ་ཚ་ཏོག་ཏོ། adj. sympathetic 
ཤ་ཚ་ཧིང་ཚ། noun sympathy 
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ཤ་ཚང་། noun meat store 
ཤ་ཚན། noun steak 
ཤ་ཚུགས། noun muscular 
ཤ་ཚུགས་རྒྱས་བཅུག་པ། verb tone 
ཤ་ཚོང་པ། noun butcher 
ཤ་མཚན། noun birth mark 
ཤ་མཛེར། noun excrescence 
ཤ་འཛིནམ། noun spit 
ཤ་བརམ་འཕྲུལ། noun meat 
grinder 
ཤ་ཞེན། noun loyalty, solidarity, 
attachment 
ཤ་ཞེན་ཅན། adj. allegiant 
ཤ་ཞེན་དྲག་པོ། noun jingoism  
ཤ་ཞེན་མེད་པ། adj. disloyalty 
ཤ་ཟ་སེམས་ཅན། noun carnivore, 
predator 
ཤ་གཟུག noun steak 
ཤ་ཡོད་པ། adj. meaty 
ཤ་རིམ། noun diaphragm 
ཤ་རུས་གཅིག་པ། adj. natural  
ཤ་རུས་གཅིག་པ་་ཉེ་འབྲེལ། noun 

consanguinity 
ཤ་རོགས་མོ། noun huntress  
ཤ་རོགསཔ། noun hunter, 
huntsman, poacher 
ཤ་རོགསམོ། noun huntress  
ཤ་ལཱ། noun butchery 

ཤ་ལན། noun vendetta, reprisal, 
revenge 
ཤ་ལེབ། noun cutlet, meat slice, 
steak 
ཤ་ཤེད་ཅན། adj. muscular 
ཤ་སེར་ཐང་ཐ། adj. sallow 
ཤ་སྲུངཔ། noun game warden 
ཤ་སྲེག་ལྕགས་ཐབ། noun barbecue 
ཤ་སྲེག་ཐབ། noun grill 
ཤ་གསད། noun slaughter, shoot 
ཤ་གསོ་མི། noun gamekeeper 
ཤ་བསྲེ། noun mince, minced 
meat 
ཤ་བསྲེས་ཚོདམ། noun hash  
ཤ་ལྷ་པ་ཁོག་ཁོ། adj. fleshy 
ཤ་ལྷག noun excrescence 
ཤཱཀྱ། noun name of a clan in 
ancient India from which 
Buddha was born 
ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ། noun Buddha 
Shakyamuni  
ཤག noun cubicle, ward, room 
ཤག་སྐོར། noun court, corridor 
ཤག་སྐོར་མཐའ་རྩིག noun parapet 
ཤག་སྒོར། noun cabin 
ཤག་ཚན་གཅིག noun apartment 
ཤག་ཚེམ་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) baste 
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ཤག་ཤག adv. fluency 
ཤགམ། noun segment, clove 
ཤགས། noun argue, quarrel 
ཤང་དྲིལ་སེརཔ།ོ noun primrose 
ཤང་ཤང་ཏེའུ། noun partridge 
ཤངས། noun  nose 
ཤངས་ཕྱིས། noun  

handkerchief 
ཤད། noun perpendicular 
punctuation mark used to 
terminate words and sentences 
ཤད་ཅུང༌། noun fork, rake 
ཤན། noun coating, ferrule 
ཤན་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) cap, plate 
ཤན་འཇར། noun undershirt, vest 
ཤན་འཇར་གྱོན་ཆས། noun tights, 
hosiery 
ཤན་ཐག noun 1 cobweb, web 
(བབ་ཤནམ་ཚང་།) 2  viscous 
liquid (རྩི་ཆུ།)  
ཤན་པ། noun butcher 
ཤན་སྦྱར། noun bilingual  
ཤན་མ་ཞུགས་པ། adj. divorced 
ཤན་མེད། adj. rimless 
ཤན་ཞུགས། noun influence 
ཤན་ཞུགས་པ། adj. infuriation, 
mould, influence 

ཤབ། noun wedge, brace, chock, 
filler, filling, sealant, sealer, 
padding 
ཤབ་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) wedge, brace, cushion 
ཤབ་སྒོར། noun collar 
ཤབ་ཐག noun insulating tape 
ཤབ་བཙུགས་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) wad, brace 
ཤབ་ཟས། noun burger 
ཤབ་ལེབ། noun butty 
ཤབ་ཤུབ། noun murmur, mutter 
ཤམ་ཐབས། noun lower robe of 
monks  
ཤམ་བུ། noun frill, ruffle 
ཤམ་བུ་ཅན། adj. frilled 
ཤམ་བར། noun attic 
ཤམ་བར་ན། noun garret, loft 
ཤཝ། noun reindeer, caribou, 
deer 
ཤཝ་ཕོ། noun buck, hart, stag, 
roe 
ཤཝ་མོ། noun doe 
ཤ་་སྐྱོ་མ། noun pate 
ཤ་་བད་དུམ། noun cut 
ཤར། noun east (ཕྱོགས།)  
ནུབ། verb (fut., prs., pst.) 
1 bloom (རྒྱས་པ།) 2  rise, 
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appear, arise, figure, form, 
gush (འཆར་བ།)  
ཤར་རྐྱང༌། adv. clear, non-stop, 
direct, fluent 
ཤར་སྐྱོད། noun non-stop, direct 
ཤར་སྐྱོད་འཁོར་ལམ། noun 

clearway 
ཤར་ཁ་ཐུག adv. east, eastern 
ཤར་གླིང༌། noun  ནུབ་གླིང་། the 
Orient 
ཤར་གླིང་སྐད་སྲོལ་ལྷབ་མི། noun 

orientalist  
ཤར་གླིང་པ། noun oriental 
ཤར་མཐའ། noun easternmost, 
the Far East 
ཤར་མཐ་་རྒྱལ་ཁབ། noun far-east 
country 
ཤར་དུས། noun onset  
ཤར་བརྡ། noun dawn 
ཤར་ཕྱོགས། noun  ནུབ་ཕྱོགས། 
eastern, east, oriental 
ཤར་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག adv. eastward 
ཤར་ཕྱོགས་པ། noun easterner 
ཤར་ཕྱོགས་པ་་ཁ། noun language 
spoken in Eastern Bhutan  
ཤར་དབུས། noun middle-east 
ཤར་ཤར། adv. fluency 

ཤར་ཤར་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) passage 
ཤར་ལྷོ། noun south-east 
ཤལ། noun string, garland 
ཤལ་སྐོར། noun garland 
ཤལ་འཁོར། noun necklace  
ཤལཝ། noun harrow  
ཤི། verb (fut., prs., pst., imp.) 

1 die, expire, pass away, death, 
demise, fall, pass, quietus, 
loss, perish (འཆི་བ།)  སྐུ་
གཤེགས། ཞིང་ཕེབས། དགོངས་པ་
རོགས། གཤགས། opp སྐྱེ། གསོན། 
2  wilt (སྐམ་པ།) 3  go-off (མེ་ཤི་
བ།) 4  dampen (སེམས་ཕམ་པ།) 
ཤི་ཀི། noun 2 5 -chhetrum, 
quarter ngultrum 
ཤི་རྐྱེན། noun casualty, fatality, 
misadventure, death 
ཤི་རྐྱེན་འབྱུང་བ། verb (fut., prs.) 

pst. བྱུང་། claim 
ཤི་སྐྱེས། noun stillbirth 
ཤི་གྲངས། noun death rate, death 
toll 
ཤི་ངེས་མི། noun goner 
ཤི་བཅུག་པ། verb extinguish 
ཤི་གདན། noun deathbed 
ཤི་ནད་ན་ཟུག noun death throes 
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ཤི་ནི་མེདཔ། adj. immortal, 
deathless 
ཤི་བ་་གནས་སྐབས། noun in 
extremis 
ཤི་བ་་མ་ངན། noun bereavement 
ཤི་མལ། noun deathbed 
ཤི་མི། noun dead, deceased, the 
departed 
ཤི་སན། noun anaesthesia, 
epidural 
ཤི་སན་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། tranquillize 
ཤི་ཚད། noun mortality, 
mortality rate, death rate 
ཤི་རྫུ་བཏབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) feign 
ཤི་ཟུག noun death throes 
ཤི་ལིང༌། noun shilling 
ཤི་ལོག noun resurrect 
ཤི་ལོང་། noun resurrection 
ཤི་ཤ་ཟ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) scavenge 
ཤི་ཤ་ཟ་མི། noun scavenger 
ཤི་ཤིཝ། adj. lifeless, fallen, the 
departed, dead  
ཤི་ས། noun deathbed 
ཤི་གསོན། noun life or death  

ཤིག noun louse (གཟུགས་ཀྱི་སྲིན་
འབུཔ།) article a, an (ཚིག་ཕྲད།) 
ཤིག་སྒོང་། noun nit  
ཤིང༌། noun tree, timber, wood, 
plant 
ཤིང་ཀྲོ། noun tray, salver 
ཤིང་རྐང༌། noun trunk 
ཤིང་སྐམ། noun dry wood 
ཤིང་སྐྱེ་མཚམས། noun tree line 
ཤིང་སྐྱེད་ཆུ། noun sap 
ཤིང་ཁུ། noun secretion, juice  
ཤིང་ཁུ་བཙག་པ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཙགས། tap 
ཤིང་ཁྱིམ། noun log cabin  
ཤིང་འཁོར་འཐེན་རྟ། noun carthorse 
ཤིང་གི་ནད་འབུཔ། noun 

woodlouse 
ཤིང་གི་ལྦཝ། noun gall 
ཤིང་གི་ཙོག་ཕུར། noun paling 
ཤིང་གི་་ང་དུམ། noun matchwood 
ཤིང་གི་མཛེར་ཏ།ོ noun knot, node  
ཤིང་གི་མཛེརཔ། noun knot, node 
ཤིང་གི་ཞལ་ལག noun stick 
ཤིང་གི་ར་ཏོ། noun root 
ཤིང་གི་ར་དུམ། noun stump 
ཤིང་གི་རཝ། noun paling 
ཤིང་གི་ལྷ་མོ། noun dryad 
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ཤིང་གིས་གང་གངམ། adj. woody, 
forested 
ཤིང་གེ་ཏ། noun squirrel 
ཤིང་གྱིམ། noun secateurs 
ཤིང་སྒྲོམ། noun crate 
ཤིང་གཅད་མི། noun lumber jack  
ཤིང་ཆ། noun timber 
ཤིང་ཆ་དྲ་དུམ། noun lumber  
ཤིང་ཆག noun faggot 
ཤིང་ཆང་ཆུང༌། noun scrubby 
ཤིང་ཆས། noun timber 
ཤིང་ཆུ། noun sap 
ཤིང་སྙན་སྡེ་ཚན། noun woodwind 
ཤིང་ཏོག noun fruit 
ཤིང་བཏོག་པ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏོགས། log  
ཤིང་བཏོག་ལཱ། noun logging  
ཤིང་རྟ། noun cart, carriage, 
chariot 
ཤིང་རྟ་ཁ་ལོ་པ། noun charioteer 
ཤིང་རྟ་འཁོར་ལོ། noun wagon, 
carriage, cart, chariot, coach, 
stagecoach, trap 
ཤིང་རྟ་་འཁོར་ལ།ོ noun cartwheel 
ཤིང་རྟ་་གླ། noun cartage 
ཤིང་རྟ་་རྟོད་ཐག noun trace 
ཤིང་རྟེན། noun trellis 

ཤིང་ཐག་ཚད། noun bundle of 
wood 
ཤིང་ཐབ། noun wood stove 
ཤིང་ཐོ། noun mallet 
ཤིང་ཐོག noun fruit 
ཤིང་ཐོག་ལཱ། noun pomology 
ཤིང་འཐུ་མི། noun woodcutter 
ཤིང་དུམ། noun log 
ཤིང་དུམ་འགྲིག་ཁམ། noun 

marquetry, parquetry 
ཤིང་དུམ་ལཱ། noun logging  
ཤིང་དྲ་ཁང༌། noun sawmill 
ཤིང་དྲ་དུམ། noun matchwood 
ཤིང་དྲ་འཕྲུལ་ཁང༌། noun sawmill 
ཤིང་རྡབ་མི། noun woodcutter 
ཤིང་རྡོ་ཁྲ་རིས། noun grain 
ཤིང་སོང་། noun stem 
ཤིང་སོང༌། noun trunk 
ཤིང་ནད། noun canker 
ཤིང་སྣ། noun flora 
ཤིང་སྣ་དང་རི་དྭགས། noun flora 
and fauna 
ཤིང་ལྤགས། noun cork, bark 
ཤིང་ལྤགས་བཤུབ་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) bark 
ཤིང་སྤོས། noun lavender  
ཤིང་ཕྱ་རི་ཕྱི་རི། adj. scrubby 
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ཤིང་ཕྱེ། noun sawdust, wood 
pulp 
ཤིང་ཕྱོགས་ཁྱབ། noun banyan 
ཤིང་བུ། noun plectrum 
ཤིང་བ། noun wood pecker 
ཤིང་འབུཔ། noun woodworm 
ཤིང་འབྲས། noun fruit 
ཤིང་འབྲས་སྐྱུར་རིགས། noun citrus 
ཤིང་འབྲས་སྐྱོ་མ། noun puree 
ཤིང་འབྲས་ཁ་ཟས། noun tart 
ཤིང་འབྲས་ཁུ་འཁྱེག noun jam  
ཤིང་འབྲས་ཁུ་བ། noun juice, 
squash  
ཤིང་འབྲས་ཁུ་བ་མངརམོ། noun 

nectar  
ཤིང་འབྲས་དང་ཚོད་བསྲེ། noun 

greengrocery 
ཤིང་འབྲས་ལྡུམ་ར། noun orchard  
ཤིང་འབྲས་ནང་རས། noun pip 
ཤིང་འབྲས་་་སྐུད། noun pith 
ཤིང་འབྲས་ཚོང་ཁང༌། noun 

greengrocer 
ཤིང་འབྲས་སོན། noun pip 
ཤིང་བཙན། noun dryad 
ཤིང་བཙུགས་ལཱ། noun 

afforestation 
ཤིང་བཙུགས། noun plantation 

ཤིང་བཙུགས་ནགས་ཚལ། noun 

plantation 
ཤིང་བཙུགས་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) afforest 
ཤིང་་། noun root 
ཤིང་རྩི། noun gum, copal, French 
polish 
ཤིང་ཚང༌། noun 1 grove, forest, 
woods (ཚལ་མ།) 2  woodshed, 
firewood shed (ཤིང་མཛོད།) 
ཤིང་ཚེ་ཅན། noun hardwood  
ཤིང་ཚོན། noun painting 
ཤིང་ཚོམ། noun copse 
ཤིང་འཛེགམ། noun climber, 
creeper 
ཤིང་ཞྭ། noun wood 
ཤིང ་གཞོག་པ། verb (fut., prs.) pst. 

གཞོགས། imp. གཞོགས། whittle 
ཤིང་ཟམ། noun cantilever bridge 
ཤིང་ཟོམ། noun cask 
ཤིང་བཟ།ོ noun carpentry, 
woodwork, woodcraft 
ཤིང་བཟོ་བོ། noun carpenter 
ཤིང་བཟོའི་ལཱ། noun woodcraft 
ཤིང་འོད། noun patina 
ཤིང་ར། noun hedge, paling  
ཤིང་ར་གཙོ་བ།ོ noun taproot 
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ཤིང་ར་བཙུགས་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) hedge  
ཤིང་ར་ཨམ། noun taproot 
ཤིང་ལཱ། noun woodwork 
ཤིང་ལཱ་འབད་མི། noun lumber jack  
ཤིང་ལཱཔ། noun lumber jack  
ཤིང་ལེབ། noun shingle, plank 
ཤིང་ཤ། noun pulp 
ཤིང་སེརམ། noun a kind of plant 
used as polish 
ཤིང་སོན། noun plant sapling 
ཤིང་སོན་ལྡུམ་ར། noun tree nursery 
ཤིང་སྲ་ཀྲག noun hardwood  
ཤིང་སྲ་དྲགས། adj. tough wood 
ཤིང་ལྷམ། noun clog 
ཤིང་ཨ་ཙི་རེ་སྐྱེ་ས། noun spinney 
ཤིན་ཏུ། adv. exceedingly, 
extreme, fervent, heartily, 
immense, jolly, so, too, pretty, 
phenomenally 
ཤིན་ཏུ་ངན་པ། adj. arrant, satanic 
ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ། adj. gigantic, jumbo, 
humongous 
ཤིན་ཏུ་དྲག་པོ། adj. overwhelming 
ཤིན་ཏུ་ནས། adv. crying, deadly, 
extremely, greatly, immensely, 
really 
ཤིན་ཏུ་ཕྲ་མ།ོ adj. subtle 

ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ། adj. divine 
ཤིན་ཏུ་ལེགས་པ། adj. fantastic, 
fabulous 
ཤིའུ་ལི། noun jackal  
ཤུ་ཀོ། noun cover 
ཤུ་དག noun rush 
ཤུ་ཤུ། noun pussy 
ཤུག་པ། noun cypress, juniper 
ཤུགས། noun effect, force, go, 
impetus, strain, strength, 
punch, poke, power, rigour, 
energy, energetic, unmitigated, 
vim, footing 
ཤུགས་ཀྱིས་གོ་བ། adj. tacit 
ཤུགས་ཀྱིས་སྟོན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) imply 
ཤུགས་ཀྱིས་བྱུང་བ། adj. indirect 
ཤུགས་ཀྱིས་མཚོན་པ། adj. tacit 
ཤུགས་བཀག noun deterrence 
ཤུགས་བཀག་མ་ཚུགས་པ། adj. 

unrestrained 
ཤུགས་སྐུལ། noun urge 
ཤུགས་ཁྱད་སོ་འཁོར། noun 

differential, differential gear 
ཤུགས་བགའ། noun hoot  
ཤུགས་སྔུ། noun blubber, howl 
ཤུགས་ཅན། adj. fierce, forceful, 
furious, harsh, heavy, hefty, 
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howling, intense, intensive, 
lethal, overpowering, 
scorching, severe, sharp, 
strong, sturdy, telling, 
powerful, robust, deep, 
energetic, badly, seriously, 
vibrant, white-hot, blistering 
ཤུགས་ཅན་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) reinforce, fortify 
ཤུགས་ཆུང་བ། adj. soft 
ཤུགས་ཆེ་དྲགས། adj. breakneck, 
steep 
ཤུགས་ཆེ་བ། adj. ardent, vibrant, 
dominant, Olympian 
ཤུགས་ཆེ་ཧེང༌། adj. seriousness, 
severity 
ཤུགས་ཆེན། adj. drastic 
ཤུགས་མཆོང༌། noun pounce 
ཤུགས་འཇམ་པ། adj. soft 
ཤུགས་ཉམས་བཅུག་པ། verb 

enfeeble 
ཤུགས་ཉམས་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) enfeeble, sap, 
slacken, extinct, enervate, let-
up 
ཤུགས་མཉམ། noun equilibrium 
ཤུགས་གཏད། noun concentration 
ཤུགས་བཏོན། noun exertion, 
stress, intensify 

ཤུགས་བཏོན་དགོ་པ། adj. arduous, 
laborious 
ཤུགས་བཏོན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) exert 
ཤུགས་བསྟན། noun implied, 
connotation 
ཤུགས་ཐལ་བ། adj. overextended, 
overkill 
ཤུགས་ཐོན། noun spurt, squirt 
ཤུགས་ཐོན་དངོས་པོ། noun jet  
ཤུགས་ཐོན་ཆུ། noun spout 
ཤུགས་འཐེན། noun tug 
ཤུགས་དོན། noun connotation 
ཤུགས་དོན་སོྟན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) connote 
ཤུགས་དྲག་པོ། noun grave 
ཤུགས་དྲགས། adj. howling  
ཤུགས་དྲང༌། noun bash 
ཤུགས་རྡབ། noun bang 
ཤུགས་རྡུང༌། noun bang 
ཤུགས་ལྡན་སྒྱིར་འཁོར། noun power 
steering, power-assisted 
steering 
ཤུགས་བརྡབས་སྒྲ་སྐད། noun 

smack 
ཤུགས་གནོན། noun crackdown 
ཤུགས་སྣོན། noun reinforcement 
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ཤུགས་ཕབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) weaken, attenuate, 
brake, soften 
ཤུགས་ཕབ་མེད་པ། adj. relentless 
ཤུགས་འཕུལ། noun shove 
ཤུགས་འཕོ། noun transmission 
ཤུགས་འབབ་པ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བབས། abate, ebb 
ཤུགས་སྦེ། adv. mortally, wildly, 
drastically, gravely, greatly, 
heavily, horribly, hugely, 
immensely, increasingly, 
intensely, madly, mightily, 
seriously, smack 
ཤུགས་སྦེ་བཀོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) catapult, slam 
ཤུགས་སྦེ་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) smash 
ཤུགས་སྦེ་སྐྱེ་བ། adj. rank 
ཤུགས་སྦེ་ཁྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst.) spray 
ཤུགས་སྦེ་གྱང་བ། verb (fut., prs., 

pst.) freeze 
ཤུགས་སྦེ་བགའ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) peal 
ཤུགས་སྦེ་འགྱུར་བ། verb (fut., prs.) 

pst. གྱུར། oscillate 

ཤུགས་སྦེ་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) hurtle, intensify, 
scorch, shoot, sweep  
ཤུགས་སྦེ་བརྒྱུག་པ། verb (fut.) prs. 

རྒྱུག pst. བརྒྱུགས། imp. རྒྱུགས། 
thunder, thrust 
ཤུགས་སྦེ་བསྒྱིར་བ། verb (fut., pst.) 

prs. སྒྱིར། imp. སྒྱིར། swerve 
ཤུགས་སྦེ་གཅད་པ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཅད། slam 
ཤུགས་སྦེ་མཆོང་བ། verb (fut., prs.) 

pst. མཆོངས། imp. མཆོངས། 
pounce 
ཤུགས་སྦེ་བཏོན་གཏང་བ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. བཏང་། spout 
ཤུགས་སྦེ་ཐོགས་པ། verb (fut., prs., 

pst.) cannon, smash, thump 
ཤུགས་སྦེ་འཐུ་བཀོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) hammer 
ཤུགས་སྦེ་འཐེན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) tug, spout, spurt, 
squirt 
ཤུགས་སྦེ་དྲང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. དྲངས། wallop, bash, 
smite 
ཤུགས་སྦེ་བརྡབ་པ། verb (fut., 

imp.) prs. རྡབ། pst. བརྡབས། 
thump 
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ཤུགས་སྦེ་བརྡུང་བ། verb (fut.) prs. 

རྡུང་། pst. བརྡུངས། imp. རྡུངས། 
zap, bash, cannon, hammer, 
slog, smack, smite, ram 
ཤུགས་སྦེ་ན་བ། verb (fut., prs., 

pst.) shoot 
ཤུགས་སྦེ་སྤར་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) thump, rock 
ཤུགས་སྦེ་ཕོག་པ། verb (fut., prs., 

pst.) smack, smash, smite 
ཤུགས་སྦེ་འཕུལ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) shove, thrust, 
manhandle, shovel 
ཤུགས་སྦེ་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) bash  
ཤུགས་སྦེ་འབབ་པ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བབས། splash, teem 
ཤུགས་སྦེ་ཚོར་བ། verb (fut., prs., 

pst.) smite 
ཤུགས་སྦེ་བཞག་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) slam, slap, smack 
ཤུགས་སྦེ་འོང་བ། verb (fut., prs.) 

pst. འོངས། hurtle  
ཤུགས་སྦེ་རེག་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) cannon, crash 
ཤུགས་སྦེ་སབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) declaim 
ཤུགས་སྦེ་གསོབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) thrust 

ཤུགས་སྦེ་བསིག་པ། verb (fut.) prs. 

གསིག pst. བསིགས། imp. གསིགས། 
push 
ཤུགས་སྦེ་ལོྷག་བཀོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) maul 
ཤུགས་སྦེ་ཨེབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) slam 
ཤུགས་མ་ཕབ་པ། adj. unabated 
ཤུགས་མེདཔ། adj. weak, feeble, 
tenuous, nerveless, powerless 
ཤུགས་མེདཔ་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) nullify  
ཤུགས་སན། noun dope 
ཤུགས་བཙོང༌། noun bullying, 
domineering 
ཤུགས་བཙོང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཙོངས། bully 
ཤུགས་བཙོང་མི། noun aggressor, 
bully, bully boy 
ཤུགས་བ་ོན། noun struggle 
ཤུགས་ཚད། noun capacity, 
power 
ཤུགས་ཚད་འཇལ་ཆས། noun 

kymograph 
ཤུགས་ཚོར། noun surge 
ཤུགས་རོགས། noun stall 
ཤུགས་ཞན། adj. frailty, feeble, 
frail, weak 
ཤུགས་བཟེད། noun buffer 
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ཤུགས་བཟེད་ཆས། noun pad 
ཤུགས་བཟེད་ཡོ་ཆས། noun shock 
absorber 
ཤུགས་ཡོད་པ། adj. sweeping 
ཤུགས་ཡོདཔ་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) activate 
ཤུགས་རིམ། noun grade 
ཤུགས་ལང་དུས་ཡུན། noun bout 
ཤུགས་ལེན་ཅ་ཆས། noun shock 
absorber 
ཤུགས་སངས་པ། verb (fut., prs., 

pst.) relent 
ཤུགས་སེང་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) gather 
ཤུན་ཆགས། noun incrustation 
ཤུན་ལྤགས། noun chaff, husk, 
rind  
ཤུབས། noun backing, case, 
casing, cover, covering, loose 
cover, shell, sheath  
ཤུབས་ནང་བཙུགས་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) encase, sheathe 
ཤུབས་མེདཔ། adj. naked  
ཤུམ་ཚུད་པ། adj. habituated, 
ingrained, entrench 
ཤུར་ཁ། noun groove, rut 
ཤུར་ལམ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) scour 

ཤུལ། noun 1 relic (ནོར་སྐལ།) 
2  clue, impression, imprint, 
trace, mark, telltale, trail, 
evidence (སྒྲུབ་བྱེད།) 3  later (རྟིང་
ལས།) 
ཤུལ་རྒྱུད། noun inheritance 
ཤུལ་ངན། noun scar  
ཤུལ་བརྟག་མཁས་པ། noun tracker 
ཤུལ་དུམ། noun stump 
ཤུལ་དོང༌། noun crater 
ཤུལ་བདའ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) chase 
ཤུལ་ནོར། noun patrimony, 
legacy, inheritance, estate, 
bequest 
ཤུལ་ནོར་ཐོབ་མི། noun legatee  
ཤུལ་སོད། noun arrears 
ཤུལ་ཕན། noun seed corn 
ཤུལ་འབབ། noun inheritance 
ཤུལ་མ། adj.  ཧེ་མ། next, 
behind, later, later on 
ཤུལ་མམ། adj. latter 
ཤུལ་མར་བཀོ་བཞག་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) outdistance 
ཤུལ་མར་ལུས་བཅུག་པ། verb 

outdistance 
ཤུལ་མར་ལུས་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) left behind, survived 
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ཤུལ་མར་ལུས་ལུསཔ། adj. 

backwardness 
ཤུལ་མེད། noun annihilation, 
obliteration 
ཤུལ་འཚོལ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) trace, follow 
ཤུལ་འཚོལ་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) track 
ཤུལ་འཛིན། noun heiress, 
succession, hereditary, 
succeed, heir, successor  
ཤུལ་འཛིན་པ། noun inheritor, 
successor, heir 
ཤུལ་འཛིན་ཕོ། noun heir  
ཤུལ་འཛིན་མ། noun dowager 
ཤུལ་བཞག noun 1 bequeath (ཕ་
ནོར།) 2  tip, parting gift, 
farewell gift (གསོལ་ར།) 
ཤུལ་བཞག་བྱིན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) tip 
ཤུལ་བཞག་ཡི་གུ། noun will 
ཤུལ་གཟུང་བ། verb (fut., prs.) pst. 

བཟུང་། imp. ཟུངས། devolve 
ཤུལ་བཟུང༌། noun inheritance  
ཤུལ་རོ། noun hulk, debris  
ཤུལ་ལས། adv. after, afterwards, 
beyond, eventually, later, next 
to, past, subsequently, 
thereafter  

ཤུལ་ལས་འབྱུང་བ། verb (fut., prs.) 

pst. བྱུང་། ensue 
ཤུལ་ལས་བཙུགས་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) retrofit 
ཤུལ་ལུ་ལུས་པ། verb (fut., prs., 

pst.) lag  
ཤུལ་ལུས། noun behind, remain, 
survival 
ཤེད། noun punch 
ཤེད་ཉམས་ཡོད་པ། adj. muscular 
ཤེད་ཕབ་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) castrate, neuter 
ཤེད་ཤུགས། noun muscle 
ཤེབ་ཤེབ། noun zip, zipper 
ཤེར་པ། noun Sherpa 
ཤེལ། noun glass, crystal, 
transparency 
ཤེལ་ཁང༌། noun glasshouse 
ཤེལ་ཁྱིམ། noun glasshouse 
ཤེལ་ཁྲམ། noun frame 
ཤེལ་སྒྲིག་མི། noun glazier 
ཤེལ་བསྒྲིག་པ། verb (fut.) prs. སྒྲིག 

pst. བསྒྲིགས། imp. སྒྲིགས། glaze 
ཤེལ་ཆས། noun glassware 
ཤེལ་གཉིས་བསྒྲིགསམ། noun 

double glazing 
ཤེལ་གཉིས་བརྩེགསམ། noun 

double glazing 
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ཤེལ་ཏོག noun fluorescence, 
bulb 
ཤེལ་དུང་ཆུང་ཀུ། noun test tube 
ཤེལ་དམ། noun bottle 
ཤེལ་དམ་ཆུང་ཀུ། noun phial 
ཤེལ་དམ་མཛོད། noun bottle bank 
ཤེལ་རོྡ། noun quartz, crystal 
ཤེལ་རོྡ་ཆགས་རིམ། noun 

crystallization 
ཤེལ་རོྡ་ལུ་འགྱུར་བ། verb (fut., 

prs.) pst. གྱུར། crystallize 
ཤེལ་སྣོད། noun jar, glass 
container 
ཤེལ་ཕོར། noun glass, tumbler 
ཤེལ་ཕོར་གང༌། noun tumbler 
ཤེལ་ཕོར་གཡུ་པ། noun stem 
ཤེལ་ཕོར་རིངམ།ོ noun schooner 
ཤེལ་ཕྲེང། noun glass beads 
ཤེལ་བལ། noun glasswool 
ཤེལ་སྦྱར་སྐྱོ་མ། noun putty 
ཤེལ་རྫིང༌། noun aquarium 
ཤེལ་རིལ། noun marble 
ཤེས། verb (fut., prs., pst.)  

མཁྱེན། know, unravel, come, 
detect, emerge, familiarize, 
feel, find, gather, glimpse, 
grasp, identify, inform, learn, 
notice, observe, see, sense, 

speak, aware, awareness, 
discernment, familiarity, 
identification, sniff, idea 
ཤེས་དཀའ་བ། adj. perplexity, 
incomprehensible, enigma 
ཤེས་གལ་ཆེ་བ། adj. newsworthy  
ཤེས་དགོ་མནོ་བ། adj. enquiring 
ཤེས་རྒྱ་ཆེན་པ།ོ adj. 

knowledgeable 
ཤེས་ཅི་མཐོང་ཅི། adv. knowingly, 
deliberately 
ཤེས་བཅུག་ཐབས་ལམ། noun outlet 
ཤེས་བཅུག་པ། verb reveal, 
unfold, privy 
ཤེས་རྟོགས། noun  གོ་རྟོགས། 
 མཁྱེན་རྟོགས། abreast, 
comprehension, detection, 
insight, understanding, 
knowledge, apprehension, 
aware 
ཤེས་རྟོགས་ཅན། adj. insightful 
ཤེས་རྟོགས་འདས་པ། adj. 

unknowable 
ཤེས་སྟོབས། noun power of 
knowing, power of 
understanding  
ཤེས་ཐབས། noun means of 
knowing, ways of knowing  
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ཤེས་འདོད། noun curiosity, 
interest 
ཤེས་འདོད་ཅན། adj. inquisitive, 
curious 
ཤེས་འདོད་ཆེ་བ། adj. voracious 
ཤེས་པ། noun consciousness, 
sense 
ཤེས་པ་་ནུས་པ། noun sensibility 
ཤེས་པར་འོས་པ། adj. privy 
ཤེས་བ། noun knowledge, object 
of knowledge, knowable 
phenomena 
ཤེས་བ་ཀུན་བཏུས། noun 

encyclopaedia 
ཤེས་བ་་གནས། noun realm, 
domain, object of knowledge 
ཤེས་བ་་རབ་འབམས་པ། noun 

polymath 
ཤེས་མ་ཚུགས་པ། adj. stuck, 
unintelligible, unknowable, 
indeterminate, indigestible 
ཤེས་ཚད། noun qualification, 
degree 
ཤེས་ཚད་མ་ཚང་བ། adj. 

unqualified 
ཤེས་ཚད་ལྷག་པ། adj. 

overqualified 
ཤེས་ཚུགས་ནུས་པ། noun 

sensitivity 

ཤེས་ཚུགས་པ། verb (fut., prs., 

pst.) apprehensible, noticeable, 
observable, sensitive, make 
out, discern, comprehensible 
ཤེས་ཚོར། noun detection, 
sensation, sense, sensitivity 
ཤེས་ཚོར་ཅན། adj. perceptive, 
percipient 
ཤེས་ཚོར་ཕྲ་མ།ོ noun inkling 
ཤེས་ཚོར་འབྱུང་བ། verb (fut., prs.) 

pst. བྱུང་། uncover 
ཤེས་བཞིན། adv. 1 conscious (དྲན་
ཤེས།) 2  knowingly  མཁྱེན་
བཞིན། (གོ་བཞིན་དུ།)  
ཤེས་བཞིན་ཅན། adj. 

conscientious, scrupulous 
ཤེས་བཞིན་ཕྱི་འགྱུར་བཀལ་བ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) 

misconstrue 
ཤེས་བཟོ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) enlightenment 
ཤེས་ཡོན། noun qualification, 
education, command, 
knowledge, talent, academic, 
educational 
ཤེས་ཡོན་ཀུན་ཁྱབ། noun education 
for all 
ཤེས་ཡོན་ཀློང༌། noun academia 
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ཤེས་ཡོན་ཁ་གསལ་ཅན། adj. 

informative 
ཤེས་ཡོན་ཁྱད་ཚད། noun 

qualification 
ཤེས་ཡོན་ཅན། adj. literati, 
intellectual, educated, versed, 
knowledgeable  
ཤེས་ཡོན་ཅན་གྱི་མི། noun scholar 
ཤེས་ཡོན་ཉག་གཅིག noun 

academia 
ཤེས་ཡོན་་་སྐོར། noun study tour 
ཤེས་ཡོན་བྱིན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) educate 
ཤེས་ཡོན་བྱིན་མི། noun educator 
ཤེས་ཡོན་མེད་པ། adj. uneducated 
ཤེས་ཡོན་མེད་པ། adj. illiterate 
ཤེས་ཡོན་གཙུག་སྡེ། noun academy 
ཤེས་ཡོན་ཡོད་པ། adj. well read 
ཤེས་ཡོན་རིང་ལུགས་འབྲེལ་བ། adj. 

scholastic 
ཤེས་ཡོན་སོབ་ཁང༌། noun academy 
ཤེས་ཡོན་ལྷབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) school 
ཤེས་རབ། noun  རིག་པ།  
མཁྱེན་རབ། wisdom, knowledge, 
holy wisdom, intellect, 
metaphysics, prudence 
ཤེས་རབ་ཀྱི་ལྷ། noun Manjushri 
ཤེས་རབ་ཀྱི་ལྷ་མ།ོ noun Minerva 

ཤེས་རབ་ཅན། adj. politic 
ཤེས་རབ་ལྡན་པ། adj. wise 
ཤེས་རིག noun  ཤེས་རིག་ཡོན་
ཏན། education 
ཤེས་རིག་མཁས་མཆོག noun 

educationalist, educationist 
ཤེས་ཤེསཔ། adj. familiar, sly 
ཤེས་ཤེསཔ་མཐངོ་མཐངོམ། adj. 

observation  
ཤེསཔ་མགྱོགས་དྲགས། adj. 

observant  
ཤེསཔ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) enlighten 
ཤེསཔ་ལཱ་ཁག adj. 

incomprehensible 
ཤོ། noun 1 dice (ཡམ།)  
ཕྱག་ཤོ། 2  grouping (ཚན།) 
ཤོ་ཁག noun division, party, 
batch, en bloc 
ཤོ་འཁྲིལ། noun conformity 
ཤོ་འགྲིགས་པ། adj. consistent 
ཤོ་ཆརམ། noun pelt 
ཤོ་སྙོམས། noun uniform 
ཤོ་སྙོམས་མེདཔ། adj. patchy 
ཤོ་ཏ་ལེ་མོ། noun shanty 
ཤོ་ཏག་མེ་ཏོག noun daffodil 
ཤོ་ཏ ་སི་རྐྱབ་མི། noun gambler 
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ཤོ་ཐེངས། noun   སྐོར་
ཐེངས། ལན་ཐེངས། batch, edition 
ཤོ་མཐུན། noun conformity, 
consistency 
ཤོ་དང་བསྟུན་པ། verb (fut., pst.) 

prs. སྟུན། imp. སྟུན། conform 
ཤོ་དང་བསྟུན་མི། noun conformist 
ཤོ་དང་མཐུན་པ། verb (fut., prs., 

pst.) conform 
ཤོ་དང་མཐུན་མི། noun conformist 
ཤོ་དང་མ་མཚུངས་པ། adj. modern 
ཤོ་དང་མི་མཚུངས་པ། adj. misfit 
ཤོ་མ་སྙོམས་པ། adj. uneven 
ཤོ་མ་མཚུངས་པ། adj. inconsistent, 
uneven 
ཤོ་རྩེད། noun dice 
ཤོ་མཚུངས། adj. uniform, 
conformity, consistent 
ཤོ་གཟུགས། noun cube 
ཤོ་གཟུགས་ཅན། adj. cuboid 
ཤོ་རིས། noun furrow 
ཤོག verb  སོང་།  བོན། 
come 
ཤོག་ཀུ། noun  ཕྱག་ཤོག 
paper 
ཤོག་ཀུ་དཀརཔོ། noun White 
Paper 

ཤོག་ཀུ་བཏོག་མི། noun paper 
cutter 
ཤོག་ཀུ་རག་རོ། noun waste paper 
ཤོག་ཀུ་ཨེབ་རོྡ། noun paperweight 
ཤོག་ཀུ་་སྐྱོ་མ། noun papier 
mache 
ཤོག་ཀུ་་བཟོ་གྲྭ། noun paper mill 
ཤོག་ཀུ་་ལཱ། noun paperwork 
ཤོག་ཁབ། noun paper clip 
ཤོག་ཁྲམ། noun chart 
ཤོག་གྲངས། noun page 
ཤོག་གྲངས་རིམ་སྒྲིག noun 

collation 
ཤོག་གྲི། noun paper cutter, paper 
knife, guillotine 
ཤོག་སྒམ། noun carton 
ཤོག་སྒྲོམ། noun carton, paper 
box 
ཤོག་དངུལ། noun paper money, 
money 
ཤོག་ཆག noun packet, sheaf  
ཤོག་ཆར། noun confetti 
ཤོག་ཆུང༌། noun slip 
ཤོག་་བ། noun package, wad 
ཤོག་ཐང་། noun paper chart 
ཤོག་ཐུམ། noun packet, quire, 
scroll, sheaf 
ཤོག་དུམ། noun bale 
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ཤོག་དྲིལ། noun scroll 
ཤོག་དྲིལ་པ་ཏྲ། noun scroll 
ཤོག་དྲིལ་འབུར་རིས། noun scroll 
ཤོག་འདམ། noun papier mache 
ཤོག་ནག noun carbon paper 
ཤོག་མནེམ། noun paperweight 
ཤོག་སྣོད། noun paper tray 
ཤོག་པང༌། noun cardboard 
ཤོག་བམ། noun firecracker, 
firework 
ཤོག་བ། noun kite  
ཤོག་བ་གཏང་མི། noun hang-glider 
ཤོག་བང༌། noun card 
ཤོག་བང་དམརཔ།ོ noun red card 
ཤོག་བང་སེརཔོ། noun yellow card 
ཤོག་འབུཔ། noun silverfish, 
bookworm 
ཤོག་་ལ། noun origami 
ཤོག་ཚན། noun quire 
ཤོག་འཛིན། noun ticket, tab, slip 
ཤོག་འཛིན་ཁབ། noun paper clip 
ཤོག་འཛིན་ནག་ཚོང། noun tout 
ཤོག་འཛིན་ཡིག་ཚང༌། noun box 
office 
ཤོག་འཛིན་ར་ཏོ། noun counterfoil 
ཤོག་རས། noun paper towel 
ཤོག་ལེབ། noun leaf, sheet, page  

ཤོང་། verb (fut., prs., pst.) hold, 
fit, take, seat, volume, 
accommodate 
ཤོང་ཅན། adj. capacious 
ཤོང་ཆེ་དྲགས། adj. commodious, 
capacious 
ཤོང་ཚད། noun density, capacity, 
volume 
ཤོང་ཚད་ཆེ་བ། adj. sizeable 
ཤོབ། noun  རྫུན།  བདེན། 
untruth, whopper, falsehood, 
fib, lie, porky 
ཤོབ་དཀརཔ།ོ noun white lie 
ཤོབ་རྐྱབ་ཉེས་པ། noun perjury 
ཤོབ་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) lie, bluff, perjure, fib, 
invent 
ཤོབ་རྐྱབ་མི། noun fibber 
ཤོབ་ཟེ། noun liar  
ཤོབ་སབ་པ། adj. lying  
ཤོམ་འདབ། noun leaf  
ཤོར། verb (fut., prs., pst.) 

1 defeat, yield, lose, succumb 
(ཕམ་པ།)  ཐོབ། 2  fall, 
snap, drop (བཟུང་མ་ཚུགས་པ།) 
3  love (སེམས་ཆགས་པ།) 
གཤག verb (fut., prs., pst., imp.) 

1 tear, split, rip, slit, slash 
(ཧྲལ།) 2  exhibit (འགྲེམས་སྟོན།) 
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noun lathe (གཤག་བཟོའི་འཕྲུལ་
ཆས།)  
གཤག་སྐུད། noun stitch 
གཤག་ཁ། noun slit, tear 
གཤག་གྲི། noun lancet, scalpel  
གཤག་བཅོས། noun surgery, 
operation 
གཤག་བཅོས་ཀྱིས་མ་དྲག་པ། adj. 

inoperable 
གཤག་བཅོས་ཁང་མིག noun 

operating theatre, theatre  
གཤག་བཅོས་མཁས་མཆོག noun 

surgeon, surgical specialist 
གཤག་བཅོས་ཉལ་ཁྲི། noun 

operating table  
གཤག་བཅོས་དྲུང་འཚོ། noun 

surgeon 
གཤག་བཅོས་འབད་བཏུབ་པ། adj. 

operable  
གཤག་བཅོས་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) operate 
གཤག་བཅོས་འབྲེལ་བ། adj. 

operative, surgical 
གཤག་བཅོས་སྦྱང་བ། noun 

vivisection 
གཤག་བཅོས་རིག་པ། noun surgery 
གཤག་བཅོསཔ། noun surgeon 
གཤག་གཏུབ། noun slash 
གཤག་ཧྲལ། noun split 

གཤགས། verb (fut., prs., pst.) 

 die, pass away 
གཤམ། noun foot, bottom, bed, 
under, below 
གཤམ་ཁེབས། noun skirt 
གཤམ་རོྡ། noun bedrock 
གཤམ་འོག noun underlying 
གཤམ་ལུ། prep. below 
གཤམ་ལུ་བཙུགས་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) submerge 
གཤམ་གསལ། noun following, 
follow, as mentioned below  
གཤིན་ཆོག noun  འདས་ཆོག 
obsequies, funeral rites 
གཤིན་མཆོད། noun requiem 
གཤིན་རྗེ་་འཇིག་རྟེན། noun 

underworld 
གཤིན་པོ། noun  གསོན་པོ། 
dead, deceased 
གཤིན་པོ་དང་ཁ་སབ་ཚུགས་མི། noun 

mediums 
གཤིན་པོའི་དྲན་བརྗོད། noun 

obituary  
གཤིན་པོའི་ལོ་རྒྱུས། noun obituary  
གཤིན་ལོང་དུས་དྲན། noun 

Halloween 
གཤིབ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) arrange 
གཤིས། noun nature 
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གཤིས་འགྱུར་ཅན། adj. 

temperamental 
གཤིས་རྒྱུད། noun  ཐུགས་རྒྱུད། 
character, temperament, 
disposition 
གཤིས་རྒྱུད་ངན་པ། noun ill-
matured 
གཤིས་རྒྱུད་བཟང་པ།ོ noun 

wholesome, cultured 
གཤིས་ངན། noun  གཤིས་བཟང༌། 
cad 
གཤིས་སོད། noun temperament, 
habit, mannerism, character, 
personality 
གཤིས་སོད་ལག་ཁྱེར། noun 

character certificate 
གཤིས་སོད་ལྷ་བ། adj. wet 
གཤིས་འབྲེལ། noun 

temperamental 
གཤིས་བཟང༌། noun  གཤིས་ངན། 
morality, moral 
གཤིས་ལུགས། noun practice, 
temperament, nature, 
naturalism, character 
གཤིས་ལུགས་གྱོང་པོ། noun brute 
གཤིས་ལུགས་དང་མ་མཐུན་པ། adj. 

uncharacteristic 

གཤེགས། verb (fut., prs., pst., 

imp.)  1 reach (ལྷོད་པ།) 
2  pass away (མང་འདས།) 
གཤེད་མ། noun murderer, red-
handed  
གཤེར། adj. wet 
གཤེར་ཁུ། noun liquid, fluid  
གཤེར་ཁུ་སྐམ་པ། verb (fut., prs., 

pst.) blot 
གཤེར་ཁུ་འཇིབ་པ། verb (fut., prs.) 

pst. འཇིབས།  

imp. འཇིབས། blot 
གཤེར་ཁུ་ལེན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) blot 
གཤེར་རྨེན། noun pancreas 
གཤོག་སྒྲོ། noun wings  
གཤོག་སྒྲོ་ཅན། adj. winged 
གཤོག་བཏགས། noun fledged 
གཤོག་འཐབ་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) flapping 
གཤོག་ལྡིང་། noun glide 
གཤོག་པ། noun wing 
གཤོག་པ་གཉིས་ལྡན། adj. 

dipterous 
གཤོག་པ་མེདཔ། adj. wingless 
གཤོག་པ་ཟུང་ལྡན། adj. dipterous 
གཤོག་པ་ཡོད་མི། noun winged 
གཤོག་བ། noun albatross 
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གཤོག་མེད་གནམ་གྲུ། noun blimp 
གཤོག་གཡབ། noun wing, flutter, 
flap 
གཤོང༌། noun vale, valley 
གཤོང་དོག་དྲགས། noun gorge 
བཤགས་པ། noun confession, 
apology 
བཤགས་པ་ཕུལ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.)  confess, 
atone, apologise 
བཤགས་པ་ཕུལ་མི། noun penitent 
བཤགས་པ་མ་ཕུལ་བ། adj. 

unapologetic 
བཤགས་པ་བཞེས་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.)  

excuse 
བཤགས་པ་བཞེས་མ་ཚུགས་པ། adj. 

 unpardonable 
བཤགས་པ་བཞེས་མི། noun 

 confessor 
བཤགས་སྦྱང་། noun apology, 
confession 
བཤང་གཅི། noun excreta 
བཤད། verb (fut., prs., pst., 

imp.)  གསུང་། say, tell, 
chat, relate, express, mean, 
mention, move, speak, state 
བཤད་གྲྭ། noun monastic 
institution 

བཤད ་སྒྲུབ། noun teaching and 
practice 
བཤད་བརྗོད་མ་འབད་བ། adj. 

unvoiced 
བཤད་ཐངས། adj. delivery, 
parlance 
བཤད་ཐོ། noun chat, chit-chat, 
gossip, natter, small talk, talk, 
tittle-tattle 
བཤད་ཐོ་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། yak, chat, 
natter, talk, prattle 
བཤད་ཐོ་གཏང་མི། noun natter  
བཤད་ཐོ་བརྡལ་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. རྡལ། yak, chat, 
natter, talk, prattle 
བཤད་ཐོ་འབལ་མི། noun windbag 
བཤད་ཐོ་འབོལ་དྲགས། adj. 

loquacious  
བཤད་པ། noun cameo, 
description, narration, 
proposition 
བཤད་པ་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) explicate, interpret, 
describe 
བཤད་པ་རྐྱབ་མི། noun narrator  
བཤད་པ་ཐུང་ཀུ། noun snippet 
བཤད་པ་བསྡུས་པ། noun sketch 
བཤད་དབང༌། noun voice 
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བཤད་་ོམ། noun descriptive 
composition, descriptive 
writing  
བཤད་ཚིག noun utterance 
བཤད་གཞི། noun script 
བཤད་ལུགས། noun version 
བཤད་སྲོལ། noun oral tradition, 
way of saying  
བཤན་པ། noun butcher 
བཤམ། verb (fut., prs., imp.) pst. 

བཤམས། lay, set, deal 
བཤལ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) 1 wash, swill, rinse, 
clean (འཁྱུ་བ།) 2  roam, stroll, 
range, patrol, mooch, wander 
(འཁྱམས་པ།) 3  diarrhoea (འཁྲུ་
བ།) 
བཤལ་སྐྱུག noun upset  
བཤལ་སྐྱུག་ནད། noun cholera 
བཤལ་འཁྱམ། noun ramble, roam 
བཤལ་འགྱོ་མི། noun roamer 
བཤལ་ཆས་ཚོང་ཁང༌། noun outfitter 
བཤལ་ཆུ། noun rinsing water 
བཤལ་འདོད་ཅན། adj. wanderlust 
བཤལ་སོད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) loaf  
བཤལ་སོད་མི། noun idler, loafer, 
roamer 
བཤལ་ནད། noun diarrhoea 

བཤལ་གནས། noun sight 
བཤལ་སན། noun jalap, laxative  
བཤལ་ཚོང་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) hawk, peddle  
བཤལ་ཚོང་ཅ་ཆས། noun ware 
བཤལ་ཚོང་པ། noun hawker, 
tinker, tradesman, pedlar, 
vendor  
བཤལ་ལམ། noun promenade 
བཤལ་ས། noun esplanade 
བཤས་ར། noun abattoir 
བཤིག verb (fut., prs.) pst. 

བཤིགས། imp. ཤིགས། 
1 demolish, destroy, dismantle, 
level, crumble (མེདཔ་གཏང་བ།) 
 བརྩིག 2  untangle, untie, 
pull-down (འཁྱོལ་བ།)  
བཤུད། verb (fut., prs., pst., 

imp.) slide, push, budge, 
maroon, scroll 
བཤུད་འཁོར། noun bobsleigh, 
skateboard, toboggan, trolley 
བཤུད་འགྲུལ། noun shuffle 
བཤུད་འགྲོས། noun glide 
བཤུད་སྒམ། noun drawer 
བཤུད་སྒྲོམ། noun chest of 
drawers, commode 
བཤུད་བརྙན། noun transparency, 
slide 
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བཤུད་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། oust 
བཤུད་སྟོན། noun slide show 
བཤུད་ཐག noun parbuckle 
བཤུད་ཐག་རྐྱབ་མ་འགྱོ་བ། adj. non-
slip  
བཤུད་དུང༌། noun chute 
བཤུད་དེ་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) slither 
བཤུད་གདན། noun runner 
བཤུད་པང༌། noun ski 
བཤུད་པང་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། ski 
བཤུད་པང་གཏང་མི། noun skid 
བཤུད་པང་རྩེ་མི། noun skid 
བཤུད་ལམ། noun slide, chute 
བཤུད་ལྷམ། noun roller skate, 
rollerblade, skate 
བཤུབ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) 1 dismantle (མེདཔ་གཏང ་
བ།) 2  peel, remove, take off, 
uncover, unfasten, unfurl, 
untie, unwind, unwrap, cast, 
denude, strip (ཕུད་ནི།) 
བཤུབ་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) drop 
བཤུབ་བཅུག་པ། verb unfurl 
བཤུབ་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། unloose 

བཤུབ་བཏུབཔ། adj. removable 
བཤུབ་ཚར་བ་་པགས་ཀོ། noun 

peelings 
བཤུམ། verb (fut.) prs. ཤུམ།  

pst. བཤུམས། imp. ཤུམས། 
 weep, cry  
བཤུར་སྐམ། noun steamed and 
dried vegetables 
བཤུར་བ། verb (fut., prs., pst.) 

1 steaming (རླངས་བཙོ།) 2  scald 
(འཚིག་པ།) 
བཤུར་རྨ། noun frostbite, scald 
བཤུར་ཚུགས་པ། adj. scalding 
བཤུར་རས། noun caustic 
བཤེད། verb (fut., prs., pst., 

imp.)  གཟུང་བ། catch, cling, 
get, grab, hang on, hold, retain 
བཤེད་མི། noun holder  
བཤེར་ཁྲ་་ཁྲིམས་འདུན། noun court 
of record 
བཤེར་གཏུགས། noun institute 
བཤེར་ཡིག noun petition 
བཤེས་ཉམས། noun fellowship 
བཤེས་གཉེན། noun spiritual 
friend 
བཤོལ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) call off, cancel, forbear, 
shelve, tarry, put off, quit, 
refrain, leave, give up 
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བཤོལ་སྐུལ། noun dissuasion  
བཤོལ་ཐག་གཅད་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) shelve 
བཤོལ་ཐབས་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) dissuade 

བཤོལ་འདེབས། noun dissuasion 
བཤོལ་བཞག noun cancellation, 
discontinuity, bolt, 
discontinue, rescind, give up 
བཤོསཔ། noun ear, cob 
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༼ས༽ 
ས། noun 1 the 2 8th letter of the 
Dzongkha alphabet (གསལ་བྱེད།) 
2  earth, land, soil, ground 
(འཛིན་མ།)  གནམ། 
3  spiritual level of 
enlightenment (འཕགས་རིམ།) 
4  venue (གནས།) 
སཱ། noun legitimate, legal child, 
child born in wedlock 
ས་ཀྲག་ཀྲ། adj. hard, curt 
ས་དཀར། noun white soil, white 
paint, chalk 
ས་བཀོད་ལེགས་ཤོམ། noun beauty 
spot 
ས་རྐོ་སྣུམ་འཁོར། noun backhoe 
ས་རྐོ་མི། noun excavator 
ས་སྐམ། noun dry field, dry 
ground, dry soil 
ས་སྐམ་རོྡ་སྐམ། noun arid 
ས་སྐྱ། noun sakya, one of the 
four major schools of 
Buddhism  
ས་སྐྱ་དྲགས། adj. dust bowl 
ས་སྐྱ་པ། noun follower of sakya 
sect 
ས་སྐྱོ་དྲགས། adj. barren 

ས་སྐྱོང་། noun king, ruler 
ས་སྐྱོར། noun bed 
ས་བརྐོ་བ། verb (fut., pst., imp.) 

prs. རྐོ།  ས་སོག་པ། cutting, 
excavate, dig, till 
ས་ཁ་མཐོ་ས། noun highland, 
upland, high altitude  
ས་ཁ་མཐོ་ས་་མི། noun highlander  
ས་ཁ་དམའ་ས། noun low land, 
low altitude 
ས་ཁ་ལས་བཏོན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) opencast  
ས་ཁམས། noun earth element, 
topography 
ས་ཁམས་མཁས་མཆོག noun 

geologist 
ས་ཁམས་རིག་པ། noun 

topography, geology 
ས་ཁར་ཆགས་པ། verb (fut., prs., 

pst.) land, descend 
ས་ཁར་བརྡབ་པ། verb (fut., imp.) 

prs. རྡབ།  

pst. བརྡབས། smash 
ས་ཁར་གནས་མི། noun terrestrial 
ས་ཁར་ས་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) inter 
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ས་ཁུལ། noun locale, sector  
ས་ཁོངས། noun area, compound, 
field, locality, lot, scene, 
sector, setting, spot, territory, 
tract, premises, patch, site, 
zone 
ས་ཁོངས་གང་བ། verb (fut., prs., 

pst.) occupy 
ས་ཁོངས་བགོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) zone 
ས་ཁོངས་བརྒལ་འཛུལ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) intrude 
ས་ཁོངས་གཅིག་སྒྲིལ། noun 

territorial integrity 
ས་ཁོངས་གཅིག་སོད། noun colony 
ས་ཁོངས་གཟུང་བ། verb (fut., prs.) 

pst. བཟུང་། imp. ཟུངས། zone 
ས་ཁོངས་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) develop 
ས་ཁོངས་ཡངས་དྲགས། adj. 

commodious 
ས་ཁོངས་ཡན་ལག noun quarter 
ས་ཁོངས་གཡུས་ཁོངས། noun local 
area 
ས་ཁོངས་རི་ཁོངས། noun ward 
ས་ཁོད། noun ground level 
ས་ཁྱིམ། noun mud house, one-
storied house 
ས་ཁྱིམ་ཚོང་པ། noun estate agent 

ས་ཁྱོན། noun area, territory, size 
of an area 
ས་ཁྱོན་གཅིག་སྒྲིལ། noun territorial 
integrity 
ས་ཁྱོན་སོམ། adj. landed  
ས་ཁྲམ། noun land record 
ས་ཁྲལ། noun land-tax  
ས་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཟོ། noun land 
reform  
ས་ག་ཟླཝ། noun the forth month 
of lunar calendar 
ས་གོ། noun area, arena, plot, 
place, opening, space, 
premises 
ས་གོ་སོམ། noun spacious 
ས་གོ་ཡངས་དྲགས། adj. free-
range, spacious 
ས་གོ་སོར་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) displace 
ས་གོ་ཧུམ་རི་རི། adj. slick 
ས་གླ། noun ground rent 
ས་གླང་དོར་གཅིག noun one third 
of an acre, an area that can be 
ploughed by a pair of oxen in a 
day  
ས་གློག noun earth 
ས་གློག་བཙུགས་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) earth, ground 
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ས་མགོ། noun superscript letter 
‘ས’  
ས་འགུལ་ལྟེ་བ། noun epicentre 
ས་རྒྱ། noun land area 
ས་ལྒ། noun ginger 
ས་སྒོ། noun trapdoor 
ས་བཅད། noun 1 cutting (རྐོ་ནི།) 
2  text outline, content (བརྗོད་
དོན།) 
ས་བཅུད། noun soil fertility 
ས་བཅུད་ཅན། adj. loamy, fertile  
ས་བཅུད་ལྡན་པ། adj. loamy  
ས་བཅུད་ལྡན་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) fertilize  
ས་བཅུད་འཕྱག་པ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. འཕྱགས། leach  
ས་བཅུད་བཟོ་ཐབས། noun 

fertilization  
ས་ཆ། noun plot, locality, 
geography, land, place 
ས་ཆ་སྐྱོ་དྲགས། adj. hellhole  
ས་ཆ་ཁམས་ལོག་སི་སི། adj. dump 
ས་ཆ་བདག་བཟུང༌། noun 

landholding  
ས་ཆ་མ་སོད་པ། adj. undeveloped 
ས་ཆ་མེད་མི། noun landless  
ས་ཆ་དམའ་ཤོས། adj. basin 
ས་ཆ་རིག་པ། noun geography 

ས་ཆ་རིག་དཔྱད་པ། noun 

geographer 
ས་ཆ་ལེ་ཤ་ཡོད་མི། noun landed  
ས་ཆད། noun landslide, slide, 
landslip 
ས་ཆ་་བརྟག་ཞིབ། noun 

reconnaissance 
ས་ཆ་་མཐོང་སྣང༌། noun scene 
ས་ཆ་་མཛེས་སྣང༌། noun scenery 
ས་ཆ་་རི་མོ། noun landscape  
ས་ཇོ་ངོ་ཚབ། noun land agent  
ས་འཇལ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) survey 
ས་འཇལ་མི། noun surveyor 
ས་འཇལཔ། noun surveyor 
ས་ཉམས། noun landscape, 
layout, terrain 
ས་སྙིང་འཁོར་རིམ། noun mantle 
ས་ཏི། noun kerosene lamp 
ས་ཏོག་ལེབ་གང་། noun piece of 
land 
ས་གཏེར། noun mineral 
ས་གཏེར་རྐོ་མི། noun miner 
ས་གཏེར་མཁས་མཆོག noun 

mineralogist 
ས་གཏེར་བཏནོ་མི། noun miner 
ས་གཏེར་བཏནོ་ས། noun quarry 
ས་གཏེར་བདག་པ།ོ noun gnome 
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ས་གཏེར་པ། noun miner 
ས་གཏེར་རིག་པ། noun mineralogy 
ས་གཏེར་ལཱ། noun mining 
ས་རྟགས། noun landmark  
ས་སྟེང༌། noun 1 world (འཛམ་གླིང་།) 
2  surface of the earth (ས་་ཐོག) 
 ས་འོག  
ས་སྟོང༌། noun 1 void, blank, 
clearance, gap, lacuna, 
moonscape, open, opening, 
space, room, empty (སྟོངམ།) 
2  seat, vacancy (གཡོག་གི་གོ་
སྐབས།) 
ས་སྟོང་ཡོད་པ། adj. vacant 
ས་སྟོང་སུབ་མི། noun makeweight 
ས་སྟོང་བསུབ་པ། verb (fut.) prs. 

སུབ། pst. བསུབས། imp. སུབས། 
fill  
ས་ཐ། noun barren land 
ས་ཐག་རིང་བ། adj. long-distance  
ས་ཐང༌། noun plain 
ས་ཐོག་ཁར། adv. overground, 
terrestrial, overland 
ས་ཐོག་ཡིག་འགྲུལ། noun surface 
mail 
ས་མཐའ་འཁོབ། noun dust bowl 
ས་མཐའ་མ། noun remote, remote 
area 
ས་མཐོ་ས། noun high land 

ས་དེབ། noun atlas 
ས་དོང༌། noun pothole, pit, 
trench, burrow 
ས་གདན། noun rug, mat 
ས་གདན་ཐིང་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) carpet 
ས་བདག noun 1 local lords (ས་་
ཇོ་བདག) 2  local spirits (གཞི་
བདག) 
ས་བདག་ནད། noun  ཀླུ་ནད། 
མཛེ་ནད། ས་ནད། leprosy  
ས་མདའ། noun hidden arrow 
trap 
ས་མདོག adj. khaki 
ས་མདོག་ཁ་ཤ། noun khaki 
ས་འདམ། noun daub 
ས་ནང་བཙུགས་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) inter 
ས་ནད། noun  ཀླུ་ནད། མཛེ་ནད། 
ས་བདག་ནད། leprosy  
ས་གནས། noun venue, zonal, 
zone, area, location, soil, spot, 
place, site 
ས་གནས་ཁྲལ། noun council tax 
ས་གནས་ཁྲིམས། noun by-law 
ས་གནས་སྒྱུ་་ལ། noun local arts 
ས་གནས་ངེས་ཅན། adj. localized  
ས་གནས་ངོས་འཛིན་འབད་བ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) localize  
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ས་གནས་ཆུ་ཚོད། noun local time  
ས་གནས་ལྟེ་བ། noun midland 
ས་གནས་དུས་ཚོད། noun local 
time  
ས་གནས་དབང་འཛིན། noun local 
authority  
ས་གནས་དབྱེ་ཨང༌། noun area code 
ས་གནས་གཙོ་བོ། noun mainland 
ས་གནས་་་ཅན། noun shrine, 
sacred place 
ས་གནས་གཞུང༌། noun local 
government  
ས་གནས་ཡོངས་འབྲེལ། noun local 
area network (LAN)  
ས་གནས་སོ་སོ། noun out-of-town 
ས་སྣུམ། noun  ས་མར་ཁུ། 
paraffin, oil, kerosene, gas 
ས་པག་ཅུང༌། noun bricks 
ས་པག་བསྲེག་ས། noun kiln 
ས་སྤོ་ཏོ། noun ridge 
ས་ཕུང༌། noun hummock, knoll, 
mound  
ས་ཕུང་རྡོ་ཕུང་། noun mound 
ས་ཕྱོགས། noun location, 
direction  
ས་ཕྱོགས་སྐོར་མི། noun itinerant 
ས་ཕྱོགས་བསྐོར་བ། verb (fut., pst.) 

prs. སྐོར། imp. སྐོར། itinerant 

ས་བོན། noun  སོན། seed 
ས་བྱི། noun field mouse  
ས་དབྱིབས། noun topography, 
terrain, landform 
ས་དབྱིབས་ཆགས་ལུགས། noun 

topography 
ས་དབྱིབས་རིག་པ། noun 

topography 
ས་འབྲེལ། noun land-based, 
terrestrial  
ས་སྦྱང༌། noun burial 
ས་མར་ཁུ། noun  ས་སྣུམ། 
kerosene 
ས་མར་ཁུ་རྒྱུ་ཆ། noun crude 
ས་མིང༌། noun place name 
ས་མིང་དཔེ་དེབ། noun gazetteer 
ས་མིན་རོྡ་མིན། noun cast-iron  
ས་དམག noun  རྐང་དམག 
infantry 
ས་དམག་སྤྱི་ཁྱབ། noun field 
marshal 
ས་སྨུག noun  སྤྲིན། cloud, 
fog, haze 
ས་སྨུག་འཐིབ་འཐིབཔ། adj. foggy 
ས་སྨུག་སྤུབས་སྤུབས པ། adj. 

cloudy, foggy, overcast, grey 
ས་སྨུག་སྤུར་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) wreathe 
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ས་སྨུག་མེ། noun fog lamp 
ས་སྨུག་ཡོདཔ། adj. foggy 
ས་སྨྱུག noun chalk 
ས་བཙག noun  བཙག ochre  
ས་རྩུབ་དྲགས། adj. rugged 
ས་ཚན། noun plot 
ས་ཚབ། noun land replacement, 
land substitution 
ས་ཚིགས། noun station 
ས་ཚིགས་འགེགས་སྲུང༌། noun 

outpost 
ས་ཚིགས་འགོ་འཛིན། noun 

stationmaster 
ས་ཚིགས་ལྟེ་བ། noun midlands 
ས་ཚོན། noun ochre 
ས་ཚོན་སྨྱུ་གུ། noun pastel 
ས་མཚམས། noun line, frontier, 
demarcation, confines, 
boundary, border, pale 
ས་མཚམས་བཀག་དམ། noun seal 
ས་མཚམས་བཀལ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) demarcate, 
border 
ས་མཚམས་གྱང་རྩིག noun party 
wall 
ས་མཚམས་སྒོ་ར། noun checkpoint 
ས་མཚམས་གཅིག་འབྲེལ། noun 

coterminous 

ས་མཚམས་མཉམ་འབྲེལ། noun 

coterminous 
ས་མཚམས་དམ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) seal 
ས་མཚམས་ཕོག་པ། verb (fut., prs., 

pst.) border 
ས་མཚམས་བཙུགས་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) border 
ས་མཚམས་ས་ཆ། noun borderland 
ས་འཚོ་ཏོག་ཏོ། adj. fertile 
ས་ཞིང༌། noun field 
ས་ཞིང་གི་སྐོར། adj. agrarian 
ས་ཞུད། noun landslip  
ས་གཞན་ཅིག་ཁར། adv. elsewhere 
ས་གཞི། noun land, estate, field, 
earth  
ས་གཞི་ཆགས་ཚུལ། noun 

topography 
ས་གཞི་རིག་པ། noun geology 
ས་གཞི་མེདཔ། adj. landless  
ས་ཟུར་ཁ། noun remote, remote 
area 
ས་ཟུར་ཁྲོམ་ཆུང༌། noun outpost 
ས་འོག noun  ས་སྟེང༌། 
underground, subterranean 
ས་འོག་ཁང་མིག noun cellar 
ས་འོག་གི་རོྡ། noun bedrock 
ས་འོག་འགས་རས། noun mine 
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ས་འོག་རྒྱང་ཤེལ། noun periscope 
ས་འོག་ཆུ། noun ground water 
ས་འོག་ཆུ་མཚམས། noun water 
table 
ས་འོག་ཆུ་ལམ། noun canal 
ས་འོག་བཙོན་ཁང༌། noun dungeon 
ས་འོག་རས་བམ། noun landmine, 
mine  
ས་འོག་གཡིབ་གནས། noun bunker 
ས་འོག་རེལ་ལི། noun metro 
ས་འོག་རེལ་ལི་ལམ། noun tube 
ས་འོག་ལམ། noun subway, 
tunnel 
ས་འོག་ལམ་སེལ། noun tunnel 
ས་འོག་སོང་བ། noun dig 
ས་ཡ། num. million 
ས་ཡ་་བདག་པོ། noun millionaire 
ས་ཡ་་བདག་མོ། noun 

millionaires 
ས་ཡིག noun signature 
ས་ཡིག་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) sign 
ས་ཡོམ། noun quake, earthquake, 
earth tremor 
ས་ཡོམ་ཆུང་ཀུ། noun tremor 
ས་ཡོམ་འཇལ་ཆས། noun 

seismograph 

ས་ཡོམ་བརྟག་ཆས། noun 

seismograph 
ས་ཡོམ་དང་འབྲེལ་བ། adj. seismic 
ས་ཡོམ་དཔྱད་རིག noun 

seismology 
ས་ཡོམ་དཔྱད་རིག་མཁས་མཆོག noun 

seismologist 
ས་ཡོམ་ཤུགས་ཚད། noun 

magnitude 
ས་གཡོམ། noun earthquake 
ས་གཡོས། earthquake, earth 
tremor 
ས་རིན། noun price of land 
ས་རིམ། noun soil profile, layer 
of earth 
ས་རིས། noun astrological 
calculation done on a piece of 
wood 
ས་རུག་རོྡ་རུག noun rubble 
ས་རུད། noun mudslide, 
landslide, landfall, soil erosion 
ས་ལམ། noun level of spiritual 
realization 
ས་ལུ་བརྟེན་པ། adj. land-based  
ས་ལུད། noun peat 
ས་ལེ་ཤ་ཡོད་པ། adj. landed  
ས་གཤིས། noun climate 
ས་གཤིས་དང་འབྲེལ་བ། adj. 

climatic 
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ས་གཤིས་རིག་པ། noun geophysics 
ས་བཤལ། noun patrolling 
ས་སྲུང་། noun border security 
ས་སྲུང་པ། noun border security 
guard 
ས་སྲུང་དམག་སྒར། noun outpost 
ས་སྲོས། noun nightfall, dusk 
ས་སོག་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.)  ས་བརྐོ་བ། root 
ས་སོང་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) root 
ས་ཧྲུག་རྡོ་ཧྲུག noun rubble 
སག་བདེ་བ། adj. portable 
སག་པ། noun use, hold 
སག་ས། adv. virtual 
སང་ཉིན། adv. morrow 
སང་ཕོད། adv.  ན་ཧིང་། next 
year 
སངས། verb (fut., prs., pst.) 

1 clear, dispel (དག་པ།) 2  heal, 
cure, mend, salve (དྲག་ནི།) 
3  quench (ཚིམས་པ།)  
སངས་རྒྱས། noun  སེམས་ཅན། 
Buddha 
སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་། noun 

enlightenment  
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་པ། noun 

Buddhist 

སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྗེས་འཇུག noun 

Buddhist 
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ། noun 

dharma, Buddhism 
སངས་རྒྱས་པ། verb (fut., prs., 

pst.) enlighten 
སངས་རྒྱས་ཤ་མུ། noun matsutake, 
pine mushroom, Tricholoma 
matsutake  
སངས་བཏུབཔ། adj. curable 
སངས་ཐབས། noun catharsis 
སངས་ཐབས་མེདཔ། adj. 

irreparable 
སངས་ནི་མེད་པ། adj. unrelieved 
སངས་སན། noun cathartic 
སད། noun frost 
སབ་ཁྲ། noun map, sketch, plan 
སབ་ཁྲ་བརྟག་དཔྱད། noun survey 
of site suitability 
སབ་ཁྲ་ཐད ་སྒོརམ། noun globe 
སབ་ཁྲ་དེབ། noun atlas 
སབ་ཁྲ་བྲི་བ། verb (fut.) prs. འབྲི།  

pst. བྲིས། imp. བྲིས། map 
སབ་ཁྲ་འབྲི་མི། noun cartographer 
སབ་ཁྲ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) chart, map 
སབ་ཁྲ་བཟོ་མི། noun cartographer 
སབ་ཁྲ་རིག་པ། noun cartography 
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སབ་ཁྲ་་འབྲི་བཀོད། noun 

cartography 
སབ་ཁྲ་་ཨང་རྟགས། noun 

grid reference 
སཱཙྪ། noun miniature stupa 
ས་་བཀོད་པ། noun terrain, lie 
ས་་ཁ་ཐུག་བསྒོར་བསྒོརཝ། adj. 

landward  
ས་་ཁྲིམས་ཡིག noun land act 
ས་་ངོས་དབྱིབས། noun landscape  
ས་་ཆ་ཤས། noun parcel 
ས་་ཆགས་ཐངས། noun landform, 
landscape, lie 
ས་་ཆགས་ཚུལ། noun landscape, 
terrain  
ས་་ཆགས་ལུགས། noun landscape  
ས་་ཇོ་བདག noun landholder, 
landowner  
ས་་ཐོ་བཀོད་ཡིག་ཚང༌། noun land 
registry  
ས་་ཐོབ་ཚད་བསྐྱར་བཟོ། noun land 
reform  
ས་་མཐའ་མ། noun near, nearby, 
outskirts, border 
ས་་སྤོ་ཏོ། noun hummock  
ས་་བོང་ཀོ། noun clod 
ས་་སྦྱིན་བདག noun landholder, 
landowner  

ས་་ཚན་རིག noun geology 
ས་་ཚན་རིག་པ། noun geologist 
ས་་མཛེས་བཀོད་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) landscape  
ས་་རམ། noun earthenware 
སར་འགྱུར་བཏུབ་པ། adj. 

biodegradable 
སར་གནས་པ། adj. land-based  
སར་སོར། adj. husky  
སི་སྐད། noun hiss  
སི་སྐད་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) hiss  
སི་སྒྲ། noun hiss  
སི་སྒྲ་བཏོན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) hiss  
སི་ཊར་ལིང༌། noun sterling 
སི་པ། noun bamboo container 
normally used for keeping 
butter 
སི་སི་རྡོག་མ། noun acorn 
སི་སི་ཤ་མུ། noun Yellow 
Chanterelle, Cantharellus 
cibarius 
སི་སི་ཤིང༌། noun oak  
སིང་སྒྲ། noun jangle, chink  
སིང་སྒྲ་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) chink 
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སིང་ཆང༌། noun drink made from 
fermented grains by adding 
yeast  
སིང་ཐགས། noun canvas 
སིན་ཅུ། noun  སྙན་རྒྱན། ring, 
earring 
སིབ་ཅུང་། noun butter container 
སིམ། verb (fut., prs., imp.) pst. 

སིམས། sink, drain, soak, 
percolate, permeate, penetrate, 
seep, infiltrate, absorb, hydrate 
སིམ་བཅུག་པ། verb impregnate 
སིམ་བཏུབཔ། adj. absorbable 
སིམ་ཐོན། noun seepage 
སིམ་དོང་། noun soak-pit 
སིམ་མེད། adj. impermeable 
སིམ་འཛུལ། noun seepage 
སིལ་སྒྲ། noun jingle  
སིལ་སྙན། noun cymbal 
སིལ་བུ། adj. a bit, a little 
སིལ་བུ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) fragmentation 
སིལ་ཚོང༌། noun retail 
སིལ་ཚོང་རྐྱབ་མི། noun retailer 
སིལ་ཚོང་པ། noun retailer 
སུ་ཐག་ཐུང་ཀུ། noun irritable, hot-
tempered, bad-tempered, 
waspish, peevish 

སུ་ཐག་རིངམོ། noun patience, 
phlegmatic 
སུག་ཕུང་། noun haystack 
སུག་མ། noun hay, straw 
སུན་ཁག་ཁ། adj.  སུན་སྦྱིས་སྦྱིས། 
wearisome, weary, boring, 
bothersome, corny, humdrum, 
interminable, loathsome, 
stodgy, tired, trite, trying, 
unexciting 
སུན་ཁག་ཁ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) plague 
སུན་ཁག་ཁ་སབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) yap 
སུན་དྲགས། adj. boring 
སུན་སྣང༌། noun boredom, 
loneliness 
སུན་སྦྱིས་སྦྱིས། adj.  སུན་ཁག་ཁ། 
trite, unedifying 
སུན་ཚིག noun cliché 
སུན་ཚུལ། noun boredom 
སུན་འཚེར། noun nuisance, drag, 
harassment  
སུན་འཚེར་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) hassle  
སུན་འཚེར་འབད་མི། noun pest 
སུན་ལཱ། noun treadmill 
སུབ་ཆས། noun wad 
སུབ་རྩི། noun correction fluid 
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སུམ་ཅུ། num. thirty 
སུམ་ཅུ་པ། num. thirtieth 
སུམ་ཅུ་་་གསུམ། noun the Thirty-
three Heaven (ལྷ་ཡུལ།) num. 
thirty three (སོ་གསུམ།)  
སུམ་རྟགས། noun grammar 
སུར་གཏང་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) whizz 
སེ་འབྲུ། noun pomegranate 
སེ་ཤུད། noun silk 
སེག་རྡར། noun rasp 
སེག་རྡར་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) rasp 
སེང་། verb (fut., prs., pst., imp.) 

 ཕབ། cock, elevate, jack 
up, jump, mount 
སེང་གེ། noun 1 lion (གཡུ་རལ་རྒྱས་
པ།) 2  Leo (དུས་སྦྱོར།) 
སེང་གེ་དཀརམོ། noun snow lion 
སེང་གེ་མོ། noun lioness  
སེང་གེ་་ཁྱིམ། noun 1 Leo (དུས་
སྦྱོར།) 2  lion’s den (སེང་གེ་་ཚང་།)  
སེང་གེ་་རལཔ། noun mane 
སེང་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) accrue 
སེང་ཕབ། noun rise and fall, 
increase and decrease, lilt  
སེང་ཕབ་འགྱུར་བ། adj. sharp 

སེང་ཕབ་མེད་པ་་སྐད། noun 

monotone 
སེང་འབབ་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) edge 
སེང་རས། noun mosquito net, net 
སེང་རས་ཡོལ་ལི། noun net curtain  
སེང་ལམ། noun causeway 
སེན་གྲི། noun nail cutter  
སེན་ཊི་གེརེཌ། noun centigrade 
སེན་ཊི་མི་ཊར། noun centimetre 
སེན་བཏོག noun nail cutter  
སེན་རྡར། noun nail file  
སེན་ཕྱགས། noun nail brush  
སེན་མོ། noun paw, nail, 
fingernail 
སེན་མོ་བཏབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) pinch, nip 
སེན་རྩི། noun nail varnish, nail 
polish  
སེན་ཚོན། noun nail polish, nail 
varnish  
སེན་གཞར། noun scratch with 
nails 
སེམས། noun  ཡིད།  
ཐུགས། psyche, spirit, soul, 
mind, heart, thought 
སེམས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར། noun moral 
support 
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སེམས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁ། noun moral 
victory 
སེམས་ཀྱི་གཏིང་ལས་མིན་པ། adj. 

neutral  
སེམས་ཀྱི་འདུ་འཛི། noun 

preoccupation 
སེམས་ཀྱི་བརྡ་སོད། noun telepathy 
སེམས་ཀྱི་གནས་སྟངས། noun 

humour  
སེམས་ཀྱི་སྣང་ཚུལ། noun notion  
སེམས་ཀྱི་ཚོར་ཤུགས། noun 

impulse 
སེམས་ཀྱིས་བཟོ་བཟཝོ། noun 

fantasy, figment 
སེམས་ཀྱིས་ར། adv. mentally 
 སེམས་དཀར་ནག noun humour  
སེམས་དཀར་ཧེང༌། noun mood 
སེམས་དཀྲུག noun  ཐུགས་
དཀྲུག exasperation 
སེམས་དཀྲུག་པ། verb (fut., prs.) 

pst. དཀྲུགས། imp. དཀྲུགས།  
ཐུགས་དཀྲུག་པ། disturb, 
disconcert, shatter, demented 
སེམས་བཀུག noun  ཐུགས་
བཀུག captivate, capture, 
enthral, entice, nobble, draw, 
arrest 
སེམས་བཀུག་བཅུག་པ། verb 

enticing 

སེམས་བཀུག་ལཱ། noun stunt 
སེམས་རྐུ། noun beguilement 
སེམས་རྐྱང་ཁྱིམ། noun stall 
སེམས་སྐུལ། noun inspiration 
སེམས་སྐུལ་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) predispose, 
inspire 
སེམས་སྐྱོ་སྐྱོཝ། adj. shattered 
སེམས་སྐྱོ་བཅུག་པ། verb grieve, 
sadden, disconsolate, sad, 
shattering, uneasy, oppress 
སེམས་སྐྱོ་བ། verb (fut., prs., pst.) 

 ཐུགས་སྐྱོ་བ། grieve, upset, 
deject, depression, unhappy, 
sad, shatter 
སེམས་སྐྱོ་སི་སི། adj. tragic 
སེམས་སྐྱོན། noun schizophrenia 
སེམས་སྐྱོན་ཅན། adj. schizoid, 
disturbed 
སེམས་བསྐྱེད། noun  ཐུགས་
བསྐྱེད། inspiration, generative 
mind, creative mind, mind-
generation, well meaning 
སེམས་བསྐྱེད་བཟང་པ།ོ noun  

ཐུགས་བསྐྱེད་བཟང་པོ། goodwill 
སེམས་ཁ། adv.  ཐུགས་ཁ། 
inwardly 
སེམས་ཁ་ལས་ཡལ་བཅུག་པ། verb 

wipe 
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སེམས་ཁམས། noun psyche, 
spirit, sense, mood, state of 
mind 
སེམས་ཁམས་མཁས་མཆོག noun 

psychiatrist 
སེམས་ཁམས་བརྟག་ཞིབ། noun 

psychoanalysis 
སེམས་ཁམས་དྭངས་བྱེད། noun 

tonic 
སེམས་ཁམས་བདེ་ཏོག་ཏོ། adj. sane 
སེམས་ཁམས་ནད་གཞི་དང་འབྲེལ་བ། 
adj. paranoid 
སེམས་ཁམས་ནད་ཡོད་མི། noun 

autistic 
སེམས་ཁམས་ནདཔ། noun 

psychopath, psychotic 
སེམས་ཁམས་འབྲེལ་བ། adj. 

psychic 
སེམས་ཁམས་སན་ཁང༌། noun 

asylum 
སེམས་ཁམས་རིག་པ། noun 

psychology, psychiatry 
སེམས་ཁམས་རིག་པ་་མཁས་མཆོག 
noun psychologist 
སེམས་ཁམས་བསབ་སོྟན། noun 

psychotherapy 
སེམས་ཁར་བཀལ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) preoccupation, 
note 

སེམས་ཁར་བཀལ་མི། adj. mindful 
སེམས་ཁར་ངེས་པ། adj. catchy 
སེམས་ཁར་འཆར་བ། verb (fut., 

prs., pst.) visualize, conceive, 
imagine, occur 
སེམས་ཁར་དྲན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) recollect, remember, 
reminisce, conjure up, haunt, 
preoccupation 
སེམས་ཁར་དྲན་མ་དགོ་པ། adj. 

unmemorable 
སེམས་ཁར་དྲན་མ་བཏུབ་པ། adj. 

unmemorable 
སེམས་ཁར་དྲན་མ་ཚུགས་པ། adj. 

unthinkable 
སེམས་ཁར་འདོད་པ། adj. 

acquisitive 
སེམས་ཁར་གནས་པ། adj. 

memorable 
སེམས་ཁར་ཕོག་པ། verb (fut., prs., 

pst.) offend, affront, cut, hurt, 
mind 
སེམས་ཁར་ཕོག་ཕོགཔ། adj. sore 
སེམས་ཁར་ཕོག་མི། noun umbrage 
སེམས་ཁར་ཕོགཔ་མགྱོགས་དྲགས། 
adj. touchy 
སེམས་ཁར་ཕོགཔ་འཇམ་པ། adj. 

sensitive 
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སེམས་ཁར་འབབ་བཅུག་པ། verb 

ingratiate, insinuate 
སེམས་ཁར་འབབ་ཏོག་ཏོ། adj. 

appealing, winsome, well 
སེམས་ཁར་འབབ་ཏོག་ཏོ་མེད་པ། adj. 

unappealing 
སེམས་ཁར་འབབ་པ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. བབས།  
ཐུགས་ཁར་འབབ། appeal, please, 
impress 
སེམས་ཁར་མ་བཀལ་བ། adj. 

unmindful 
སེམས་ཁར་མ་རྐྱབ་པ། adj. offend, 
distasteful, repugnant, 
withering 
སེམས་ཁར་མ་འཇུག་པ། adj. nasty, 
anathema  
སེམས་ཁར་མ་བབས་པ། adj. 

distasteful, displeasure, 
unglamorous, unimpressed, 
uninviting, unpleasant, 
unprepossessing, unsavoury, 
yucky, disagreeable, frosty 
སེམས་ཁར་མ་འབབ་སི་སི། adj. 

unedifying 
སེམས་ཁར་མ་ཚུད་པ། adj. 

unattractive, unenviable, 
unimpressed, uninviting, 
unprepossessing, charmless, 

obnoxious, unsympathetic, 
disapproval 
སེམས་ཁར་མ་རིག་པ། adj. 

unobserved 
སེམས་ཁར་མི་འབབ་པ། adj. 

inelegant, dislike 
སེམས་ཁར་བཙུགས་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) inculcate 
སེམས་ཁར་ཚུད་བཅུག་པ། verb 

ingratiate, insinuate 
སེམས་ཁར་ཚུད་པ། verb (fut., prs., 

pst.) appeal, please, impress 
སེམས་ཁར་བཞག་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) remember, 
retain, bear, entertain, harbour 
སེམས་ཁར་བཞག་རུང་བ། adj. 

noteworthy  
སེམས་ཁར་གཟུང་བ། verb (fut., 

prs.) pst. བཟུང་། imp. ཟུངས། 
imprint 
སེམས་ཁར་ཡོདཔ། adj. 

remembered, not forgotten 
སེམས་ཁར་ལུས་པ། verb (fut., prs., 

pst.) imprint 
སེམས་ཁར་ཤར་ནི་མེདཔ། adj. 

vacant 
སེམས་ཁར་ཤར་བ། verb (fut., prs., 

pst.) conjure up, evoke, haunt, 
lurch 
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སེམས་ཁར་ཤར་ཚུགས་པ། adj. vivid 
སེམས་ཁུར། noun concern 
སེམས་ཁུར་ཆེ་བ། adj. nail-biting  
སེམས་ཁུར་མེད་པ། adj. 

irresponsible 
སེམས་ཁྲལ། noun  ཐུགས་ཁྲལ། 
anxiety, worry, growing pains, 
incubus, gnawing, frantic, 
bother 
སེམས་ཁྲལ་ལང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. ལངས། worry 
སེམས་ཁྲེལ། noun  ཞེ་ཁྲེལ། 
 ཐུགས་ཁྲེལ། angry, 
annoyed, resentful 
སེམས་འཁྱམ། noun obsession, 
obsess  
སེམས་འཁྲུག noun hysteria, 
assailant, upset, fret 
སེམས་འཁྲུག་ནད་གཞི། noun 

hysteria  
སེམས་འཁྲུག་བ་སོད། noun 

maladjusted 
སེམས་འཁྲུལ། noun  ཐུགས་
འཁྲུལ། unhappy, sad, touching 
སེམས་འཁྲུལ་བཅུག་མི། noun tear 
jerker 
སེམས་འཁྲུལ་ནུས་པ། noun pathos 
སེམས་འཁྲུལ་སྣང་མ་ལངསམ། adj. 

unmoved 

སེམས་དགའ་དགའཝ། adj. relieved 
སེམས་དགའ་བཅུག་པ། verb cheer, 
gratify, please 
སེམས་དགའ་བ། verb (fut., prs., 

pst.)  ཐུགས་དགྱེས་པ། ཐུགས་
མཉེས་པ། happy, like, glad 
སེམས་མགུ། noun contentment 
སེམས་མགུ་བཅུག་པ། verb placate 
སེམས་འགུགས། noun arresting 
སེམས་འགྱུར། noun vacillation, 
change one's mind 
སེམས་འགྱུར་བཅུག་པ། verb 

brainwash 
སེམས་འགྱུར་མ་བཏུབ་པ། adj. 

unbending 
སེམས་རྒྱུད། noun  ཐུགས་རྒྱུད། 
mental disposition, 
temperament 
སེམས་སྒྱུར། noun brainwash 
སེམས་བསྒྱུར་མ་བཏུབ་པ། adj. 

obstinate  
སེམས་ངན། noun evil mind, 
wickedness 
སེམས་ངར། noun grit 
སེམས་ངར་སོང་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) ginger, hearten, 
rouse 
སེམས་ངལ། noun  ཐུགས་ངལ། 
heartbreak, concern  
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སེམས་ཅན། noun 1 animal (དུད་
འགྲོ།)  སངས་རྒྱས། 
2  sentient being (ཤེས་པ་ཅན།) 
སེམས་ཅན་འཁྱམ་ར། noun pound 
སེམས་ཅན་གྱི་ཁ་སྣ། noun muzzle 
སེམས་ཅན་གྱི་རྒྱབ་ཤ། noun saddle 
སེམས་ཅན་གྱི་སྤུ། noun coat, fur 
སེམས་ཅན་གྱི་བང་འོག noun 

underbelly 
སེམས་ཅན་གྱི་ཚང༌། noun lair  
སེམས་ཅན་གྱི་ར་སྐོར། noun pen 
སེམས་ཅན་གྱི་རིགས་རྒྱུད། noun 

pedigree 
སེམས་ཅན་གྱི་རོ། noun carcass 
སེམས་ཅན་གྱི་ལུས་སྦྱོར། noun 

mating 
སེམས་ཅན་གྱི་ལྷ་པ། noun snout 
སེམས་ཅན་གྱི་ཨ་ཝ། noun dung, 
mess 
སེམས་ཅན་གྱིས་བརྡུང་བ། verb (fut.) 

prs. རྡུང་། pst. བརྡུངས། imp. རྡུངས། 
butt 
སེམས་ཅན་གླིང་སྒར། noun zoo 
སེམས་ཅན་གླིང་སྒར་མཁས་མཆོག 
noun zoologist 
སེམས་ཅན་ཆུང་ཀུ་་ཚང༌། noun nest  
སེམས་ཅན་ཆུང་ཀུ་་ཨ་ཝ། noun 

droppings 

སེམས་ཅན་སོྟབས་ཆེན། noun brute 
སེམས་ཅན་འདོད་སོད། noun mating 
སེམས་ཅན་ཕ།ོ noun he  
སེམས་ཅན་ཕོ་མོ་སྦྲག་པ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. སྦྲགས། mate 
སེམས་ཅན་མ།ོ noun cow 
སེམས་ཅན་གཞན་ཟ་མི་ ་སོྲག་ཆགས། 
noun predator 
སེམས་ཅན་གཞན་བསད་པ། noun 

predation 
སེམས་ཅན་ཟ་སོད། noun predatory 
སེམས་ཅན་གཟུང་བ། verb (fut., 

prs.) pst. བཟུང་། imp. ཟུངས། 
bait 
སེམས་ཅན་ར་སྐོར་ནང ་བཙུགས་པ། 
verb (fut., prs., pst., imp.) pen 
སེམས་ཅན་རིག་པ། noun zoology 
སེམས་ཅན་གསད་ཁྱིམ། noun 

slaughterhouse 
སེམས་ཅན་གསད་ས། noun abattoir 
སེམས་ཆགས་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) fancy 
སེམས་ཆགས་མི། noun amorous 
སེམས་ཆུང་། noun  ཐུགས་ཆུང་། 
weak, meekness, petty 
སེམས་ཆུང་ཀུ། noun timid, 
coward, small-minded, 
chicken-hearted, squeamish  
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སེམས་ཆུང་དྲགས། adj. narrow-
minded  
སེམས་ཆུང་བློ་ཆུང༌། noun small-
minded 
སེམས་འཆར། noun visualization, 
design 
སེམས་འཆོལ་བཅུག་པ། verb 

unhinge 
སེམས་ཉམས། noun temper 
སེམས་རྙོག noun complex 
སེམས་གཏད། noun mind 
སེམས་རྟེན། noun memento, 
token 
སེམས་སྟོང༌། noun vacuum, 
forlorn 
སེམས་བརྟན། noun sanity 
སེམས་བརྟན་ཏོག་ཏ།ོ adj. sane 
སེམས་བརྟན་བརྟན་མེདཔ། adj. 

disturbed 
སེམས་ཐག noun  བོླ་ཐག  
ཐུགས་ཐག decision 
སེམས་ཐག་གཅད་པ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. བཅད།  
སེམས་ཐག་བཅད། resolve, make 
up one's mind, make up your 
mind, will, determined 
སེམས་ཐག་ཆོད་པ། adj.  ཐུགས་
ཐག་ཆོད། resolute 

སེམས་མཐུན། adj. similar 
interest, compatible thoughts  
སེམས་དལ་ཁོམ་མེདཔ། adj. 

preoccupied 
སེམས་དྲང་པ།ོ noun right-minded 
སེམས་དྲནམ་བཏོན་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) attentive, alert, 
cautious 
སེམས་དང་འཁྲིལ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) please 
སེམས་དང་མནོ་བསམ། noun heart 
and soul, whole-hearted 
སེམས་གདིང་ལས་ར། adv. heartfelt  
སེམས་བདེ། noun  ཐུགས་བདེ། 
sanity 
སེམས་འདུན། noun  ཐུགས་
འདུན། inclination 
སེམས་སྡུག noun  ཐུགས་སྡུག 
worry, grief, strain, stress, 
pain, perturbation, anxiety, 
worrisome, fretful, anxious, 
vexation 
སེམས་སྡུག་ཅན། adj. fretful 
སེམས་སྡུག་བཅུག་པ། verb disturb, 
oppress, trouble, perturb, vex 
སེམས་སྡུག་བཅུག་མི། noun 

vexation 
སེམས་སྡུག་ཕོག་པ། verb (fut., prs., 

pst.) worry 
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སེམས་སྡུག་ཕོག་མི། noun worrier 
སེམས་ནད། noun autism, 
depression, melancholy, 
schizophrenia, psychosis 
སེམས་ནད་ཅན། adj. autistic, 
schizoid, schizophrenic 
སེམས་ནད་དཔྱད་ཐབས། noun 

psychoanalysis 
སེམས་ནད་ཕོག་པ། verb (fut., prs., 

pst.) trauma 
སེམས་ནད་ཡོད་པ། adj. schizoid 
སེམས་ནད་ཡོད་མི། noun 

schizophrenic 
སེམས་ནད་རིག་པ། noun 

psychopathology, psychiatry 
སེམས་གནག noun  ཐུགས་
གནག wicked 
སེམས་གནགཔོ། noun unkind, evil 
mind, wickedness 
སེམས་གནས་པ་མེད་པ། adj. 

delirious, insane, unbalanced, 
maladjusted, mental, crazy 
སེམས་གནས་པ་མེདཔ་འགྱོ་བ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) unhinge, 
delirious 
སེམས་སོ། noun  ཐུགས་སོ། 
happiness  
སེམས་སོ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) rivet 

སེམས་ཕམ། noun  ཐུགས་ཕམ། 
regret, hurt, dejection, wound, 
upset, disappointment, 
frustration 
སེམས་ཕམ་བཅུག་པ། verb let-
down  
སེམས་ཕམ་པ། verb (fut., prs., 

pst.) traumatic, sorry, 
miserable, hurtful, dejected, 
crestfallen 
སེམས་ཕམ་འབྱུང་བ། verb (fut., 

prs.) pst. བྱུང་། trauma 
སེམས་ཕམ་སི་སི། adj. regretful 
སེམས་ཕོག noun offence  
སེམས་ཕོག་ཅན། adj. umbrage 
སེམས་ཕྲང་། adj. sincere, honest, 
straightforward 
སེམས་ཕྲངམ། adj. honest  
སེམས་འཕྱོག་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) bewitch, magnetize, 
fascinating 
སེམས་བག་གཡེང་གཏང་བ། verb 

(fut., prs., imp.) pst. བཏང་། 
wander 
སེམས་འབབ། noun impressive 
སེམས་སྦྱོང༌། noun discipline 
སེམས་མ་དད་པ། adj. disturbing 
སེམས་མ་བརྟན་པ། adj. disturbed 
སེམས་མ་ཕམ་པ། adj. equanimity 
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སེམས་མི་ཆགས་པ། adj. unsettle 
སེམས་མི་གནས་པ། adj. demented 
སེམས་མི་ཤི་བ། adj. philosophical 
སེམས་མེད། adj. inanimate, 
lifeless 
སེམས་མེདཔ་གཏང་མི། noun 

paranoid 
སེམས་ཙར་ཙིར་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) unhinge 
སེམས་ཙིག noun huff  
སེམས་ཙིག་པ། adj. tiresome 
སེམས་ཙིག་སི་སི། adj. infernal 
སེམས་གཙོའི་རིང་ལུགས། noun 

idealism, spiritualism 
སེམས་གཙོར་བཏོན། noun idealistic 
སེམས་རྩེ་གཅིག noun focus, 
concentration  
སེམས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) 

contemplate, concentrate 
སེམས་རྩེ་གཅིག་པ། noun single-
minded, concentration 
སེམས་ཚ་གྱང་ལང་བཅུག་པ། verb 

vex 
སེམས་ཚུད། noun preference 
སེམས་ཚོར། noun sensation, 
consciousness, feeling 
སེམས་ཚོར་དྲག་པོ། noun emotion, 
vortex, emotional 

སེམས་ཚོར་སོམ། noun paroxysm, 
passion 
སེམས་འཚབ་པ། verb (fut., prs.) 

pst. འཚབས། impatient 
སེམས་འཚབ་འཚུབ། adj. delirious, 
jitters, restless, impatient, 
anxious 
སེམས་འཚུབ། noun tension, 
suspense, flap, tense 
སེམས་འཚུབ་དྲག་པོ། noun fever, 
feverish 
སེམས་ཞི་བ། verb (fut., prs., pst.) 

melt 
སེམས་གཞོང་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) stroke 
སེམས་ཟུག་རྐྱབ་བཅུག་པ། verb sear 
སེམས་ཟོག་དྲགས། adj. unkind 
སེམས་ཟོགཔོ། noun evil mind, 
wickedness 
སེམས་བཟང༌། noun benevolence, 
kind-hearted 
སེམས་ཡེང་བ། verb (fut., prs.) pst. 

ཡེངས། enthral, obsess 
སེམས་ཡེངས་བཅུག་པ། verb 

beguile, distract 
སེམས་ལས་བརྗེད་བཅུག་པ། verb 

wipe 
སེམས་ལས་མི་ཡོལ་བ། adj. haunt  
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སེམས་ལས་ཡལ་མ་བཏུབ་པ། adj. 

unforgettable 
སེམས་ལས་ཡོལ་བ། verb (fut., 

prs., pst.) neglect  
སེམས་ལུ་འགྱུར་བ་ཐེབས་པ། adj. 

seize 
སེམས་ལུ་ཞི་བ་འཐོབ་པ། verb (fut., 

prs.) pst. ཐོབ། unwind 
སེམས་ལུ་ཤར་བ། verb (fut., prs., 

pst.) conjure up 
སེམས་ལེགས་ཤོམ། noun goodwill, 
good heart 
སེམས་ཤི་བཅུག་པ། verb 

demoralize, depress, 
disappoint, discourage, 
dishearten, oppress 
སེམས་ཤི་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) disappoint, dejected, 
disappointing, disconsolate, 
heartbroken, lovelorn, 
traumatic, frustration, 
heartbreak, wound, mope, 
droop 
སེམས་ཤི་ཤིཝ། adj. disheartened, 
traumatic, aggrieved 
སེམས་ཤི་སི་སི། adj. 

disappointing, disheartening 
སེམས་ཤིཝ་འཇམ་ཏོང་ཏོ། adj. 

squeamish 

སེམས་ཤུགས། noun verve, will, 
determination, grit, inspiration, 
keenness, morale, nerve, spirit, 
purpose, enthusiasm 
སེམས་ཤུགས་སྐུལ་ཚིག noun 

rallying cry 
སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་པ། verb 

inspire, hearten, spur 
སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་པ། verb (fut., 

pst.) prs. སྐྱེད།  

imp. སྐྱེད། determined, 
inspiring, rouse 
སེམས་ཤུགས་ཉམས་བཅུག་པ། verb 

discourage 
སེམས་ཤུགས་བྱིན་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) encourage 
སེམས་ཤུགས་བཙུགས་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) encouragement 
སེམས་ཤུགས་ཚད་བཟུང༌། noun will 
power 
སེམས་ཤུགས་ལོྷང་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) stir 
སེམས་ཤོར་བཅུག་པ། verb 

captivate, dazzle, enthral, 
fascinate, allure, beguile 
སེམས་ཤོར་བཅུག་མི། noun 

charmer, magnet 
སེམས་ཤོར་མཐངོ་སྣང༌། noun sex 
appeal 
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སེམས་ཤོར་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.)  ཡིད་འཕྲོག  
ཐུགས་འཕྲོག fascinating, 
magnetic, melting, seductive, 
allurement, fall in love, 
bewitching, envy, lure, 
adorable, enviable 
སེམས་ཤོར་བ་་རང་བཞིན། noun 

magnetism 
སེམས་ཤོར་ས་གནས། noun 

fairyland 
སེམས་ཤོར་སི་སི། adj. attractive, 
bewitching, captivating, 
charming, enticing, envious, 
fascinating, foxy, magnetic, 
nice-looking, stunning, 
tempting 
སེམས་ཤོར་སི་སི་མེད་པ། adj. 

unattractive 
སེམས་ཤོར་སི་སི་ཡོད་མི། noun sex 
symbol 
སེམས་གསད་པ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བསད།  ཐུགས་
གསད། wound, hurt, offend 
སེམས་གསོ། noun  ཐུགས་གསོ། 
solace, moral support, 
consolation, condolence, 
commiseration, comfort 

སེམས་གསོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) commiserate, 
console, comfort 
སེམས་གསོ་འབད་མི། noun 

comforter, comfort 
སེམས་གསོ་མ་ཚུགསཔ། adj. 

inconsolable 
སེམས་གསོ་གསོལ་ར། noun 

consolation prize 
སེམས་བསྲུང་བ། verb (fut.) prs. 

སྲུང་། pst. བསྲུངས། imp. སྲུངས། 
master 
སེམས་ཧམ། noun brainstorm, 
shock 
སེམས་ལྷད་ཞུགས་པ། verb (fut., 

prs., pst.) contaminate 
སེམས་ལྷུ། noun woo, stroke, 
beguiling, wheedle 
སེམས་ལྷོད། adj. good-tempered 
སེམས་ཨེབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) master 
སེའུ་ཁམ། noun cherry 
སེའུ་ཁམ་ཤིང༌། noun cherry 
སེའུ་མེ་ཏོག noun club 
སེར་སྐྱ། adj., noun 1 yellowish, 
light-yellow, pale (ཚོས།) 
2  laity, lay person (ཆོསཔ་དང་
འཇིག་རྟེན་པ།) 
སེར་ཁ། noun autumn, fall 
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སེར་ཁྲ། noun yellow-stripe cloth 
སེར་གུ། noun crack, crevice, 
gulf, rift, flaw, fissure, chink, 
breach, break, cleft, interstice 
སེར་གུ་འཐོན་པ། verb (fut., prs.) 

pst. ཐོན། imp. ཐོན crack, sunder 
སེར་ཆར། noun hailstorm 
སེར་ཐང་ཐ། adj. palish, pale, 
yellow, pallid, cadaverous, 
ghastly, gaunt, peaky 
སེར་མདོག noun yellow 
སེར་མདོག་ཅན། adj. yellowish 
སེར་སྣ། noun parsimony, avarice  
སེར་སྣ་ཅན། adj. stingy, selfish, 
mean, jealous, avaricious, 
miser, parsimonious, tight, 
mingy  
སེར་སྣ་ཅན་གྱི་མི། noun scrooge 
སེར་སྦྱངམ། noun bee, honey-bee 
སེར་སྦྲེང༌། noun procession 
སེར་དམག noun jihad  
སེར་སྨུག adj. umber, beige, tan 
སེར་རླུང༌། noun hailstorm 
སེར་ཤོག་མེ་ཏོག noun marigold 
སེརཔོ། adj. yellow 
སེརཝ། noun hailstone, hail 
སེལ། verb (prs.) fut. བསལ། pst. 

བསལ། imp. བསལ། 1 unblock, 

grapple, disentangle, clear, 
construct, cure, obviate (གཟང་
བ།) 2  select, choose, extirpate, 
impanel, pick (གདམ་ཁ།) 
3  discord, dissension (འཁོན།)  
སེལ་ཐབས། noun solution, cure, 
answer, ways, settlement 
སེལ་མི། noun selector 
སེལ་བཙག noun filtration 
སེལ་ཚགས། noun filter 
སེལ་ཤི་ཡཱསི། noun Celsius 
སོ། noun  ཚེམས། 1 tooth (ཁ་
རུས།) 2  edge (མཐའམ།)  
སོ་ཀེ noun chestnut 
སོ་ཀེ་ཤིང༌། noun chestnut 
སོ་བཀྲུ། noun  ཚེམས་འཁྲུད། 
toothbrush, brush 
སོ་ཁ། noun spring 
སོ་ཁ་དང་འབྲེལ་བ། adj. vernal 
སོ་འཁོར། noun cogwheel 
སོ་འཁོར་མཐོ་ཤོས། noun top gear 
སོ་གིས་སྤོགས་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) nibble  
སོ་དགུ། num. thirty nine 
སོ་བརྒྱད། num. thirty eight 
སོ་ལྔ། num. thirty five 
སོ་ཅན། adj. serrated 
སོ་གཅིག num. thirty one 
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སོ་བཅོས་མཁས་མཆོག noun dentist 
སོ་གཉིས། num. thirty two 
སོ་རྙིའུ། noun gum 
སོ་རྙིལ་ནད། noun pyorrhoea 
སོ་ཏོ་ཁོག་ཁོ། adj.  ཐལ་ཁོག་རིལ་
རི། སྐྱ་ཐལ་ཐལ། rough, crude 
སོ་བཏབ་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) bite, snap 
སོ་བཏབ་རྨ། noun bite 
སོ་དྲིལ་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) hem  
སོ་དྲུག num. thirty six 
སོ་དྲེག noun plaque, tartar 
སོ་དྲེག་སྤོགས་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) scale 
སོ་དང་ཟ་་བ་གསོ་བཅོས། noun 

orthodontics  
སོ་དང་ཟ་་བ་གསོ་བཅོས་པ། noun 

orthodontist  
སོ་བདུན། num. thirty seven 
སོ་འདར་བ། verb (fut., prs., pst.) 

chatter 
སོ་ནད། noun toothache, dental 
disease 
སོ་ནམ། noun agriculture 
སོ་ནམ་ཁས་བླངས་དམག་མི། noun 

yeomanry 

སོ་ནམ་ཐོན་སྐྱེད། noun agriculture 
product 
སོ་ནམ་ཐོན་སྐྱེད་འཕྲུལ་ཁང་། noun 

agro-industry 
སོ་ནམ་དང་འབྲེལ་བ། adj. agrarian 
སོ་ནམ་པ། noun farmer, 
cultivator, agriculturalist, 
peasant 
སོ་ནམ་པ་་རིགས། noun 

yeomanry 
སོ་ནམ་འཕྲུལ་ཆས། noun 

agriculture machinery 
སོ་ནམ་རིག་པ། noun agriculture 
སོ་ནམ་ལཱ། noun cultivation 
སོ་ནམ་ས་ཞིང༌། noun farmland, 
arable 
སོ་ནམ་སོབ་སྦྱོང༌། noun agronomy 
སོ་པ། noun intelligence, spook 
སོ་དཔྱད་རིག་པ། noun dentistry 
སོ་སྤྱིས་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) grin, bare 
སོ་འབལ། noun  ཚེམས་འབལ། 
extraction 
སོ་འབྲེལ། noun dental 
སོ་མ་ར་ཙ། noun jute 
སོ་སན། noun toothpaste 
སོ་རྩི། noun enamel 
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སོ་ཚབ། noun  ཚེམས་ཚབ། 
dentures, bridge 
སོ་འཛིན། noun retainer 
སོ་བཞི། num. thirty four 
སོ་ཡམས། noun caries 
སོ་རས། noun quiver 
སོ་ལོང་ཇི། noun grapefruit 
སོ་ཤབ། noun filling, crown, 
braces 
སོ་ཤིང༌། noun  ཚེམས་ཤིང་། 
toothpick 
སོ་སོ། adj. different, variety, 
distinct, distinctive, diverse, 
deviation, dichotomy, 
differential, differential gear, 
discrete, individual, oddness, 
opposite, otherness, separate, 
peculiar, quirk, respective, 
isolation, unwonted 
སོ་སོ་ཅིག adj. another 
སོ་སོ་སྦེ། adv. separately, oddly, 
ironically, individually, 
exclusively 
སོ་སོ་སྦེ་བཞག་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) quarantine 
སོ་སོའི་ཁྱད་རྣམ། noun 

individuality 

སོ་སོར། adv.  གཅིག་ཁར། 
apart, asymmetrical, ironic, 
several 
སོ་སོར་ཁ་དབྱེ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) divorce 
སོ་སོར་གྱུར་གྱུརཝ། adj. varied 
སོ་སོར་འགྱོ་འགྱོཝ། adj. stray 
སོ་སོར་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) separate, stray 
སོ་སོར་ཐོན་མི། noun secessionist 
སོ་སོར་གནས་ཡུན། noun 

separation 
སོ་སོར་ཕྱལ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) separate, part 
སོ་སོར་ཕྱེ་བ། verb (fut., prs.) pst. 

ཕྱེས། imp. ཕྱེས། segregate, 
divisive, discriminate, 
distinguish 
སོ་སོར་དབྱེ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) separation 
སོ་སོར་བརྩི་བ། verb (fut.) prs. རྩི།  

pst. བརྩིས། imp. རྩིས། segregate 
སོ་སོར་བཞག་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) segregate, isolate 
སོ་སོར་བཟོ་བཏུབ་པ། adj. 

separable 
སོ་སོར་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) sift 
སོ་སྲུང་སན། noun fluoride 
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སོ་སྲུང་སན་སོྦྱར། noun fluoridation 
སོ་གསུམ། num. thirty three 
སོག noun fallen dry leaves 
སོག་ཀེ་རོྡག་མ། noun acorn 
སོག་བསྐོང་བ། verb (fut.) prs. སྐོང་། 
pst. བསྐོངས། imp. སྐོངས། 
collection of fallen leaves 
སོག་སྒྲ། noun rustle 
སོག་པོ། noun Mongolian 
སོག་པོའི་རྒྱལ་ཁབ། noun Mongolia 
སོག་ཕུང་། noun rick, haystack 
སོག་འཕྱག་པ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. འཕྱགས། collection of 
fallen leaves 
སོག་མ། noun straw, litter, hay 
སོག་བཞམས་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) rake 
སོག་ཡུལ། noun Mongolia 
སོག་ལེ། noun saw, handsaw 
སོག་ཤད། noun pitchfork 
སོག་ཤིང་། noun tree grove 
reserved for collection of 
leaves 
སོག་སོགམ། noun 1 javelin 
(རྩེདམོ།) 2  sandpaper (བྱེ་ཤོག) 
སོགས། adj. sundry, etcetera, so 
forth 

སོང་། verb (pst., imp.) fut. འགྱོ། 
prs. འགྱོ།  ཤོག སོད།  
བོན། gone, go, went 
སོང་རྩིས། noun debit 
སོན། noun  ས་བོན། seed 
corn, seed, germ 
སོན་བསྐྱུར་བ། verb (fut., pst.) prs. 

སྐྱུར། imp. སྐྱུར། seed, sow 
སོན་བཏགས་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) seed 
སོན་བཏབ་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) sow, seed 
སོན་བཏབ་ས། noun seedbed 
སོན་བཏནོ་བཏོནམ། adj. seeded 
སོན་འཐོན་པ། verb (fut., prs.) pst. 

ཐོན། imp. ཐོན seed 
སོན་གདན། noun seedbed 
སོན་སྣོད། noun ovary 
སོན་ལྤགས། noun capsule 
སོན་འཕྲུལ། noun drill 
སོན་འབྲུ། noun grain 
སོན་མིག noun eye 
སོན་མེདཔ། adj. seedless 
སོན་་། noun germ, spore 
སོན་ཤུབས། noun capsule 
སོབ་ཁྲི། noun sponge 
སོབ་འགྱིབ། noun foam 
སོབ་ཟས། noun sponge 
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སོབ་སོ། adj. wafer, fluffy, 
spongy, soft, crisp 
སོམ་ཉི། noun irresolution, doubt 
སོམ་ཉི་བྲལ་བ། adj. indubitable  
སོའི་རྙིའུ། noun gum 
སོའི་དོང༌། noun cavity 
སོའི་དྲུང་འཚོ། noun dentist 
སོའི་ན་ཟུག noun toothache 
སོའི་གཤག་བཅོསཔ། noun dental 
surgeon 
སོར། noun finger-span (ཚད།) 
verb (fut., prs., pst., imp.) alter, 
change, exchange, falsify, 
jump, move, shed, shift, swing, 
switch, transfer, transform, 
transmute, transpose, budge, 
twist, replace, skip, 
transposition (བརྗེ་བ།) 
སོར་སྐད། noun hoarse, husky  
སོར་གང༌། noun a finger-span  
སོར་འགྱུར། noun diversification 
སོར་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) diversify 
སོར་རྒྱབ། noun standby 
སོར་སྒྱུར། noun revision, 
transition, transfiguration, 
swing 
སོར་བཅོས། noun alteration, alter 
སོར་ཆུད། noun restoration 

སོར་བཏུབ་དངུལ། noun hard 
currency  
སོར་བཏུབ་པ། adj. exchangeable, 
mobile, transferable, 
changeable, alterable, 
replaceable 
སོར་འཐེབ། noun standby 
སོར་འཐེབ་ཅ་ཆས། noun spare part 
སོར་འཐེབ་ཆ་ཤས། noun spare part 
སོར་གདུབ། noun ring 
སོར་ལྡེ། noun shift 
སོར་སྡེབ། noun change, 
connection, shift 
སོར་ནི་མེད་པ། adj. unchanging, 
set 
སོར་བ་་གནས་སྟངས། noun 

transition 
སོར་མ་ཆོག་པ། adj. unalterable 
སོར་མ་བཏུབ་པ། adj. 

unchangeable, unalterable 
སོར་མ་ཚུགས་པ། adj. 

unchangeable 
སོར་མ་རུང་བ། adj. unalterable 
སོར་ཚད། noun finger width 
སོར་ཚབ། adj. alternative 
སོར་ཚིགས། noun knuckle 
སོར་ཡི་ར་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) skittish 
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སོར་ཡི་ར་བ་་བ། verb (fut., pst., 

imp.) prs. ་། hop  
སོར་ཡི་ར་སོད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) skip 
སོར་ཡིག noun credit note 
སོར་སོ། noun gear 
སོར་སོ་འཐེན་ཡུ། noun gear lever 
སོལ་ནག noun coal used for 
drawing 
སོལ་གནས། noun bunker 
སོལ་སྣོད། noun scuttle 
སོལ་མོ། noun charcoal 
སོལ་སྨྱུག noun coal used for 
drawing 
སོལ་རླུང༌། noun liquefied 
petroleum gas (LPG), coal gas  
སྲ་ཀྲག adj. hard, harsh, 
indelicate, intractable, 
scratchy, stiff, tough, rough, 
grimness, wayward, curt 
སྲ་ཀྲག་ཀྲ། adj.  འཇམ་ཅུག་ཅུ། 
མཉེན་ཅུག་ཅུ། མཉེན་ཏོང་ཏོ། hard, 
tough, steely, solid, iron 
སྲ་ཀྲག་ཀྲ་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) ossify, cake, harden 
སྲ་ཀྲག་ཀྲ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) toughen, harden, 
stiffen, ossify, firm, roughen 
སྲ་སྐུད། noun floss 

སྲ་མཁྲེགས། noun ballast 
སྲ་ཆས། noun hardware  
སྲ་ཆུ། noun hard water  
སྲ་མཉེན། noun hard and soft 
སྲ་བརྟན། noun indestructibility, 
stability, firm, fortify, secure 
སྲ་ཐོག noun hardtop 
སྲ་དྲགས། adj. vehement, firm, 
rigid 
སྲ་དྲགས་སབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) jabber  
སྲ་བ་་རང་བཞིན། noun roughness 
སྲ་ཚུལ། adj. roughness 
སྲ་མཛོད། noun hard disk  
སྲ་ཞྭ། noun hard hat  
སྲ་ཤབ། noun hardback  
སྲ་ཤིང༌། noun hardwood  
སྲང༌། noun 1 balance, scales 
(འཇལ་ཆས།) 2  turnpike, 
common passage (ལམ།) 
3  Libra (དུས་སྦྱོར།) 
སྲང་ཁར་བཏབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) weigh 
སྲང་སྒོ། noun emergency door 
སྲང་མདའ། noun weighing beam 
སྲང་རྡོ། noun weight 
སྲང་ལམ། noun alley, short route 
སྲན་ཤུབས། noun pod 
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སྲནམ། noun runner bean, pod, 
pea, pulse, lentil 
སྲནམ་མངར་ཟས། noun vanilla 
སྲནམ་ཅུམ། noun broad bean, 
bean 
སྲནམ་ཅུམ་ཧནོམ།ོ noun 

green bean 
སྲབ། adj. thin (ལེབ་ཏག་ཏ།)  
སྟུག་པོ། noun rein (རྟ་ཁ་སྒྱུར་བྱེད།) 
སྲབ་ཁེག་ཁེ། adj. thin, sheer 
སྲབ་འཁོར། noun disc, compact 
disc 
སྲབ་གོ། noun voile 
སྲབ་སྟུག noun thickness 
སྲབ་ཐག noun bridle rope 
སྲབ་པ། noun flimsiness 
སྲབ་འཕྲོས་འཕྲོས། adj.  སྟུག་
པག་པ། thin, sheer 
སྲབ་ཚད། noun thinness 
སྲབ་ཡང། noun gossamer 
སྲབ་རས། noun voile 
སྲབ་ལེབ། noun sheet, plywood, 
plate, sheeting  
སྲབ་ཤོག་ཤོ། adj. papery, thin, 
flimsy 
སྲབ་ཧེང༌། adj. thinness 
སྲམ། noun otter  
སྲམ་ཉ། noun seal 

སྲམ་ཉ་བདའ་མི། noun sealer 
སྲམ་དོང༌། noun holt  
སྲམ་ཚང༌། noun holt, lodge  
སྲས། noun  སྲསམོ།  
son 
སྲས་ཀྱི་ལྕམ། noun  

princess 
སྲས་ཕུག་པ་་ཁ། noun Lakha, 
language spoken in Sephu 
under Wangdue Phodrang 
District 
སྲས་སོྲས། noun  son and 
daughter  
སྲསམོ། noun  སྲས།  
daughter  
སྲི། noun devil, evil spirit 
སྲི་དཀྲུག noun sedition, agitation 
སྲི་དཀྲོག noun pugnacious 
སྲི་མནན། noun a ritual 
performed to subdue evil 
spirits 
སྲི་ཟློག noun a ritual performed 
to avert evil spirits 
སྲི་ལོང་། noun misfortune caused 
by evil spirits 
སྲི་སོང་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) provoking 
སྲི་སོང་མི། noun instigator 



ས 
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སྲིངམ།ོ noun  ནུམོ། younger 
sister 
སྲིད། noun politics, secular 
(འཇིག་རྟེན།) adv. possibility, yet 
(འབྱུང་ངེས།) 
སྲིད་ཀྱི་དབང་ཆ། noun political 
rights 
སྲིད་སྐྱབས། noun political 
asylum 
སྲིད་སྐྱོང༌། noun rule, regime 
སྲིད་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། noun political 
officer 
སྲིད་སྐྱོང་ཉུང་སྡེ་པ། noun oligarchy 
སྲིད་སྐྱོང་ཉུང་སྡེ་་རྒྱལ་ཁབ། noun 

oligarchy 
སྲིད་སྐྱོང་དུས་ཡུན། noun reign 
སྲིད་སྐྱོང་མོ། noun empress 
སྲིད་སྐྱོང་ལམ་ལུགས། noun polity 
སྲིད་ངེས། adj. possibility 
སྲིད་འཆར། noun political plan, 
political intention  
སྲིད་དོན། noun politics, political 
affairs 
སྲིད་དོན་སྐྱབས་འཚོལ། noun 

political asylum 
སྲིད་དོན་མཁས་པ། noun politician 
སྲིད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་པ། noun 

constituency 
སྲིད་དོན་ཉེས་ཡངས། noun pardon 

སྲིད་དོན་འབྲེལ་མེད། adj. apolitical 
སྲིད་དོན་ཚན་རིག noun political 
science, politics 
སྲིད་དོན་ཚོགས་པ། noun party, 
political party 
སྲིད་སྡེ། noun political party 
སྲིད་གནོན། noun containment 
སྲིད་པ། verb (fut., prs., pst.) 

occur, eventuality, feasible, 
likely, plausible, potential, 
being, contingency, could, 
likelihood, may, occurrence, 
prospect (འབྱུང་ངེས།) noun 
samsara, realm, world, 
universe (འཁོར་བ།) 
སྲིད་པ་་འཁོར་ལོ། noun wheel of 
life 
སྲིད་པ་་རྩེ་མོ། noun the peak of 
existence, the summit of 
existence  
སྲིད་བྱུས། noun  ཐབས་བྱུས། 
policy 
སྲིད་བྱུས་དམ་དྲགས། adj. zero 
tolerance 
སྲིད་བློན། noun prime minister 
(PM), premier 
སྲིད་བློན་གོ་གནས། noun 

premiership 
སྲིད་དབང༌། noun political rights 
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སྲིད་འབྲེལ་རིག་པ། noun 

geopolitics 
སྲིད་ཚོགས་སྡེ་མང་། noun 

multiparty 
སྲིད་ཚོགས་དམིགས་དོན། noun 

platform 
སྲིད་ཚོང་པ། noun demagogue 
སྲིད་འཛིན། noun president 
སྲིད་འཛིན་གོ་གནས། noun 

presidency 
སྲིད་འཛིན་འོག་མ། noun vice-
president 
སྲིད་གཞུང༌། noun government 
སྲིད་ལུགས། noun secular 
སྲིན་ཐོལ། noun boil 
སྲིན་ཐོལ་བཙིར་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) lance  
སྲིན་པོ། noun demon, ogre, 
monster 
སྲིན་བུ་མེ་ཁྱེར། noun glow-worm, 
firefly 
སྲིན་བ། noun  འུག་པ། night 
owl  
སྲིན་མོ། noun demoness 
སྲིན་སན། noun antibiotic 
སྲིན་མཚོན། noun biological 
weapon 
སྲིན་མཚོན་དམག་འཁྲུག noun 

biological warfare 

སྲིན་མཛུབ། noun  སྲིན་ལག 
ring finger 
སྲིན་རས། noun carbolic 
སྲིན་ལག noun  སྲིན་མཛུབ། 
ring finger 
སྲུ་ཇ། noun butter tea, churned 
tea 
སྲུང༌། verb (prs.) fut. བསྲུང་། pst. 
བསྲུངས། imp. སྲུངས། protect, 
guard (སྐྱབས།) noun fable, 
folklore, folk tale, legend, 
saga, short story, story, tale 
(གཏམ།) 
སྲུང་སྐུད། noun talisman 
སྲུང་སྐྱོང༌། noun custody 
སྲུང་སྐྱོབ། noun defence, 
safeguard, security, protection, 
cover, keeping 
སྲུང་སྐྱོབ་སྐྱེལ་མ། noun escort 
སྲུང་སྐྱོབ་ཉེན་ཁ། noun security 
risk 
སྲུང་སྐྱོབ་དམ་དམ། adj. high 
security  
སྲུང་སྐྱོབ་སྡེ་ཚན། noun defence 
སྲུང་སྐྱོབ་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) safeguard, defend 
སྲུང་སྐྱོབ་འབད་མི། noun defender 
སྲུང་སྐྱོབ་མ་འབད་བ། adj. 

undefended 
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སྲུང་སྐྱོབ་མེད་པ། adj. unsafe, 
insecure, unprotected 
སྲུང་སྐྱོབ་དམག་མི་བཙུགས་པ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) garrison 
སྲུང་སྐྱོབ་ཞབས་ཏོག noun security 
service 
སྲུང་སྐྱོབ་ལས་སྡེ། noun defence 
སྲུང་སྐྱོབ་ལས་གཡོག noun security 
service 
སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས། noun reserve 
སྲུང་སྐྱོབ་ལྷག་དྲགས། adj. 

overprotective 
སྲུང་ཁང༌། noun lodge  
སྲུང་ཁེབས། noun membrane 
སྲུང་ཁྱིམ། noun guardroom, eyrie 
སྲུང་འཁོར། noun fortification, 
amulet, talisman 
སྲུང་འཁོར་པ། noun personal 
priest 
སྲུང་རྒྱབ། noun watchman, guard, 
keeper, security guard, picket 
སྲུང་རྒྱབ་དམག་མི། noun security 
guard, sentinel, sentry  
སྲུང་ལྕགས། noun bumper 
སྲུང་ཆས། noun guards  
སྲུང་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། narrate  
སྲུང་གཏང་མི། noun storyteller, 
narrator 

སྲུང་གཏད། noun hedge  
སྲུང་ཐག noun insulating tape, 
safety belt 
སྲུང་ཐབས་མེད་པ། adj. 

indefensible 
སྲུང་ཐུང་ཀུ། noun short story 
སྲུང་བྱེད། noun preserver 
སྲུང་འབྲི་མི། noun storyteller 
སྲུང་མ། noun deity, guardian 
deity, protector, protectress 
སྲུང་མི། noun preserver, keeper, 
guardian, custodian, caretaker, 
guard 
སྲུང་དམག noun garrison 
སྲུང་དམག་བཙུགས་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) garrison 
སྲུང་་ོམ། noun novel  
སྲུང་་ོམ་འབྲི་མི། noun novelist  
སྲུང་འཛིན། noun conservation 
སྲུང་གཞས། noun ballad 
སྲུང་བཞག noun safe keeping 
སྲུང་བཞག་བཞགཔ། adj. sheltered 
སྲུང་ཡོད་གློག་བརྙན། noun feature 
film 
སྲུང་ར། noun bulwark, defence, 
fortification, shield 
སྲུང་ར་བསྒོར་བ། verb (fut., pst.) 

prs. སྒོར། imp. སྒོར། fortify 
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སྲུང་རགས་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) fortify 
སྲུང་རགས་ལཱ། noun fortification 
སྲུང་ཤོག noun screenplay, script 
སྲུང་ཤོག་འབྲི་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) script 
སྲུང་ཤོག་འབྲི་མི། noun 

scriptwriter, screenwriter, 
dramatist 
སྲུངམ། noun charm, talisman, 
amulet 
སྲུབ་མདའ། noun piston 
སྲེ་མོང༌། noun weasel 
སྲེག་ལྕགས། noun grill 
སྲེག་ཐབ། noun broiler, 
incinerator, kiln, grill 
སྲེག་པ། noun partridge 
སྲེག་འཕྲུལ། noun toaster 
སྲེག་ཟས། noun barbecue 
སྲེག་ཟས་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) barbecue 
སྲེད་པ། noun desire, attachment, 
prurience, craving 
སྲེད་པ་བསྐྱེད་པ། verb (fut., pst.) 

prs. སྐྱེད། imp. སྐྱེད། crave 
སྲེད་ཞེན། noun cupidity 
སྲོ་མ། noun nit 

སྲོག noun  སྐུ་སྲོག life, soul, 
life-force  
སྲོག་སྐྱབས། noun rescue, life-
saving  
སྲོག་སྐྱབས་གྲུ། noun lifeboat  
སྲོག་སྐྱབས་དངོས་པ།ོ noun 

lifesaver  
སྲོག་སྐྱབས་ཅ་ཆས། noun life-
preserver  
སྲོག་སྐྱབས་སོྟད་གོ། noun life 
jacket, life vest  
སྲོག་སྐྱབས་ཐག་ལེབ། noun life belt 
སྲོག་སྐྱབས་ལྡིང་ཆས། noun 

lifebuoy  
སྲོག་སྐྱབས་འབད་མི། noun 

lifeguard, lifesaver, rescuer  
སྲོག་སྐྱོར། noun life support  
སྲོག་བསྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བསྐྱབས། rescue, life-
saving 
སྲོག་ཁམས་རིག་པ། noun biology 
སྲོག་ཁྲག noun lifeblood  
སྲོག་ཁྲིམས་བཀའ་རྒྱ། noun death 
warrant 
སྲོག་ཁྲིམས་བཀལ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) execute 
སྲོག་ཁྲིམས་གློག་ཁྲི། noun electric 
chair 
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སྲོག་ཁྲིམས་ཕར་འགྱངས། noun 

reprieve 
སྲོག་ཁྲིམས་ཡངས་ཆག noun 

reprieve 
སྲོག་གི་ས་བོན། noun ovum, ova 
སྲོག་གྲུ། noun lifeboat  
སྲོག་ཅན། adj.  སྲོག་མེད། 
being, living, live 
སྲོག་གཅད་པ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཅད། kill, take life 
སྲོག་གཅོད། noun killing, kill, 
murder 
སྲོག་གཅོད་འབད་མི། noun killer 
སྲོག་གཅོད་རྩེདམོ། noun blood 
sport 
སྲོག་ཆགས། noun fauna, creature, 
animal 
སྲོག་ཆགས་ཀྱི་མ། noun queen 
སྲོག་ཆགས་རྐང་གཉིསམ། noun 

biped 
སྲོག་ཆགས་ཉ་ཕག noun farm 
སྲོག་ཆགས་ཕྲ་མོ། noun microbe 
སྲོག་ཆགས་རིག་པ། noun zoology, 
insectology, morphology 
སྲོག་ཆགས་རིག་པ་་མཁས་མཆོག 
noun zoologist 
སྲོག་ཆད། noun death sentence  
སྲོག་ཆད་པ། verb (fut., prs., pst.) 

die, death 

སྲོག་ཆིངས། noun lifebelt  
སྲོག་འཇམ་དྲགས། adj. delicate, 
frail 
སྲོག་ཉེན། noun life-threatening 
སྲོག་ཉེན་ཅན། adj. lethal  
སྲོག་ཉེན་ཡོད་པ། adj. life-
threatening  
སྲོག་སྙིང༌། noun core 
སྲོག་སྟེར། noun life-giving  
སྲོག་ཐག noun lifeline  
སྲོག་ཐུག adj. deadly, fatal 
སྲོག་ཐོག་ཉེས་ཁྲིམས། noun death 
sentence, death penalty, capital 
punishment 
སྲོག་དམ། noun closed season 
སྲོག་ལྡན། adj. organism, living, 
life form, animation, animate 
སྲོག་ལྡན་སྣ་ཚོགས། noun 

biodiversity 
སྲོག་ལྡན་རིག་གནས། noun life 
sciences  
སྲོག་བྱིན་མི། noun life-giving  
སྲོག་བྲལ། adj. lifeless  
སྲོག་བླུ། noun rescue, save life 
སྲོག་བོླས་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། sacrifice one's 
life, willingness to sacrifice 



སྲོག་མེད། 1034 ས་མ་བསྲེས་པ། 

 1034  

སྲོག་མེད། adj.  སྲོག་ཅན། 
lifeless, inorganic, inanimate, 
thing  
སྲོག་་། noun life-vein 
སྲོག་ཟས། noun prey 
སྲོག་ཡོད། adj. animate 
སྲོག་རིན། noun ransom 
སྲོག་རླུང༌། noun oxygen 
སོྲག་རླུང་གཉིསམ། noun dioxide 
སྲོག་རླུང་བྱིན་མི། noun oxygenate 
སྲོག་རླུང་འབགཔ། noun oxygen 
mask 
སྲོག་རླུང་མེད་འབུཔ། noun 

anaerobe 
སྲོག་ལམ། noun lifeline  
སྲོག་ཤིང༌། noun 1 backbone, 
mainspring, nucleus, strut, 
pivot (བརྟེན་ས།) 2  a piece of 
wood vertically placed inside 
the stupa (གཟུངས།) 
སྲོག་སོན་ཆགས་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) ovulate 
སྲོད་དུས། noun dusk 
སྲོད་མདངས། noun twilight 
སྲོལ། noun custom, practice, 
tendency, institution, genre, 
ethos 
སྲོལ་ཁྱུན། noun heritage  
སྲོལ་རྒྱུན། noun heritage  

སྲོལ་གཏོད་མི། noun pioneer, 
originator, founding father, 
founder, initiator, trailblazer 
སྲོལ་རྟེན། noun monumental 
སྲོལ་མཐུན་པ། adj. cousin 
སྲོལ་མཐུན་མིན་པ། adj. irregular 
སྲོལ་དར་བ། verb (fut., prs., pst.) 

originate 
སྲོལ་འབྱེད། noun founding father 
སྲོལ་བཙུགས་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) set-up, father 
སྲོལ་བཙུགས་མི། noun father, 
founding father, trailblazer, 
pioneer 
སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཚོགས། noun 

commission for cultural affairs 
སྲོལ་ལོག་བཙུགས་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) resurrect 
སྲོལ་གསར། noun new custom, 
new practice 
སྲོལ་གསར་ཧང་རྟོག noun culture 
shock 
ས། adj.  འཇམ། easy 
ས་ཁར། adv. among, amongst 
ས་ང་། noun frying pan, 
saucepan  
ས་བསྣོལ། noun overlap 
ས་མ་བསྲེས་པ། adj. undiluted, 
unadulterated, unalloyed 
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ས་མི་བསྲེ་བ། adj. repellent 
ས་་ོད། noun open-and-shut 
case  
ས་ལས། prep. among, amongst 
ས་བསྲེ། noun mixture, blend, 
brew, cocktail, hotchpotch, 
jumble, mix, amalgamation 
ས་བསྲེ་བ། verb (fut.) prs. སྲེ། 
pst. བསྲེས། imp. སྲེས། blend, 
merge, mingle, mix, diffuse, 
lace, lard, neat, cocktail, 
admix, adulterate, amalgamate 
ས་བསྲེས་བཞེས་སྒོ། noun cocktail 
ས་བསྲེས་བསྲེསཔ། adj. admixture, 
mixed, impure 
སང་དབྱིབས་ཅན། adj. pan 
སབ་ཐངས། adj.  གསུང་ཐངས། 
delivery, expression, speech, 
statement, pronunciation, 
parlance, diction 
སབ་ཐངས་ལྡན་པ། adj. well 
spoken 
སབ་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.)  གསུང་། utter, say, 
speak, mention, word, apprise, 
articulate, call, convey, erupt, 
express, instruct, intimate, 
state, term, put, relate, remark, 
reveal, tell, formulation, air 

སབ་དབང༌། noun voice 
སབ་འབྲི། noun dictation 
སབ་མ་བཏུབ་པ། adj. 

unmentionable 
སབ་མ་ཚུགས་པ། adj. 

unmentionable, unreadable, 
unutterable, inarticulate, 
inexpressible, uncanny 
སབ་མ་ཚུགསཔ་འགྱོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) defy 
སབ་མ་རུང་བ། adj. unmentionable 
སབ་ཚིག noun word 
སབ་ཚུགས་པ། verb (fut., prs., 

pst.) speak 
སབ་གཞི། noun  ་ོད་གཞི། 
case, litigation 
སབ་སབ་པར། adv. inevitably 
སབ་སབཔ་མ་ཉན་མི། noun 

headstrong  
སར། adv. re, again 
སར་སྐྱེས། noun regeneration 
སར་བཅོས་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) recondition 
སར་རྙེད། noun recovery 
སར་བཏབ། noun retake 
སར་ཐོབ། noun recapture, 
retrieval 
སར་འཐོན་པ། verb (fut., prs.) pst. 

ཐོན། imp. ཐོན། reproduce 
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སར་དྲན། noun recapture 
སར་སོམ། noun reunion 
སར་བསྡུ། noun  རོགས་ཚིག 
concluding particle, 
terminative particle 
སར་སོད། noun reuse, revive 
སར་སོད་བཏུབཔ། adj. reusable 
སར་སོད། noun return, reversion, 
restitution 
སར་ཕྲད། noun reunion 
སར་འཕྲོ་མཐུད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) resume 
སར་བྱུང་། noun reappearance, 
renewal, recurrence 
སར་འབྱུང་བཏུབ་པ། adj. renewable 
སར ་བཙུགས། noun resumption 
སར་འཛུལ། noun re-entry 
སར་ཞིབ། noun rearrangement 
སར་ཞུགས། noun rejoinder, re-
enter, rejoin 
སར་བཟོ། noun recycling 
སར་ལེན། noun reclamation 
སར་ལོག noun re-entry, return, 
reversion 
སར་ལོག་བསྐོ་བཞག noun re-
appointment 
སར་ལོག་བགོ་བཀྲམ། noun re-
assignment 

སར་ལོག་་་སྐོར། noun revisit 
སར་ལོག་ལེན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) return 
སར་ལོག་ཤོག་འཛིན། noun return 
ticket, return 
སར་གསོ། noun reclamation, 
rally, retrieve 
སླུ་ཆས། noun lure  
སླུ་ཐབས། noun decoy 
སླུ་ཐབས་བསྒྱིར་བ། verb (fut., pst.) 

prs. སྒྱིར། imp. སྒྱིར། decoy 
སླུ་བ། noun deception, cheating 
སླུ་འབྲིད། noun betrayal, 
deception, decoy, fiddle, 
allurement, trick, fraudulence, 
deceive 
སླེབས་པ། noun advent, approach 
སླེམ་མ། noun seesaw 
སོག verb (prs.) fut., བསོག  

pst. བསོགས། imp. སོགས། 
reverse, turn inside out 
སོག་སྒྱུར། noun somersault 
སོག་འཇལ། noun compensation 
སོག་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) བཏང་། repel 
སོག་སོག noun change, loose 
change, float 
སོབ་ཁང༌། noun classroom, 
school, schoolhouse 
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སོབ་ཁྱིམ། noun schoolhouse 
སོབ་གོངམ། noun headmistress, 
headmaster, head teacher 
སོབ་གྲྭ། noun school 
སོབ་གྲྭ་ཆེ་བ། noun high school  
སོབ་གྲྭ་བར་མ། noun middle 
school 
སོབ་གྲྭ་འབྲིང་མ། noun junior high 
school 
སོབ་གྲྭ་འཚོ་སྐྱོང༌། noun school run 
སོབ་གྲྭ་ལས་ཐོན་མི། noun school-
leaver 
སོབ་གྲྭཔ། noun school kid, 
school children, students 
སོབ་གྲྭ་་དངུལ་གཉེར། noun bursar 
སོབ་གྲྭ་་དུས་སྐབས། noun 

schooldays 
སོབ་གྲྭ་་སོད་ཁྱིམ། noun school 
hostel 
སོབ་གྲྭ་་ན་ཚོད། noun school age 
སོབ་གྲྭ་་ཡོན་ཏན། noun schooling 
སོབ་གྲྭ་་སོབ་དཔོན། noun 

schoolteacher 
སོབ་གཉེར། noun study, student, 
scholar 
སོབ་གཉེར་གྲོགས་རམ། noun 

scholarship 
སོབ་གཉེར་མ་དངུལ། noun 

scholarship 

སོབ་སོྟན། noun tutorial, tutelage, 
instruction, teaching 
སོབ་སོྟན་མཁས་མཆོག noun 

educationalist 
སོབ་སོྟན་མཁོ་ཆས། noun material 
སོབ་སོྟན་ཐབས་རིག noun 

pedagogy 
སོབ་སོྟན་ཐབས་ཤེས། noun 

pedagogy 
སོབ་སོྟན་པ། noun trainer, 
instructor, educator 
སོབ་སོྟན་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) coach 
སོབ་སོྟན་ལག་དེབ། noun teaching 
manual 
སོབ་འཐུས། noun tuition, bursary 
སོབ་དུས། noun term, semester 
སོབ་དེབ། noun textbook, text, 
reader  
སོབ་སྡེ། noun class, institute 
སོབ་དཔོན། noun  ཡོངས་འཛིན། 
tutor, teacher, schoolteacher, 
schoolmaster, master, guru, 
educator 
སོབ་དཔོན་གོ་གནས། noun 

fellowship 
སོབ་དཔོན་གོངམ། noun 

headmaster, headmistress 



སོབ་དཔོན་སྒྲིག་ཚ་དྲགས། 1038 སོབ་རིག་ཉག་གཅིག 

 1038  

སོབ་དཔོན་སྒྲིག་ཚ་དྲགས། noun 

pedant 
སོབ་དཔོན་མོ། noun mistress 
སོབ་དཔོན་སོབ་སྦྱོང༌། noun 

education 
སོབ་ཕྲུག noun disciple, school 
kid, student, pupil 
སོབ་ཕྲུག་སྐྱེལ་ལེན། noun school 
run 
སོབ་ཕྲུག་བགྲེསཔ། noun alumna, 
alumni 
སོབ་ཕྲུག་བགྲེསཔ་ཕོ། noun 

alumnus 
སོབ་ཕྲུག་ཉེས་ཐོ། noun demerit 
སོབ་ཕྲུག་དུས་སྐབས། noun 

pupilage 
སོབ་ཕྲུག་དོ་དམ། noun prefect, 
monitor 
སོབ་ཕྲུག་བུམོ། noun schoolgirl 
སོབ་ཕྲུག་བུཚ། noun schoolboy 
སོབ་ཕྲུག་བོག་འགྱོ་མི། noun truant 
སོབ་འབྲེལ། noun scholastic 
སོབ་སོྦྱང༌། noun study, school, 
heraldry, education, course, 
learning 
སོབ་སོྦྱང་བཀོད་དེབ། noun set book 
སོབ་སོྦྱང་་་བཤལ། noun field trip, 
study tour 
སོབ་སོྦྱང་མཐར་ཕྱིན། noun graduate 

སོབ་སོྦྱང་མཐར་ཕྱིན་་ོམ་ཡིག noun 

thesis 
སོབ་སོྦྱང་པ། noun trainee 
སོབ་སོྦྱང་སྤེལ་ཁང་། noun training 
institute 
སོབ་སོྦྱང་འབད་བ་ོན་པ། noun swot 
སོབ་སོྦྱང་་་གཞུང་། noun 

curriculum 
སོབ་སོྦྱང་ལག་དེབ། noun course 
handbook 
སོབ་མ། noun follower, disciple, 
pupil 
སོབ་མ་་དུས་སྐབས། noun 

pupilage 
སོབ་ཚད། noun level of study 
སོབ་ཚད་ཤེས་ཡོན། noun diploma 
སོབ་ཚན། noun stream, module, 
lesson, discipline, course, class 
སོབ་ཚོགས། noun faculty 
སོབ་ཡུན། noun term-time, 
school 
སོབ་རིག noun academy 
སོབ་རིག་ཀློང༌། noun academia 
སོབ་རིག་ཁང༌། noun academy 
སོབ་རིག་གྲོས་བསྡུར། noun 

colloquium 
སོབ་རིག་ཉག་གཅིག noun 

academia 
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སོབ་རིག་ཞལ་འཛོམས། noun 

colloquium 
སོབ་རིག་ལག་ཁྱེར། noun academic 
certificate 
སོབ་རིག་ལོ། noun session 
སོབ་རིམ། noun grade, class, year 
སོབ་རིམ་ཁང་མིག noun classroom 
སོབ་རིམ་མཐོ་ཤོས། adj. senior 
སོབ་རིམ་ཡར་སེང༌། noun promote 
སོབ་སོན་་ོམ་ཡིག noun thesis 
གསག་མི། noun accumulator, 
hoarder 
གསང་། verb (fut., prs., pst., 

imp.) conceal, hide, hush, 
shroud, undisclosed, bury 
གསང་ཁ། noun code 
གསང་ཁ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) unscramble 
གསང་འགྲུལ། noun slide, sneak 
གསང་འགྲུལ་པ། noun prowler 
གསང་རྒྱ། noun discretion, gag 
གསང་སྒོ། noun back-door, vent, 
secret door 
གསང་སྒྱིམ། noun spy, 
muckraking 
གསང་སྒྲོག noun disclosure 
གསང་དངུལ། noun stash 
གསང་དངོས། noun stash 

གསང་སྔགས། noun secret mantra  
གསང་བཅོམ། noun ambush 
གསང་ཆབ། noun  urine 
གསང་འཆར། noun plot, game 
གསང་འཆར་ངན་པ། noun put-up 
གསང་ཉན་འཕྲུལ་ཆས། noun bug 
གསང་ཉུལ། noun surveillance, 
espionage, muckraking 
གསང་ཉུལ་པ། noun snoop 
གསང་ཉོ། noun hustle  
གསང་གཏམ། noun confidence, 
secret talk, confidential talk 
གསང་གཏམ་ཉན་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) eavesdrop 
གསང་གཏམ་བཤད་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) confide 
གསང་གཏམ་སབ་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) blab, blabber, 
confide 
གསང་རྟགས་བཀོད་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) code 
གསང་རྟོལ་འཁྲི་འགན། noun duty 
of disclosure 
གསང་་། noun surveillance, 
peek 
གསང་སྟེ་མེདཔ་གཏང་བ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. བཏང་། subvert 
གསང་བརྟོལ། noun disclosure, 
exposure 
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གསང་ཐག་བརྙན་རྩེད། noun puppet 
གསང་ཐབས། noun stealth 
གསང་ཐོག་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) undercover 
གསང་དར། noun hymen  
གསང་དོང༌། noun pitfall 
གསང་མདའ། noun booby trap 
གསང་བརྡ། noun password, tip-
off, secret signal 
གསང་བརྡ་སྐྱེལ་མི། noun informant 
གསང་བརྡ་འཐོབ་པ། verb (fut., 

prs.) pst. ཐོབ། extract 
གསང་གནས། noun vagina, penis, 
pubic, private parts 
གསང་གནས་ཕྱིར་སྟོན། noun expose 
གསང་སོད། noun  ཆབ་གསང་། 
toilet, loo, lavatory, latrine, 
closet, cloakroom, water 
closet, rest room 
གསང་བ། noun secrecy, secret, 
concealment, confidential, 
covert, dark, hidden, hush-
hush, obscurantism, stealth, 
backstage, clandestine, 
ulterior, undercover, 
underhand, close, intimate, 
twilight, private, stealthy, 
esoteric 
གསང་བ་ཕྱིར་སྐྱེལ། noun betray 

གསང་བ་ཕྱིར་བཏནོ། noun 

disclosure 
གསང་བ་ཕྱིར་བཤད། noun 

disclosure 
གསང་བ་བེད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) blow 
གསང་བ་མིན་པ། adj. unclassified 
གསང་བ་ཤེས་པ། verb (fut., prs., 

pst.) rumble 
གསང་བ་ཤོར་བ། verb (fut., prs., 

pst.) leak  
གསང་བ་སབ་མི། noun mole 
གསང་བམ། noun booby trap 
གསང་བ་་ཀུན་སོང༌། noun 

undercurrent 
གསང་བ་་ཁང་མིག noun den 
གསང་བ་་ཁྲིམས་སྲུང་དམག་མི། noun 

secret police 
གསང་བ་་ངན་སེམས། noun 

undercurrent 
གསང་བ་་སྙན་ཞུ། noun 

confidential report 
གསང་བ་་ཐབས་ཤེས། noun back-
door 
གསང་བ་་དམ་བཅའ། noun 

affirmation of secrecy 
གསང་བ་་འདོད་འབྲེལ། noun 

liaison  
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གསང་བ་་གནས་ཚུལ། noun 

intelligence, tip-off 
གསང་བ་་གནས་ཚུལ་སྐྱེལ་མི། noun 

informant, informer 
གསང་བ་་གནས་ཚུལ་བསྐྱལ་བ། verb 

(fut., pst.) prs. སྐྱེལ།  imp. སྐྱེལ། 
denounce 
གསང་བ་་གནས་ཚུལ་འཚོལ་བ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) 

muckraking 
གསང་བ་་ཚོགས་རྒྱན། noun secret 
ballot 
གསང་བ་་ལཱ་ངན། noun 

underground 
གསང་བ་་ལག་ལེན་པ། noun 

operative 
གསང་བ་་ལས་ཁུངས། noun secret 
service 
གསང་བ། noun confidential, 
cover-up, secrecy, undercover 
གསང་བ་ཅན། adj. secretive 
གསང་བ་་་མི། noun mole 
གསང་བྲོས། noun desertion, 
elopement, abscond 
གསང་བློ། noun confidence 
གསང་བློ་བཤད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) leak  
གསང་དབང་། noun secret 
empowerment 

གསང་འབག noun sneak 
གསང་འབད། noun sneak 
གསང་མིང༌། noun  གསང་མཚན། 
code name, secret name 
གསང་མྱུལ། noun prowl 
གསང་དམག noun partisan 
གསང་བཙུགས། noun slip 
གསང་བཙོང་། noun hustle  
གསང་ཚིག noun password, code 
གསང་ཚོགས། noun assignation 
གསང་མཛོད། noun cache 
གསང་འཛུལ། noun hack, 
infiltration 
གསང་འཛུལ་པ། noun hacker, 
infiltrator 
གསང་འཛོམས། noun assignation 
གསང་ཞིབ། noun espionage 
གསང་ཞིབ་པ། noun snoop 
གསང་བཞག་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) hide, shroud, stash, 
submerge  
གསང་ཟློག་ཐབས་ལམ། noun 

counter-intelligence 
གསང་ཡིག noun cipher, code, 
password, confidential letter, 
code message 
གསང་ཡུམ། noun  

consort, wife 
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གསང་གཡིབ། noun surreptitious 
གསང་ལཱ། noun confidential 
work, espionage 
གསང་ལམ། noun secret path 
གསང ་བཤད། noun leak  
གསང་བཤུབ། noun subvert 
གསང་ས། noun whisper, privacy 
གསང་ས་ཉན་མི། noun 

eavesdropper 
གསང་ས་སབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) whisper 
གསང་སྲུང༌། noun counter-
espionage 
གསང་སབ། noun leak  
གསང་བསག noun stash 
གསངས། noun register 
གསད། verb (fut., prs., imp.) pst. 

བསད། 1 assassinate, despatch, 
destroy, dispatch, kill, shed, 
slaughter, slay, murder (སྲོག་
བཀུམ།)  བཀྲོངས། 2  erase 
(བསུབ་པ།) 3  put-off, 
extinguish (ཞི་བཅུག་པ།) 
གསད་ཁང༌། noun slaughterhouse 
གསད་ཁྲམ། noun scaffold 
གསད་སྟེགས། noun gallows, 
gibbet, scaffold 
གསད་འདོད་ཅན། adj. murderous, 
bloodthirsty 

གསད་ཕག noun hog  
གསད་ཕུར། noun stake 
གསད་མི། noun killer 
གསད་ར། noun gallows 
གསད་ལཱ། noun murder 
གསན། verb (fut., prs., pst., 

imp.)  listen, hear 
གསར། adj. new, fresh 
གསར་ད། noun maidenhead 
གསར་སྐྱེས། noun newborn, new-
birth, regeneration 
གསར་སྐྱེས་གྱོན་ཆས། noun layette 
གསར་སྐྲུན། noun creation 
གསར་སྐྲུན་འབད་མི། noun creator 
གསར་བསྐོས། noun recruitment 
གསར་འགོད་པ། noun 

newspaperman, reporter, press  
གསར་འགྱུར། noun 1 tidings, 
news (གནས་ཚུལ།) 
2  transformation (འཕོ་འགྱུར།) 
གསར་འགྱུར་རྒྱབ་འགལ། adj. 

reactionary 
གསར་འགྱུར་་ོམ་སྒྲིག་འབྲེལ་བ། adj. 

journalistic  
གསར་འགྱུར་་ོམ་སྒྲིགཔ། noun 

journalist  
གསར་འགྱུར་ལཱ། noun journalism  
གསར་སྒྲུབ། noun new  
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གསར་སྒྲུབ་མ་དངུལ། noun capital 
budget 
གསར་བསྒྲིགས། noun 

development, invention  
གསར་བཅོས་མེད་པ། adj. 

unimaginative 
གསར་རྙིང་། noun new and old 
གསར་རྙིང་སོག་ཚད། noun turnover 
གསར་རྙེད། noun discovery 
གསར་གཏོད། noun invention, 
innovation, initiative, creation 
གསར་གཏོད་པ། noun inventor 
གསར་གཏོད་བློ་འདདོ་ཅན། adj. 

inventive 
གསར་གཏོད་འབད་མི། noun maker, 
creator, innovator 
གསར་བཏནོ། noun release, 
launch 
གསར་ཐོན། noun originality, 
newborn, development 
གསར་ཐོན་གྱོན་ཆས་ལཱ། noun 

fashion 
གསར་ཐོན་དཔེ་དེབ། noun title 
གསར་ཐོབ། noun strike, 
discovery 
གསར་མཐུན་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) modernize  
གསར་མཐོང། noun discover 

གསར་འཐུ། noun recruitment, 
selection 
གསར་འཐེབ། noun addition, extra 
གསར་དེབ། noun newsletter, 
periodical 
གསར་དྲན། noun imaginative 
གསར་གནས་གཙོ་བོ། noun lead 
story  
གསར་པ་་རང་བཞིན། noun 

freshness, modernity, newness 
གསར་སྤེད། noun virgin 
གསར་སོས། noun invention 
གསར་སོས་འབད་མི། noun inventor 
གསར་སོས་མེད་པ། adj. 

unexceptional, 
unexceptionable, uneventful, 
unglamorous, corny 
གསར་ཕུད། noun first 
complimentary offering 
གསར་ཕེབས། noun arrival 
གསར་ཕྱད་དུས་སྟབས། noun blind 
date 
གསར་བུ་བ། adj. green 
གསར་བྱུང༌། noun novelty  
གསར་འབོར། noun newcomer, 
arrival  
གསར་གཙང་། noun virgin, 
virginity 
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གསར་བཙུགས། noun 

1 recruitment (བསྐོ་བཞག) 
2  innovation, creation, retrofit, 
replace (གསར་བཏོད།) 
གསར་བཙུགས་འབད་མི། noun 

initiator 
གསར་་ལ་ཅན། adj. creative 
གསར་རྩེདཔ། noun debut 
གསར་་ོམ། noun develop 
གསར་བ་མས། noun invention 
གསར་ཚབ། noun replacement 
གསར་འཚོལ། noun exploration 
གསར་འཚོལ་འགྲུལ་སྐྱོད། noun 

expedition 
གསར་འཚོལ་འགྲུལ་སྐྱོདཔ། noun 

expedition 
གསར་འཚལོ་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) explore 
གསར་འཚོལ་འབད་མི། noun 

prospector 
གསར་འཚོལ་མ་འབད་བ། adj. 

unadventurous 
གསར་འཛུགས། noun 

establishment  
གསར་འཛུལ་བ། noun inductee 
གསར་བཟོ། noun  གསར་
བཞེངས། development, 
invention, creation, original 

གསར་རིསམོ། noun beauty, 
beautiful, vivacious 
གསར་ལུགས། noun 

modernization  
གསར་ཤོག noun news, paper, 
newspaper, journal, mail 
གསར་ཤོག་གལ་ཅན་གནས་ཚུལ། 
noun scoop 
གསར་ཤོག་རྒྱུན་་ོམ། noun column 
གསར་ཤོག་སྒེར་དོན་ས་ཁོངས། noun 

personal column 
གསར་ཤོག་ངོ་ཚབ། noun paper 
shop 
གསར་ཤོག་མངགས་དངུལ། noun 

subscription 
གསར་ཤོག་བསྟོད་་ོམ། noun hail 
གསར་ཤོག་དྲ་དུམ། noun cutting 
གསར་ཤོག་བསྡུས་དེབ། noun digest 
གསར་ཤོག་བཙོང་མི། noun 

newsagent, news dealer, paper 
boy, paper girl 
གསར་ཤོག་བཙོང་ས། noun news-
stand  
གསར་ཤོག་་ོམ་རིམ། noun column 
གསར་ཤོག་ཚོགས་པ། noun Press 
Association 
གསར་ཤོག་ཚོང་ཁང༌། noun paper 
shop 
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གསར་ཤོག་ཚོང་པ། noun 

newsagent, news dealer 
གསར་ཤོག་ལཱ་འབད་མི། noun 

newspaperman  
གསར་ཤོག་ཤོག་ཀུ། noun 

newsprint  
གསར་ཤོས། adj. latest  
གསརཔ། adj.  རྙིངམ། brand 
new, fresh, inventive, latest, 
new, newness, novelty, trendy, 
refreshing, novel 
གསརཔ་ཐོབ་མི། noun discoverer 
གསརཔ་བ་མ་མི། noun originator 
གསརཔ་འཛུལ་མི། noun entrant, 
incoming 
གསརཔ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) create, freshen, 
invent 
གསརཔ་བཟོ་མི། noun developer 
གསརཔ་འོང་མི། noun newcomer  
གསརཔ་གསར་རྐྱང༌། adj. brand 
new 
གསརཔ་ཧེད་མི། noun discoverer 
གསརཔ་ལོྷད་མི། noun newcomer  
གསལ། adj. clear, disclose, 
figure, lighten, lucidity, broad 
གསལ་བཀོད། noun briefing, brief 
གསལ་བཀོད་ཅན། adj. specific 

གསལ་བཀོད་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) brief, enshrine, 
specify 
གསལ་བཀོད་མ་འབདཝ། adj. 

unspecified 
གསལ་བཀོད་ཞལ་འཛོམས། noun 

briefing 
གསལ་ཁ། noun obviousness  
གསལ་སྒྲིབ། noun opacity  
གསལ་བསྒྲགས། noun declaration, 
notice, notification, 
proclamation, promulgation, 
declamation 
གསལ་བསྒྲགས་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) declare, 
deliver, hype, notify, proclaim, 
pronounce, reveal 
གསལ་བསྒྲགས་སྦྱར་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) post 
གསལ་བསྒྲགས་མ་འབདཝ། adj. 

unannounced 
གསལ་བསྒྲགས་ཚོང་སྒྱུར། noun 

merchandise 
གསལ་བསྒྲགས་ཚོང་ཆས། noun 

merchandise 
གསལ་ཆ། noun obviousness, 
legibility, entreaty, clarity 
གསལ་བརྗོད། noun enunciation, 
articulate 
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གསལ་བརྗོད་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) formulate 
གསལ་བརྙན། noun autocue, 
teleprompter 
གསལ་ཏོག་ཏོ། adj. unambiguous, 
vivid, clear, clear-cut, 
coherent, crystal clear, 
emphatic, evident, explicit, 
express, incisive, legible, 
limpid, lucid, sharp, stark, 
striking, prominent, 
pronounced, plain, bright, 
unequivocal 
གསལ་ཏོག་ཏོ་མ་སབ་པ། adj. veiled 
གསལ་ཏོག་ཏོ་མེད་པ། adj. 

vagueness, incoherent, 
understated, unreadable, 
vague, wooly, faint, 
mysterious, opaque, indistinct, 
unclear, confusion, diffuse, 
illegible, inarticulate, 
inconspicuous, muddy, 
nebulous, obscurity, twilight, 
dim 
གསལ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) lighten, 
develop, illuminate  
གསལ་བཏོན། noun evidently 
གསལ་རྟགས། noun clear 
evidence, clear mark 

གསལ་རྟོགས། adj. clear 
understanding, fact-finding 
གསལ་སྟོན། noun manifestation, 
exhibition, display, declaration 
གསལ་སྟོན་པ། noun depiction 
གསལ་སྟོན་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) display, 
exhibit, express, manifest, 
show, transpire, depict, evince 
གསལ་སྟོན་མ་འབད་བ། adj. 

undeclared 
གསལ་མཐོང་ཤེལ། noun contact 
lens 
གསལ་དྭངས། noun obviousness  
གསལ་དྲགས། adj. 1 very clear 
(ཧིང་སང་ས།) 2  very intelligent, 
nimble, acute (སང་དྲགས།) syn 
སང་དྲགས། 
གསལ་བརྡ། noun call 
གསལ་པོར། adv. prominently, 
patently, plainly 
གསལ་བ་་རང་བཞིན། noun 

obviousness, vividness  
གསལ་བང༌། noun autocue, 
teleprompter 
གསལ་བྱེད། noun consonant, 
alphabet 
གསལ་མེད། adj. diffuse 
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གསལ་མེད་རང་བཞིན། noun 

opacity, vagueness 
གསལ་ཞུ། noun presentation, 
entreaty, briefing, bargain 
གསལ་གཞི། noun screen 
གསལ་རས། noun diaphanous 
གསལ་རི་རི། adj. clear, 
conspicuous, definite, evident, 
glaring, graphic, incisive, 
vivid, decided, crystal clear, 
apparent 
གསལ་རི་རི་སྟོན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) ooze, define  
གསལ་རི་རི་དབྱེ་བ་ཕྱེ་བ། verb (fut., 

prs.) pst. ཕྱེས། imp. ཕྱེས། define 
གསལ་རི་རི་མ་གོ་བ། adj. discern 
གསལ་རི་རི་མ་བཤད་པ། adj. veiled 
གསལ་རི་རི་མི་མཐངོ་བ། adj. discern 
གསལ་རི་རི་མེདཔ། adj. confusion 
གསལ་རི་རི་ཤར་བ། verb (fut., prs., 

pst.) beckon 
གསལ་རི་རི་སབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) declare 
གསལ་ཤིང༌། noun rack 
གསལ་ཤོག noun flyer 
གསལ་བཤད། noun 

1 clarification, elucidation, 
enunciation, explanation, 
exposition, illustration, 

interpretation, narration (ཁ་
གསལ།) 2  oration, speech, 
statement, proposition, remark, 
report, declamation (ལེགས་སྦྱར།) 
 གསུང་བཤད། 
གསལ་བཤད་པ། noun announcer 
གསལ་བཤད་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) deliver, 
elucidate, enunciate, explain, 
expound, narrate, speak, render 
གསལ་བཤད་འབད་མི། noun 

narrator, orator, speaker  
གསལ་བཤད་མ་འབད་བ། adj. 

unaccounted for 
གསལ་བཤད་ཞུ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) report 
གསལ་ཧེང༌། adj. legibility, 
definition, clarity  
གསིག verb (prs.) fut. བསིག 

pst. བསིགས། 
imp. གསིགས། 1 shiver, tremble, 
shudder, vibrate, convulse, 
shake, quake, quiver (འདར་བ།) 
2  sieve, sift (བཙག་པ།) 
གསིག་མ། noun strainer, sifter, 
sieve 
གསིག་མ་དུང་ཁ། noun rose 
གསིག་གཡུག noun swing 
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གསིལ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) 1 chime (དྲིལ་བུ་བསྒྲོག་པ།) 
2  shave (སྐྱ་བཞར་བ།) 3  break 
up (ཕྱེ་བཟོ་བ།) 
གསུང།  noun speech 
(བོླ།) verb (fut., prs.) pst. 
གསུངས། 
imp. གསུངས། talk, speak, say, 
tell (སབ་པ།) 
གསུང་སྐད། noun  voice 
གསུང་གྲོས། noun  

dialogue, talk, discussion, 
conversation 
གསུང་མགུར། noun  

hymn  
གསུང་ཆོག noun  ritual 
གསུང་རྟེན། noun holy scriptures 
གསུང་སྟེགས། noun  

podium, tribune 
གསུང་འཕྲིན། noun  

message 
གསུང་་ོམ། noun  

literary composition, writings 
གསུང་རབ། noun canon, 
scripture, religious texts 
གསུང་བཤད། noun  

address, discourse, lecture, 
talk, speech 

གསུང་བཤད་གནང་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) address, 
deliver, lecture 
གསུམ། num. three, triple 
གསུམ་སྐྱེས་ཨ་ལུ། noun triplet 
གསུམ་སྐྱེསམ། noun triplet 
གསུམ་ཁྱོན། noun cubic 
གསུམ་ཁྱོན་འཇལ་ཚད། noun cubic 
གསུམ་འགྱུར། noun triple 
གསུམ་སྒྱུར། noun cube 
གསུམ་སྒྱུར་་་གྲངས། noun cube 
root 
གསུམ་བརྒྱ་་དུས་སོྟན། noun 

tercentenary, tricentenary 
གསུམ་་བ། noun triple, three-
fold, treble 
གསུམ་བསྟུད་རྒྱལ་ཁ། noun treble 
གསུམ་ལྡན། adj. trinity, trio, 
triple 
གསུམ་སྡེ། noun trinity, trio 
གསུམ་པ། num. third 
གསུམ་འབྱེལ། noun hat-trick 
གསུམ་འབྲེལ། noun triangle 
གསུམ་ཚན། noun trinity, trio, 
tripartite 
གསུམ་འཛོམས། noun tripartite 
གསུམ་རིམ་དངོས་གཟུགས། noun 

vertical 
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གསུམ་ལྷས་མ། noun plait, braid 
གསུར་བསྔོ། noun burnt food 
offering 
གསེག་ཁམས། adj.  ཀེ་ཀེ། 
slope 
གསེག་གྲ། adj. slant 
གསེག་གྲ་སྦེ་དྲ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) slant 
གསེག་ཐིག noun diagonal 
གསེག་རྡར། noun file 
གསེག་ཤད། noun oblique  
གསེང་མཁར། noun army wing, 
division 
གསེབ། noun 1 stallion, stud (ཕ་
རྟ།) 2  side (བར་ན།) 
གསེབ་ལམ། noun trail, byway, 
narrow path 
གསེར། noun gold 
གསེར་ཀྲམ། noun coin 
གསེར་དཀར། noun white gold 
གསེར་སྐྱེམས། noun libation, 
liquid offering to deities 
གསེར་ཁབ། noun golden needle 
used for acupuncture 
གསེར་ཁབ་སན་བཅོས། noun 

acupuncture 
གསེར་ཁྲི། noun throne, golden 
throne, royal throne  

གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསོལ་ཞུ་བ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) enthrone 
གསེར་གྱི་གཏེར་ཁ། noun goldfield 
གསེར་གྱི་རྟགས་མ། noun gold 
medal 
གསེར་གྱི་སྤུས་ཚད། noun karat 
གསེར་སྒྲོན། noun gild, gold-
plating 
གསེར་བསྒྲོན་བསྒྲོནམ། adj. 

gold plated, gilded 
གསེར་ཉ། noun goldfish, a 
symbol of happiness 
གསེར་ཏོག noun pinnacle, golden 
top 
གསེར་བཏང་བཏངམ། adj. gilded, 
gold plated 
གསེར་བཏནོ་ས། noun gold mine 
གསེར་མདངས། noun yellow 
complexion 
གསེར་མདོག noun gold 
གསེར་མདོག་ཅན། adj. golden 
གསེར་རྡོ། noun nugget  
གསེར་པག་ཅུང༌། noun ingot 
གསེར་ཕུང༌། noun bullion 
གསེར་ཕྱེ། noun gold dust 
གསེར་སྦྱང༌། noun bee 
གསེར་རྩི། noun gilt 
གསེར་ཞིང༌། noun goldfield 
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གསེར་བཟོ་བོ། noun goldsmith 
གསེར་བཟོཔ། noun goldsmith 
གསེར་ཤོག noun foil, gilt 
གསེར་ཤོག་མེ་ཏོག noun marigold 
གསོ། verb (fut., prs., pst., imp.) 

bring up, support, raise, rear, 
nurture 
གསོ་སྐྱོང༌། noun  འཚོ་སྐྱོང༌། 
upbringing, fosterage, 
husbandry, nurture, rearing, 
culture 
གསོ་སྐྱོང་ཁང༌། noun farm 
གསོ་སྐྱོང་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) bring up, foster, 
nourish, nurture, rear 
གསོ་སྐྱོང་འབད་འབདཝ། adj. 

cultivated 
གསོ་སྐྱོང་ལེགས་ཤོམ་ཡདོ་པ། adj. 

well fed 
གསོ་བཅོས། noun mend, service, 
servicing 
གསོ་ཐབས། noun medication, 
remedy 
གསོ་འཐུས། noun palimony, 
alimony 
གསོ་དྲགས་པ། adj. overfeed 
གསོ་དཔྱད། noun medicine 
གསོ་སྤུན་ཕོ། noun foster brother 
གསོ་ཕག noun porker 

གསོ་ཕྲུག noun foster child 
གསོ་བ། noun health, medical 
གསོ་བ་རིག་པ། noun medicine, 
medical science 
གསོ་བ་་གྲོས་སྟོན་པ། noun 

consultant 
གསོ་བ་་བརྟག་ཞིབ། noun check-
up 
གསོ་བ་་ཞབས་ཏོག noun health 
service  
གསོ་བ་་ལཱ་གཡོག noun health 
service  
གསོ་བ་་ལག་ཁྱེར། noun medical 
certificate 
གསོ་བ་་ལས་གཡོགཔ། noun 

health worker 
གསོ་བ། noun poultry, fowl 
གསོ་ཡུན། noun convalescence 
གསོ་རིག noun homeopathy, 
physic, medical science 
གསོ་རིག་མཁས་མཆོག noun 

medical specialist 
གསོ་གསོཝ། adj. cultured 
གསོག་འཇོག noun accumulation, 
reserve, saving, deposit 
གསོག་འཇོག་ངལ་གསོ། noun 

earned leave 
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གསོག་འཇོག་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) accumulate, 
hoard, save 
གསོག་འཇོག་འབད་མི། noun 

accumulator, hoarder, saver 
གསོག་འཇོག་ལག་ཁྱེར། noun 

premium bond 
གསོག་འཇོག་ལག་དེབ། noun 

passbook 
གསོན། verb (fut., prs., pst.)  
ཤི། survive, live 
གསོན་ཉམས། noun liveliness  
གསོན་ཉམས་ཅན། adj. animation, 
alive 
གསོན་ཉམས་བཏནོ་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) liven  
གསོན་ཉམས་ལྡན་པ། adj. kicking, 
lively 
གསོན་ཉམས་བྱིན་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) animate 
གསོན་གནས། noun survival, 
existence, survivor 
གསོན་པོ། noun  གཤིན་པོ། 
 ཞལ་བཞུགས། living, 
animation, alive  
གསོན་དམལ། noun living hell  
གསོབ། noun scale, shell (ཤུབས།) 
verb (fut., prs., pst., imp.) 
1 pound (ཆུམ་བརྡུང་།) 2  stab, 

impale, jab, spear, stick, prod, 
pierce, poke, prick (བསྣུན།) 
གསོབ་བརྒྱང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བརྒྱངས། stuff 
གསོབ་ཅན། adj. shellfish, scaly 
གསོབ་སྤྱིས་པ། verb (fut., prs., 

pst.) slough 
གསོབ་བོག་པ། verb (fut., prs., 

pst.) slough 
གསོབ་རྨ། noun stab 
གསོབ་ཚོར་འབྱུང་བ། verb (fut., 

prs.) pst. བྱུང་། prickle 
གསོབ་ཟུག noun stab, prick 
གསོབ་གཟུགས་་དམོ། noun 

puppet-play 
གསོབ་བཟོ། noun taxidermy 
གསོབ་ཡོད་མི། noun scaly, 
shellfish 
གསོབ་ཤུགས། noun thrust 
གསོབ་བཤུབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) scale 
གསོར། noun drill 
གསོལ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) 1 confer (གནང་བ།) 
2  glorify (ལྷ་མཆོད།) 
གསོལ་ཀྲུམ། noun  

cooked meat slice, meat-slabs 
གསོལ་ཁ། noun petition prayer, a 
prayer to a dharma protector  
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གསོལ་སྒྱེས། noun  curry 
གསོལ་ཆུ། noun  water 
གསོལ་ཆུམ། noun  rice 
གསོལ་མཆོད། noun ritual, liturgy, 
prayers and offerings 
གསོལ་ཇ། noun  tea 
གསོལ་བཏབ། noun  

worship, apology, entreaty, 
penitence, pray, request, beg, 
invocation 
གསོལ་བཏབ་ཞུ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) propitiate, beseech, 
apologise 
གསོལ་སྟོན། noun  party, 
feast, banquet, expression 
གསོལ་ཐབ། noun  

1 kitchen (ཐབ་ཚང་།) 2  camp 
(གཞིས་སྤོ་བ།) 
གསོལ་འཐུས་དོྲ་མཛར། noun 

brunch 
གསོལ་དུག noun  poison 
གསོལ་འདེབས། noun entreaty 
གསོལ་འདེབས། noun worship, 
invocation, prayer, request, 
supplication, pray, request, beg 
གསོལ་འདེབས་ཞུ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) beg, crave, 
implore 

གསོལ་སྡེརམ། noun  

plate 
གསོལ་དཔོན། noun  page 
གསོལ་ཕྱེ། noun  flour 
གསོལ་བམ། noun  cow 
གསོལ་མར། noun  butter 
གསོལ་སན། noun  

medicine 
གསོལ་ཚོགས། noun  

food 
གསོལ་མཛར། noun  

afternoon meal  
གསོལ་འཛར། noun  

roasted rice 
གསོལ་ཞོ། noun  curd, 
yogurt 
གསོལ་གཡོག noun  

steward 
གསོལ་ར། noun prize, reward, 
tip, gratuity, gift, present 
གསོལ་ར་ཐོབ་ཐོབཔ། adj. 

prizewinning 
གསོལ་ར་ཐོབ་མི། noun 

prizewinner 
གསོལ་ར་གནང་བྱིན། noun prize-
giving 
གསོལ་ར་བྱིན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) gift, tip, reward 
གསོལ་ར་སོམ། noun jackpot  
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གསོལ་ར་སོམ་འཐོབ་པ། verb (fut., 

prs.) pst. ཐོབ། scoop 
གསོལ་ར་་རྟེན་འབྲེལ། noun prize-
giving 
གསོལ་ཤ། noun  meat 
གསོལ་ལྷག noun  

leftover food 
གསོལཝ། noun luncheon, lunch 
གསོལཝ་བསྙུང་བ། verb (fut.) prs. 

སྙུང་། 
pst. བསྙུངས། hungry 
གསོལཝ་བཏབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) worship, apologise, 
beg, entreat, implore, invocate, 
invoke, pray, request 
གསོལཝ་བཏབ་མི། noun 

worshipper, requester 
བསག verb (fut., imp.) prs. གསག 

pst. བསགས། accumulate, 
amass, collect, hoard, stagnate, 
store, say, hoard  
བསག་མ་ཤེས་པ། adj. improvident 
བསག་བཞག་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) save, stock, store, 
reserve 
བསགས་རྒྱབ། noun reserve 
བསགས་རྒྱབ་མ་དངུལ། noun 

reserve fund 

བསགས་དངུལ། noun nest egg, 
saving  
བསགས་ཆས། noun stock 
བསགས་སྙིགས། noun deposit 
བསགས་ནོར། noun hoard  
བསགས་མཛོད། noun hoard, 
stock, tank  
བསགས་བཞག་མི། noun saver 
བསགས་བསགསཔ། adj. stagnant 
བསང་། noun incense 
བསང་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། burn incense, 
purification rituals 
བསང་རས། noun articles used in 
purification rituals 
བསངས་པ། adj. purified, 
cleansed 
བསད། verb (pst.) fut. གསད། 
prs. གསད། 
imp. གསད།  བཀྲོངས། 
བསྒྲལ། དམར་བསད།  བཀྲོངས། 
kill, murder 
བསད་གླ། noun blood money 
བསད་བསདཔ། adj. kill 
བསམ། verb (fut., prs., imp.) pst. 

བསམས།  མནོ། view, 
assume, deem, envisage, 
envision, expect, figure, 
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idealize, imagine, intend, make 
out, think, picture 
བསམ་བཀོད། noun comment 
བསམ་བཀོད་ཐོ་དེབ། noun visitors 
book 
བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ། adj. 

mountain, untold, unutterable, 
unimaginable 
བསམ་ངན། noun evil mind 
བསམ་ངན་ཅན། adj. viper 
བསམ་འཆར། noun  དགོངས་
འཆར། ཐུགས་འཆར། view, 
comment, contention, idea, 
opinion, sentiment, suggestion, 
remark, thought 
བསམ་འཆར་བཀོད་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) comment, 
float, judge, reckon 
བསམ་འཆར་བརྗེ་སོར། noun 

exchange, share 
བསམ་འཆར་ཐ་དད། noun dissent, 
diverge 
བསམ་འཆར་འདྲི་བ། verb (prs.) 

fut. དྲི། pst. དྲིས། imp. དྲིས། 
canvass 
བསམ་འཆར་བསྡུ་ལེན། noun 

opinion poll, poll 
བསམ་འཆར་མི་འདྲ་བ། adj. diverge 

བསམ་འཆར་མི་བཤད་པ། adj. non-
commital  
བསམ་འཆར་ཞུ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) propound 
བསམ་འཆར ་ཡོད་པ། adj. stand 
བསམ་འཆར་བཤད་འདདོ་མེད་པ། adj. 

uncommunicative 
བསམ་འཆར་བཤད་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) voice, 
comment, communicate, say, 
remark 
བསམ་འཆར་བཤད་མི་བཅུག་པ། adj. 

muzzle 
བསམ་འཆར་སབ་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) suggest 
བསམ་བརྗོད། noun outpouring, 
expression, utterance 
བསམ་བརྗོད་བཀོད་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) voice, express, 
vent 
བསམ་བརྗོད་ལས་འདས་པ། adj. 

transcendental 
བསམ་གཏན། noun 

contemplation, meditation, 
concentration 
བསམ་ཐངས། adj. standpoint 
བསམ་དོན། noun  ཐུགས་དོན། 
will 
བསམ་མནོ་གཏིང་ཟབ། noun brood 
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བསམ་མནོ་ལོག་གཏང༌། noun 

reconsideration 
བསམ་མནོ་ཧ་གོ་ཚུལ། adj. 

telepathy 
བསམ་སྣང་ཐག་ཆོད། noun value 
judgement 
བསམ་པ། noun thought, 
imagination, ideal, assumption, 
opinion 
བསམ་པ་གྲུབ་པ། adj. wish-
fulfilment, fulfil 
བསམ་པ་མ་རོགས་པ། adj. 

unrewarding, unmet 
བསམ་པ་རོགས་བཅུག་པ། verb 

gratify 
བསམ་པ་རོགས་ཏོག་ཏོ། adj. 

satisfactory 
བསམ་པ་རོགས་པ། adj. satisfied, 
outright 
བསམ་པ་རོགས་མ་ཚུགས་པ། adj. 

unsatisfactory 
བསམ་པ་བཟང་དྲགས། adj. open-
hearted  
བསམ་པ་བཟང་པོ། noun 

benevolent, kind, noble-
minded, well intentioned 
བསམ་པ་སེམས་བསྐྱེད། noun  

ཀུན་སོང་། མནོ་བསམ། motive, 
inducement, intention 

བསམ་པ་་་ལ། noun brainwave 
བསམ་པ་་རེ་བ། noun fantasy 
བསམ་པ་་རེ་བ་བསྐང་བ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. བསྐངས། win, 
fulfil 
བསམ་དཔྱད། noun judgement, 
conscience 
བསམ་དཔྱད་གྲོས་བཤད། noun 

observation  
བསམ་དཔྱད་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) contemplate 
བསམ་སོད། noun attitude 
བསམ་སོད་འགྱུར་ལྡོག noun caprice 
བསམ་སོད་བསྒྱུར་དཀའ་བ། adj. 

obdurate  
བསམ་སོད་ལྡན་པ། adj. cultivated 
བསམ་སོད་བཟང་པ།ོ noun 

wholesome, rectitude 
བསམ་སོད་ཡང་དག noun lily-
white  
བསམ་སོད་ལག་ཁྱེར། noun 

character certificate 
བསམ་སོད་ལམ་སྟོན། noun didactic 
བསམ་སོད་ཤེས་ཡོན། noun moral 
education 
བསམ་ཕྱོགས། noun disposition 
བསམ་ཕྱོགས་གཅིག་པ་་སྡེ་ཚན། 
noun set 
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བསམ་ཕྱོགས་མ་གཅིག་པ། adj. 

opposed 
བསམ་བོླ། noun ideal, idea, 
attitude, thought 
བསམ་བོླ་འགྱུར་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. གྱུར། flip-flop 
བསམ་བོླ་ཅོག་འཐདཔ། adj. like-
minded  
བསམ་བོླ་གཏིང་ཟབ། noun 

meditative, brood 
བསམ་བོླ་ཐ་དད། noun dissent 
བསམ་བོླ་ཡང་བསྐྱར། noun brood 
བསམ་ཚུགས་པ། adj. imaginable 
བསམ་ཚུལ། adj. notion, idea, 
opinion  
བསམ་ཚུལ་བརྗོད་པ། verb (fut., 

pst.) prs. རྗོད། imp. རྗོད། suggest 
བསམ་ཚུལ་བརྟག་དཔྱད། noun 

introspection 
བསམ་ཚོད། noun expectancy, 
supposition, guess, notional 
བསམ་ཚོད་མེད་པ། adj. 

unemotional 
བསམ་ཞིབ། noun reflection, 
consideration, cogitation, 
circumspect 
བསམ་ཞིབ་གཏང་བ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. བཏང་། ruminate 

བསམ་ཞིབ་བཏང་བཏངམ། adj. 

reflective 
བསམ་ཞིབ་ནན་དུ་གཏང་བ། verb 

(fut., prs., imp.) pst. བཏང་། 
muse 
བསམ་ཞིབ་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) consider, 
debate, deliberate, ponder, 
reason, reflect 
བསམ་ཞིབ་མེད་པ། adj. blind, 
crass, unthinking 
བསམ་གཞི། noun concept, frame 
བསམ་གཞིག noun motive 
བསམ་བཞིན། adv. purposely 
བསམ་བཞིན་མིན་པ། adj. 

unintended, unintentional 
བསམ་བཟང༌། noun  ཐུགས་
བཟང་། kindness, good-heart, 
benevolence 
བསམ་བཟང་ཅན། adj. right-
hearted 
བསམ་ཡུལ། noun aim, goal  
བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ། adj. 

unthinkable 
བསམ་ལན། noun feedback 
བསམ་ལུགས། adj. sense 
བསམ་ཤེས་ཅན། adj. think tank, 
sensible 



ས 

བསམ་བཤད། 1057 བསིལ་ནད། 

 1057  

བསམ་བཤད། noun enunciation, 
notice 
བསམ་བཤད་ཞལ་འཛོམས། noun 

panel discussion, panel 
བསམ་བཤད་ཞལ་འཛོམས་འཐུས་མི། 
noun panellist 
བསམ་བཤད་ལས་རིམ། noun chat 
show 
བསལ། verb (fut., pst., imp.) prs. 

སེལ clear, select, choose, cure, 
unblock, extirpate, grapple, 
impanel, pick, disentangle, 
beat, construct, obviate 
བསལ་ཐོ། noun shortlist 
བསལ་མ་ཚུགས་པ། adj. 

unresolved, stubborn 
བསལ་ཚུགས་པ། adj. soluble 
བསལ་རོ། noun spoil 
བསལ་བསལཝ། adj. felicitous, 
selective 
བསིལ། 1 wash, rinse (འཁྱུ།) 
2  cool, coolness (གྱང་།)  
བསིལ་ཀྲག adj. cutting 
བསིལ་ཀྲག་ཀྲ། adj. chilly, nippy 
བསིལ་ཀྲག་ཀྲ་བཟ་ོབ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) chill 
བསིལ་སྐམ། noun dried meat 
བསིལ་ཁྲག་ཅན། adj. cold-
blooded 

བསིལ་ཁྲམ། noun cold frame 
བསིལ་གག noun chapped 
བསིལ་གྲིབ། noun shadow, shade 
བསིལ་སྒམ། noun meatsafe 
བསིལ་སྒྲོམ། noun refrigerator 
བསིལ་ཆུ། noun coolant, mineral 
བསིལ་ཆུ་ལྦ་ག་ཅནམ། noun pop, 
soda 
བསིལ་ཏོང་ཏོ། adj.  དྲོ་ཏོག་ཏོ། 
cold, cool, fresh, frosty, iced, 
icy, bracing 
བསིལ་འཐུང༌། noun soft drink 
བསིལ་དྲགས། adj. stone cold, 
Arctic, freeze, chilly 
བསིལ་དྲགས་ཅན། adj. Arctic 
བསིལ་དྲོད། noun temperature 
བསིལ་དྲདོ་སྙོམ་ཏོག་ཏོ། adj. 

temperate 
བསིལ་དྲོད་ལྡན་པ། adj. balmy 
བསིལ་དྲོད་གནས་སྟངས། noun 

climate 
བསིལ་དྲོད་ཚད། noun 

temperature, degree 
བསིལ་བདུག noun freshen, 
freshen up 
བསིལ་ལྡན། adj. cool 
བསིལ་ནད། noun hypothermia  
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བསིལ་འཕྲུལ། noun radiator, 
cooler 
བསིལ་བ། noun cool, coolness 
བསིལ་སན། noun cold cream 
བསིལ་མཛོད། noun cold storage 
བསིལ་གཡབ། noun fan 
བསིལ་རླུང༌། noun zephyr, breath, 
breeze 
བསིལ་ཧེང༌། adj. coldness 
བསུ་སྟེགས། noun reception 
བསུ་སོྟན། noun reception 
བསུ་བ། noun  ཞབས་བསུ། 
welcome, reception 
བསུ་ལེན། noun  ཕེབས་བསུ། 
reception, meet 
བསུ་ལེན་པ། noun receptionist, 
clerk 
བསུ་ལེན་འབད་མི། noun 

receptionist 
བསུ་ལེན་འབྲེལ་སྟེགས། noun 

reception 
བསུ་ལེན་མ། noun hostess  
བསུན། verb (fut., pst.) prs. སུན། 
bore, weary, fatigue, fed up, 
bored, sick, pall 
བསུན་བཅུག་པ། verb pester 
བསུན་པ་་མི་ཚེ། noun rut 
བསུན་བསུནམ། adj. tired 

བསུབ་པ། verb (fut.) prs. སུབ། 
pst. བསུབས། imp. སུབས། block, 
fill, expunge, erase, clog, 
cover, bung, congestion 
བསུམ། verb (fut.) prs. སུམ། 
pst. བསུམས། imp. སུམས། 
crumple, contort, purse, shrivel 
བསུམ་བཅུག་པ། verb shrivel 
བསེ། noun lacquer  
བསེ་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། lacquering 
བསེ་མོག noun pox 
བསེ་རུ། noun rhino, rhinoceros 
བསེ་ཤིང་། noun lacquer tree 
བསེམ།ོ noun syphilis, pox 
བསོད་ཆུང༌། noun misfortune 
བསོད་སྙོམས། noun alms 
བསོད་སྙོམས་རྐྱབ་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) beg 
བསོད་སྙོམས་རྐྱབ་མི། noun 

mendicant, beggar 
བསོད་སྙོམས་པ། noun mendicant 
བསོད་བདེ། noun  སྐུ་བསོད། 
fortune, merit, luck 
བསོད་བདེ་ཅན། adj. fortunate 
བསོད་བདེ་མེདཔ། adj. hapless, 
misfortune, unfortunate  
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བསོད་ནམས། noun  སྐུ་བསོད། 
merit, luck, lot, good-fortune, 
fortune, virtue 
བསོད་ནམས་སྐམ་སྐམཔ། adj. 

unfortunate 
བསོད་ནམས་ཅན། adj. blessed, 
fortunate, lucky 
བསོད་ནམས་ཆུང་བ། noun unlucky 
བསོད་ནམས་མེད་པར། adv. 

unluckily 
བསོད་ནམས་དམན་པ། noun 

misfortune, luckless 
བསོད་དམན། noun misfortune, 
ill-fated 
བསྲན་མ་ཚུགས་པ། adj. 

intolerable, killer, unbearable, 
unendurable, agonising 
བསྲན་མ་ཚུགས་པ་་ཚོར་བ། noun 

sentiment 
བསྲན་ཚུགས་པ། adj. tolerable, 
sufferable 
བསྲུ། verb (fut., prs., pst., imp.) 

churn  
བསྲུང་། verb (fut.) prs. སྲུང། 
pst. བསྲུངས། imp. སྲུངས། care, 
uphold, watch, fend, guard, 
keep, save, protect, parry, 
reserve, restrain, store, abstain 
བསྲུང་ཚུགས་པ། adj. tenable 

བསྲེ། verb (fut.) prs. སྲེ། 
pst. བསྲེས། imp. སྲེས། mix, 
mixture, admix 
བསྲེ་ཆུ། noun mixer 
བསྲེ་ཕོར། noun carburettor 
བསྲེ་སོྦྱར། noun cocktail, 
composition, fusion, 
inbreeding, intermixture, 
mixture, marinate 
བསྲེ་རས། noun mixer 
བསྲེ་ལྷད། noun impurity 
བསྲེ་ལྷད་མ་ཞུགས་པ། adj. 

undiluted 
བསྲེ་ལྷད་མེདཔ། adj. pristine 
བསྲེག verb (fut.) prs. སྲེག། 
pst. བསྲེགས། imp. སྲེགས། burn, 
incinerate, scorch, sear, toast, 
roast, grill, fry 
བསྲེགས་ཟས་ཟ་ཁང༌། noun grill 
བསྲེགས་ཤ། noun roast 
བསྲེགས་ཤུལ། noun scorch mark 
བསྲེགས་བསྲེགསཔ། adj. fry-up, 
fried, roast 
བསྲེས་ལྕགས། noun alloy 
བསྲེས་ཆང༌། noun cocktail, punch 
བསྲེས་བསྲེསཔ། adj. admixture 
བསྲེསམ། noun intermixture 
བསྲོ། verb (fut., pst., imp.) prs. 

སྲོ། warm up 
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བསབ་སྐུལ། noun caution 
བསབ་སོྟན། noun  ཞལ་བཀོད། 
opinion, counselling, advice, 
counsel, instruction, teaching 
བསབ་སོྟན་གྲོས་ཚོགས། noun panel 
discussion, panel 
བསབ་སོྟན་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི། 
noun panellist 
བསབ་སོྟན་པ། noun counsellor, 
mentor 
བསབ་སོྟན་ཕྱི་འགྱུར། noun 

misdirection 
བསབ་སོྟན་བྱིན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) coach 
བསབ་པ། noun discipline, moral 
teaching 
བསབ་པ་གསུམ། three fold 
training 
བསབ་བ། noun  བཀོད་རྒྱ། ཞལ་
བཀོད། བཀའ་སོབ། བཀའ་རྒྱ། བཀོད་
ཁྱབ།  བཀའ་སོབ། advice, 

counsel, lesson, maxim, moral, 
sermon, tip 
བསབ་བ་ངན་པ། noun abetment 
བསབ་བ་སྟོན་པ་་སྲུང༌། noun 

parable 
བསབ་བ་དྲག་པ།ོ noun admonition 
བསབ་བ་བྱིན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) warn, advise, 
counsel, preach 
བསབ་བ་བྱིན་མི། noun adviser 
བསབ་བ་བཟང་པོ་བྱིན་མི། noun 

oracle 
བསབ་བ་ལེན་ས་་ཨམ་སྲུ། noun 

mother figure 
བསླུ་ནོར། noun plant 
བསླུ་རས། noun bait 
བསླུ་ཟས། noun bait, sweetener, 
decoy, fly 
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༼ཧ༽ 
ཧ། noun the 2 9th letter of the 
Dzongkha alphabet  
ཧ་གོ་དཀའ་བ། adj. opaque  
ཧ་གོ་གོཝ། adj. sly 
ཧ་གོ་བ། verb (fut., prs., pst.) 

understand, realize, absorb, 
appreciate, apprehend, see, 
assimilate, comprehend, dawn, 
digest, gather, glimpse, grasp, 
identify, inform, know, learn, 
notice, perceive, pick up, 
recognize, remark, unravel, 
notice, aware, discerning, 
informed, sensible 
ཧ་གོ་བ་་ནུས་པ། noun sensibility 
ཧ་གོ་མ་ཚུགས་པ། adj. mystery, 
unaccountable, obscure, 
uncomprehending, strange, 
unintelligible, mysterious, 
impenetrable, indigestible  
ཧ་གོ་མ་ཚུགས་པ་་གནད་དོན། noun 

blind spot 
ཧ་གོ་མ་ཚུགསཔ་སྦེ་བཟོ་བ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) obfuscate  
ཧ་གོ་ཚུགས་པ། adj. visible, 
understandable, discerning, 
perceptible, make out, 

explicable, intelligible, 
meaningful, sensitive 
ཧ་གོ་ཚུགས་པ་་ནུས་པ། noun 

sensitivity 
ཧ་གོ་ཚུལ། adj. fix 
ཧ་གོཝ་འཇམ་པ། adj. self-
explanatory 
ཧ་གོཝ་ལཱ་ཁག adj. equivocal, 
abstruse, unfathomable 
ཧ་གླལ། noun yawn 
ཧ་སྒྲ། noun aspirate 
ཧ་སྒྲ་ཅན། adj. aspirate 
ཧ་སྒྲོམ། noun wooden box 
ཧ་བརྒྱང༌། noun consternation 
ཧ་བརྒྱང་གཏང་བཅུག་པ། verb jolt  
ཧ་བརྒྱངས་ཏེ་ལུས་བཅུག་པ། verb 

shaken 
ཧ་ཅང༌། adj.  གནམ་མེད་ས་མེད། 
dramatic, jolly, so, too, 
tremendous, pretty, -most, very 
ཧ་ཅང་ཁྲོས་པ། adj. seethe 
ཧ་ཅང་གིས་ར། adv. most 
ཧ་ཅང་དགའ་བ། adj. adore 
ཧ་ཅང་མགྱོགས་པ། adj. prompt 
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ཧ་ཅང་ཆུང་ཀུ། adj. lilliputian, itty-
bitty, remote 
ཧ་ཅང་ཆུང་བ། adj. microscopic, 
miniature 
ཧ་ཅང་ཆེ་དངོས་ཅན། noun monster 
ཧ་ཅང་ཆེ་བ། adj. massive, extra 
large (XL) 
ཧ་ཅང་ཆེན་པོ། adj. enormous, 
massive 
ཧ་ཅང་འཇའ་ཆི་ཆི། adj. exquisite 
ཧ་ཅང་ཉུང་བ། adj. nominal  
ཧ་ཅང་ཐང ་ཆད་པ། verb (fut., prs., 

pst.) overtired 
ཧ་ཅང་མཐོ་བ། adj. exorbitant 
ཧ་ཅང་སྤུ་འགྱིར་དྲགས། adj. 

vigorous 
ཧ་ཅང་དབུལ་བ། adj. poverty-
stricken 
ཧ་ཅང་སོམ་ཆེ་བ། adj. massive 
ཧ་ཅང་སོམ་པ། adj. gigantic, 
incredible, inestimable, 
colossus, infinite, monstrous 
ཧ་ཅང་མ་ལེགས་པ། adj. unholy 
ཧ་ཅང་མོས་པ། adj. adore 
ཧ་ཅང་མང་བ། adj. overwhelming 
ཧ་ཅང་ཙིགཔ་ཟ་བཅུག་པ། verb 

outrage  

ཧ་ཅང་ཙིགཔ་ཟ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) loopy, seethe, 
thunderous 
ཧ་ཅང་ཚ་གྱང་ལང་བ། verb (fut., 

prs.) pst. ལངས། overwrought 
ཧ་ཅང་ཚ་ཏོམ། adj. white-hot 
ཧ་ཅང་གཟབ་སོས་རྡིག་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) exquisite 
ཧ་ཅང་འུ་སྡུག་ཐང་ཆད་པ། verb (fut., 

prs., pst.) overtired 
ཧ་ཅང་ཡང་བ། adj. ethereal 
ཧ་ཅང་རིང་བ། adj. long-winded  
ཧ་ཅང་རིངམོ། adj. long-winded  
ཧ་ཅང་ལེགས་ཤོམ། adj. incredible, 
tip-top 
ཧ་ཅང་སེམས་ཤི་བ། verb (fut., prs., 

pst.) overwrought 
ཧ་ཅང་སེམས་ཤོར་བ། verb (fut., 

prs., pst.) nuts  
ཧ་ཅང་གསང་བ། adj. top secret 
ཧ་ཆད་བཅུག་པ། verb hypnotize  
ཧ་དྲགས་པ། adj. premature 
ཧ་ཕྱི། noun early and late 
ཧ་མ་གོ་བ། adj. indeterminate, 
unreadable, unaware 
ཧ་མ་གོཝ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) mystify 
ཧ་མ་ལས་པ། adj. unsurprising 
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ཧ་མ་ལསཔ། adj. unfazed, 
unsurprised 
ཧ་ཡང༌། noun 1 aluminium (ཀ་
ལ།)  ཀ་ལ། 2  pot, pan 
(ཧོད།)  
ཧ་ཡང་ལྕགས་ཤོག noun 

aluminium sheet 
ཧ་ལམ། adj. about, almost, 
approximate, around, more or 
less, nearly, some, quite, 
roughly, average 
ཧ་ལམ་ཅིག adj.  ཀྲིག་ཀྲི་ཅིག 
certain, fair, indifferent, mean, 
mediocrity, second-rate, 
tolerable, about, around 
ཧ་ལམ་འདྲ་བ། adj. close 
ཧ་ལས། adj. early 
ཧ་ལས་བཅུག་པ། verb spring 
ཧ་ལས་ཏེ་སབ་མ་ཚུགསཔ། adj. 

dumbfounded 
ཧ་ལས་པ། verb (fut., prs., pst.) 

wonder, amaze, astonish, faze, 
awful, astound, aghast, marvel, 
overwhelm, spring, surprise, 
awesome, awestruck, dramatic, 
confound, devastating, irony, 
extraordinary, mesmeric 
ཧ་ལས་པ་་སྐད། noun interjection  

ཧ་ལས་སི་སི། adj. astonishing, 
amazing, strange, astounding, 
deplorable, devastating, 
miracle, harrowing, wonderful, 
horrendous, ironic, sensational, 
stupendous, surprising  
ཧ་ལོའི་མེ་ཏོག noun hollyhock  
ཧ་ཤང། noun a Chinese 
Buddhist scholar  
ཧ་སག adj. early 
ཧ་སུ། adj. a little early 
ཧ་སྲུང༌། noun reservation, 
reserve 
ཧ་ཧ། excl. ha-ha 
ཧག་ཀ་ཧོག་ཀ། adj. pothole, 
bumpy, uneven, rough, 
depression 
ཧང༌། noun  སྐུ་ཧང་། pillow 
ཧང་སྐུད། noun heddle 
ཧང་ཁུག noun shelf 
ཧང་རྒྱུག་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) rip 
ཧང་བཅོམ། noun raid, swoop, 
salvo, sally 
ཧང་བཅོམ་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) swoop, raid 
ཧང་བཅོམ་འབད་མི། noun raider 
ཧང་བཅོམ་དམག་མི། noun shock 
troops 
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ཧང་ལྕགས། noun tweezers 
ཧང་ཏོ་མ། adj.  གློ་བུར། 
suddenly, unexpectedly 
ཧང་ཏོ་མ་་འཆར་སྣང༌། noun whim 
ཧང ་ཏོ་མར་རྒྱབ་བཤུད་རྐྱབ་པ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) recoil 
ཧང་ཏོ་མར་མཆོང་བ། verb (fut., 

prs.) pst. མཆོངས། imp. མཆོངས། 
pounce 
ཧང་ཏོ་མར་འཐེན་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) yank 
ཧང་ཏོ་མར་ཨེབ་སྟེ་བདའ་བ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) charge 
ཧང་ཏམོ་བཙན་འཛུལ། noun bust 
ཧང་རྟོག noun shock 
ཧང་གནོན། noun charge 
ཧང་རིངམོ། noun bolster 
ཧང་ཤུབས། noun pillowcase, 
pillowslip 
ཧད་བཏགས། noun excuse, 
pretext, plea, provocation 
ཧད་བཏགས་འཕུལ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) unload, plead, 
alibi 
ཧད་བཏགས་འཚོལ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) needle, 
provocation, nagging 
ཧད་འཕུལ། noun excuse, alibi, 
buck 

ཧན། verb (fut., prs., pst.)  

སྙན། pleasing 
ཧན་ཏོང་ཏོ། adj. melodious, 
smooth, sweet, pleasing, 
harmony, listenable, 
mellifluous, musical 
ཧན་ཏོང་ཏོ་མེདཔ། adj. unmusical 
ཧབ། verb (fut., prs., pst., imp.) 

1 bark (ཟུག་པ།) 2  stride, 
stretch (བསྙབ་པ།) 
ཧབ་སྐད། noun bay 
ཧབ་འགྲུལ། noun stampede 
ཧབ་རྒྱུག noun rush 
ཧབ་སྒྲ། noun munching sound 
ཧབ་མཆོང༌། noun plunge, swoop 
ཧབ་ཐོབ། noun rush 
ཧབ་བསྡུ། noun scratch 
ཧབ་ཚེམ། noun tack 
ཧབ་ཟ། noun gorge 
ཧབ་བཟུང། noun rush 
ཧབ་ལོག noun shy 
ཧམ། verb (fut., prs., pst.) 

1 gaze, stare, perplexed, 
blench, confound, bewildered 
(རོྨངས་ནི།) 2  decompose, 
putrefy, rot (རུལ་ནི།) 
ཧམ་བརྒྱང༌། noun surprise, 
blench 
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ཧམ་བཅུག་པ། verb overawe, 
shock, numb 
ཧམ་ཆེ་དྲགས། adj. cocksure 
ཧམ་བཏགས་པ། verb (fut., prs., 

pst.) grow mould 
ཧམ་ཐལ་ཐལ། adj. perplexed, 
appalled, speechless, 
bewildered, confused, aghast 
ཧམ་ཐལ་ཐལ་འགྱོ་བཅུག་པ། verb 

overawe 
ཧམ་ཐལ་ཐལ་འགྱོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) appal 
ཧམ་ཐལ་བ། adj. spellbound, 
gobsmacked, faze, devastating, 
nonplussed, hysterics 
ཧམ་དྲི་བཏགས་པ། verb (fut., prs., 

pst.) moulder 
ཧམ་པ། noun 1 fungus, moss 
(རུལ་རུལཝ།) 2  arrogance (ང་
རྒྱལ།)  སྤོབས་ཟེ། 
ཧམ་པ་ཅན། adj. arrogant 
ཧམ་པ་བཙོང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཙོངས། arrogate 
ཧམ་སྤུ། noun fungus, mildew, 
mould 
ཧམ་སྤུ་ཆགས་ཆགསཔ། adj. 

mouldy 
ཧམ་སྤུ་འཇོམས་སན། noun 

fungicide 

ཧམ་སྤུ་་བརྟག་དཔྱད་རིག་པ། noun 

mycology 
ཧམ་བལ། noun a kind of moss 
ཧམ་སན། noun fungicide 
ཧམ་བཙངོ་། noun brag, boast 
ཧམ་འཛུལ། noun infringement, 
intrusion, trespass, 
encroachment, poach 
ཧམ་འཛུལ་འབད་མི། noun 

trespasser, intruder 
ཧམ་ཟ་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) embezzle 
ཧམ་བཟུང་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) arrogate 
ཧམ་ལུས། noun stun, transfix 
ཧམ་ལེན་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) arrogate 
ཧམ་བཤད། noun bluff, 
arrogance, boast 
ཧམ་བཤད་ཅན། adj. arrogant 
ཧ་། noun yawn 
ཧ་་ན། noun hyena  
ཧ་་འཕྱར་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. ཕྱར། yawn 
ཧར་ཧུར། adj. frantic, slapdash 
ཧརཛི། noun hertz  
ཧལ། verb (fut., prs., pst., imp.) 

lie, rest, ferment, lounge 
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ཧལ་ཁྲི། noun recliner 
ཧལ་སོད། noun lounge  
ཧིག་ཀུ། noun hiccup  
ཧིག་ཀུ་ལོང་བ། verb (fut., prs.) 

pst. ལོངས། imp. ལོངས། hiccup  
ཧིག་ཅུང། noun small bamboo 
ཧིག་དྲི། noun rancidity 
ཧིག་དྲི་ཧུ་ཧུ། adj. rancid 
ཧིག་མ། noun small bamboo 
ཧིག་ཧིགཔ། adj. musty 
ཧིང༌། noun 1 heart (སྙིང་།) 
2  snare, trap (རྙི།) 
ཧིང་བཀལ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) snare 
ཧིང་བཀལ་མི། noun trapper 
ཧིང་རྐུ། noun  བོླ་རྐུ། 
treachery, double-cross, betray 
ཧིང་གག noun heart attack  
ཧིང་གི་གདིང་ལས། adv. hearty  
ཧིང་མགུ། noun awn, ear 
ཧིང་འགྲམ། noun grudge 
ཧིང་ངན། noun evil mind 
ཧིང་ངན་སྦེ་མ་འབདཝ། adv. 

unintended 
ཧིང་གཏད། noun trust 
ཧིང་གཏམ། noun heart-to-heart, 
heart-felt advice 
ཧིང་བཏོན། noun devotion 

ཧིང་ན་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) droop 
ཧིང་ནག noun 1 mole (རྨེ་ བ།) 
 རྨེ་ བ། 2  evil mind (སེམས་
ནག) 
ཧིང་ནང་བཙུགས་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) entrap 
ཧིང་ནང་ཚུད་པ། verb (fut., prs., 

pst.) entrap 
ཧིང་ནང་གཟུང་བ། verb (fut., prs.) 

pst. བཟུང་། imp. ཟུངས། snare 
ཧིང་སྤར། noun heartbeat  
ཧིང་འཕར། noun heartbeat  
ཧིང་འཕར་གྱངས་ཁ། noun 

heartbeat  
ཧིང་འཕར་འཇལ་ཆས། noun 

electrocardiogram (ECG) 
ཧིང་བཙུགས་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) predispose 
ཧིང་ཚ། noun cuteness, feel pity, 
be fond of 
ཧིང་ཚ་སི་སི། adj. cute, nice 
ཧིང་ཚབ། noun pacemaker 
ཧིང་ཚུད། noun entanglement 
ཧིང་ལས། adv. intentional, 
hearty, earnestly 
ཧིང་ལས་མནོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) ponder 
ཧིང་ལས་མིན་པ། adj. insincere 
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ཧིང་སང་ས། adj. ཐུལ དྭངས་སང་ས། 
clear, clean, tidy, 
unambiguous, uncluttered, 
unequivocal, vivid, bracing, 
explicit, fine, hygienic, 
immaculate, incisive, legible, 
limpid, piqued, neat, smart, 
spick and span, spotless, 
spruce, sterile, straight, sweet, 
trim 
ཧིང་སང་ས་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) clear 
ཧིང་སང་ས་མ་མཐངོ་བ། adj. 

understated, nebulous 
ཧིང་སང་ས་མ་བཞག་པ། adj. untidy 
ཧིང་སང་ས་མེད་པ། adj. incoherent, 
mysterious, unkempt, unclear, 
untidy, confusion, illegible, 
twilight 
ཧིང་སང་ས་མེདཔ་བཟོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) obfuscate  
ཧིང་སང་ས་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) clarify, neaten, 
spruce, purify 
ཧིང་སང་ས་བཟོ་མ་ཚར་བ། adj. 

unsolved 
ཧིང་སུབ། noun suffocation 
ཧིང་སུབ་སི་སི། adj. stuffy 

ཧིང་བསུབ་པ། verb (fut.) prs. 

བསུབ། pst. བསུབས། imp. སུབས། 
suffocate 
ཧིན་དྷི། noun Hindi  
ཧིན་དྷུ། noun Hindu  
ཧིན་དྷུ་་ཆོས་ལུགས། noun 

Hinduism  
ཧིའུ། noun awl, piercer 
ཧུ་སྒྲ། noun swish 
ཧུ་སྒྲ་བཏོན་ཏེ་འགྱོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) swish 
ཧུ་མ། noun smudged water, 
mire 
ཧུ་མ་ཁོག་ཁོ། adj. turbid, cloudy 
ཧུ་མ་ལྡུར་ལྡུར། adj. cloudy 
ཧུ་རི་རི། adj. sprightly, spry 
ཧུང༌། noun pubic hair 
ཧུང་ཚང་། noun pubic hair 
ཧུབ། noun sip, gulp 
ཧུབ་གང༌། noun gulp, slug, dram 
ཧུབ་སྒྲ་བཏནོ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) slurp 
ཧུབ་ཆང་། noun drink  
ཧུབ་སོྟང། noun drain 
ཧུབ་ཐེངས། noun sip 
ཧུབ་ཐེངས་གང༌། noun gulp 
ཧུབ་ཐེངས་གཅིག noun nip, 
draught  
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ཧུབ་འཐུང་། noun slurp 
ཧུབ་དུང༌། noun siphon 
ཧུབ་ཚད། noun peg 
ཧུམ། noun cream, oil, fat (སྣུམ།) 
verb (fut., prs., pst., imp.) 
smell (མནམ།) 
ཧུམ་ཁོག་ཁོ། adj. greasy, oily 
ཧུམ་ཁྱུག་ཁྱུ། adj. smooth, slick, 
sleek, silky 
ཧུམ་སྒྲ། noun snuffle, sniff 
ཧུམ་སྒྲ་བཏནོ་ཚུལ། noun snuffle 
ཧུམ་ཅུག་ཅུ། adj. sheen, well-
presented, well-polished, 
tasteful 
ཧུམ་ཅུག་ཅུ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) rasp 
ཧུམ་ཅུང༌། noun lemon, lime  
ཧུམ་ཅུང་ཁུ་བ། noun lemonade, 
lemon  
ཧུམ་ཅུང་ཆུ། noun lemonade  
ཧུམ་ཅུང་དྲིམ། noun lemony  
ཧུམ་ཅུང་རྩྭ། noun lemon grass  
ཧུམ་ཆ། noun finish, get-up, 
fineness 
ཧུམ་ཆག noun fodder oil 
ཧུམ་ཆི ་ཆི། adj. well kept, well-
finished, polished, smooth 
ཧུམ་ཆུ། noun lemonade  

ཧུམ་ཆོབ་ཆོ། adj. buttery, fatty, 
greasy, oily, slick 
ཧུམ་ཉུང་། noun low-fat  
ཧུམ་ཐག་ཐ། adj. finish, get-up, 
finesse, smooth 
ཧུམ་འཐོན་པ། verb (fut., prs.) pst. 

ཐོན། sebaceous 
ཧུམ་དྲེག noun smear 
ཧུམ་མདངས་ཤིག་ཤི། adj. clear 
ཧུམ་སྡེར། noun oil pan  
ཧུམ་ནག adj. sebaceous 
ཧུམ་འཕུར། noun  ཧུམ་དབུར་བ། 
massage, application, tannin 
ཧུམ་འཕུར་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) massage, knead 
ཧུམ་འཕུར་རྐྱབ་མི། noun masseur 
ཧུམ་འཕུར་རྐྱབ་མི་མ།ོ noun 

masseuse 
ཧུམ་འཕུར་ཁང༌། noun massage 
parlour 
ཧུམ་འཕུར་སན་བཅོས། noun 

aromatherapy 
ཧུམ་བླུག་པ། verb (fut., prs.) pst. 

བླུགས། imp. བླུགས། lard  
ཧུམ་དབུར་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.)  ཧུམ་འཕུར། oil  
ཧུམ་མེད་ཨོམ། noun skimmed 
milk 
ཧུམ་ཚོན། noun oilcan, oilman  



ཧ 

ཧུམ་རིས། 1069 ཧེ་མ་ལས་སབ་མ་ཚུགས་པ། 

 1069  

ཧུམ་རིས། noun oil painting  
ཧུམ་རིས་རིག་་ལ། noun oil 
painting  
ཧུམ་རེག་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) smear 
ཧུར་བ་ོན། noun effort, 
endeavour 
ཧུར་བ་ོན་བསྐྱེད་པ། verb (fut., pst.) 

prs. སྐྱེད། imp. སྐྱེད། crusade 
ཧུར་བ་ོན་རྒྱུན་བསྟེན། noun 

crusade 
ཧུར་བ་ོན་ཅན། adj. forward 
looking 
ཧུར་རི་རི། adj. active 
ཧེ་མ། noun  ཤུལ་མ། before, 
early, former, previous, past 
ཧེ་མ་འགྱོ་མི། noun forerunner 
ཧེ་མ་འཐོན་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) surpass 
ཧེ་མ་སོད་ས། noun behind 
ཧེ་མ་བྱུང་བ། adj. antecedent, 
precede 
ཧེ་མ་བྱུང་བྱུངམ། adj. antecedent 
ཧེ་མ་མ་མཐངོ་བ། adj. unseen 
ཧེ་མ་མ་ཚོར་བ། adj. unseen 
ཧེ་མ་མ་ཤེས་པ། adj. unsuspected, 
unseen 
ཧེ་མ་མེད་པ། adj. new  

ཧེ་མ་ར། adv. firstly 
ཧེ་མ་ལས། adv. beforehand, 
already, before, early, 
previously, ready 
ཧེ་མ་ལས་གྲ་སྒྲིག་མ་འབད་བ། adj. 

unscripted 
ཧེ་མ་ལས་མཐོང་བ། verb (fut., prs., 

pst.) anticipate 
ཧེ་མ་ལས་མནོ་བསམ་གཏང་བ། verb 

(fut., prs., imp.) pst. བཏང་། 
preconceive 
ཧེ་མ་ལས་འབད་དགོ་བདེན་བདེན། 
adj. overdue 
ཧེ་མ་ལས་འབད་བ། adj. anticipate 
ཧེ་མ་ལས་བཙོ་བཙཝོ། adj. pre-
cooked 
ཧེ་མ་ལས་བཟུང་བ། adj. pre-record 
ཧེ་མ་ལས་བཟུང་བཟུངམ། adj. pre-
recorded 
ཧེ་མ་ལས་བཟོ་སྒྲིག་འབད་བ་་ལཱ། 
noun prefabrication 
ཧེ་མ་ལས་བཟོ་སྒྲིག་འབད་འབདཝ། 
adj. prefabricated 
ཧེ་མ་ལས་འོང་དགོ་པ། adj. overdue 
ཧེ་མ་ལས་ཡོད་པ། adj. pre-exist 
ཧེ་མ་ལས་ཤེས་པ། adj. anticipate, 
foresee 
ཧེ་མ་ལས་སབ་མ་ཚུགས་པ། adj. 

unpredictable 
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ཧེ་མ་ལས་སབ་ཚུགས་པ། adj. 

predictable 
ཧེ་མ་ལས་ཧ་གོ་བ། verb (fut., prs., 

pst.) foresee 
ཧེ་མམ། noun predecessor, 
erstwhile, former, previous 
ཧེ་མ་་དུས། adv. back 
ཧེ་མ་་ཟླ་ཚེས་བཀོད་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) backdate 
ཧེ་མར་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) lead  
ཧེ་མར་མཐོང་མི། noun discoverer 
ཧེག་ཊར། noun hectare  
ཧེང་སྐལ། noun addendum, 
addition, adjunct, extra, other, 
plus, more 
ཧེང་སྐལ་བཀལ་བཀལཝ། adj. 

exaggerated 
ཧེང་སྐལ་བཀལ་བཏུབཔ། adj. 

additive 
ཧེང་སྐལ་བཀལ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) add, further, inject, 
lace 
ཧེང་སྐལ་སྒྲིང་སྒྲི་འགྱོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) stiffen 
ཧེང་སྐལ་བླུག་པ། verb (fut., prs.) 

pst. བླུགས། imp. བླུགས། sprinkle 

ཧེང་སྐལ་མེདཔ་གཏང་བ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. བཏང་། 
exacerbate 
ཧེང་སྐལ་ཚབས་ཆེན་བཟོ་བ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) aggravate 
ཧེང་སྐལ་ར། adv. further, still, 
ardent 
ཧེང་སྐལ་ར་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) inject 
ཧེང་སྐལ་ཤེས་ཡོན། noun further 
education 
ཧེང་སྐལ་བཤད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) qualify 
ཧེང་སྐལ་སབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) exaggerate, expand 
ཧེང་སྐལ་སབ་མི། noun 

exaggerator 
ཧེང་སོ་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) embroider 
ཧེད་པ། verb (fut., prs., pst.) find, 
gain, get 
ཧེད་མི། noun finder 
ཧེད་ཧེདཔ། adj. find 
ཧེདཔ། adj. gain, get, obtain, 
have 
ཧེན་ཁ། noun language spoken in 
Trongsa District, also known 
as Mangdekha  
ཧེན་ཁྲི། noun recliner 
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ཧེན་རྒྱུགཔ། noun forerunner, 
scout, harbinger 
ཧེན་རྟིང་། noun former and later 
ཧེན་བདག noun reservation 
ཧེན་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) lean  
ཧེན་ས། noun rest 
ཧེམ། noun shovel 
ཧེམ་གྱིས་བླུག་པ། verb (fut., prs.) 

pst. བླུགས། imp. བླུགས། shovel 
ཧེམ་གྱིས་དབོག་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) shovel 
ཧེམ་ཅུ། noun a pouch formed 
around the stomach when 
Bhutanese people wear 
traditional dress  
ཧོ་སྒྱེས། noun salad, green salad 
ཧོ་སྒྱེས་པད་ཚོད། noun lettuce  
ཧོ་སྒྱེས་བྲོ་ཁུ། noun dressing 
ཧོ་སྒྱེས་མར་ཁུ། noun vinaigrette 
ཧོ་ཆོབ་ཆོ། adj. green and fresh 
ཧོ་ལྗང་ལྗང་། adj. green, greenish 
ཧོ་ལྗོངས་ལྗོངས། adj. lush, green  
ཧོ་ཐིང་ཐི། adj. sea-blue, bluish 
ཧོ་དྲེག noun moss 
ཧོ་དྲེག་ཅན། adj. mossy 
ཧོ་དྲེག་ཆགས་ཆགསཔ། adj. mossy 

ཧོ་ལྡེམ་ལྡེམ། adj.  ཧོ་རུ་རུ། 
green, lush  
ཧོ་འཕྲོས་འཕྲོས། adj. clear, 
distinct, pure 
ཧོ་བམ། noun mildew 
ཧོ་བྱེམ་བྱེ། adj. green, greenish 
ཧོ་བག་བག adj. bruise 
ཧོ་སྨུག adj. violet, purple 
ཧོ་རུ་རུ། adj.  ཧོ་ལྡེམ་ལྡེམ། 
green, greenish 
ཧོ་སང་ས། adj. bluish 
ཧོག་ཀ། noun pit, hole, hollow, 
interstice, split, pothole, tear, 
peephole, perforation, break, 
dimple 
ཧོག་ཀ་བརྐོ་བ། verb (fut., pst., 

imp.) prs. རྐོ། hollow  
ཧོག་ཀ་ཆུང་ཀུ། noun cranny 
ཧོག་ཀ་བཏོན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) hollow, hole  
ཧོག་ཀ་བཏོན་མི། noun perforator 
ཧོག་ཀ་ནང་འཛུལ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) hollow  
ཧོག་ཀ་ལེ་ཤ་སྤེད་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) riddle 
ཧོག་ཀ་་ནང་ལས་བ་་བ། verb (fut., 

pst., imp.) prs. ་། peep 
ཧོག་དོང༌། noun cavity 
ཧོངས་ལས། adj. behalf 
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ཧོད། noun vessel 
ཧོད་ཁ། noun mouth 
ཧོད་འཁྱུ་མི། noun busboy 
ཧོད་འཁྱུ་ས། noun scullery 
ཧོད་ཅུང༌། noun cruet 
ཧོད་ཆ། noun dishes, utensils 
ཧོད་ཆས། noun ware, vessel  
ཧོད་ཆེན། adj. draught 
ཧོད ་ནང་བཞག་བཞགཔ། adj. potted 
ཧོད་སོམ། adj. draught 
ཧོད་སོམ་ཁབ་ཏོ་ཅན། noun bin 
ཧོན་ལྡུམ། noun shrub, weed 
ཧོན་ལྡུམ་གྱིས་ཁྱབ་པ། adj. scrubby 
ཧོན་ལྡུམ་གྱིས་གང་གངམ། adj. 

weedy 
ཧོན་ལྡུམ་འབལ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) weed 
ཧོན་ཚོད། noun  པད་ཚོད། 
spinach 
ཧོན་ཤིང་། noun evergreen tree 
ཧོནམ།ོ adj. sapphire, green, 
blue, azure 
ཧོབ་རྒྱུག noun swoop 
ཧོབ་རྒྱུག་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) swoop 
ཧོབ་མཆོང༌། noun swoop 
ཧོབ་འཛུལ། noun inrush 
ཧོབ་ལོང༌། noun start 

ཧོབ་ལོང་འབད་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) start 
ཧོབ་སེལ། verb (prs.) fut. བསལ། 
pst. བསལ། imp. བསལ། clearing 
bushes 
ཧོབ་བསིལ། noun shade tree 
ཧོརཔ། noun snore 
ཧོརཔ་བཏོན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) snore 
ཧྲག་ཧྲོག adj. residue, scrap 
ཧྲག་ཧྲོག་ཕུང༌པ།ོ noun scrap heap 
ཧྲམ་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། dissolve, 
demolish, abolish 
ཧྲམ་པ། verb (fut., prs., pst.) 

collapse, crumble, dismantle, 
demolish, dissolve 
ཧྲམ་བཤིག noun dissolution, 
abolition 
ཧྲལ་ཁ། noun tear 
ཧྲལ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) rip, rend, tear, split 
ཧྲལ་ཤུལ། noun rip 
ཧྲལ་ཧྲལཝ། adj. worn out, 
tattered 
ཧྲིག་ཧྲིག adj. winking, blinking 
ཧྲིབ་འགུལ། noun flick 
ཧྲིབ་འགྱོ། noun nip  
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ཧྲིབ་བཏང་འབག་འགྱོ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) spirit 
ཧྲིབ་བཏང་ལེ་ཤ་ཟ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) scoff 
ཧྲིབ་སོྟན། noun flash 
ཧྲིབ་ཐེངས་ཅིག adj. quick 
ཧྲིབ་སྤར། noun flick 
ཧྲིབ་ཙམ། noun flicker 
ཧྲིལ་གྲངས། noun integer 
ཧྲིལ་རྡོག noun whole number 
ཧྲིལ་པོར། adv. adequately 
ཧྲིལ་བུམ། noun  ཕྱེད་ཀ། 
whole, entire, all, complete, 
unqualified, holistic, integer, 
monty, solid, unreserved 
ཧྲིལ་བུམ་ཡོད་པ། adj. undivided 
ཧྲིལ་བུམ་གཡོག་མ་བཀོལ་བ། adj. 

underused 
ཧྲོག་སྒྲ། noun rustling, rustle 
ཧྲོག་སྒྲ་བསྒྲག་པ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བསྒྲགས། rustle 
ལྷ། noun 1 god, deity, heavenly, 
providence (སྲུང་མ།) opp འདྲེ། 
2  weave, knit, lace (འཐག་ནི།) 
ལྷ་ཀུན་ཡིད་ཆེས། noun pantheism 
ལྷ་ཁང༌། noun temple, shrine, 
monastery, pagoda 
ལྷ་གིས་གནང་གནངམ། adj. heaven, 
godsend 

ལྷ་གླིང། noun nose flute  
ལྷ་སྒོམ་མི། noun mystic 
ལྷ་ང༌། noun 1 knee-cap (པུས་
ཚིགས།) 2  pan, griddle, frying 
pan, fryer (རྔོ་སྣོད།) 
ལྷ་ང་གཡུ་པ་ཅན། noun saucepan 
ལྷ་ལྕགས། noun needle  
ལྷ་ལྕམ། noun noble lady, 
princess 
ལྷ་ཆས། noun knitting 
ལྷ་ཆོས། noun  མི་ཆོས། 
dharma, virtuous act 
ལྷ་རྗེ། noun 1 lordship (མངའ་
བདག) 2  doctor (དྲུང་འཚོ།)  
ལྷ་རྟེན། noun statue, holy 
objects, image of gods and 
deities  
ལྷ་སྟེ་བཟོ་བཟོཝ། adj. lacy  
ལྷ་བསྟེན། noun worship 
ལྷ་མཐོང་འདྲེ་མཐོང༌། noun 

clairvoyant 
ལྷ་མཐོང་མི། noun mystic 
ལྷ་དར། noun a large prayer flag 
ལྷ་དང་འདྲཝ། adj. godlike 
ལྷ་དང་ལྷ་མོ། noun celestial 
beings 
ལྷ་འདྲེ། noun spectre 
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ལྷ་འདྲེ་དམ་བཏགས། noun 

exorcism 
ལྷ་འདྲེ་མེད་པ་་རིང་ལུགས། noun 

agnosticism 
ལྷ་འདྲེ་ལུ་ཡིད་མ་ཆེས་མི། noun 

agnostic 
ལྷ་གནས། noun Eden 
ལྷ་པ། noun  ཤངས། nose 
ལྷ་པ་གུག་གུགཔ། adj. hawk-nosed  
ལྷ་པ་མཆོ་ཏོ་ཅནམ། adj. hawk-
nosed  
ལྷ་པ་ཇག་རྡུམ། adj. snub nosed 
ལྷ་པ་དོང༌། noun nostril  
ལྷ་པ་དང་འབྲེལ་བ། adj. nasal  
ལྷ་པ་ནར་ན། noun snout 
ལྷ་པ་གཤག་བཅོས། noun nose job  
ལྷ་པ་་རུ་ཏོ། noun bridge 
ལྷ་པ་་རུས་དོང༌། noun sinus 
ལྷ་ཕྲུག noun godchild 
ལྷ་བབས་དུས་ཆེན། noun 

descending day of Lord 
Buddha 
ལྷ་བྲིས། noun painting 
ལྷ་བྲིསཔ། noun painter 
ལྷ་བྲིསཔ་སྐད་གྲགས་ཅན། noun 

master 
ལྷ་འབོད། noun summoning of 
deities 

ལྷ་མི། noun 1 knitter (འཐག་མི།) 
2  god and human (ལྷ་དང་མི།)  
ལྷ་མོ། noun goddess, fairy, deity  
ལྷ་མོ་ནག་མོ། noun Kali 
ལྷ་མོ་དབངས་ཅན་མ། noun 

Saraswati 
ལྷ་མང་ཆོས་ལུགས། noun 

polytheism 
ལྷ་མང་བསྟེན་པ་་གྲུབ་མཐའ། noun 

polytheism 
ལྷ་མང་འདོད་མཁན། noun 

polytheist 
ལྷ་བཙུན། noun lordship  
ལྷ་ཚངས་པ། noun Brahma 
ལྷ་ཚོགས། noun assembly of 
gods, host of deities  
ལྷ་ཟས། noun ambrosia 
ལྷ་བཟུམ། adj. divine 
ལྷ་ཡུལ། noun paradise, heaven, 
celestial 
ལྷ་རིས། noun painting 
ལྷ་ལུ་བསྟེན་མི། noun worshipper 
ལྷ་སི་སི། adj.  སྐ་པག་པ། 
unsaturated, dilute, light,, thin 
ལྷ་སི་སི་མ་བཟོ་བ། adj. undiluted 
ལྷ་སི་སི་བཟོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) dilute, thin 
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ལྷ་སྲས། noun godson, godchild, 
prince 
ལྷ་སྲིན། noun gods and demons 
ལྷ་གསོལ། noun glory 
ལྷག adj. excess, leftover, spare, 
superfluous, surplus, plus, 
remainder, exceed, outnumber, 
overdo, top (འཐེབ།)  ཆད། 
verb (fut., prs., pst., imp.) 
1 superior, better (དྲག་པ།) 
2  read, peruse (ཀློག) 
ལྷག་ཆད། noun  ཆད་ལྷག 
excess and shortage  
ལྷག་མཇུག noun balance, dregs, 
rest, remainder 
ལྷག་མཇུག་ལུས་པ། verb (fut., prs., 

pst.) leave  
ལྷག་བསྟོད། noun ostentation 
ལྷག་ཐོན། noun overtake 
ལྷག་མཐོང༌། noun 1 vipasyana 
(ཏིང་འཛིན།) 2  insight (གསལ་
རྟོགས།) 
ལྷག་འཐེབ། noun surplus, extra, 
excess 
ལྷག་དྲགས་པ། adj. overdo 
ལྷག་རྡུམ། noun stub 
ལྷག་པ། noun 1 Tuesday (འབྲུག་
གཟའ།) 2  more, superior, 
inordinate (འཐེབ།) 

ལྷག་པར། adv. especially, 
moreover, particularly, more, 
notably, still, additionally, 
furthermore, besides, extra  
ལྷག་སོད། noun overpay, 
overpayment 
ལྷག་མ། noun, adj.  གསོལ་ལྷག 
leftover, oddments, other, 
remainder, remnant, rest, 
surplus, balance, excess 
ལྷག་མ་ཚུགས་པ། adj. unreadable, 
illegible 
ལྷག་མི། noun reader 
ལྷག་ཙམ་ཅིག adj. odd  
ལྷག་ཚུགས་པ། adj. legible, 
readable  
ལྷག་འཛིན། noun drive 
ལྷག་འཛིནམ། noun driver 
ལྷག་རོ། noun nuclear waste, 
oddments, spoil, residual  
ལྷག་ལུས། noun balance, 
oddments, remainder, 
remaining, remnant, surplus 
ལྷག་ལུས་པ། verb (fut., prs., pst.) 

remain 
ལྷག་ཤུལ། noun vestige 
ལྷག་བསམ། noun sincerity, pure 
mind, genuine thought, 
objectively 
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ལྷག་བསམ་རྣམ་དག noun 

committed, genuine, staunch, 
rectitude, sincerity, solemn, 
dedication, wholehearted, 
earnest, heartfelt, hearty 
ལྷག་བསམ་རྣམ་དག noun good 
faith 
ལྷག་བསམ་མེད་པ། adj. insincerity 
ལྷག་ལྷགཔ། adj. undue 
ལྷག་ལྷུག adj. baggy, flabby, 
floppy, slack 
ལྷང་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) beg, cadge 
ལྷང་མི། noun beggar, cadger, 
alms-seeker 
ལྷང་ལྷང་། adv. vividly, clearly 
ལྷང་ལྷང་དྲན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) long  
ལྷངམ་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) beg 
ལྷངམ་རྐྱབ་མི། noun cadger, 
beggar 
ལྷད། noun adulteration 
ལྷད་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) blend, adulterate 
ལྷད་རྐྱབ་མི། noun adulterer 
ལྷད་ཅན། adj. impurity 
ལྷད་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) blend 

ལྷད་སྦྱོར། noun dilution 
ལྷད་མ་རྐྱབ་པ། adj. 

uncontaminated, virginal 
ལྷད་མེད། adj. genuine, neat, 
pureness, purity, unalloyed, 
unmixed, unadulterated, sheer 
ལྷན་སྐྱེས། noun immanence, 
innate, inborn, inherent, 
congenital, immanent, inbred, 
intrinsic 
ལྷན་སྐྱེས་ཁྱད་ཡོན། noun 

endowment 
ལྷན་ཁག noun ministry 
ལྷན་ཁུག noun pocket 
ལྷན་རྒྱས། noun 1 together (ཐུན་
མོང་།) 2  minister (བོླན་པོ།) 
ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས། noun 

cabinet 
ལྷན་ཅིག adv. together, along 
with, herewith 
ལྷན་ཐབས། noun addition, 
auxiliary, back-up, 
complement, extra, 
supplement, plus, further 
ལྷན་ཐབས་མཁོ་ཆས། noun 

accessory 
ལྷན་ཐབས་འཕྲུལ་ཆས། noun 

auxiliary 
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ལྷན་ཐབས་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) facilitate 
ལྷན་དྲུབ། noun patchwork, 
appliqué, embroider 
ལྷན་གནས། noun immanence 
ལྷན་པ། noun repair, patch 
ལྷན་པ་ཅན། adj. patchy 
ལྷན་འབྲེལ་གྲོས་དཔོན། noun 

minister councillor 
ལྷན་སྦྱར། noun fitting 
ལྷན་ཚེམ། noun patchwork 
ལྷན་ཚོགས། noun commission, 
council 
ལྷན་ཚོགས་འཐུས་མི། noun 

commissionaire, councillor 
ལྷན་འཛིན། noun commissioner 
ལྷན་འཛོམས། noun gathering, 
convention, assembly 
ལྷན་བཞུགས། noun joint sitting 
ལྷན་རོགས། noun associate 
ལྷནམ། noun patch, repair 
ལྷནམ་བཏབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) patch, repair, 
patchwork 
ལྷབ། verb (fut., prs., pst., imp.) 

study, learn, read 
ལྷབ་འདོད་ཅན། adj. studious 
ལྷབ་འདོད་ཡོད་པ། adj. enquiring 

ལྷབ་མི། noun learner  
ལྷབ་ལྷབ། adj. flickering, flutter 
ལྷབ་ལྷུབ། adj. slack 
ལྷབ་ལྷེབ་བཏང་འབར་བ། verb (fut., 

prs., pst.) gutter 
ལྷབས། noun  ཤངས་ཚིལ། 
mucus 
ལྷབས་ཆུ། noun rheum 
ལྷབས་ཕྱིས། noun  ཤངས་ཕྱིས། 
handkerchief, hanky, kerchief 
ལྷབས་བཙིར་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) blow nose 
ལྷམ། noun 1 footwear, shoe, 
boot (རྐང་ཆས།) hon. ཞབས་ལྷམ། 
2  variety (སྣ་ཚོགས།) 
ལྷམ་འཁོར་ལོ་ཅན་མ། noun 

rollerblade, roller skate 
ལྷམ་སྒྲོག noun  ཞབས་བཅིང་། 
garter, lace, shoelace, 
suspender 
ལྷམ་སྒྲོག་ཅན་མ། noun lace-up  
ལྷམ་བཅིང༌། noun suspender, 
shoelace, lace, garter 
ལྷམ་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) cobble 
ལྷམ་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་མི། noun cobbler 
ལྷམ་ལྕེ། noun tongue 
ལྷམ་ཆ། noun clue 
ལྷམ་ཆས། noun footwear 
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ལྷམ་རྟིངམ་རིངམ།ོ noun stiletto, 
heel 
ལྷམ་ཐག noun garter, shoelace, 
suspender 
ལྷམ་ཐོད། noun upper 
ལྷམ་མཐིལ། noun sole 
ལྷམ་འདུ་འདུཝ། adj. mixed 
ལྷམ་འདུ་ཚོང་། adj. jumble sale 
ལྷམ་འདུ་ཚོང་ཁང༌། noun 

general store 
ལྷམ་པ། noun kind, variety 
ལྷམ་པང༌། noun ski 
ལྷམ་བཙུགས་བཙུགསཔ། adj. shod 
ལྷམ་བཙེམ་པ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཙེམས། cobble 
ལྷམ་བཙེམ་མི། noun shoemaker, 
cobbler 
ལྷམ་རྩི། noun shoe polish 
ལྷམ་ཚང་ཚོང་ཁང༌། noun 

general store 
ལྷམ་ཟུར། noun clue 
ལྷམ་བཟཔོ། noun shoemaker 
ལྷམ་ཡུ་རིང༌། noun jackboot  
ལྷམ་གཡུ་པ་ཅན། noun boot 
ལྷམ་སོ། noun stud 
ལྷམ་གསར་སྐད། noun squawk 
ལྷ་་ཕོ་ཉ། noun angel 
ལྷ་་ཞིང་ཁམས། noun fairyland 

ལྷ་་ཡབ། noun godfather 
ལྷ་་ཡབ་ཡུམ། noun godparent 
ལྷ་་ཡུམ། noun godlike 
ལྷ་་སྲསམོ། noun god-daughter 
ལྷ་་སྲུང༌། noun fairy tale 
ལྷར་འཛིན། noun deification 
ལྷས་རྐྱབ་རྐྱབཔ། adj. impure 
ལྷས་ཁབ། noun knitting needle  
ལྷས་གོང༌། noun chignon 
ལྷས་ལྕགས། noun knitting needle 
ལྷས་འཐག noun knitting 
ལྷས་མ། noun crochet 
ལྷས་མ་བཤིག་པ། verb (fut., prs.) 

pst. བཤིགས། imp. ཤིགས། 
unravel 
ལྷས་ཚེམ། noun interlock, darn 
ལྷིགཔ། noun testicle 
ལྷིགཔ་རྡོག noun testicle 
ལྷིའུ། noun mortar  
ལྷུ་སྒྲིག་རྩེདམོ། noun jigsaw  
ལྷུ་ཆས། noun lure  
ལྷུ་སྟེ་བཀོལ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) cajole 
ལྷུ་བ། verb (fut., prs., pst., imp.) 

allure, court, decoy, lure, 
sweeten, woo, coax 
ལྷུ་འབུཔ། noun fly 
ལྷུ་མ་ཚུགས་པ། adj. incorruptible 
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ལྷུ་མི། noun bait 
ལྷུ་རས། noun bait 
ལྷུ་ཟས། noun sweetener, fly 
ལྷུག noun sag, loose 
ལྷུག་ཆས། noun tracksuit 
ལྷུག་དོར། noun pyjamas 
ལྷུག་པ། noun prose 
ལྷུག་བྲིས། noun freehand 
ལྷུག་ཚིག noun prose 
ལྷུག་ཞུགས་པ། verb (fut., prs., 

pst.) sag 
ལྷུག་ལྷུག adj. loose fitting  
ལྷུང༌། verb (fut., prs., pst.) fall, 
shed 
ལྷུང་ཆུ། noun waterfall 
ལྷུང་བཟེད། noun bowl, begging 
bowl 
ལྷུན་གྲུབ། noun spontaneous 
ལྷུན་པོ། noun Mount Meru 
ལྷུར་ལེན། noun strive, struggle 
ལྷོ། noun  བང༌། South 
ལྷོ་ཁ་ཐུག adv. southwards 
ལྷོ་མཐའ། noun southernmost 
ལྷོ་དོར། noun traditional pants 
ལྷོ་ནུབ། noun south-west 
ལྷོ་སྣེ། noun pole 
ལྷོ་པ་་ཁ། noun language spoken 
by Lhop or Doyap  

ལྷོ་ཕྱོགས། noun south 
ལྷོ་ཕྱོགས་ལུ་གནས་མི། noun 

southerner 
ལྷོ་མོན། noun old name of 
Bhutan 
ལྷོ་མཚམས། noun southern 
border 
ལྷོ་མཚམས་པ། noun southerner 
ལྷོ་མཚམས་པ་་ཁ། noun language 
spoken in southern Bhutan  
ལྷོག verb (fut., prs., pst., imp.) 

1 turn, flip, grub, lever (སྒྱིར།) 
2  push (འཕུལ།) 
ལྷོག་བཀོ་བ། verb (fut., prs., pst., 

imp.)  འཕུལ་བཀོ་བ། throw, 
dislodge, push, flip 
ལྷོག་སོྟན་ཤོག་བང༌། noun flipchart, 
flashcard, flashback 
ལྷོག་འཕེན། noun flip 
ལྷོག་བང༌། noun flipchart 
ལྷོག་གཟིགས། noun please turn 
over (PTO) 
ལྷོང་། verb (fut., prs., pst., imp.) 

1 wake (གཉིད་དཀྲོགས།) 
2  arouse, erect, hoist, stand, 
put up, pitch (སྒྲེང་།) 
ལྷོང་མི། noun erector 
ལྷོང་ལྷོངམ། adj. erect 
ལྷོད་དཀའ། noun inaccessible 
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ལྷོད་སྐད་འཐེན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) croon 
ལྷོད་གོས། noun tunic 
ལྷོད་འགྲོས། noun undulation, 
amble 
ལྷོད་རྒྱུག noun jogging, jog  
ལྷོད་རྒྱུག་གྱོན་ཆས། noun jogging 
suit  
ལྷོད་རྒྱུག་པ། noun jogger  
ལྷོད་ཆ། noun tardiness 
ལྷོད་ཆི་ཆི། adj. sober, sedate, 
cool, patient 
ལྷོད་འཇགས། noun tranquil, relax 
ལྷོད་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། loose, loosen, 
release, relax, deregulate 
ལྷོད་གཏམ། noun drawl 
ལྷོད་དལ། noun restful 
ལྷོད་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) 1 reach, arrive, approach, 
attain, come, advent, arrival, 
cover, extend, get, go, hit, 
land, nudge (འབོར་བ།)  
ཕེབས། 2  loose, relaxed, 
compose, cool, loose, loosen, 

slacken, relax, composure, let-
up, allay (ཞི་བ།)  དམ། 
ལྷོད་པར་ལཱ་ཁག adj. inaccessible 
ལྷོད་པོ། adj. phlegm 
ལྷོད་མེད། adj. relentless, tenacity 
ལྷོད་བཙོ། noun stew 
ལྷོད་ཚུགས་པ། adj. approachable, 
reachable, accessible 
ལྷོད་ཞིབ། noun deliberation 
ལྷོད་ཞུགས་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) slacken 
ལྷོད་ལམ། noun access 
ལྷོད་ཤིག་ཤི། adj. collected 
ལྷོད་ས། noun reach 
ལྷོད་སུ་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། ease 
ལྷོད་སུན། noun ponderous 
ལྷོད་ལྷོད། adv. unruffled, calm, 
composure, laid-back, leisured, 
loose, mild, sangfroid, slow, 
philosophical, phlegm, relaxed  
ལྷོད་ལྷོད་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) amble 
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༼ཨ༽ 
ཨ། noun the 30th letter of the 
Dzongkha alphabet (གསལ་
བྱེད།) excl. yes (ཨ་ལན།) 
ཨ་ཁ། excl. shit 
ཨ་ཁམ། noun dough  
ཨ་ཁ་། excl. shit 
ཨ་ཁུ། noun 1 stepfather, uncle 
(ཕ་ཡར།) 2  paternal uncle (ཨ་
པ་་ཕོ་སྤུན།) 3  cuckoo (བ།)  
ཨ་ག་རུ། noun aloe 
ཨ་འགྱེལ་དཔྱང། noun swing 
ཨ་རྒས། noun  ཨང་རྒས། 
1 grandfather (ཇོ་ཇོ།) 2  old-
timer (མི་རྒསཔ།) 
ཨ་རྒས་ཨང་རྒས། noun 

grandparent 
ཨ་ཅོ་་ོ་ར། noun towel 
ཨ་ཅོ་་ོ་ར་དཔྱང་ས། noun towel 
rail 
ཨ་ཅོ་གདོང་དཀར། noun panda 
ཨ་རྟག adv.  སྐབས་སྐབས། 
full-time, always, ever, usual, 
chronic, ordinary, typical, 
regular, routine 
ཨ་རྟག་གི་གཡོག་ལཱ། noun chore 
ཨ་རྟག་གི་ལཱ། noun routine 

ཨ་རྟག་དང་མ་འདྲ་བ། adj. 

unaccustomed, 
uncharacteristic, unusual, 
unwonted, weird, abnormal, 
anomalous 
ཨ་རྟག་དང་མ་འདྲཝ། noun 

abnormality, anomaly 
ཨ་རྟག་ར། adv. always, around, 
constantly, eternally, forever, 
full-time, full-timer, 
inveterate, throughout, 
regularly 
ཨ་རྟག་ར་དྲན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) immortal 
ཨ་རྟག་ར་སོད་མི། noun 

everlasting 
ཨ་རྟག་ར་གནས་ཚུགསཔ་བཟོ་བ། 
verb (fut., prs., pst., imp.) 

immortalize 
ཨ་རྟག་ར་ཕར་ཚུར་འགྱོ་བ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) shuttle 
ཨ་རྟག་ར་འབྱུང་བ། verb (fut., 

prs.) pst. བྱུང་། commonplace 
ཨ་རྟག་ར་འབྱུང་མི། noun 

commonplace 
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ཨ་རྟག་ཧ་ལུགས། noun 

normality, intact, as usual, 
normal, as it is  
ཨ་རྟག་ཧ་ལུགས་འགྱོ་བ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) 

retrogressive 
ཨ་རྟག་ཧ་ལུགས་བཟོ་བ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) 

normalize  
ཨ་རྟག་ཧ་ལུགས་བཟོ་བཟོཝ། adj. 

normalization  
ཨ་དོང༌། noun rectum 
ཨ་དྲུང༌། noun horseman, ostler  
ཨ་དམ། noun constipation 
ཨ་གདན། noun diaper, napkin, 
nappy 
ཨ་ནཱ། adv. here  
ཨ་ནཱ་ཕར་ཚུར། adv. hereabouts  
ཨ་ནཱ་ལུ། adv. herein  
ཨ་ནཱི། pron. this 
ཨ་ནཱི་ཚུ། pron. these 
ཨ་ནེ། noun paternal aunt, aunt, 
father’s sister 
ཨ་ཎེ། noun nun  
ཨ་ཎེ་དགོན་པ། noun convent 
ཨ་ནེམ་ཅིག prep. near, this  
ཨ་ནེམ་ཅིག་གི་བར་ན། adv. 

meantime 

ཨ་ཎེམོ། noun nun  
ཨ་ཎེམོ་མཁན་པོ། noun abbess, 
mother superior 
ཨ་ཎེམོ་གི་དབུ་འཛིན། noun mother 
superior 
ཨ་ཎེ་་གྲྭ་ཚང༌། noun nunnery  
ཨ་ཎེ་་གཙོ་འཛིན། noun abbess 
ཨ་ཎེ་་སོབ་གྲྭ། noun convent 
ཨ་པ། noun  ཕ།  ཨ་མ། 
ཡབ། papa, father, dad, 
daddy, old man 
ཨ་པ་ངོས་འཛིན་་ོད་གཞི། noun 

paternity suit, paternity case 
ཨ་པ་མེདཔ། adj. fatherless 
ཨ་པ་ལུ་འགྱུར་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. གྱུར། father 
ཨ་པ་་མགུ་ཏོ། noun melon 
ཨ་པ་་དུས་སྐབས། noun 

fatherhood 
ཨ་ཕ། pron. there 
ཨ་ཕི། pron. that 
ཨ་ཕི་ནང༌། adv. therein 
ཨ་ཕི་ཚུ། pron. they 
ཨ་བི། noun grandmother 
ཨ་བུག noun anus, backside, 
bottom, bum, rear 
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ཨ་བུག་གུ་ཐལ་རྩེད་དྲང་བ། verb 

(fut., prs., imp.) pst. དྲངས། 
spank 
ཨ་བུག་སྒང་ཚིགས། noun buttock 
ཨ་སྦྱངམ། noun bluebottle 
ཨ་མ། noun 1 mother, mum, 
ma, mummy (ཨ་།)  
ཡུམ། མ་ཡུམ།  ཨ་པ། 
2  maternal aunt (ཨ་་གི་མ་སྤུན།) 
prep. down there (མར།) excl. 
interjection (ཧ་ལས་པ་་ཚིག) 
ཨ་མ་ལིའུ་ཙི། noun hawk  
ཨ་མི། pron. the one down 
there 
ཨ་མྲྀ་ཏ། noun ambrosia 
ཨ་ཙ་ར། noun clown, jester, 
yogi  
ཨ་ཙའུ། excl. ouch 
ཨ་ཙི་ཅིག adv. bit, breath, drop, 
grain, handful, less, little, 
mildly, scintilla, some, 
somewhat, tad, touch, trace, 
trifle, shadow, vestige, 
awhile, dash 
ཨ་ཙི་ཅིག་གིས་ར། adv. narrowly  
ཨ་ཙི་ཅིག་ར། adv. slightly 
ཨ་ཙི་རེ། adv.  དུམ་གྲ་རེ། 
odd, lightly, a little each  

ཨ་ཙི་རེ་སྦེ་སྤོག་ཟ་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) nibble  
ཨ་ཚང༌། noun rectum 
ཨ་ཛ་། excl. gosh  
ཨ་ཝ། noun excrement, faeces, 
ordure, stool 
ཨ་ཝ་གླང༌། noun beetle 
ཨ་ཝ་འགག་པ། verb (fut., prs.) 

pst. འགགས། constipate 
ཨ་ཝ་གཏང་བ། verb (fut., prs., 

imp.) pst. བཏང་། defecate  
ཨ་ཞང༌། noun maternal uncle, 
uncle 
ཨ་ཞེ། noun royal lady, noble 
lady 
ཨ་ཞེམོ། noun elder sister 
ཨ་ཡ། pron. up there 
ཨ་ཡི། pron. the one up there 
ཨ་ཡི་ཆ་ཁྱབ། pron. those there 
ཨ་ཡེ། excl. alas 
ཨ་ར་ག་ར། adj. frantic 
ཨ་རག noun alcohol, booze, 
drink, liquor 
ཨ་རག་མངརམོ། noun liqueur  
ཨ་རག་འཕྲུལ་ཁང༌། noun 

distillery 
ཨ་རིང་། noun paddy field, 
terraced field 
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ཨ་རིང་ཚིགས། noun terrace 
ཨ་རུ། noun olive 
ཨ་རུ་ར། noun olive 
ཨ་རུ་ར་་ཤིང༌། noun olive  
ཨ་རོ། noun residue, slag, dross 
ཨ་རོགས་དགའ་རོགས། noun 

partner, paramour, mistress, 
lover, girlfriend, boyfriend 
ཨ་རོའི་ཕུངམ།ོ noun slag heap 
ཨ་ལན། noun response  
ཨ་ལཱན་ཅི། noun cardamom 
ཨ་ལའུ། excl. ouch 
ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི། noun vowels and 
consonants 
ཨ་ལུ། noun kid, infant, child, 
baby, babe 
ཨ་ལུ་བཀག་ཐབས་བཙུགས་ཆས། 
noun intrauterine device 
(IUD) 
ཨ་ལུ་བཀྲ་ཉེས། noun monkey, 
monster 
ཨ་ལུ་བཀྲ་མ་ཤིསཔ། noun scamp, 
yob 
ཨ་ལུ་སྐྱེ་ཁང༌། noun maternity 
ward 
ཨ་ལུ་སྐྱེ་བ། verb (fut., prs.) pst. 

སྐྱེས། reproduce, deliver, birth 
ཨ་ལུ་སྐྱེ་ས་་ཁང་མིག noun 

maternity ward 

ཨ་ལུ་ཁྲིམས་མཐུན་བཟ་ོབ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) 

legitimize  
ཨ་ལུ་བཅོལ་ཁང༌། noun nursery  
ཨ་ལུ་ཆགས་པ། verb (fut., prs., 

pst.) conceive, impregnate 
ཨ་ལུ་ཆུང་ཀུ། noun  ཨ་ལུ་རྨས་
སྐྱེས། nipper, tot 
ཨ་ལུ་ཆུང་ཀུ་་སོབ་གྲྭ། noun 

kindergarten 
ཨ་ལུ་ཉག་ཕྲ། noun waif 
ཨ་ལུ་ཉལ་ཁང༌། noun nursery  
ཨ་ལུ་་་སྐྱོང༌། noun childcare 
ཨ་ལུ་་་མི། noun babysitter, 
childminder, counsellor, 
nurse 
ཨ་ལུ་བདག་འཛིན་མ། noun 

nursemaid 
ཨ་ལུ་བྱེལཝ་ཚ་མི། noun monkey 
ཨ་ལུ་སྦྱོར་རོག་སི་སི། adj. urchin 
ཨ་ལུ་མེད་མི། noun childless 
ཨ་ལུ་རྨས་སྐྱེས། noun  ཨ་ལུ་
ཆུང་ཀུ། infant 
ཨ་ལུ་རང་བཞིན་གྱིས་སྐྱེས་ཚུལ། adj. 

natural childbirth  
ཨ་ལུ་རིག་པ་སྐྱོ་དྲགས། adj. dunce 
ཨ་ལུ་ཤི་རྐྱེན། noun infant 
mortality 
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ཨ་ལུ་གསད་ལས། noun 

infanticide 
ཨ་ལུ་གསོ། verb (fut., prs., pst., 

imp.)  རྐང་ཐང་དྲང་། bring 
up child, raise children 
ཨ་ལུ་གསོ་ཁང༌། noun nursery  
ཨ་ལུ་བསད་ཉེས་ཕོག་མི། noun 

infanticide 
ཨ་ལུ་ཨོམ་གཅད་པ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. བཅད། wean 
ཨ་ལུ་་ཁུག་མ། noun sling 
ཨ་ལུ་་གླུ་གཞས། noun nursery 
rhyme  
ཨ་ལུ་་གློ་ནད། noun croup 
ཨ་ལུ་་འགྲོས་འཁོར། noun baby 
walker 
ཨ་ལུ་་བསྒང༌། noun babyhood 
ཨ་ལུ་་ཆུ་གདན། noun napkin, 
nappy  
ཨ་ལུ་་ཉལ་སྒྲོམ། noun cot, 
cradle, bassinet 
ཨ་ལུ་་་ོ། noun feed 
ཨ་ལུ་་བསྟན་པ། noun baby 
boom 
ཨ་ལུ་་བསྟན་པར་སྐྱེ་མི། noun 

baby boomer 
ཨ་ལུ་་ཐོབ་འགྲན། noun tug of 
love 

ཨ་ལུ་་དུས་སྐབས། noun 

babyhood 
ཨ་ལུ་་དྲུང་འཚོ། noun 

paediatrician 
ཨ་ལུ་་འདྲུད་འཁོར། noun pram 
ཨ་ལུ་་གནས་སྐབས། noun 

childhood, infancy 
ཨ་ལུ་་སྤུར་རས། noun Babygro 
ཨ་ལུ་་སོ་གླུ། noun nursery 
rhyme  
ཨ་ལུ་་ཕོ་ནད། noun colic 
ཨ་ལུ་་འཕུལ་འཁོར། noun 

pushchair 
ཨ་ལུ་་འབད ་གཞག noun 

babyish 
ཨ་ལུ་་མལ་སྒྲོམ། noun carrycot, 
cot, cradle 
ཨ་ལུ་་སན་བཅོས། noun 

paediatrics 
ཨ་ལུ་་རྩེད་ཁང༌། noun nursery  
ཨ་ལུ་་རྩེད་འཁོར། noun scooter 
ཨ་ལུ་་རྩེད་ཆས། noun marble 
ཨ་ལུ་་རྩེད་རྟ། noun rocking 
horse 
ཨ་ལུ་་རྩེད་ར། noun den 
ཨ་ལུ་་རྩེདམོ། noun toy 
ཨ་ལུ་་ཚད་འཛིན། noun birth 
control 
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ཨ་ལུ་་ཤིང་རྟ། noun rocking 
horse 
ཨ་ལུ་་གཤིས་རྒྱུད། noun baby-
like 
ཨ་ལོ། noun 1 a kind of 
traditional song (གླུ།) 2  a 
calling term used by senior 
people to younger people 
such as junior, young lady, 
young man (ཆུང་ཤོས་ལུ་འབོ་བ་་
ཚིག) 
ཨ་ལོང༌། noun ring, loop 
ཨ་ལོང་གི་དོང༌། noun eyelet 
ཨ་ལོང་གི་དབྱིབས། noun loop  
ཨ་ལོང་དབྱིབས་ཅན། adj. hooped  
ཨ་ལོང་རྩེད་མོ། noun quoit 
ཨ་ལོང་ལམ། noun ring road 
ཨ་ལོང་ཤན། noun hoop  
ཨ་ཤོམ། noun corn, maize 
ཨ་ཤོམ་རྐང་ཏང༌། noun corn cob 
ཨ་ཤོམ་ཕྱེ། noun corn flour 
ཨ་བཤལ། noun diarrhoea 
ཨག་ཚི་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) sneeze  
ཨག་སུབ། noun hoarse  
ཨང༌། noun number  
ཨང་གོང་བཅམ་སྒྲ། noun crunch 

ཨང་གོང་བཅམ་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) crumple 
ཨང་གྲངས། noun number  
ཨང་གྲངས་བཏགས་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) number  
ཨང་རྒས། noun  ཨ་རྒས། 
nanny, nan, grandmother, old 
lady  
ཨང་རྒས་གཟི་བརྗིད་ཅན། noun 

dowager 
ཨང་རྒས་བཟོ་ཉེས། noun hag 
ཨང་སྒྲིག noun combination 
ཨང་གཉིས་པ། noun runner-up, 
second class, second best, 
second 
ཨང་རྟགས། noun serial number, 
numeral, number 
ཨང་རྟགས་མ་བཀལ་བ། adj. 

unnumbered 
ཨང་རྟགས་མ་དགོ་པ། adj. 

unclassified 
ཨང་དོར། noun briefs, 
underpants 
ཨང་དྲུག་པ། noun sixth  
ཨང་དང་པ། noun best, brilliant, 
cream, first class, lead, 
leader, record holder 
ཨང་གནས། noun digit 
ཨང་གནས་ཅན། adj. digital 



ཨ 

ཨང་གནས་གཉིས་ལྡན། 1087 ཨམ་སྲུ་སོད་ངན། 

 1087  

ཨང་གནས་གཉིས་ལྡན། adj. 

double digits 
ཨང་བང༌། noun number plate  
ཨང་མ་རྐྱབ་པ། adj. unnumbered 
ཨང་རྩིས། noun mathematics, 
figure, arithmetic 
ཨང་རྩིས་མཁས་མཆོག noun 

mathematician 
ཨང་རྩིས་རིག་པ། noun 

mathematics, arithmetic 
ཨང་རྩིས་ཤེས་ཡོན། noun 

numeracy  
ཨང་ཡིག noun numeral, digit, 
figure 
ཨང་རག noun underpants 
ཨང་གསུམ་པ། noun third 
ཨང་ཨེབ། noun dial 
ཨན་འབྲས། noun persimmon 
ཨཔ། noun father  
ཨཔ་དང་ཨ་། noun parent 
ཨབ་སུ། noun poodle 
ཨམ། noun 1 lady, madam, 
mistress (Mrs.) (མོ་མཆོག) 
2  wife (ཟ་མོ།) 3  mango (ཨ་
མྲ།) 
ཨམ་སྐྱག noun residue, dregs 
ཨམ་སྐྱག་བསྣད་པ། verb(fut., 

prs., pst., imp.) crush, quash 

ཨམ་ཅུ་ཀུ་ལི། noun mango 
ཨམ་ཅུངམ། noun 1 stepmother 
(ཨ་པ་གི་ཨམ་གསརཔ།) 
2  maternal aunt (ཨ་་གི་སྤུན་མོ།) 
ཨམ་མཐེ་བངོ་། noun thumb 
ཨམ་ཤིང་། noun mango tree 
ཨམ་སེར་གྱི་མེ་ཏོག noun glow-
worm 
ཨམ་སྲུ། noun  ཕོ་སྐྱེས།  
གསང་ཡུམ། ལྕམ། wife, woman, 
lady, she 
ཨམ་སྲུ་ཀྲེམ་ཟེ། noun minx 
ཨམ་སྲུ་སྐྱ་སེརམ།ོ adj. blonde 
ཨམ་སྲུ་འཁྲུལ་སྐོར་ཤིག་ཤི། adj. 

minx 
ཨམ་སྲུ་སྒྱེན་མོའི་་དམ།ོ noun 

peep show 
ཨམ་སྲུ་ངན་འཕྲུལ་ཅན། noun 

witch 
ཨམ་སྲུ་འཇའ་རིསམོ། adj. belle 
ཨམ་སྲུ་འཇའ་རིསམོ་ཉེན་ཁ་ཅན། 
noun siren 
ཨམ་སྲུ་འདོད་ཆགས་ཤིག་ཤི། adj. 

sultry 
ཨམ་སྲུ་ནག་ཚོང་། noun woman 
trafficking 
ཨམ་སྲུ་ནང་འབྲེལ་འཁྲིག་སོད། 
noun lesbianism  
ཨམ་སྲུ་སོད་ངན། noun hussy  
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ཨམ་སྲུ་སོ་རོགས་ལེ་ཤ་ཡོད་མི། 
noun tramp 
ཨམ་སྲུ་ཕྲང་ཏང་ཏ། noun ingénue 
ཨམ་སྲུ་དབང་བཙོང་འབད་བ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) ravish 
ཨམ་སྲུ་དབུགས་གཏུམ། noun 

shrew 
ཨམ་སྲུ་འབྱིད་སྐོར་ཅནམ། noun 

minx 
ཨམ་སྲུ་བཟུམ། adj. womanly, 
feminine, ladylike 
ཨམ་སྲུ་གཡོ་སྒྱུ་ཅནམ། noun minx 
ཨམ་སྲུ་ལས་བང་མེདཔ། adj. 

henpecked  
ཨམ་སྲུ་ལུ་དགའ་མི། noun lad  
ཨམ་སྲུ་ལུ་ཕྱོགས་རིས་ཕྱེ་བ། noun 

sexism 
ཨམ་སྲུ་ལུ་མ་དགའ་མི། noun 

misogynist 
ཨམ་སྲུ་ལུ་ཞེན་ལོག noun 

misogyny 
ཨམ་སྲུ་ལེ་ཤ་བསྟེན་པ། verb (fut., 

pst.) prs. སྟེན། imp. སྟེན། 
polygamous 
ཨམ་སྲུ་ལེ་ཤ་བསྟེན་སོྲལ། noun 

polygamy 
ཨམ་སྲུ་ཤ་དཀར་སྐྱ་ནག noun 

brunette 
ཨམ་སྲུ་སུ་ཐག་ཐུང་མི། noun vixen 

ཨམ་སྲུ་་སྐྱ་རིངམ།ོ adj. tresses 
ཨམ་སྲུ་་ཁེན་ཇ། noun blouse 
ཨམ་སྲུ་་གྱོན་ཆས། noun dress, 
frock 
ཨམ་སྲུ་་ངང་ཚུལ། noun 

femininity 
ཨམ་སྲུ་་ཆ་རོགས་ཕོ་སྐྱེས། noun 

beau 
ཨམ་སྲུ་ ་ཉལ་གོ། noun 

nightdress  
ཨམ་སྲུ་་་་བ་གཟུང་མི། noun 

feminist 
ཨམ་སྲུ་་སོྟད་གོ། noun bodice 
ཨམ་སྲུ་་དོརམ་དམ་དྲགས། noun 

hot pants  
ཨམ་སྲུ་་དམ་ཆས། noun sheath 
ཨམ་སྲུ་་ནང་གྱོན། noun 

camisole 
ཨམ་སྲུ་་ནང་དོར། noun panties 
ཨམ་སྲུ་་གནས་སྐབས། noun 

womanhood 
ཨམ་སྲུ་་ཕྱི་རུ་་གྱོན་ཆས། noun 

evening dress 
ཨམ་སྲུ་་བང་ཁོག noun bust 
ཨམ་སྲུ་་དབང་ཆ། noun 

woman’s liberation 
ཨམ་སྲུ་་གཙང་རས། noun 

sanitary towel 
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ཨམ་སྲུ་་རང་བཞིན། noun 

femininity 
ཨམ་སྲུ་་རང་བཞིན་གྱི་་་བ། noun 

feminism 
ཨམ་སྲུ་་ཨ་རོགས་དགའ་རོགས། 
noun beau 
ཨམ་སྲུ་་ཨོམ། noun tit 
ཨམ་སྲུ་་ཨོམ་གྱི་གཤག་བཅོས། 
noun mastectomy 
ཨམ་སྲུ་་ཨོམ་སོ། noun stocking 
ཨ་། noun  ཡུམ། mam, 
ma, mammy, mother, mum, 
old lady, old woman 
ཨ་་ཀ་སྤུར། noun a kind of 
hand-woven cloth 
ཨ་་གི་ཉིནམ། noun Mother’s 
Day 
ཨ་་གི་གནས་སྐབས། noun 

maternity, motherhood 
ཨ་་གི་ཕོ་སྤུན། noun maternal 
uncle 
ཨ་་གི་མོ་སྤུན། noun maternal 
aunt 
ཨ་་གི་བརྩེ་གདུང༌། noun 

maternal love 
ཨ་་གི་ཨོམ་བྱིན་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) breastfeed 
ཨ་་མེད་པ། adj. motherless 

ཨ་་ལུ་ཆགས་སེམས་སྐྱེད་མི། noun 

oedipus complex  
ཨ་་ལུ་སེམས་ཤོར་མི་་བུ། noun 

oedipus complex  
ཨ་་བསད་པ་་ཉེས་སོད། noun 

matricide 
ཨའུ། noun Mac 
ཨའུ་སྤྲིང་སྤྲི། adj. skimpy 
ཨའུ་ལྷ་ཅུ། noun eyeball, pupil 
ཨའེ། excl. oh, O 
ཨའོ། excl. oh 
ཨར་རྐུན། noun burglary, 
housebreaking, larceny, 
shoplifting, theft, thieving, 
robbery 
ཨར་ཆུང༌། noun pilferer 
ཨར་ཇག noun bandit 
ཨར་བརྡ། noun burglar alarm 
ཨར་མོ། noun chambermaid, 
maid-servant 
ཨར་ལྷ་ཆགས་ཆགསཔ། adj. 

kleptomaniac 
ཨརཝ། noun burglar, thief, 
robber 
ཨརཝ་རྐུ་མི། noun light-
fingered, thief  
ཨརཝ་བརྐུ ་བ། verb (fut., pst., 

imp.) prs. རྐུ། burgle, lift, 
loot, steal, swipe, pinch, rob 
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ཨརཝ་ཁ་རྙོག noun kleptomania 
ཨརཝ་གི་ཅ་ལ། noun swag 
ཨརཝ་ཙག་ཙིག noun pilferer 
ཨིང་ལིཤ། noun English 
ཨིང་ལིཤ་གི་ཀ་ཁ། noun the 
Roman alphabet 
ཨིང་ལིཤ་གི་མི་རྒྱུད། noun Anglo-
Saxon 
ཨིང་ལིཤ་གི་ཡི་གུ། noun the 
Roman alphabet 
ཨིང་ལིཤ་གི་ཡིག་ཚག noun period 
ཨིང་ལིཤ་གི་གསལ་བྱེད། noun the 
Roman alphabet 
ཨིན། verb  མེན། is, alright, 
aye, yes 
ཨིན་ཅི་མིན་ཅི། adv. surely, 
compulsory, by any means, in 
any case, mandatory 
ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་འབད་དགོ་པ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) 

obligatory  
ཨིན་ཏེ་འབད་རུང༌། conj. 

although, but, however, 
nonetheless, notwithstanding, 
though 
ཨིན་རྟགས། noun tick 
ཨིན་མནོ་བ། verb (fut., prs., 

pst.) presuppose, presume 
ཨིན་སྣང་། noun stereotype 

ཨིན་སྣང་སྐྱེ་བ། verb (fut., prs.) 

pst. སྐྱེས། stereotype 
ཨིན་པས། adv. alright 
ཨིན་པས་སོང་། adv. maybe, 
perhaps 
ཨིན་རྫུ། noun hypocrisy, 
pretence, pose  
ཨིན་རྫུ་བཏབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) pretend, fake, 
sham, simulate, pose, posture 
ཨིན་རྫུ་བཏབ་མི། noun pretender, 
hypocrite, sham  
ཨིན་རུང༌། conj. though, still, 
but, although, however, yet, 
whether 
ཨིན་རུང་ར། conj. nevertheless  
ཨིན་སྲིད། adv. maybe 
ཨིན་སྲིད་པ། adv. plausible 
ཨིན་ཨིན་འདྲཝ། adv. plausible 
ཨིན་ཨིན་འདྲཝ་མེད་པ། adv. 

unseemly 
ཨིནམ་བཟུམ། adv. seeming, 
superficial 
ཨིནམ་བཟུམ་བཟོ་བཟཝོ། adj. 

sham 
ཨིནམ་འོང༌། adv. maybe 
ཨིནམ་ལས། conj. as 
ཨིནྜ་ནཱི་ལ། noun sapphire 
ཨུ་བི། noun great grandmother 
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ཨུ་མ། noun goddess Uma 
ཨུ་ཚུགས། noun exhortation, 
importunity, insistence, 
pressure, persistence 
ཨུ་ཚུགས་རྐྱབ་སྟེ་བཙངོ་བ། verb 

(fut., prs.,, imp.) pst. བཙོངས། 
tout 
ཨུ་ཚུགས་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) encourage, exhort, 
importune, insist, press, push, 
persist 
ཨུ་ཚུགས་རྐྱབ་བྱིན་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) ply 
ཨུ་ཚུགས་བསྐྱེད་པ། verb (fut., 

pst.) prs. སྐྱེད།  

imp. སྐྱེད། badger, insist, 
persist 
ཨུ་ཚུགས་ཅན། adj. persistent, 
insistent, dogged 
ཨུ་ཚུགས་ཆེ་དྲགས། adj. 

importunate 
ཨུ་ཚུགས་ཆེ་བ། adj. importunate 
ཨུ་ཚུགས་ཚ་དྲགས། adj. dogged, 
insistent, pushy, persistent 
ཨུ་ཚུགས་ཚོང༌། noun hard sell  
ཨུ་ཤི་གུ་རམ། noun mint 
ཨུ་ཤི་ལ། noun peppermint, 
mint 

ཨུཏྤལ། noun meconops 
torquata prain 
ཨུབ། noun buttocks, bottom 
ཨུབ་སྟེགས། noun stool 
ཨུབ་སྤུ། noun pubic hair 
ཨུབ་ཚིགས་འབུཔ། noun 

tapeworm 
ཨུར་དྷུ། noun urdu 
ཨེ་ཀར། noun acre 
ཨེ་ཁུག noun stair, staircase, 
step, ladder 
ཨེ་ཁུག་གི་ལག་གདང༌། noun 

railings 
ཨེ་ཁུག་གི་ལག་བཤེད། noun rail 
ཨེ་ཁུག་སྦུལ། noun ludo  
ཨེ་ལྕང། noun chilli seedling 
ཨེ་ཏོ་མེ་ཏོག noun rhododendron 
ཨེ་པཱལ། noun apple 
ཨེ་པཱལ་ཆང༌། noun cider 
ཨེ་ཕྱེ། noun chilli powder 
ཨེ་མ། noun chilli 
ཨེ་མ་མངརམ།ོ noun capsicum 
ཨེ་མ་དར་ཚི། noun chilli curry 
prepared in cheese 
ཨེ་མ་བཤུར་སྐམ། noun steamed 
dried chilli  
ཨེ་མ་ཧོ་སྐམ། noun sliced dried 
green chilli 
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ཨེ་ཙི་བགའ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) tickle 
ཨེ་ཙི་འོག noun armpit 
ཨེ་རས། noun  བཞེས་རྩི། 
chilli salad 
ཨེ་ཧུ་ཧུ། excl. bravo, hooray, 
hurrah 
ཨེཆ་ཨ་་ཝི། noun (HIV) human 
immunodeficiency virus  
ཨེཌིསི། noun (AIDS) Acquired 
Immune Deficiency 
Syndrome  
ཨེཌིསི་གི་ནད་འབུཔ། noun human 
immunodeficiency virus 
(HIV)  
ཨེན་ཅུང༌། noun panel 
ཨེན་ཏ། noun plank, 
woodblock, floor 
ཨེན་ཏ་་མཐུད་མཚམས། noun 

seam 
ཨེན་ཏ་་འོག adj. underfloor 
ཨེན་རོྡག noun  གཡུང་རྡོག 
turnip 
ཨེན་ཙེ། noun  སྟནམ། 
chopping board 
ཨེབ་འཁོར། noun steamroller 
ཨེབ་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) forge 
ཨེབ་ཏ། noun switch, melee 

ཨེབ་ཏ་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) shove 
ཨེབ་སྟེ་འགྱོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) jostle  
ཨེབ་ཐག་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) barge, jam 
ཨེབ་སོད་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) smother 
ཨེབ་བསྣད། noun squeeze 
ཨེབ་པ། verb (fut., prs., pst., 

imp.) compress, depress, 
drown, flip, hit, jostle, 
squash, squeeze, stifle, 
subdue, suppress, tame, tamp, 
press, quell, insist, wedge, 
bury, click  
ཨེབ་འཕུལ། noun scramble 
ཨེབ་མ་ཚུགས་པ། adj. ragged, 
snap, irrepressible, madly, 
insuperable 
ཨེབ་མི། noun suppressor 
ཨེབ་ཚོགས། noun crush 
ཨེབ་འཛིན། noun vice 
ཨེབ་འཛུལ། noun squeeze 
ཨེབ་བཞག་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) repress, oppress, 
smother, swallow, trammel, 
weigh, dominate 
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ཨེབ་ཤུགས། noun pressure, 
stress 
ཨེབ་ཤུགས་ཉུང་བ། adj. rare 
ཨེབ་ཨེབ་སར་བཞག་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) harry  
ཨོ་ཀྲོ་བསྡུ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) frown 
ཨོ་ཀྲོ་ཤིག་ཤི། adj. wavy 
ཨོ་ཀྲོ་བསུམ་པ། verb (fut.) prs. 

སུམ། pst. བསུམས། imp. སུམས། 
wrinkle, crease, crush, 
pucker, grimace, frown 
ཨོ་སྐད། noun babble, babbling, 
gurgle 
ཨོ་སྐད་རྐྱབ་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) babble, crow, 
gurgle 
ཨོ་ཆས། noun dairy 
ཨོ་ཆས་ཁང༌། noun dairy 
ཨོ་ཇ། noun milk tea 
ཨོ་ཏོག་ཏོ། adj. fair, good, 
substantial, considerable 
ཨོ་ཐུག noun milk porridge 
ཨོ་འཐུང་སྲོག་ཆགས། noun 

mammal 
ཨོ་དམ། noun feeding bottle 
ཨོ་དམ་གྱི་ཨོམ་བྱིན་པ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) bottle-feed 
ཨོ་མདུངམ། noun churn 

ཨོ་ཕུད། noun milk-offering 
ཨོ་འབབ། noun lactation  
ཨོ་མ་་སྤྲིས་ཐིག noun piping 
ཨོ་ཞག་ཟས། noun cream 
ཨོ་ཟོམ། noun churn 
ཨོ་རོ། noun curl 
ཨོ་རོ་ཕྲང་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) uncurl 
ཨོ་རོ་བཟོ་བ། verb  

(fut., prs., pst., imp.) curl 
ཨོ་རོ་ཤིག་ཤི། adj. curly 
ཨོ་རོག noun  བ་རོག raven 
ཨོ་ལ། noun crow, rook 
ཨོ་ལ་སོ་དཀར། noun magpie 
ཨོ་ལ་ཚལ། noun orchid 
ཨོ་ལིམ་པིག་གི་རྩེད་འགྲན། noun 

Olympics  
ཨོ་ལིམ་པིག་གི་རྩེད་རིགས། noun 

the Olympic Games  
ཨོ་ལིམ་པིག་དུས་སྟོན། noun 

Olympiad  
ཨོ་ལེ་ཁ། noun language spoken 
in Rukha under Wangdue 
Phodrang District  
ཨོ་ཤུབས། noun brassiere, bra 
ཨོག་ཀ། noun lower story, 
ground floor 
ཨོག་ཁང༌། noun dungeon 
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ཨོག་་བ། noun entrapment 
ཨོག་་བ་ནང་ཚུད་པ། verb (fut., 

prs., pst.) entrap 
ཨོད་ཤལ། noun  ལྐོག་ཤལ། 
dewlap, bull flap 
ཨོམ། noun 1 udder, breast, 
bosom (གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག) 
2  milk (འོ་མ།) 
ཨོམ་དཀྱོག་པ། verb(fut., prs.) 

pst. དཀྱོགས། imp. དཀྱོགས། 
churn milk 
ཨོམ་བཀྲམ་མི། noun milkman 
ཨོམ་གུ་རམ། noun milk 
chocolate 
ཨོམ་གྱི་བརྟག་དཔྱད། noun 

mammogram 
ཨོམ་གྱི་སྤྱི་ཏོག noun nipple, teat  
ཨོམ་གྱི་ཚོང་ཁང༌། noun milk 
booth 
ཨོམ་གྱི་གཤག་བཅོས། noun 

mastectomy 
ཨོམ་གྱིས་བཟོ་བཟཝོ། adj. milky 
ཨོམ་ཆགས་མ་བཅུག་པ། verb 

pasteurize 
ཨོམ་ཆུ། noun pond, pool 
ཨོམ་འཇིབ་པ། verb (fut., prs.) 

pst. འཇིབས། imp. འཇིབས། 
suckle, nurse 
ཨོམ་ཏོག noun nipple  

ཨོམ་ཏོག་དབྱིབས། noun nipple  
ཨོམ་བརྟག་དཔྱད་རིག་པ། noun 

mammography 
ཨོམ་འཐུང་བ། verb (fut., prs. , 

imp.) pst. འཐུངས། suckle 
ཨོམ་འཐོན་དུས་ཚོད། noun 

lactation  
ཨོམ་འཐོན་པ། verb (fut., prs.) 

pst. ཐོན lactate  
ཨོམ་བྱི། noun bran 
ཨོམ་བྱིན་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) suckle, nurse 
ཨོམ་མ་་འགག noun udder 
ཨོམ་མ་་སྤྱིས། noun colostrums, 
cream 
ཨོམ་མེན་པ། adj. non-dairy  
ཨོམ་ཙོག་སོད་པ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) crouch 
ཨོམ་བཙངོ་ཁང༌། noun milk 
booth 
ཨོམ་བཙངོ་མི། noun milkman 
ཨོམ་བཞོ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) milk 
ཨོམ་བཞོ་མི་་ཨམ་སྲུ། noun 

milkmaid 
ཨོམ་རུལ་སྲུང་འབད་བ། verb (fut., 

prs., pst., imp.) pasteurize 
ཨོམ་ཤི་མ་བཅུག་པ། verb 

pasteurize 
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ཨོམ་སོ། noun  ཞབས་སོ། 
sock, stocking  
ཨོམ་སོ་ཁེན་ཇ། noun sweater, 
jumper 
ཨོམ་སོ་ཁེན་ཇ་ཐུབ་ཅི་ཅནམ། noun 

cardigan 
ཨོམ་སོ་ཐུང་ཀུ། noun sock 
ཨོམ་སོ་བསམ་ཐག noun 

suspender 
ཨོམ་སོ་ཞྭམ།ོ noun bobble hat 
ཨོམ་སོ་རིངམ།ོ noun stockings 
ཨོམ་སོ་ལྷ་མི། noun weaver 
ཨོཾ་སསྟི། noun may all be 
auspicious 
ཨོའི། excl. hey  
ཨོལ་ལྐོག noun  མགྲིན་པ། 
throat 
ཨོལ་ལྐོག་གཅུ་གཅུཝ་ཕྲང་བ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) uncoil 

ཨོལ་ལྐོག་གཅུ་གཏང་བ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. བཏང་། wriggle, 
mangle 
ཨོལ་ལྐོག་གཅུ་སྟེ་འགྱོ་བ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) wriggle 
ཨོལ་ལྐོག་གཅུ་སྟེ་འཐེན་པ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) wrench 
ཨོལ་ལྐོག་གཅུ་སྟེ་བཙིར་བ། verb 

(fut., prs., pst., imp.) scrunch 
ཨོལ་ལྐོག་གཅུ་བ། verb (fut., prs., 

pst., imp.) warp, wrench, 
wring, spin 
ཨོལ་ལྐོག་བཏོག་པ། verb (fut., 

prs., imp.) pst. བཏོགས། 
decapitate, behead 
ཨོལ་ལྐོག་སྤྲིངས་ཏེ་བ་་བ། verb 

(fut., pst., imp.) prs. ་། crane 
ཨོལ་རྡོག noun larynx 
ཨོལ་རྡོག་གི་ནད། noun laryngitis  
ཨོལ་རས། noun neck 





 1097  

 1097  

རྒྱལ་སྤྱི་་འཇལ་ཚད།|Metric measures 

རིང་ཚད། | length མི་ལི་མི་ཊར་ ༡༠ = སེན་ཊི་མི་ཊར་ ༡ 
སེན་ཊི་མི་ཊར་ ༡༠ =  ཌེ་སི་མི་ཊར་ ༡ 
ཌེ་སི་མི་ཊར་ ༡༠ =  མི་ཊར་ ༡ 
མི་ཊར་ ༡༠ =  ཌེ་ཀ་མི་ཊར་ ༡ 
ཌེ་ཀ་མི་ཊར་ ༡༠ =  ཧེག་ཊོ་མི་ཊར་ ༡ 
ཧེག་ཊོ་མི་ཊར་ ༡༠ = ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༡ 

 
ལྗིད་ཚད། | weight 

 
མི་ལི་གརཱམ་ ༡༠ =  སེན་ཊི་གརཱམ་ ༡ 
སེན་ཊི་གརཱམ་ ༡༠ =  ཌེ་སི་གརཱམ་ ༡ 
ཌེ་སི་གརཱམ་ ༡༠ =  གརཱམ་ ༡ 
གརཱམ་ ༡༠ =  ཌེ་ཀ་གརཱམ་ ༡ 
ཌེ་ཀ་གརཱམ་ ༡༠ =  ཧེག་ཊོ་གརཱམ་ ༡ 
ཧེག་ཊོ་གརཱམ་ ༡༠ =  ཀི་ལོ་གརཱམ་ ༡ 
ཀི་ལོ་གརཱམ་ ༡༠༠༠ =  ཊཱན་ ༡  

 
ཤོང་ཚད། | capacity མི་ལི་ལི་ཊར་ ༡༠ =  སེན་ཊི་ལི་ཊར་ ༡ 

སེན་ཊི་ལི་ཊར་ ༡༠ =  ཌེ་སི་ལི་ཊར་ ༡ 
ཌེ་སི་ལི་ཊར་ ༡༠ =  ལི་ཊར་ ༡ 
ལི་ཊར་ ༡༠ =  ཌེ་ཀ་ལི་ཊར་ ༡ 
ཌེ་ཀ་ལི་ཊར་ ༡༠ =  ཧེག་ཊོ་ལི་ཊར་ ༡ 
ཧེག་ཊོ་ལི་ཊར་ ༡༠ =  ཀི་ལོ་ལི་ཊར་ ༡ 
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གྱངས་ཁ་བཅུ་ཕྲག་ནང་བརྩི་ལུགས།|Counting numbers in decimal system 
 
༡  གཅིག | unit 

༡༠  བཅུ། | ten 

༡༠༠  བརྒྱ། | hundred 

༡༠༠༠  སྟོང། | thousand 

༡༠,༠༠༠  ཁྲི། | ten thousand 

༡༠༠,༠༠༠  འབུམ། | hundred thousand 

༡༠༠༠,༠༠༠  ས་ཡ། | million 

༡༠,༠༠༠,༠༠༠  བྱེ་བ། | ten million 

༡༠༠,༠༠༠,༠༠༠  དུང་ཕྱུར། | hundred million 

༡༠༠༠,༠༠༠,༠༠༠  ཐེར་འབུམ། | one billion 

༡༠,༠༠༠,༠༠༠,༠༠༠  ཐེར་འབུམ་ཆེན་པོ། | ten billion 

༡༠༠,༠༠༠,༠༠༠,༠༠༠  ཁྲག་ཁྲིག | hundred billion 

༡༠༠༠,༠༠༠,༠༠༠,༠༠༠  ཁྲག་ཁྲིག་ཆེན ་པོ། | one trillion 

༡༠,༠༠༠,༠༠༠,༠༠༠,༠༠༠ རབ་བཀྲམ། | ten trillion 
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ཁྱད་ཡནོ་ཐའོི་དཔེ་ཚད།|Sample Curriculum Vitae 

 
མིང།  རྡོ་རྗེ། 
ཁ་བང།  ལྕང་ཟམ་ཏོག ཐིམ་ཕུག འགྲེམས་སྒྲོམ་ཨང་ ༧༠༠ ། 
བརྒྱུད་འཕྲིན།  ༠༢ ༣༢༣༣༣༣ 

འགྲུལ་འཕྲིན།  ༡༧༠༠༠༠༠༠ 

གློག་འཕྲིན།  dorji567@gmail.com 

སྐྱེས་ཚེས།  ༠༥/༠༦/༡༩༧༩ 
 
དམིགས་དནོ། རོང་ཁ་དང་ ཨིང་སྐད་ ཡིག་འགྲུལ་ གློག་རིག་ནང་ཉམས་

མོང་ཡོདཔ་ལས་ སྐད་ཡིག་གོང་འཕེལ་འགོ་དཔོན་གྱི་ ལཱ་
ནང་ དང་འདོད་ཡོད། 

 
ཤེས་ཡནོ།  

༢༠༠༠ རོང་ཁ་ནང་ མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་་ཤེས་ཡོན། ཤེས་རབ་རྩེ་
མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ།  ཀང་ལུང། བཀྲ་ཤིས་སྒང། 

༡༩༩༧ སྲིད་རིག་ནང་ སོབ་རིམ་༡༢ པ། དབངས་ཅན་ཕུག་འབྲིང་
རིམ་སོབ་གྲྭ་གོང་མ། ཐིམ་ཕུག 

༡༩༩༥ སོབ་རིམ་༡༠ པ། ཁ་གསར་གྲབ་ཅུ་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་བར་
མ། ཐིམ་ཕུག 

 
གཡོག 

༢༠༠༥-༢༠༠༦  ཀུན་གསལ་རང་སྐྱོང་ལས་འཛིན་ནང་ སྐད་སྒྱུར་པ། 
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༢༠༠༤-༢༠༠༥  སྒེར་སྡེ་་གསར་ཤོག་ འབྲུག་འོད་ཟེར་ནང་ ་ོམ་སྒྲིག་པ། 
༢༠༠༢-༢༠༠༤ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ སྒེར༌སྡེ་༌ཀརྨ་ བཟོ༌སྐྲུན་ལས་སྡེ་ནང་ འཛིན་

སྐྱོང་པ་ལས་རོགས། 
 
ཉམས་མངོ། སྐད་སྒྱུར། ་ོམ་སྒྲིག ཞུན་དག འཛིན་སྐྱོང་དང་བདག་

སྐྱོང།  མི་མང་མཐུན་འབྲེལ། ཡིག་འགྲུལ། རོང་ཁ་དང་
ཨིང་ལིཤ་གློག་རིག་ལག་ལེན། འགྲུལ་འཁོར་གཏང་ནི་་
ཉམས་མོང་ཡོད།  

 
ས་ོལཱ། ང་གིས་སོ་བ་ཡོད་པ་་ལཱ་ཚུ་ དཔེ་ཆ་ལྷབ་ནི་དང་ མདའ་

རྩེད། ཐང་རིལ། རྐང་རིལ། ་ལ་རྐྱབ་ནི། མི་སྡེ་་ཞབས་
ཏོག་གི་ལཱ་ཚུ་ནང་ གྲོགས་རམ་བྱིན་ནི་ཚུ་ཨིན། 

 
སྐད་ཡིག རོང་ཁ་ནང་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་པ་་གུ་ ཨིང་ལིཤ་བྲི་ལྷག་ནང་

འབྲིང་ཅིག་ཡོད། ཚངས་ལྷ་དང་ ལྷོ་མཚམས་པ་་ཁ་སབ་
ནི་ནང་ རང་མགོ་རང་འདྲོང་ཅིག་སབ་ཚུགས།  

 
འབྲེལ་གཏུགས། ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ངེ་གི་སྐོར་ལས་ ཁུངས་གཏུགས་འདྲི་ཞིབ་

དང་ གནས་ཚུལ་འཐེབ་དགོ་པ་ཅིན་ ང་སྔོན་མ་ལཱ་འབད་ས་ 
ཀུན་གསལ་རང་སྐྱོང་ལས་འཛིན་གྱི་ འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན་
དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་གནང།  
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ཡངོས་གྲགས་ཡདོ་པ་་མི་་མིང།|Common names 

སྤྱིར་གཏང་ཕ་ོདང་མ་ོགི་མིང་། | Common names (for both genders)

ཀརྨ། 
ཀུ་ཅུང་། 
ཀུན་ཁྱབ། 
ཀུན་དགའ། 
ཀུན་བཟང། 
ཀུན་ལེགས། 
དཀར་ཅུང། 
དཀར་མདོག 

དཀར་གསལ། 
དཀོན་མཆོག 

བཀྲ་ཤིས། 
སྐལ་ལྡན། 
སྐལ་བཟང། 
དད་པ། 
དདཔ་ཅུ། 
ཁམས་གསུམ། 
ཁྱུང་བདུད། 
མཁའ་ཁྱབ། 
མཁའ་འགྲོ། 
མཁས་གྲུབ། 

གེ་སར། 
གྲགས་པ། 
གྲུབ་ཆུ། 
གྲུབ་ཐོབ། 
གྲུབ་བ། 
གླིང་པ། 
གླེན་གོ། 
དགའ་དད། 
དགའ་ལྡན། 
དགའ་བ། 
དགེ་འདུན། 
དགེ་ལྡན། 
དགེ་ལེགས། 
དགྲ་འདུལ། 
མགོན་པོ། 
འགྱུར་མེད། 
འགྲོ་འདུལ། 
རྒྱ་མཚོ། 
རྒྱལ་པོ། 
རྒྱལ་མཚན། 

ངག་དབང། 
དངོས་གྲུབ། 
གཅེས་གཅེས། 
བཅོ་ལྔ། 
ཆོས་སྐུ། 
ཆོས་དད། 
ཆོས་སྐྱོང་། 
ཆོས་གྲགས། 
ཆོས་རྒྱལ། 
ཆོས་རྗེ། 
ཆོས་ཉིད། 
ཆོས་འཕེལ། 
ཆོས་དབྱིངས། 
ཆོས་བཟང་། 
མཆོད་རྟེན། 
འཆི་མེད། 
འཇམ་དཔལ། 
འཇམ་དབངས། 
འཇིག་རྟེན། 
འཇིགས་རྒྱལ། 
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འཇིགས་བྲལ། 
འཇིགས་མེད། 
རྗེ་བཙུན། 
ཉི་མ། 
ཉི་ཟེར། 
ཉི་ཟླ། 
སྙན་གྲགས། 
སྙིང་སྟོབས། 
སྙིང་པོ། 
ཏའུ་ཅུང་། 
ཏའུ་ལ། 
རྟ་མགྲིན། 
རྟེན་འབྲེལ། 
སྟོབས་རྒྱས། 
སྟོབས་ཆེན། 
སྟོབས་ལྡན། 
བསྟན་པ། 
བསྟན་འཕེལ། 
བསྟན་འཛིན། 
བསྟན་སྲུང་། 
ཐར་པ། 
ཐུགས་རྗེ། 
ཐུགས་རྟེན། 

ཐུབ་བསྟན། 
ཐེག་མཆོག 

ཐོགས་མེད། 
ཐོས་པ་དགའ། 
མཐའ་ཡས། 
མཐར་ཕྱིན། 
མཐོང་གྲོལ། 
དར་རྒྱས། 
དུང་དཀར། 
དོན་གྲུབ། 
དྲི་མེད། 
དྷརྨ། 
དམ་ཅན། 
དམ་ཆོས། 
དམ་ཚིག 

བདེ་དད། 
བདེ་ཆེན། 
མདོ་སྔགས། 
རྡོ་རྗེ། 
རྡོ་ཕུག 

ནམ་མཁའ། 
ནོར་ལྡན། 
ནོར་འཕེལ། 

ནོར་བུ། 
ནོར་བཟང་། 
གནག་མདོག 

གནག་ཕོད། 
གནག་འཕེལ། 
གནག་ལ། 
གནམ་གྲུ། 
གནས་བརྟན། 
རྣམ་གྲོལ། 
རྣམ་རྒྱལ། 
རྣམ་དག 

སྣང་སྲིད། 
པ་སངས། 
པད་དཀར། 
པདྨ། 
དཔལ་དད། 
དཔལ་སྒྲོན། 
དཔལ་ཆེན། 
དཔལ་ལྡན། 
དཔལ་འབར། 
དཔལ་འབོར། 
དཔལ་བཟང། 
སྤེན་པ། 
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ཕུན་ཚགོས། 
ཕུན་སུམ། 
ཕུར་པ། 
ཕྱག་རྡོར། 
ཕྲིན་ལས། 
བུ་དར། 
བུམ་པ། 
བུམ་བཟང་། 
བང་ཆུབ། 
བང་སེམས། 
བམས་པ། 
བོླ་གྲོས། 
བོླ་ལྡན། 
བོླ་བཟང། 
བོླ་གསལ། 
དབང་རྒྱལ། 
དབང་ཆེན། 
དབང་དྲག 

དབང་འདུས། 
དབང་ལྡན། 
དབང་ཕྱུག 

དབང་འཛིན། 
དབངས་དད། 

དབངས་ཅན། 
འབོར་ལྡན། 
འབྲུག་རྒྱལ། 
འབྲུག་སྒྲ། 
འབྲུག་པ། 
སྦྱིན་པ། 
མི་འགྱུར། 
མི་ཕམ། 
མིག་དམར། 
མནྜལ། 
སྨིན་དྲུག 

སོན་ལམ། 
བཙན་བཅོལ། 
བཙན་བཙན། 
་་རྒས། 
བ་ོན་འགྲུས། 
ཚངས་པ། 
ཚུལ་ཁྲིམས། 
ཚེ་སྒྲུབ། 
ཚེ་བརྟན། 
ཚེ་ལྡན། 
ཚེ་དབང། 
ཚེ་རབ། 

ཚེ་རིང། 
ཚེས་བཅུ། 
མཚོ་དད། 
མཚོ་རྒྱལ། 
མཚོ་མོ། 
མཛེས་ལྡན། 
འཛུམ་བཟང་། 
འཛུམ་གསལ། 
རྫུ་འཕྲུལ། 
ཞི་བ། 
གཞན་ཕན། 
གཞི་བཟང་། 
གཞོན་ནུ། 
ཟིལ་གནོན། 
ཟླ་སྒོར། 
ཟླ་བ། 
བཟང་པོ། 
བཟང་ལེགས། 
བཟངམོ། 
བཟོད་པ། 
འོད་ལྡན། 
འོད་ཟེར། 
འོད་གསལ། 
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ཡེ་ཤེས། 
ཡོན་ཏན། 
གཡང་སྒྲོན། 
གཡུ་སྒྲོན། 
གཡུལ་རྒྱལ། 
རང་གྲོལ། 
རང་བྱུང་། 
རབ་རྒྱས། 
རབ་བརྟན། 
རབ་གསལ། 
རིག་རྒྱལ། 
རིག་ལྡན། 
རིག་འཕེལ། 
རིག་འཛིན། 
རིག་བཟང་། 
རིག་གསལ། 
རིགས་གསུམ། 
རིན་ཆེན། 

ལམ་བཟང་། 
ལས་དད། 
ལས་འཕྲོ། 
ལུང་དད། 
ལུང་བསྟན། 
ལེགས་ལྡན། 
ལེགས་འཕེལ། 
ལེགས་བཟང་། 
ལེགས་བཤད། 
ཤཱཀྱ། 
ཤེས་རབ། 
བཤད་སྒྲུབ། 
སངས་རྒྱས། 
སེང་གེ། 
སེང་ལྡན། 
སེར་པོ། 
སྲི་རྒྱལ། 
སྲི་ཐུབ། 

སྲིད་ཐར། 
གསང་སྔགས། 
གསལ་སྒྲོན། 
གསེར་རྒྱལ། 
བསམ་གྲུབ། 
བསམ་གཏན། 
བསམ་འཕེལ། 
བསོད་ནམས། 
ལྷ་ཀྲུ། 
ལྷ་དད། 
ལྷ་རྒྱལ། 
ལྷ་ཆོས། 
ལྷ་ཕྲུག 

ལྷ་དབང་། 
ལྷག་པ། 
ལྷུན་གྲུབ། 
ཨོ་རྒྱན 

སྤྱིར་གཏང་མའོི་མིང་། | Common female names 

དགའ་ལེགསམོ། 
མགོནམོ། 
རྒྱལ་མོ། 
སྒྲོལ་དཀར། 

སྒྲོལ་མ། 
ཆོས་སྒྲོན། 
ཆོས་ཚོགས། 
ཆོས་འཛོམས། 

ནོར་འཛིན། 
ནོར་འཛོམས། 
གནག་མོ། 
དཔལ་མོ། 



 
 1105  

 1105  

དཔལ་འཛོམས། 
བི་ད། 
བེ་ཏོམ། 
དབང་མོ། 
དབང་འཛོམས། 
དབངས་དད། 
དབངས་ཅན། 
དབངས་མཚོ། 
དབྱིངས་ཕྱུག 

མེ་ཏོག 

མཚོ་མོ། 
བཟང་མོ། 
ཡིད་འཛིན། 
ཡིད་འོང་། 
གཡང་འཛོམས། 
གཡུ་ཁྲ། 
གཡུ་སྒྲོན། 
གཡུ་འཕེལ། 
གཡུ་མཚོ། 
ལེགས་འཛོམས། 

ཤེལ་དཀར། 
ལྷ་སྒྲོན། 
ལྷ་མོ། 
ལྷ་ཚོགས། 
ལྷ་འཛིན། 
ལྷ་འཛོམས། 
ཨུཏྤལ། 
 

སྤྱིར་གཏང་ལྷ་ོམཚམས་པ་ ་མིང་། | Common Lhotsham name

Amber | ཨཱམ་བར། 
Abinash | ཨ་བི་ནཱཤ། 
Achariya | ཨ་ཅ་རི་ཡ། 
Acharya | ཨ་ཙརྱ། 
Adahikari | ཨ་ད་ཧི་ཀ་རི། 
Adeep | ཨ་དཱིཔ། 
Ahallay | ཨ་ཧལླེ། 
Ajay | ཨ་ཇེ། 
Ajeet | ཨ་ཇིཏ། 
Alay | ཨ་ལེ། 
Amen | ཨ་མཱན། 
Amit | ཨ་མིཏ། 

Archana | ཨར་ཅ་ན། 
Ashik | ཨ་ཤིཀ། 
Ashika | ཨ་ཤི་ཀ། 
Ashok | ཨ་ཤོཀ། 
Ashoka | ཨ་ཤོ་ཀ། 
Babu | བྷ་བུ། 
Bahadur | བྷ་དུར། 
Bandari | བཱན་ད་རི། 
Battarai | བཏྟ་ར་། 
Bawan | བ་ཝཱན། 
Bemal | བི་མཱལ། 
Bena | བི་ན། 

Benita | བི་ནི་ཏ། 
Benod | བི་ནོད། 
Beran | བི་རཱན། 
Beshal | བཱི་ཤལ། 
Bhim | བྷིམ། 
Bhobita | བྷོ་བི་ཏ། 
Bhujal | བྷུ་ཇཱལ། 
Bhumika | བྷུ་མི་ཀ། 
Bhupal | བྷུ་པཱལ། 
Bidiya | བིདྱ། 
Bikaram | བི་ཀཱ་རམ། 
Binu | བི་ནུ། 
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Birkam | བིརྐམ། 
Bishwakarma | བིཤྭ་ཀརྨ། 
Buddha | བུདྡྷ། 
Budhi | བུདྡྷི། 
Chandra | ཅནྡྲ། 
Chhetri | ཆེ་ཏི ་རི། 
Darshan | དྷར་ཤཱན། 
Deepak | དི་པཀ། 
Deependra | དི་པཱེནྡྲ། 
Delip | དི་ལིཔ། 
Dev | དེབ། 
Devi | དེ་ཝི། 
Dillu | དིལླུ། 
Ghalley | གྷལླེ། 
Gopal | གོ་པཱལ། 
Gurung | གུ་རུང་། 
Jamuna | ཇ་མུ་ན། 
Jasmin | ཇཱས་མིན། 
Joti | ཇོ་ཏི། 
Joyti | ཇོའི་ཏི། 
Justin | ཇཱས་ཊིན། 
Kami | ཀ་མི། 
Kiran | ཀི་རཱན། 

Kishor | ཀི་ཤོར། 
Krishna | ཀྲིཤ་ན། 
Kujur | ཀུ་ཇུར། 
Kumar | ཀུ་མཱར། 
Laxmi | ལཀྵ་མི། 
Lepcha | ལེབ་ཅ། 
Lila | ལི་ལ། 
Limboo | ལིམ་བུ། 
Mahindara | མ་ཧིནྡྲ། 
Manju | མཱན་ཇུ། 
Maya | མ་ཡ། 
Mena | མི་ན། 
Mongar | མོང་གར། 
Narayan | ནཱ་ར་ཡཱན། 
Parbati | པར་བ་ཏི། 
Pokwal | པོཀ་ཝཱལ། 
Powdel | པའུ་ཌེལ། 
Pradhan | པྲ་དྷན། 
Purna | པུར་ན། 
Rai | ར་། 
Raj | རཱཇ། 
Rajiv | རཱ་ཇིབ། 
Ratan | རཱ་ཏཱན། 

Riska | རིས་ཀ། 
Rocky | རོ་ཀི། 
Saina | ས་་ན། 
Sajana | སཱ་ཇ་ན། 
Samir | ས་མིར། 
Sanu | ས་ནུ། 
Sara | སཱ་ར། 
Sharma | ཤར ་མ། 
Sherpa | ཤེར་པ། 
Soba | སོ་བཱ། 
Subba | སུབ་བཱ། 
Suman | སུ་མཱན། 
Sunny | སཱནྣི། 
Sunta | སུན་ཏ། 
Sushma | སུཤ་མ། 
Susila | སུ་སི་ལ། 
Tamang | རྟ་མང་། 
Thapa | ཐཱ་པ། 
Til | ཏིལ། 
Yogesh | ཡོ་གིཤ།
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རངོ ་ཁག་༢༠། 
བུམ་ཐང་། 
ཆུ་ཁ། 
དར་དཀར་ན། 
མགར་ས། 
ཧཱ། 
ལྷུན་རྩེ། 
མོང་སྒར། 

སྤ་རོ། 
སྤུ་ན་ཁ། 
པདྨ་དགའ་ཚལ། 
བསམ་རྩེ། 
གསར་སྤང་། 
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་
མཁར། 

ཐིམ་ཕུག 
རྩི་རང་། 
བཀྲ་ཤིས་སྒང་། 
ཀྲོང་གསར། 
དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་། 
བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ། 
གཞལམ་སྒང་།

དྲུང་ཁག་༡༥། 
རྡོ་རོ་ཁ། 
དགེ་ལེགས་ཕུག 
ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ། 
གླིང་བཞི། 
ངང་ལམ། 

ཕུན་ཚོགས་གླིང་། 
པཱན་སང་། 
སག་སྟེང་། 
བཀྲིས་ཆོས་གླིང། 
ཁྲིམས་ཤིང་། 

ཝམ་རོང་། 
ཇོ་མོ་གཙང་ཁ། 
བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང། 
གསང་སས་ཁ། 
ཝེ་རིང་ལ། 

བུམ་ཐང་གི་རྒེད་འོག་༤། 
ཨུ་ར། 
ཆོས་འཁོར། 

ཆུ་སད། 
 

སྟང་།

ཆུ་ཁ་་རྒེད་འོག་༡༡། 
སོང་སྒོ། 
སྐྱབས་ཆ། 
གདུང ་ནག 

གད་་ག་ནང། 
སད་་ག་ཁ། 
དགེ་གླིང། 

བག་ཕྱོགས། 
དར་ལ། 
ལོག་ཅི་ན། 
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ཕུན་ཚོགས་གླིང་། བསམ་འཕེལ་གླིང། 
དར་དཀར་ན་་རྒེད་འོག་༡༤། 
བཀྲ་ཤིས་སྡིངས། 
འབྲུག་རྗེས་སྒང། 
གཙང་ཁ། 
རྡོ་རོ་ན། 
སྒོ་ཞིང། 

འཁྱིལ་པ་་ས། 
ལ་རྒྱབ། 
རྩེ་བཟང། 
གེ་སར་གླིང། 
དཀར་ནག 

ཀརྨ་གླིང། 
ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ། 
ནི་ཅུ ་ལ། 
བཙན་མདའ་སྒང། 

མགར་ས་་རྒེད་འགོ་༤། 
ལུང་ནག་ན། 
ལ་ཡག 

ཁ་སྟོད། 
 

ཁ་སད། 

ཧཱ་གི་རྒེད་འགོ་༦། 
སྦྱིས། 
དབུས་སུ། 

སྐར་ཚོགས། 
ས་དམར། 

གསང་སས། 
དགའ་དད་གླིང། 

ལྷུན་རྩེ་་རྒེད་འོག་༨། 
སྨིན་རྒྱས། 
ཀུར་སྟོད། 
སན་སྦིས། 

བཙན་མཁར། 
རྒྱ་རས། 
སད་ཚོ། 

སྒང་ཟུར། 
མཁོ་མ། 

མངོ་སྒར་གྱི་རྒེད་འོག་༡༧། 
མོང་སྒར། 
ཐང་རོང། 
་་མང། 
སྐྱེངས་མཁར། 
དགྲ་མེད་རྩེ། 

སྔ་ཚང། 
ཙ་ཀ་གླིང། 
ས་ལེང། 
དགོངས་འདུས། 
སི་ལམ་སྦིས། 

བ་ལམ། 
ཆ་གླིང། 
ལྕགས་ས་མཁར། 
འབྲས་སྤུངས། 
འགྱུར་མེད། 
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ན་རང། ཤེར་མུ་ཧཱུྂ།  
སྤ་རའོི་རྒེད་འོག་༡༠། 
རྡོ་དཀར། 
དོལཔ་ཤར་རི། 
དོལ་སྟེང། 
ཧཱུྂ་རལ། 

ལམ་གོང། 
ལུང་གཉིས། 
ནགས་རྒྱ། 
 

ཤར་པ། 
བཙན་ཏོག 
ཝང་ཅང་། 

པདྨ་དགའ་ཚལ་གྱི་རྒེད་འོག་༡༡། 
ཕྱི་མུང། 
ལྕོང་ཤིང། 
གཡུ་རུང། 
ཤུ་མར། 

མཁར། 
གདུང་སད། 
བཟོ་སལ། 
ཆོས་འཁོར་གླིང། 

བདེ་ཆེན་གླིང། 
ན་ནོང། 
ནོར་བུ་སྒང། 

སྤུ་ན་ཁ་་རྒེད་འགོ་༡༡། 
སྟོད་ཝང། 
ཤེལ་རྔ་ན། 
ཆུ་སྦུག 
དགོན་ཤར་རི། 

དཀར་སྦྱིས་ས། 
རྟ་ལོག 
འཛོམས་མ། 
གླིང་མུ་ཁ། 

གུ་མ། 
བརཔ། 
སྟོད་པ་་ས། 

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་ཁར་གྱི་རྒེད་འོག་༡༡། 
མར་ཚ་ལ། 
གསེར་ཐིག 
ལའུ་རི། 
བསམ་རང། 

སྒོམ་དར། 
ཨོ་རོང། 
བདེ་བ་ཐང། 
གླང་ཅན་ཕུག 

པདྨ་ཐང། 
ཕུན་ཚོགས་ཐང། 
ཝང་ཕུག 

བསམ་རྩེ་་རྒེད་འོག་༡༥། 
བསམ་རྩེ། རྟ་སྡིངས། གདུང་སྟོད། 
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བརྟན་འབྲུག 
ལྡན་ཆུ ་ཁ། 
རྡོ་ཕུག་ཅན། 
རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་གླིང། 

ནོར་བུ་སྒང། 
ནོར་རྒྱས་སྒང། 
པདྨ་གླིང། 
ཕུན་ཚོགས་དཔལ་རི། 

གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང། 
བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང། 
ཨུ་རྒྱན་རྩེ། 
འོད་གསལ་རྩེ། 

གསར་སྤང་གི་རྒེད་འོག་༡༢། 
གསེར་གཞོང། 
དགེ་ལེགས་ཕུག 
ཆུ་གཟངས་སྒང། 
ཆུ་འཛོམས། 

བདེ་དད་གླིང། 
དགའ་དད་གླིང། 
འཇིགས་མེད་ཆོས་གླིང། 
བསམ་གཏན་གླིང། 

ཤོམ་སྤང་ཁ། 
སེང་གེ། 
རྟ་རས་ཐང། 
ཨུམ་གླིང། 

ཐིམ་ཕུག་གི་རྒེད་འོག་༨། 
ཅང། 
སད་ཝང། 
ཀ་ཝང། 

དགེ་བསྙེན། 
དར་དཀར་ལ། 
སྲོས། 

ན་རོ། 
གླིང་བཞི། 

བཀྲ་ཤིས་སྒང་གི་རྒེད་འགོ་༡༥། 
ཡང་གཉེར། 
ར་སྡེ། 
ཕོངས་མེད། 
ཤོང་ཕུག 
བར་མཚམས། 

བསམ་མཁར། 
སྦིས་གདུང། 
བཀང་ལུང། 
མཁའ་གླིང། 
ཀླུ་མང། 

སག་སྟེང། 
རྐང་པར། 
ཁྲིམས་ཤིང། 
ཨུ་མཛོ་རོང། 
མེ་རག 

བཀྲིས་གཡང་རྩེ་་རྒེད་འགོ་༨། 
འབུམ་སྡེ་གླིང། 
གཡང་རྩེ། 
ཁམས་དྭངས། 

སྟོད་ཚོ། 
སྟོང་ཞང། 
འཇམ་མཁར། 

རམ་འཇར། 
ཡ་ལངས། 
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ཀྲོང་གསར་གྱི་རྒེད་འོག་༥། 
སྟང་སི་སྦྱིས། 
བྲག་སྟེང། 

གླང་མཐིལ། 
ནུབ་སྦིས། 

སྐོར་ཕུག 

རྩི་རང་གི་རྒེད་འོག་༡༢། 
སེམས་ལྗོངས། 
དཀྱིལ་འཁོར་ཐང། 
ཕུན་བརྟན་ཆུ། 
སྒོ་གསར་གླིང། 

བར་གཤོང། 
དུང་ལ་སྒང། 
མནྜལ་སྒང། 
སྤ་ཚར་གླིང། 

རང་ཐང་གླིང། 
གསེར་གྱི་ཐང། 
མཚོ་གླིང་མཁར། 
རྩི་རང་སྟོད། 

དབང་འདུས་ཕ་ོབྲང་གི་རྒེད་འོག་༡༥། 
སྒང་སྟེང། 
ཐེད་ཚོ། 
སྦྱེ་ནག 
ཕངས་ཡུལ། 
དྭངས་ཆུ། 

ཉི་ཤོ། 
ཕོབ་སྦྱིས། 
སྲས་ཕུག 
དགའ་སེང་ཚོ་འོགམ། 
རུས་པ་་ས། 

དར་དཀར། 
ཨ་ཐང། 
ཀ་གཞི། 
དགའ་སེང་ཚོ་གོངམ། 
ན་ཧིང། 

གཞལམ་སྒང་གི་རྒེད་འོག་༨། 
ཤིང་མཁར། 
ནང་སྐོར། 
ཀྲོང། 

འཕང་མཁར། 
བར་དོ། 
འབོག་དཀར། 

ངང་ལ། 
སྒོ་ཤིང།
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རྒྱལ་ཁབ་དང་རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ།|Country and capital 

 
དྲན་གསོ།   རྒྱལ་ཁབ་དང་རྒྱལ་ས་་མིང་འདི་ཚུ་ལྷག་པ་་སྐབས་སུ་ སྒྲ་གདངས་
མགྱོགས་སུ་ཅིག་སྦེ་ལྷག་དགོ། རྗེས་འཇུག་དང་ ཡང་འཇུག་གི་སྒྲ་གདངས་ཚུ་ མིང་གཞི་
གི་སྒྲ་གདངས་དང་གཅིག་ཁར་ ཆུང་སུ་ཅིག་སྦེ་བཏོན་ཏེ་ལྷག་དགོཔ་ཨིན། དཔྱེ་ཅིག་སབ་
པ་ཅིན་  (ས)རྗེས་འཇུག་དང་ཡང་འཇུག་སྦེ་ཚུད་ཡོདཔ་ད་ སི་སྒྲ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་བཏོན་ཏེ་
ལྷག་དགོཔ་ཨིན། དཔེར་ན། བྷེ་ལིས། ཀ་ཛགས་ཏཱན། མིང་གཞི་ ་མགུ་ལུ་ དབངས་
འགྲེང་བུ་དང་ ན་རོ་གཉིས་བརྩེགས་ཡོད་པ་ཅིན་ སྒྲ་གདངས་རིངམོ་སྦེ་ལྷག་དགོ། དཔེར་
ན། Rome ལུ་ རཽམ། Georgia ལུ་ ཇཽ་ཇཱ། མིང་གཞི་རྐྱང་པ་ ་མགུ་ལུ་ ར་
བཏགས་ཡོད་མི་ཚུ་ མིང་གཞི་ལས་ར་བཏགས་འདི་ སྒྲ་ ཤུགས་ཆེ་སུ་ཅིག་སྦེ་ལྷག་དགོ། 
དཔེར་ན། Brazil ལུ་ བྲ་ཛིལ། (བར་ཛིལ་) Cyprus  ལུ་ སཱ་་པྲས། (སཱ་་
པརས)། མིང་གཞི་ ་མགུ་ལུ་དབངས་ རྀ་ ཡོད་མི་ཚུ་ ཡུན་ཐུང་སུ་ཅིག་སྦེ་ལྷག་དགོ། 
དཔེར་ན། Bridgetown ལུ་ བྲྀཇ་ཊ་འུན། (བི་རྀཇ་ཊ་འུན) Grenada ལུ་ གྲྀ་
ནེ་ཌ། (གི་རྀ་ནེ་ཌ)། མིང་གཞི་ ་མགུ་ལུ་(འ་ཆུང་) ཡོད་མི་ཚུ་ སྒྲ་གདངས་རིང་སུ་ཅིག་
སྦེ་ལྷག་དགོཔ་ཨིན། དཔེར་ན། Dhaka  ལུ་ ཌཱ་ཀ། Albania  ལུ་ ཨཱལ་བེ་ནི་
ཡ། འ་ཡིག་རྗེས་འཇུག་སྦེ་བྲིས་བྲིསཝ་ཡོད་ས་ལུ་ སྒྲ་གདངས་བསྣར་སུ་ཅིག་སྦེ་ལྷག་དགོ། 
དཔེར་ན། རྗོའཅ་ཊ་འུན།   པོའཊ་ ལོ་ཡེས། 
 
Country | རྒྱལ་ཁབ། > Capital | རྒྱལ་ས། 
 
Afghanistan | ཨཕ་ག་ནིས་ཏཱན། > Kabul | ཀ་བྷུལ། 
Albania | ཨཱལ་བེ་ནི་ཡ། > Tirane ཊ་ར་ནི། 
Algeria | ཨཱལ་ཇི་རི་ཡ། > Algiers | ཨལ་ཇི་ཡས། 
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Andorra | ཨཱན་དོ་ར། > Andorra la Vella | ཨཱན་དོ་ར་ ལ་ བྷེ་ལི་ཡ། 
Angola | ཨཱན་གྷོ་ལ། > Luanda | ལུ་ཝེན་ཌ། 
Antigua and Barbuda | ཨན་ཊི་གུ་ཝ ་ དང་ བྷར་བྷུ་ཌ། > Saint John's |  

སེནཊ་ཇོན། 
Argentina | ཨར་ཇེན་ཊི་ན། > Buenos Aires | བྷུ་་ནོས་ ཨ་་རིས། 
 Armenia | ཨར྄་མི་ནི་ཡ། > Yerevan | ཡི་ར་བཱན། 
Australia | ཨཱས་ཊེ་ལི་ཡ། > Canberra | ཀེན་བཱ་ར། 
Austria | ཨོས་ཊི་ཡ། > Vienna | བི་ཡེ་ན། 
Azerbaijan | ཨ་ཛར྄་བྷ་་ཇཱན། > Baku | བྷཱ་ཀུ། 
Bahamas (the) | བཱ་ཧ་མཱས། > Nassau | ན་སོ། 
Bahrain | བྷཱ་རེན། > Manama | མ་ན་མ། 
Bangladesh | བྷང་ལ་དེཤ། > Dhaka | ཌཱ་ཀ། 
Barbados | བྷར་བེ་ཌོས། > Bridgetown | བྲྀཇ་ཊ་འུན། 
Belarus | བྷེ་ལ་རུས྄། > Minsk | མིནསཀ྄། 
Belgium | བྷེལ་ཇམ། > Brussels | བྷྲ་སེལས། 
Belize | བྷེ་ལིས། > Belmopan | བྷེལ་མོ་པེན། 
Benin | བྷེ་ནིན། > Porto Novo | པོར་ཏོ་ནོ་བོ། 
Bhutan | འབྲུག ཡང་ན་ བྷུ་ཊཱན། > Thimphu | ཐིམ་ཕུག 

Bolivia | བྷེ་ལི་བི་ཡ། > La Paz (administrative) | ལ་པཱཛ།  

Bosnia-Herzegovina | བྷོས་ནི་ཡ་ ཧར྄་ཛི་གྷོ་བི་ན། > Sarajevo | ས་ར་ཡེ་བོ།  
Botswana | བྷོཊས྄་ཝ་ན། > Gaborone | གྷ་བྷོ་རོ་ནེ།  
Brazil | བྲ་ཛིལ། > Brasilia | བྲ་ཛི་ལི་ཡ། 
Brunei | བྷུ་རུ་ནཱ་ཡི། > Bandar Seri Begawan | བྷཱན་ཌར་ ཤྲི་ བྷ་གཱ་ཝཱན། 



 1114  

 1114  

Bulgaria | བྷཱལ་གེ་རི་ཡ། > Sofia | སོ་ཕི་ཡ། 
Burkina Faso | བྷར྄་ཀི་ན་ ཕེ་སོ། > Ouagadougou | འོ་གཱ་ཌུ་གུ། 
Burundi | བྷུ་རུན་ཌི། > Bujumbura | བྷུ་ཇུམ་བྷུ་ར། 
Cambodia | ཀེམ་བྷོ་ཌི་ཡ། > Phnom Penh | ཕེ་ནོམ་པེན། 
Cameroon | ཀེ་མ་རུན། > Yaounde | ཡ་འུན་ཌི། 
Canada | ཀེ་ན་ཌ། > Ottawa | ཨོ་ཊ་ཝ། 
Cape Verde | ཀེཔ་བཱཌ། > Praia | པྲ་ཡ། 
Central African Republic (the) | སེན་ཊལ་ ཨཕ་རི་ཀན་ རི་པབ་ལིཀ། ཡང་ན་ 
དབུས་ཨཕ་རི་ཀ་་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ། > Bangui | བྷཱན་གི། 

Chad | ཅཱཌ། > N'Djamena | ཨེན་ཇཱ་མི་ན། 
Chile | ཅི་ལི། > Santiago | སཱན་ཊི་ཡ་གྷོ། 
China | རྒྱ་ནག ཡང་ན་ ཅཱ་་ན། > Beijing | བྷེ་ཇིང་། 
Colombia | ཀོ་ལོམ་བྷི་ཡ། > Bogota | བྷོ་ག་ཊ། 
Comoros | ཀོ་མོ་རོས། > Moroni | མོ་རོ་ནི། 
Republic of Congo (the) | རི་པབ་ལིཀ་ ཨོཕ་ ཀོང་གྷོ། ཡང་ན་  

ཀོང་གྷོ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ། > Brazzaville | བྷྲ་ཛ་བིལ། 
Democratic Republic of Congo (the) | ཌེ་མོ་ཀེརེ་ཊིག་ རི་པབ་ལིཀ་  

ཨོཕ་ ཀོང་གྷོ། ཡང་ན་ ཀོང་གྷོ་དམངས་གཙོའི་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ། > Kinshasa |  

ཀིན་ཤ་ས། 
Costa Rica | ཀོས་ཊ་རི་ཀ། > San Jose | སེན་ཧོ་ཟེ། 
Cote d'Ivoire | ཀོཊ་ ཌི་ཝར྄། > Yamoussoukro (official) | ཡ་མུ་སུ་ཀོ་རོ།  
Croatia | ཀོ་རོ་ཨེ་ཤི་ཡ། > Zagreb | ཛཱ་གེ་རེབ། 
Cuba | ཀིའུ་བྷ། > Havana | ཧ་བེ་ན། 
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Cyprus | སཱ་་པྲས྄། > Nicosia | ནི་ཀོ་ཤི་ཡ། 
Czech Republic (the) | ཅེག་ རི་པབ་ལིཀ། ཡང་ན་ ཅེག་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ། >  

Prague | པྲཀ། 
Denmark | ཌེན་མཱཀ། > Copenhagen | ཀོ་པེན་ཧེ་གེན། 
Djibouti | ཇི་བྷུ་ཊི། > Djibouti | ཇི་བྷུ་ཊི། 
Dominica | ཌོ་མི་ནི་ཀ། > Roseau | རོ་ཟོོཽ། 
Dominican Republic | ཌོ་མི་ནི་ཀན་ རི་པབ་ལིཀ། ཡང་ན་  
ཌོ་མི་ནི་ཀ་་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ། > Santo Domingo | སཱན་ཊོ་ ཌོ་མིན་གྷོ། 

East Timor | ཨིས་ ཊི་མོར྄། > Dili | ཌི་ལི། 
Ecuador | ཨེ་ཀུ་ཌོ། > Quito | ཀི་ཊོཽ། 
Egypt | ཨི་ཇིབཊ། > Cairo | ཀཱ་་རོ། 
El Salvador | ཨེལ་ སཱལ་བ་ཌོ། > San Salvador | སེན་ སཱལ་བ་ཌོར྄། 
Equatorial Guinea | ཨེ་ཀུ་ཊོ་རེལ་ གི་ནི། > Malabo | མ་ལ་བྷོ། 
Eritrea | ཨེ་རི་ཊེ་ཡ། > Asmara | ཨཱས་མ་ར། 
Estonia | ཨེས་ཊོ་ནི་ཡ། > Tallinn | ཊཱ་ལིན། 
Ethiopia | ཨི་ཐི་ཡོ་པི་ཡ། > Addis Ababa | ཨ་ཌིས་ ཨ་བྷ་བྷ། 
Fiji | ཕི་ཇི། > Suva | སུ་བྷ། 
Finland | ཕིན་ལེནཌ། > Helsinki | ཧེལ་སིན་ཀི། 
France | ཕྲནས། > Paris | པེ་རིས། 
Gabon | གྷེ་བྷོན། > Libreville | ལི་བྷྲ་བིལ། 
Gambia (the) | གྷེམ་བི་ཡ། > Banjul | བྷཱན་ཇུལ྄།  

Georgia | ཇཽ་ཇཱ། > Tbilisi | ཊི་བྷི་ལི་སི། 
Germany | ཇཱར་མ་ནི། > Berlin | བྷར་ལིན། 
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Ghana | གྷཱ་ན། > Accra | ཨེཀ་ཀྲ། 
Greece | གི་རིས྄། > Athens | ཨེ་ཐེནས། 
Grenada | གྲྀ་ནེ་ཌ། > Saint George's | སེནཊ་ རྗོར྄་རྗེས། 
Guatemala | གྷོ་ཊ་མ་ལ། > Guatemala City | གྷོ་ཊ་མ་ལ་ སི་ཊི། 
Guinea | གྷི་ནི། > Conakry | ཀོ་ན་ཀྲྀ། 
Guinea Bissau | གྷི་ནི་ བྷི་སཱའུ། > Bissau | བྷི་སཱའུ།  

Guyana | གྷ་ཡ་ན། > Georgetown | རྗོའཅ་ཊ་འུན། 
Haiti | ཧེ་ཊི། > Port au Prince | པོཊ་ ཨའུ་ པི་རིནས། 
Honduras | ཧཱན་ཌུ་རཱས། > Tegucigalpa | ཊི་གུ་སི་གཱལ་པ།  
Hungary | ཧཱན་གྷ་རི། > Budapest | བྷུ་ཌ་པེསཊ། 
Iceland | ཨཱ་ས་ལེནཌ། > Reykjavik | རེ་ཁི་ཡ་བིཀ། 
India | རྒྱ་གར། ཡང་ན་ ཨིན་ཌི་ཡ། > New Delhi | ནིའུ་ཌེ་ལི། 
Indonesia | ཨིན་ཌོ་ནེ་ཤི་ཡ། > Jakarta | ཇཱ་ཀར྄་ཊ། 
Iran | ཨི་རཱན། > Tehran | ཊེ་རཱན། 
Iraq | ཨི་རཱཀ། > Baghdad | བྷག་ཌཌ། 
Ireland | ཨཱ་་ལེནཌ། > Dublin | ཌབ་ལེན། 
Israel | ཨིས་རེལ། > Jerusalem | ཇུ་རུས་ལམ། 
Italy | ཨི་ཊ་ལི། > Rome | རཽམ། 
Jamaica | རྒྱ་མ་་ཀ། > Kingston | ཀིངས་ཊན།  

Japan | ཇཱ་པཱན། > Tokyo | ཊོ་ཀི་ཡོ། 
Jordan | ཇོར ་ཌན། > Amman | ཨ་མཱན། 
Kazakhstan | ཀ་ཛགས་ཏཱན། > Astana/Almaty | ཨཱས་ཊ་ན/ཨཱལ་མ་ཊི། 
Kenya | ཀེན་ཡ། > Nairobi | ནཱ་་རོ་བི། 
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Kiribati | ཀི་རི་བྷ་ཊི་/ཀི་རི་བཱས། > Tarawa Atoll/Bairiki | ཏ་ར་ཝ་ཨ་ཊོལ་/ 
བྷེ་རི་ཀི། 

Kosovo | ཀོ་སོ་བྷོ། > Pristina | པི་རིཤ་ཊི་ན། 
Kuwait | ཀུ་ཝེཊ། > Kuwait City | ཀུ་ཝེཊ་ སི་ཊི། 
Kyrgyzstan | ཀ་གིས་ཏཱན། > Bishkek | བྷིཤ་ཀེཀ། 
Laos | ལཱའུས། > Vientiane | བི་ཡཱན་ཊི་ཡཱན། 
Latvia | ལཊ་བི་ཡ། > Riga | རི་གྷ། 
Lebanon | ལེ་བེ་ནན། > Beirut | བྷེ་རུཊ། 
Lesotho | ལེ་སུ་ཁྲུ། > Maseru | མ་ས་རུ། 
Liberia | ལཱ་་བི་རི་ཡ། > Monrovia | མཱན་ར་ོབི་ཡ། 
Libya | ལི་བི་ཡ། > Tripoli | ཊི་པ་ལི། 
Liechtenstein | ལིཀ་ཏནས྄་ཏ་ཡིན། > Vaduz | བྷ་ཌུས། 
Lithuania | ལི་ཐུའེ ་ནི་ཡ། > Vilnius | བྷིལ་ནི་ཡས། 
Luxembourg | ལག་སམ་བྷཱཀ། > Luxembourg | ལག་སམ་བྷཱཀ། 
Macedonia | མ་སེ་ཌོ་ནི་ཡ། > Skopje | ཨིས་ཀོ་པི་ཡ། 
Madagascar | མེ་ཌེ་གེས་ཀར། > Antananarivo | ཨཱན་ཊ་ན་ན་དི་བོ། 
Malawi | མ་ལ་ཝི། > Lilongwe | ལི་ལོང་ཝེ། 
Malaysia | མ་ལེ་ ཤི་ཡ། > Kuala Lumpur | ཀཽ་ལ་ ལམ་པུར྄། 
Maldives | མཱལ་དིབས྄། > Male | མཱ་ལེ། 
Mali | མཱ་ལི། > Bamako | བྷ་མ་ཀོ། 
Malta | མོལ྄་ཊ། > Valletta | བ་ལེ་ཊ། 
Marshall Islands (the) | མར་ཤལ་ ཨཱ་་ལེནཌས྄། ཡང་ན་ མར་ཤལ་ མཚོ་གླིང་། > 

Majuro | མེ་ཇུ་རོ། 
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Mauritania | མོ་རི་ཊེ་ནི ་ཡ། > Nouakchott | ནུ་ཨཀ་ཤོའཊ། 
Mauritius | མོ་རི་ ཤཱས། > Port Louis | པོའཊ་ ལོ་ཡེས། 
Mexico | མེཀ་སི་ཀོ། > Mexico City | མེཀ་སི་ཀོ་ སི་ཊི། 
Federated States of Micronesia | ཕེ་ཌ་རེ་ཊེཌ་ ཨིས་ཊེཌ་ ཨོཕ་ མ་་ཀོ་རོ་ནི་
ཤི་ཡ། ཡང་ན་ མ་་ཀོ་རོ་ནི་ ཤི་ཡ་ མངའ་སྡེ་གཅིག་བསོམས་རྒྱལ་ཁབ། > Palikir |  

པཱ་ལི་ཀིར྄། 
Moldova | མོལ་ཌོ་བྷ། > Chisinau | ཀི་ཤི་ནཱཝ། 
Monaco | མོ་ན་ཀོ། > Monaco | མོ་ན་ཀོ། 
Mongolia | སོག་པོ། ཡང་ན་ མོང་གྷོ་ལི་ཡ། > Ulaanbaatar | ཨུ་ལཱན་བྷ་ཊར྄། 
Montenegro | མོན ་ཊེ་ནེ ་གུ་རོ། > Podgorica | པོཌ་གྷོ་རི་ཙ། 
Morocco | མོ་རོ་ཀོ། > Rabat | ར་བྷཱཊ། 
Mozambique | མོ་ཛམ་བྷིཀ། > Maputo | མ་པུ་ཊོ། 
Myanmar (Burma) | མི་ཡེན་མར྄། (བྷར་མ) > Rangoon (Yangon) |  

རཱན་གྷུན། (ཡཱན་གྷོན) 

Namibia | ན་མི་བྷི་ཡ། > Windhoek | ཝིནཌ་ཧུཀ། 
Nauru | ནཱཝ་རུ། > Yaren | ཡཱ་རེན། 
Nepal | བལ་པ།ོ ཡང་ན་ ནེ་པཱལ། > Kathmandu | ཀཱད་མཱན་ཌུ། 
Netherlands (the) | ནེ་དྷར་ལེནཌས྄། > Amsterdam | ཨམས་ཊར་ཌམ།  

New Zealand | ནིའུ་ཛི་ལེནཌ། > Wellington | ཝེ་ལིང་ཊན། 
Nicaragua | ནི་ཀ་ར་གི་ཝ། > Managua | མ་ན་གུ་ཝ། 
Niger | ནི ་ཞེ་ཡར། > Niamey | ནི་ཡ་མེ། 
Nigeria | ནཱ་་ཇི་རི་ཡ། > Abuja | ཨ་བྷུ་ཇཱ། 
Norway | ནོར་ཝེ། > Oslo | ཨཽས་ལོ། 
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North Korea | བང་ ཀོ་རི་ཡ། > Pyongyang | པི་ཡོང་ཡེང་། 
Oman | ཨ་མཱན། > Muscat | མཱས་ཀེཊ། 
Pakistan | པ་ཀིས་ཏཱན། > Islamabad | ཨིས་ལ་མ་བྷཌ། 
Palau | པ་ལཝ། > ngerulmud | ངེ་རུལ་མུཌ། 
Panama | པ་ན་མ། > Panama City | པ་ན་མ་ སི་ཊི། 
Papua New Guinea | པ་པུ་ ནིཝ་ གི་ནི། > Port Moresby | པོཊ་ མཽས་བྷི། 
Paraguay | པ་ར་གུ་ཝ་། > Asuncion | ཨ་སུན་སི་ཝན། 
Peru | པ་རུ། > Lima | ལི་མ། 
Philippines (the) | ཕི་ལི་པིནས། > Manila | མ་ནི་ལ། 
Poland | པོ་ལེནཌ། > Warsaw | ཝར་སོ། 
Portugal | པོར་ཅུ་གཱལ། > Lisbon | ལིས་བཱན། 
Qatar | ཀ་ཊར྄། > Doha | དྷོ་ཧ། 
Romania | རོ་མེ་ནི་ཡ། > Bucharest | བྷུ་ཀ་རེསཊ། 
Russia | རཱ་ ཤི་ཡ། > Moscow | མཽས་ཀོ། 
Rwanda | རུ ་ཝན་ཌ། > Kigali | ཀི་གྷ་ལི། 
Saint Kitts Nevis | སེནཊ་ ཀིཊས་ ནེ ་བེས། > Basseterre | བྷཱས་ཊི་ཡར྄། 
Saint Lucia | སེནཊ་ ལུ་ ཤི་ཡ། > Castries | ཀེས་ཊི་རིས། 
Saint Vincent | སེནཊ་ བིན་སེནཊ། > Kingstown | ཀིངས་ཊ་འུན། 
Samoa | ས་མོ་ཝ། > Apia | ཨ་པི་ཡ། 
San Marino | སན྄་ མ་རི་ནོ། > San Marino | སན྄་ མ་རི་ནོ། 
Sao Tome and Principe | སཝ ་ ཊོ་མེ་ དང ་ ནན་སི་པེ། > Sao Tome |  

སཝ ་ ཊོ་མེ། 
Saudi Arabia | སཱཝ་དི ་ ཨ་རེ་བྷི་ཡ། > Riyadh | རི་ཡཱཌ། 
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Senegal | སེ་ནི་གྷཱལ྄། > Dakar | ཌཱ་ཀར྄། 
Serbia | སཱར་བྷི་ཡ། > Belgrade | བྷལ་གི་རེཌ། 
Seychelles | སེ་ ཤཱལས྄། > Victoria | བིཀ་ཊོ་རི་ཡ། 
Sierra Leone | སི་ར་ ལི་ཡོན། > Freetown | ཕི་རི་ཊ་འུན། 
Singapore | སིན་གྷ་པོར྄། > Singapore | སིན་གྷ་པོར྄། 
Slovakia | སུ་ལོ་བེ་ཀི་ཡ། > Bratislava | བྷྲ་ཊིས་ལ་བ། 
Slovenia | སོལ་བི་ནི་ཡ། > Ljubljana | ལུབ་ལི་ཡ་ན། 
Solomon Islands | སོ་ལོ་མོན་ ཨཱ་་ལེནཌས྄། ཡང་ན་ སོ་ལོ་མོན་ མཚོ་གླིང་། > 

Honiara | ཧོ་ནི་ཡ་ར། 
Somalia | སོ་མ་ལི་ཡ། > Mogadishu | མོ་གྷ་ཌི་ཤུ། 
South Africa | ལྷོ་ ཨཕ་རི་ཀ། > Pretoria and Cape Town | ན་ཊོ་རི་ཡ་ དང་ 
ཀཻབ་ ཊ་འུན། 

South Korea | ལྷོ་ ཀོ་རི་ཡ། > Seoul | སོའུལ། 
Spain | ཨིས་པེན། > Madrid | མ་ཌེ་རེཌ། 
Sri Lanka | ཤྲི་ལང་ཀ། > Colombo | ཀོ་ལོམ་བྷོ། 
Sudan | སུ་ཌཱན། > Khartoum | ཀཱར྄་ཊུམ། 
Suriname | སུ་རི་ནཱམ། > Paramaribo | པ་ར་མ་རི་བྷོ། 
Swaziland | སུ་ཝ་ཛི་ལེནཌ། > Mbabane | ཨམ་བྷ་བྷ་ནི། 
Sweden | སུ་་ཌེན། > Stockholm | ཨིས་ཊོཀ་ཧོམ། 
Switzerland | སུ་ཝིཊ་ཛར་ལེནཌ། > Bern | བྷཱན། 
Syria | སི་རི་ཡ། > Damascus | ཌི་མཱས་ཀཱས། 
Taiwan | ཊཱ་་ཝཱན། > Taipei | ཊཱ་་པེ། 
Tajikistan | ཏ་ཇི་ཀིས་ཏཱན། > Dushanbe | ཌུ་ཤཱན་བེ། 
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Tanzania | ཊཱན་ཛཱ་ནི་ཡ། > Dodoma | ཌོ་ཌོམ་མ།  

Thailand | ཐཱ་་ལེནཌ། > Bangkok | བྷེང་ཀོཀ། 
Togo | ཊོ་གྷོ། > Lome | ལོ་མེ། 
Tonga | ཊོན་གྷ། > Nuku'alofa | ནུ་ཀུ་ཨ་ལོ་ཕ། 
Trinidad and Tobago | ཊི་ནི་ཌཱཌ་ དང་ ཊོ་བྷེ་གྷོ། > Port-of-Spain | 

པོཊ་ ཨོཕ་ ཨིས་པཻན། 
Tunisia | ཊུ་ནི་ཤི་ཡ། > Tunis | ཊིའུ་ནིས། 
Turkey | ཊཱར་ཀི། > Ankara | ཨེང་ཀ་ར། 
Turkmenistan | ཊཱཀ་མེ་ནིས་ཏཱན། > Ashgabat | ཨཱཤ་གཱ་བྷཊ། 
Tuvalu | ཊུ་བྷཱ་ལུ། > Vaiaku | བ་ཡ་ཀུ། 
Uganda | ཡུ་གྷེན་ཌ། > Kampala | ཀེམ་པ་ལ། 
Ukraine | ཡུ་ཀེ་རེན། > Kyiv/Kiev | ཀི་ཡེབ། 
United Arab Emirates (the) | ཡུ་ནཱ་་ཊེཌ་ ཨ་རབ་ ཨེ་མེ་རེཊས྄། ཡང་ན་  
ཨ་རབ་ ཨེ་མེ་རེཊས྄་ གཅིག་སྒྲིལ་རྒྱལ་ཁབ། > Abu Dhabi | ཨ་བྷུ་ཌ་བྷི། 

United Kingdom (UK) | ཡུ་ནཱ་་ཊེཌ་ ཀིང་ཌམ། (ཡུ་ཀེ) > London | ལཱན་ཌན། 
United States of America (the) | ཡུ་ནཱ་་ཊེཌ་ ཨིས་ཊེཌས་ ཨོཕ་ ཨ་མི་རི་ཀ།  
ཡང་ན་ ཨ་མི་རི་ཀ་ མངའ་སྡེ་གཅིག་སྒྲིལ་རྒྱལ་ཁབ། > Washington | ཝཱ ་ཤིང་ཊན། 

Uruguay | ཡུ་རུ་གྷུ་ཝ་། > Montevideo | མོན་ཊེ་བྷི་ཌེ་འོ། 
Uzbekistan | ཨུས་བྷེ་ཀིས་ཏཱན། > Tashkent | ཊེཤ་ཀེནཊ། 
Vanuatu | བཱན་ཝ་ཊུ། > Port Vila | པོཊ་ བི་ལ། 
Vatican City | བཱ་ཊི་ཀཱན་ སི་ཊི། > Vatican City | བྷེ་ཊི་ཀཱན་ སི་ཊི། 
Venezuela | བྷེ་ནི་ཛུའེ་ལ། > Caracas | ཀ་ར་ཀཱས། 
Vietnam | བྷེཊ་ནཱམ། > Hanoi | ཧ་ནོའི། 
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Yemen | ཡ་མེན། > Sanaa | སཱ་ནཱ། 
Zambia | ཛམ་བྷི་ཡ། > Lusaka | ལུ་སཱ་ཀ། 
Zimbabwe | ཛིམ་བྷཱབ་ཝེ། > Harare | ཧ་རཱ་རེ། 
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སྤྱིར་བཏང་བསྡུ་ཡིག|Common Abbreviations 

 
ཀར་མ། ཀརྨ། 
ཀུན་བཟང༌། ཀུནང༌། 
ཀྱེ་ཀྱེ། ཀྱཻ། 
དཀོན་མཆོག དཀཽག 
བཀའ་དྲིན། བཀྲིན། 
བཀྲ་ཤིས། བཀྲིས། 
སྐར་མ། སྐརྨ། 
སྐལ་བཟང། སྐྐ༹ང། 
ཁམས་གསུམ། ཁཾསུཾ། 
ཁྲིམས། ཁྲྲིཾས། 
ཁྲོ་བོ། ཁྲོཽ། 
ཁྲོ་མོ། མྲོཽ། 
ཁྲོམ། ཁྲོཾ། 
མཁའ་འགྲོ། མཁྲོ། 
འཁོར་བཅས། འཁོརས། 
འཁྲུག་་ོད།  
གང་ཟག གངག 
དགེ་བསྙེན། དགཻན། 
དགེ་འདུན། དགུྱ྄ེན། 
དགེ་བཤེས། དགེསེ། 

དགྲ་གཉེན། དགྲཉེན། 
རྒྱ་མཚོ།  
རྒྱལ་ཕམ། རྒྱལཾ། 
རྒྱལ་ཚབ། རྒྱལྐ༹བ། 
རྒྱལ་མཚན། རྒྱལྐ༹ན། 
སྒྲོལ་མ། སྒྲྒྲོཾལ། 
 ་ཚབ།  
དངོས་གྲུབ། དདྲོུབ། 
བཅུ་གཅིག བཅིུག 
བཅུ་གཉིས། བཅིུས། 
བཅུ་དྲུག བཅྲུག 
བཅུ་བཞི། བཅིུ། 
བཅུ་གསུམ། བཅུཾ། 
བཅོ་བརྒྱད། བཅྱོད། 
བཅོ་ལྔ། བཅྔོ། 
ཆུ་ཚོད། ཚོུད། 
ཆེ་ཆུང༌། ཆུྱ྄ེང༌། 
ཆེན་པོ། ཆེནོ། 
ཆོ་ག ཆོ། 
ཆོས་སྡེ། ཆོསྡེ། 
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ཆོས་ཚན།    ན། 
མཆོད་རྟེན། མཆོེན། 
ཇོ་བོ། ཇཽ། 
འཇམ་དཔལ། འཇཾལ། 
འཇམ་དབངས། འཇ ྱཾངས། 
འཇིག་རྟེན། འཇིནེ། 
འཇིགས་མེད།  
རྗེ་བཙུན། རྫུྱ྄ེན། 
ཉི་ཤུ། ཉིུུ། 
ཉིན་མཚན།  
ཉིས་སྟོང་། ཉིསོྟང་། 
ཉེར་ལྔ། ཉྲེ་ལྔ། 
ཉེར་གཅིག ཉེར༡། 
རྟ་མགྲིན།  
རྟེན་འབྲེལ།  
བསྟན་འཛིན། བ  
ཐམས་ཅད། ཐཾད། 
ཐུགས། ཐུཊ། 
ཐུགས་རྗེ། ཐུྱ྄ེཊ། 
ཐུགས་དམ། ཐུཊཾ། 
ཐུན་མོང༌། ཐོུང༌། 
ཐུབ་བསྟན། ཐུབསྟན། 
ཐུབ་དབང༌། ཐུབང༌། 

ཐེ་ཚོམ།  
མཐའ་སྐོར། མཐའོར། 
མཐའ་མཚམས། མཐྐ༹ྱཾས། 
མཐར་ཕྱིན། མཐརིན། 
མཐུ་ཆེན། མཐུྱ྄ེན། 
དལ་འབོར། དལོར། 
དུར་ཁྲོད། དྲོུད། 
དུས་ཚོད། དུསོྐ༹ད། 
དོན་གྲུབ། དྲོུབ། 
དྲག་པོ། དྲོག 
དྲག་ཤོས། དྲགོས། 
དྲིན་ཅན། དྲིནན། 
དྲུང་ཡིག དྲིུུག 
དམ་ཅན། དཾན། 
བདུད་རྩི། བདིུུད། 
བདེ་ཆེན། བདཻན། 
བདེ་མཆོག  
བདེ་ལེགས། བདཻཊ། 
མདོ་ཆེན། མདོེན། 
རྡོ་རྗེ། རྡོེ། 
སྡུག་བསྔལ། སྡུལ། 
ན་ཚོད། ནྐོ༹ད། 
ནམ་མཁའ། ནཾཁའ། 
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ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། ནཾཁའ་རྒྱལྐ༹ན། 
ནུ་བོ། ནོུ། 
ནུ་མོ། ནུྒྲོཾ། 
ནུབ་ཕྱོགས། ནོུཊ། 
ནུབ་བང། ནུབང༌། 
རྣམ་རྒྱལ།  
པད་མ། པདྨ། 
པད་མོ། པདྨོ། 
དཔལ་ལྡན། དཔལྡན། 
དཔལ་འབོར། དཔལོར། 
ཕུན་ཚོགས།  
ཕོ་བྲང༌། ཕྲོང༌། 
ཕྱག་མཚན། ཕྱགྐ༹ན། 
ཕྱག་འཚལ། ཕྱྐ༹ལ། 
ཕྱགས་མ། ཕྱ ། 
འཕྲིན་ལས། འཕྲིས། 
བུ་མོ། བོུ། 
བུ་ཚ། བྐུ༹༹། 
བང་ཆུབ། བྱུབ། 
བང་ཤར། བངར། 
བླ་མ། བླྱཾ། 
བོླ་གྲོས། བློཽས། 
བོླ་བཟང་། བོླཟང་། 

བོླན་ཆེན། བློེན། 
བོླན་པོ། བློཽན། 
དབང་ཕྱུག དབྱུྱཾག 
འབུམ། འབུྱཾ། 
མི་མཐུན། མིཐུན། 
མིག་དམར། མིར། 
མེ་ཏོག  
མེ་ལོང༌། མེངོ༌། 
མོ་མཚན། མོྐ༹ན། 
མ་ངན། མན། 
དམར་པོ། དམརོ། 
རྨ་ བ། རྨྱ། 
སྨིན་དྲུག སིུག 
ཙན་དན། ཙྡན། 
གཙོ་བོ། གཙཽ། 
བཙུན་མོ། བཙུནྒྲོཾ། 
་་བརྒྱད། རྩྱད། 
བ་ོན་འགྲུས། བརོྩུས། 
ཚེ་འདས། ཚྡེས། 
ཚེ་ཚད། ཚེད། 
ཚེ་རིང༌། ཚེངི༌། 
ཚེ་སྲོག ཚྱ྄ེགོ། 
མཚམས་མེད།  
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འཚོ་སྐྱོང༌། འཚོང༌། 
མཛད། ། 
མཛད་བང་། མྐ༹ང་། 
མཛའ་བཤེས། མཛསྱ྄ེ། 
རོགས། རོཊ། 
ཞག་གསུམ། ཞགསུཾ། 
ཞི་ཁྲོ།  
ཞིང་ཁམས། ཞིསཾ། 
ཞིང་གཤེགས། ཞིངེཊ། 
ཞུ་ཡིག ཞིུུག 
ཞེ་སང་།  
ཞེ་གསུམ། ཞེསུཾ། 
གཞོན་ནུ། གཞོནུ། 
གཞོན་ནུ་མ། གཞོནུྱཾ། 
ཟབ་མོ། ཟབྒྲོཾ། 
ཟླ་གམ། ཟླྱཾ། 
ཟླ་ཚེས། ཟླྐ༹ྱ྄ེས། 
བཟང་མོ། བཟངྒྲོཾ༌། 
བཟའ་ཚང་། བཟྐ༹ང་། 
ཡ་མཚན། ཡྐ༹ན། 
ཡི་དམ། ཡི་དཾ། 
ཡུམ། ཡུྱཾ། 
ཡེ་ཤེས། ཡཻས། 

ཡོན་ཏན། ཡོན། 
གཡས་གཡོན། གཡོན། 
གཡོན། ཡོན། 
རང་ཉིད། རངིད། 
རབ་འབོར། རབོར། 
རལ་གྲི། རལྲི། 
རིག་གནས། རིགནས། 
རིག་གསུམ། རིགསུཾ། 
རིན་ཆེན། རིནེ། 
རིན་པོ་ཆེ། རིནོེ། 
རོལ་མོ། རོལོ། 
ལག་ལེན། ལགེན། 
ལམ། ལཾ། 
ལུང་བསྟན། ལུངྟན། 
ལོག་ལོག ལཽག 
ཤ་ཁྲག ཤྲག 
ཤར་ཕྱོགས། ཤརོཊ། 
ཤེས་རབ། ཤྲེབ། 
བཤེས་གཉེན། བཤེནེ། 
སངས་རྒྱས། སངྱས། 
སུམ་བརྒྱ། སུཾ་བརྒྱ། 
སེང་གེ། སེངྒེ། 
སེམས། སེཾས། 
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སེམས་ཅན། སེཾན། 
སེར་སྣ། སྣེར། 
སོ་སོ། སཽ། 
སྲམ། སྲྱཾ། 
སྲིང་མོ། སྲིངོ། 
སྲིན་པོ། སྲིནོ། 
སྲིན་མོ། སྲིནྒྲོཾ། 
སྲོག་གཅོད། སྲོགོད། 
གསུམ། གསུཾ། 
བསམ་གཏན། བསྟྱཾན། 

བསོད་ནམས། བསྒྲོཾས། 
ལྷ་མོ། ལྷྒྲོཾ། 
ལྷ་ཚོགས། ལྷོྐ༹ཊ། 
ལྷ་སྲུང༌།  
ལྷན་རྒྱས། ལྷྱས། 
ལྷུན་གྲུབ།  
ལྷོ་ནུབ། ལྷོུབ། 
ལྷོ་ཕྱོགས། ལྷོཽཊ། 
ཨོ་རྒྱན། ཨོན། 
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བ་བ་་དུས་གསུམ་རྣམ་གཞག|Verb forms 

 

མ་འོངས་པ།|Future ད་་་བ།|Present འདས་པ།|Past སྐུལ་ཚིག|Imperative 
ཀ།    

ཀྲེག ཀྲེག ཀྲེག ཀྲེག 

ཀྲོལ། ཀྲོལ། ཀྲོལ། ཀྲོལ། 
དཀོན། དཀོན། དཀོན།  

དཀྱི། དཀྱི། དཀྱིས། དཀྱིས། 
དཀྱུ། དཀྱུ། དཀྱུ། དཀྱུ། 
དཀྱོག དཀྱོག དཀྱོགས། དཀྱོགས། 
དཀྲི། དཀྲི། དཀྲིས། དཀྲིས། 
དཀྲིག དཀྲིག དཀྲིགས། དཀྲིགས། 
དཀྲུག དཀྲུག དཀྲུགས། དཀྲུགས། 
དཀྲུམ། དཀྲུམ། དཀྲུམས། དཀྲུམས། 
དཀྲོག དཀྲོག དཀྲོགས། དཀྲོགས། 
བཀག བཀག བཀག བཀག 

བཀང༌། བཀང༌། བཀང། བཀང༌། 
བཀབ། བཀབ། བཀབ། བཀབ། 
བཀར། བཀར། བཀར། བཀར། 
བཀལ། བཀལ། བཀལ༌ བཀལ། 
བཀུག བཀུག བཀུག བཀུག 



 
 1129  

 1129  

མ་འོངས་པ།|Future ད་་་བ།|Present འདས་པ།|Past སྐུལ་ཚིག|Imperative 
བཀུར། བཀུར། བཀུར། བཀུར། 
བཀོ། བཀོ། བཀོ། བཀོ། 
བཀོད། བཀོད། བཀོད། བཀོད། 
བཀོལ། བཀོལ། བཀོལ། བཀོལ། 
བཀྱེ། བཀྱེ། བཀྱེས།  

བཀྱེས། བཀྱེས། བཀྱེས།  

བཀྲམ། བཀྲམ། བཀྲམ། བཀྲམ། 
བཀྲོངས། བཀྲོངས། བཀྲོངས། བཀྲོངས། 
རྐྱབ། རྐྱབ། རྐྱབ། རྐྱབ། 
སྐད། སྐད། སྐད། སྐད། 
སྐམ། སྐམ། སྐམ།  

སྐོམ། སྐོམ། སྐོམ།  

སྐྱེ། སྐྱེ། སྐྱེས།  

སྐྱེངས། སྐྱེངས། སྐྱེངས།  

སྐྱོ། སྐྱོ། སྐྱོ།  

སྐྱོང་། སྐྱོང་། སྐྱོང་། སྐྱོང་། 
སྐྱོན། སྐྱོན། སྐྱོན།  

སྐྱོར། སྐྱོར། སྐྱོར། སྐྱོར། 
བརྐུ། རྐུ། བརྐུ། བརྐུ། 
བརྐོ། རྐོ། བརྐོ། བརྐོ། 
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 1130  

མ་འོངས་པ།|Future ད་་་བ།|Present འདས་པ།|Past སྐུལ་ཚིག|Imperative 
བརྐྱང། བརྐྱང། བརྐྱངས། བརྐྱང༌། 
བསྐང། བསྐང། བསྐངས། བསྐང༌། 
བསྐམ། བསྐམ། བསྐམས། བསྐམ། 
བསྐུམ། སྐུམ། བསྐུམས། སྐུམས། 
བསྐུར། སྐུར། བསྐུར། སྐུར། 
བསྐུལ། སྐུལ། བསྐུལ། སྐུལ། 
བསྐོང། སྐོང། བསྐོངས། སྐོངས། 
བསྐོར། སྐོར། བསྐོར། སྐོར། 
བསྐོལ། སྐོལ། བསྐོལ། སྐོལ། 
བསྐོས། བསྐོས། བསྐོས།  

བསྐྱང། བསྐྱང། བསྐྱངས། བསྐྱང༌། 
བསྐྱབ། བསྐྱབ། བསྐྱབས། བསྐྱབ། 
བསྐྱལ། སྐྱེལ། བསྐྱལ། སྐྱེལ། 
བད། ད། བདས། དས། 
བདལ། དལ། བདལ། དལ། 
བསྐྱུག སྐྱུག བསྐྱུགས། སྐྱུགས། 
བསྐྱུང། སྐྱུང། བསྐྱུངས། སྐྱུངས། 
བསྐྱུར། སྐྱུར། བསྐྱུར། སྐྱུར། 
བསྐྱེད། སྐྱེད། བསྐྱེད། སྐྱེད། 
བསྐྱོད། སྐྱོད། བསྐྱོད། སྐྱོད། 
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མ་འོངས་པ།|Future ད་་་བ།|Present འདས་པ།|Past སྐུལ་ཚིག|Imperative 
བསྐྱོར། སྐྱོར། བསྐྱོར། སྐྱོར། 
བསྐྲད། བསྐྲད། བསྐྲད། བསྐྲད། 
བསྐྲུན། སྐྲུན། བསྐྲུན། སྐྲུན། 
བསྐྲོག སྐྲོག བསྐྲོགས། སྐྲོགས། 

ཁ།    

ཁུག ཁུག ཁུག  

ཁོམ། ཁོམ། ཁོམ།  

ཁྱབ། ཁྱབ། ཁྱབ།  

ཁྲོས། ཁྲོས། ཁྲོས། ཁྲོས། 
མཁས། མཁས། མཁས།  

མཁོ། མཁོ། མཁོ།  

མཁྱེན། མཁྱེན། མཁྱེན། མཁྱེན། 
འཁལ། འཁལ། འཁལ། འཁལ། 
འཁུན། འཁུན། འཁུན། ཁུན། 
འཁུམ། འཁུམ། འཁུམས།  

འཁེལ། འཁེལ། འཁེལ།  

འཁོག འཁོག འཁོག  

འཁོད། འཁོད། འཁོད།  

འཁོར། འཁོར། འཁོར།  

འཁོལ། འཁོལ། ཁོལ།  



 1132  
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མ་འོངས་པ།|Future ད་་་བ།|Present འདས་པ།|Past སྐུལ་ཚིག|Imperative 
འཁྱབ། འཁྱབ། འཁྱབ། འཁྱབ། 
འཁྱམ། འཁྱམ། འཁྱམས།  

འཁྱལ། འཁྱལ། འཁྱལ།  

འཁྱིད། འཁྱིད། ཁྱིད། ཁྱིད། 
འཁྱིར། འཁྱིར། འཁྱིར། འཁྱིར། 
འཁྱིལ། འཁྱིལ། འཁྱིལ།  

འཁྱུ། འཁྱུ། འཁྱུ། འཁྱུ། 
འཁྱུག འཁྱུག འཁྱུགས།  

འཁྱེག འཁྱེག འཁྱེགས།  

འཁྱེར། འཁྱེར། ཁྱེར།  

འཁྱོལ། འཁྱོལ། འཁྱོལ། འཁྱོལ། 
འཁྲབ། འཁྲབ། འཁྲབས། འཁྲབ། 
འཁྲི། འཁྲི། འཁྲིས།  

འཁྲིགས། འཁྲིགས། འཁྲིགས།  

འཁྲིད། འཁྲིད། ཁྲིད། ཁྲིད། 
འཁྲིལ། འཁྲིལ། འཁྲིལ། འཁྲིལ། 
འཁྲུག འཁྲུག འཁྲུགས།  

འཁྲུང། འཁྲུང། འཁྲུངས།  

འཁྲུལ། འཁྲུལ། འཁྲུལ།  

འཁྲོལ། འཁྲོལ། འཁྲོལ།  
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མ་འོངས་པ།|Future ད་་་བ།|Present འདས་པ།|Past སྐུལ་ཚིག|Imperative 
ག།    

གག གག གག  

གང། གང། གང།  

གུག  གུག  གུག གུག 

འགུམ། འགུམ། གུམ།  

གུམ། གུམ། གུམ།  

གུས། གུས། གུས།  

གོ། གོ། གོ།  

གོབ། གོབ། གོབ།  

གོམས། གོམས། གོམས།  

གྱང། གྱང། གྱང།  

གྱོངས། གྱོངས། གྱོངས།  

གྱོན། གྱོན། གྱོན། གྱོན། 
གྲུམ། གྲུམ། གྲུམས།  

གྲོལ། གྲོལ། གྲོལ།  

གླེང། གླེངས། གླེང། གླེངས། 
གླེབ། གླེབ། གླེབས། གླེབས། 
གློང། གློང༌། གློངས། གློངས། 
དགའ། དགའ། དགའ།  

དགོངས། དགོངས། དགོངས། དགོངས། 
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མ་འོངས་པ།|Future ད་་་བ།|Present འདས་པ།|Past སྐུལ་ཚིག|Imperative 
དགྱེས། དགྱེས། དགྱེས།  

བགམ། འགམ། བགམས། བགམ། 
བགའ། བགའ། བགའ། བགའ། 
བགོ། བགོ། བགོ། བགོ། 
བགོམ། འགོམ། བགོམས། བགོམས། 
བགྱང། བགྱང། བགྱངས། བགྱང། 
བགྲད། བགྲད། བགྲད། བགྲད། 
བགྲེས། བགྲེས། བགྲེས།  

མགུ། མགུ། མགུ།  

འགག འགག འགགས།  

འགབ། འགབ། འགབ།  

འགལ། འགལ། འགལ།  

འགས། འགས། འགས།  

འགུལ། འགུལ། འགུལ།  

འགེངས། འགེངས། འགེངས། འགེངས། 
འགོར། འགོར། འགོར།  

འགོར། འགོར། འགོར།  

འགྱང། འགྱང། འགྱངས།  

འགྱིམ། འགྱིམ། འགྱིམས།  

འགྱིར། འགྱིར། འགྱིར།  



 
 1135  
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མ་འོངས་པ།|Future ད་་་བ།|Present འདས་པ།|Past སྐུལ་ཚིག|Imperative 
འགྱུར། འགྱུར། གྱུར།  

འགྱེ། འགྱེ། གྱེས།  

འགྱེལ། འགྱེལ། འགྱེལ།  

འགྱོ། འགྱོ། འགྱོ།  འགྱོ། 
འགྱོད། འགྱོད། འགྱོད།  

འགྲང། འགྲང། འགྲངས།  

འགྲན། འགྲན། འགྲན། འགྲན། 
འགྲིག འགྲིག འགྲིགས།  

འགྲིབ། འགྲིབ། འགྲིབ།  

འགྲིམ། འགྲིམ། འགྲིམས།  

འགྲིལ། འགྲིལ། གྲིལ།  

འགྲུབ། འགྲུབ། གྲུབ།  

འགྲུལ། འགྲུལ། འགྲུལ།  

འགྲེ། འགྲེ། འགྲེས།  

རྒས། རྒས། རྒས།  

རྒུད། གུད། རྒུད། གུད། རྒུད། གུད།  

རྒོལ། རྒོལ། རྒོལ།  

རྒྱག རྒྱག རྒྱག  

རྒྱགས། རྒྱགས། རྒྱགས།  

རྒྱལ། རྒྱལ། རྒྱལ།  
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མ་འོངས་པ།|Future ད་་་བ།|Present འདས་པ།|Past སྐུལ་ཚིག|Imperative 
རྒྱས། རྒྱས། རྒྱས།  

བརྒལ། རྒལ། བརྒལ། བརྒལ། 
བརྒྱང། བརྒྱང། བརྒྱངས། བརྒྱང། 
བརྒྱན། རྒྱན། བརྒྱན། བརྒྱན། 
བརྒྱལ། བརྒྱལ། བརྒྱལ།  

བརྒྱུ། རྒྱུ། བརྒྱུ། བརྒྱུ། 
བརྒྱུག རྒྱུག བརྒྱུགས། རྒྱུགས། 
བརྒྱུད། བརྒྱུད། བརྒྱུད། བརྒྱུད། 
བརྒྱོ། རྒྱོ། བརྒྱོ། བརྒྱོ། 
བསྒུག སྒུག བསྒུགས། སྒུགས། 
བསྒུར། སྒུར། བསྒུར། སྒུར། 
བསྒོང། སྒོང། བསྒོངས། སྒོངས། 
བསྒོམ། སྒོམ། བསྒོམས། སྒོམས། 
བསྒོར། སྒོར། བསྒོར། སྒོར། 
བསྒྱིག སྒྱིག བསྒྱིགས། སྒྱིགས། 
བསྒྱིང། སྒྱིང། བསྒྱིངས། སྒྱིངས། 
བསྒྱིམ། སྒྱིམ། བསྒྱིམས། སྒྱིམས། 
བསྒྱིར། སྒྱིར། བསྒྱིར། སྒྱིར། 
བསྒྱུར། སྒྱུར། བསྒྱུར། སྒྱུར། 
བསྒྱོམ། སྒྱོམ། བསྒྱོམས། སྒྱོམས། 



 
 1137  
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མ་འོངས་པ།|Future ད་་་བ།|Present འདས་པ།|Past སྐུལ་ཚིག|Imperative 
བསྒྲག བསྒྲག བསྒྲགས། བསྒྲག 

བསྒྲལ། བསྒྲལ། བསྒྲལ། བསྒྲལ། 
བསྒྲིག སྒྲིག བསྒྲིགས། སྒྲིགས། 
བསྒྲིབ། སྒྲིབ། བསྒྲིབས། སྒྲིབས། 
བསྒྲིམ། སྒྲིམ། བསྒྲིམས། སྒྲིམས། 
བསྒྲིལ། སྒྲིལ། བསྒྲིལ། སྒྲིལ། 
བསྒྲུབ། སྒྲུབ། བསྒྲུབས། སྒྲུབས། 
བསྒྲེ། སྒྲེ། བསྒྲེས། སྒྲེས། 
བསྒྲེང། སྒྲེང། བསྒྲེངས། སྒྲེངས། 
བསྒྲོན། སྒྲོན། བསྒྲོན། སྒྲོན། 
བསྒྲོམ། སྒྲོམ། བསྒྲོམས། སྒྲོམས། 

ང་།    

ངར། ངར། ངར། ངར། 
ངལ། ངལ། ངལ།  

ངེག ངེག ངེག ངེག 

ངེས། ངེས། ངེས། ངེས། 
ངོམ། ངོམ། ངོམས། ངོམས། 
ངོམས། ངོམས། ངོམས།  

དངར། དངར། དངར།  

མངག མངག མངགས། མངག 



 1138  

 1138  

མ་འོངས་པ།|Future ད་་་བ།|Present འདས་པ།|Past སྐུལ་ཚིག|Imperative 
མངའ། མངའ། མངའ།  

མངོན། མངོན། མངོན།  

སྔུ། སྔུ། སྔུ། སྔུ། 
བརྔ། རྔ། བརྔ། བརྔ། 
བརྔམ། རྔམ། བརྔམས། བརྔམ། 
བརྔོ། རྔོ། བརྔོ། བརྔོ། 
བསྔོ། སྔོ། བསྔོ། བསྔོ། 

ཅ།    

གཅག གཅག བཅག གཅག 

གཅད། གཅད། བཅད། གཅད། 
གཅར། གཅར། བཅར། གཅར། 
གཅུ། གཅུ། གཅུ། གཅུ། 
བཅག བཅག བཅག བཅག 

བཅག བཅག བཅགས། བཅག 

བཅམ། བཅམ། བཅམ། བཅམ། 
བཅའ། བཅའ། བཅའ། བཅའ། 
བཅིང། བཅིང༌། བཅིངས། བཅིང༌། 
བཅོ། བཅོ། བཅོ། བཅོ། 
བཅོམ། བཅོམ། བཅོམ། བཅོམ། 
བཅོལ། བཅོལ། བཅོལ། བཅོལ། 



 
 1139  

 1139  

མ་འོངས་པ།|Future ད་་་བ།|Present འདས་པ།|Past སྐུལ་ཚིག|Imperative 
བཅོས། བཅོས། བཅོས། བཅོས། 
ལྕེབ། ལྕེབ། ལྕེབས། ལྕེབས། 
ལྕོགས། ལྕོགས། ལྕོགས།  

ཆ།    

ཆག ཆག ཆག  

ཆགས། ཆགས། ཆགས།  

ཆད། ཆད། ཆད།  

ཆུད། ཆུད། ཆུད།  

ཆུབ། ཆུབ། ཆུབ།  

ཆོད། ཆོད། ཆོད།  

མཆེད། མཆེད། མཆེད།  

མཆོང། མཆོང། མཆོངས། མཆོངས། 
མཆོད། མཆོད། མཆོད། མཆོད། 
འཆང་། འཆང་། འཆང་།  

འཆམ། འཆམ། འཆམས། འཆམ། 
འཆར། འཆར། འཆར།  

འཆལ། འཆལ། འཆལ།  

འཆིབ། འཆིབ། འཆིབ། ཆིབས། 
འཆོལ། འཆོལ། འཆོལ།  
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མ་འོངས་པ།|Future ད་་་བ།|Present འདས་པ།|Past སྐུལ་ཚིག|Imperative 
ཇ།    

མཇལ། མཇལ། མཇལ། མཇལ། 
འཇར། འཇར། འཇར། འཇར། 
འཇལ། འཇལ། འཇལ། འཇལ། 
འཇིབ། འཇིབ། འཇིབས། འཇིབས། 
འཇུག འཇུག འཇུག འཇུག 

འཇོན། འཇོན། འཇོན།  

འཇོམས། འཇོམས། འཇོམས།  

རྗུད། རྗུད། རྗུད།  

བརྗེ། རྗེ། བརྗེས། རྗེས། 
བརྗེད། རྗེད། བརྗེད།  

བརྗོད། རྗོད། བརྗོད། རྗོད། 

ཉ།    

ཉན། ཉན། ཉན། ཉན། 
ཉམས། ཉམས། ཉམས།  

ཉལ། ཉལ། ཉལ། ཉལ། 
ཉེས། ཉེས། ཉེས།  

ཉོ། ཉོ། ཉོ། ཉོ། 
མཉམ། མཉམ། མཉམ།  
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མ་འོངས་པ།|Future ད་་་བ།|Present འདས་པ།|Past སྐུལ་ཚིག|Imperative 
མཉེ། མཉེད། མཉེས། མཉེས། 
མཉེས། མཉེས། མཉེས།  

སྙོམ། སྙོམ། སྙོམས། སྙོམས། 
བརྙ། བརྙ། བརྙ། བརྙ། 
བརྙེས། བརྙེས། བརྙེས།  

བརྙོག རྙོག བརྙོགས། རྙོགས། 
བསྙབ། བསྙབ། བསྙབས། བསྙབ། 
བསྙུང། སྙུང། བསྙུངས།  

བསྙེག སྙེག བསྙེགས། སྙེགས། 

ཏ།    

གཏང། གཏང། བཏང། གཏང། 
གཏད། གཏད། གཏད། གཏད། 
གཏམས། གཏམས། གཏམས། གཏམས། 
གཏུགས། གཏུགས། གཏུགས། གཏུགས། 
གཏུབ། གཏུབ། གཏུབས། གཏུབས། 
གཏོག གཏོག གཏོགས། གཏོགས། 
གཏོགས། གཏོགས། གཏོགས། གཏོགས། 
གཏོར། གཏོར། གཏོར། གཏོར། 
བཏགས། བཏགས། བཏགས། བཏགས། 
བཏབ། བཏབ། བཏབ། བཏབ། 



 1142  

 1142  

མ་འོངས་པ།|Future ད་་་བ།|Present འདས་པ།|Past སྐུལ་ཚིག|Imperative 
བཏིག གཏིག བཏིགས། བཏིག 

བཏིང། བཏིང། བཏིང། བཏིང། 
བཏུབ། བཏུབ། བཏུབ།  

བཏུལ། བཏུལ། བཏུལ། བཏུལ། 
བཏེག བཏེག བཏེག བཏེག 

བཏོག བཏོག བཏོགས། བཏོག 

བཏོན། བཏོན། བཏོན། བཏོན། 
རྟོགས། རྟོགས། རྟོགས། རྟོགས། 
ལྟིར། ལྟིར། ལྟིར། ལྟིར། 
ལྟེབ། ལྟེབ། ལྟེབ། ལྟེབ། 
་ོགས། ་ོགས། ་ོགས།  

སྟེར། སྟེར། སྟེར།  

སྟོང། སྟོང། སྟོངས།  

སྟོན། སྟོན། སྟོན། སྟོན། 
སྟོར། སྟོར། སྟོར།  

བརྟག བརྟག བརྟགས། བརྟག 

བརྟན། བརྟན། བརྟན། བརྟན། 
བརྟིབ། རྟིབ། བརྟིབས། རྟིབས། 
བརྟེན། རྟེན། བརྟེན། རྟེན། 
བརྟོལ། རྟོལ། བརྟོལ། རྟོལ། 
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མ་འོངས་པ།|Future ད་་་བ།|Present འདས་པ།|Past སྐུལ་ཚིག|Imperative 
བ་། ་། བ་། བ་། 
བ་བ། ་བ། བ་བས། བ་བ། 
བ་མས། བ་མས། བ་མས།  

བསྟིམ། སྟིམ། བསྟིམས། སྟིམས། 
བསྟུན། སྟུན། བསྟུན། སྟུན། 
བསྟུམ། སྟུམ། བསྟུམས། སྟུམས། 
བསྟེན། སྟེན། བསྟེན། སྟེན། 
བསོྟད། བསོྟད། བསོྟད། བསོྟད། 

ཐ།    

ཐག ཐག ཐག  

ཐར། ཐར། ཐར། ཐར། 
ཐལ། ཐལ། ཐལ།  

ཐིང། ཐིང། ཐིང། ཐིང། 
ཐིམ། ཐིམ། ཐིམ།  

ཐུག ཐུག ཐུག  

ཐུབ། ཐུབ། ཐུབ།  

ཐེག ཐེག ཐེག  

ཐེབ། ཐེབ། ཐེབས།  

ཐོགས། ཐོགས། ཐོགས།  

མཐུད། མཐུད། མཐུད། མཐུད། 
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མ་འོངས་པ།|Future ད་་་བ།|Present འདས་པ།|Past སྐུལ་ཚིག|Imperative 
མཐུན མཐུན། མཐུན།  

མཐོང། མཐོང། མཐོང།  

འཐག འཐག འཐག འཐག 

འཐད། འཐད། འཐད།  

འཐབ། འཐབ། འཐབ། འཐབ། 
འཐིབ། འཐིབ། འཐིབས།  

འཐུ། འཐུ། འཐུ། འཐུ། 
འཐུང། འཐུང། འཐུངས། འཐུང། 
འཐུམ། འཐུམ། འཐུམས།  

འཐེན། འཐེན། འཐེན། འཐེན། 
འཐོན། འཐོན། ཐོན། ཐོན། 
འཐོབ། འཐོབ། ཐོབ།  

འཐོམ། འཐོམ། འཐོམས།  

ད།    

དར། དར། དར།  

དིག དིག དིག  

དོག དོག དོག  

འདོར། འདོར། དོར། དོར། 
དྭངས། དྭངས། དྭངས།  

དྲ། དྲ། དྲ། དྲ། 



 
 1145  

 1145  

མ་འོངས་པ།|Future ད་་་བ།|Present འདས་པ།|Past སྐུལ་ཚིག|Imperative 
དྲག དྲག དྲག  

དྲགས། དྲགས། དྲགས།  

དྲང། དྲང། དྲངས། དྲང༌། 
དྲན། དྲན། དྲན། དྲན། 
དྲི། འདྲི། དྲིས། དྲིས། 
དྲིལ། འདྲིལ། དྲིལ། དྲིལ། 
དྲེགས། དྲེགས། དྲེགས། དྲེགས། 
དྲོ། དྲོ། དྲོ།  

དམ། དམ། དམ། དམ། 
གདམ། གདམ། གདམ། གདམ། 
གདལ། གདལ། བདལ།  

གདུ། གདུ། གདུ།  

གདུང། གདུང། གདུངས། གདུངས། 
གདོན། གདོན། གདོན།  

བདའ། བདའ། བདའ། བདའ། 
བདུག བདུག བདུགས། བདུགས། 
འདག འདག དག  

འདར། འདར། འདར།  

འདས། འདས། འདས།  

འདུ། འདུ། འདུ།  



 1146  

 1146  

མ་འོངས་པ།|Future ད་་་བ།|Present འདས་པ།|Past སྐུལ་ཚིག|Imperative 
འདུར། འདུར། འདུར།  

འདུས། འདུས། འདུས།  

འདེགས། འདེགས། འདེགས། འདེགས། 
འདོགས། འདོགས། འདོགས། འདོགས། 
འདྲ། འདྲ། འདྲ།  

འདྲི། དྲི། དྲིས། དྲིས། 
འདྲིས། འདྲིས། འདྲིས།  

འདྲུད། འདྲུད། དྲུད། དྲུད། 
འདྲེ། འདྲེ། འདྲེས།  

འདྲོག འདྲོག འདྲོགས།  

འདྲོང། འདྲོང། འདྲོངས། འདྲོངས། 
རྡིག རྡིག རྡིག རྡིག 

རྡུགས། རྡུགས། རྡུགས།  

ལྡིང། ལྡིང། ལྡིངས༌ ལྡིངས། 
ལྡིབ། ལྡིབ། ལྡིབ།  

ལྡིར། ལྡིར། ལྡིར།  

ལྡེབ། ལྡེབ། ལྡེབ། ལྡེབ། 
སང། སང། སང།  

སྡུག སྡུག སྡུག སྡུག 

སོད། སོད། སོད། སོད། 



 
 1147  

 1147  

མ་འོངས་པ།|Future ད་་་བ།|Present འདས་པ།|Past སྐུལ་ཚིག|Imperative 
བརྡབ། རྡབ། བརྡབས། བརྡབ། 
བརྡར། རྡར། བརྡར། བརྡར། 
བརྡལ༌ རྡལ། བརྡལ། བརྡལ། 
བརྡིབ། རྡིབ། བརྡིབས། རྡིབས། 
བརྡུང། རྡུང། བརྡུངས། རྡུངས། 
བརོྡལ། རྡོལ། བརོྡལ།  

བལྡག ལྡག བལྡགས། བལྡག 

བསབ། བསབ། བསབ། བསབ། 
བསམ། བསམ། བསམས། བསམ། 
བསྡུ། བསྡུ། བསྡུ། བསྡུ། 
བསྡུམ། སྡུམ། བསྡུམས། སྡུམས། 
བསྡུར། སྡུར། བསྡུར། སྡུར། 
བསྡེབ། སྡེབ། བསྡེབས། སྡེབས། 
བསོམ། སོམ། བསོམས། སོམས། 
ན།    

ན། ན། ན།  

ནངས། ནངས། ནངས།  

ནུབ། ནུབ། ནུབ།  

ནོམ། ནོམ། ནོམ། ནོམས། 
གནང། གནང། གནང། གནང། 



 1148  

 1148  

མ་འོངས་པ།|Future ད་་་བ།|Present འདས་པ།|Past སྐུལ་ཚིག|Imperative 
གནས། གནས། གནས། གནས། 
གནོད། གནོད། གནོད། གནོད། 
མནན། མནན། མནན། མནན། 
མནམ། མནམ། མནམ།  

མནར། མནར། མནར།  

མནེམ། མནེམ། མནེམ། མནེམ། 
མནོ། མནོ། མནོ། མནོ། 
སྣང་། སྣང་། སྣང་།  

བསྣད། བསྣད། བསྣད། བསྣད། 
བསྣན། སྣོན། བསྣན། སྣོན། 
བསྣམ། བསྣམ། བསྣམས། བསྣམ། 
བསྣར། སྣར། བསྣར། བསྣར། 
བསྣུན། སྣུན། བསྣུན། སྣུན། 
བསྣུབ། སྣུབ། བསྣུབས། སྣུབས། 
བསྣོལ། སྣོལ། བསྣོལ། སྣོལ། 
པ།    

དཔག དཔག དཔགས། དཔག 

དཔོག དཔོག དཔོགས། དཔོགས། 
དཔྱང། དཔྱང། དཔྱངས། དཔྱང། 
དཔྱད། དཔྱད། དཔྱད། དཔྱད། 



 
 1149  

 1149  

མ་འོངས་པ།|Future ད་་་བ།|Present འདས་པ།|Past སྐུལ་ཚིག|Imperative 
སྤང། སྤང། སྤངས། སྤང། 
སྤར། སྤར། སྤར། སྤར། 
སྤུང། སྤུང། སྤུངས། སྤུངས། 
སྤུད། སྤུད། སྤུད། སྤུད། 
སྤུབ། སྤུབ། སྤུབས། སྤུབས། 
སྤུར། སྤུར། སྤུར། སྤུར། 
སྤེད། སྤེད། སྤེད། སྤེད། 
སྤེལ། སྤེལ། སྤེལ། སྤེལ། 
སྤོ། སྤོ། སྤོ། སྤོ། 
སྤོགས། སྤོགས། སྤོགས། སྤོགས། 
སགས། སགས། སགས། སགས། 
སད། སད། སད། སད། 
སྤྱིས། སྤྱིས། སྤྱིས།  

སྤྱུག སྤྱུག སྤྱུགས། སྤྱུགས། 
སོད། སོད། སོད། སོད། 
སྤྲིང། སྤྲིང། སྤྲིངས། སྤྲིངས། 
སྤྲུལ། སྤྲུལ། སྤྲུལ། སྤྲུལ། 
སོ། སོ། སོ།  

སོད། སོད། སོད། སོད། 
ཕ།    



 1150  

 1150  

མ་འོངས་པ།|Future ད་་་བ།|Present འདས་པ།|Past སྐུལ་ཚིག|Imperative 
ཕངས། ཕངས། ཕངས། ཕངས། 
ཕན། ཕན། ཕན།  

ཕབ། ཕབ། ཕབ། ཕབ། 
ཕམ། ཕམ། ཕམ།  

ཕུད། ཕུད། ཕུད། ཕུད། 
ཕུལ། ཕུལ། ཕུལ། ཕུལ། 
ཕེབས། ཕེབས། ཕེབས། ཕེབས། 
ཕོག ཕོག ཕོག  

ཕྱད། ཕྱད། ཕྱད། ཕྱད། 
ཕྱལ། ཕྱལ། ཕྱལ། ཕྱལ། 
ཕྱིན། ཕྱིན། ཕྱིན།  

ཕྱེ། ཕྱེ། ཕྱེས། ཕྱེས། 
ཕྲང། ཕྲང། ཕྲང། ཕྲང། 
འཕག འཕག འཕགས། འཕག 

འཕགས། འཕགས། འཕགས།  

འཕང། འཕང། འཕངས། འཕང། 
འཕར། འཕར། འཕར།  

འཕུ། འཕུ། འཕུ། འཕུ། 
འཕུར། འཕུར། འཕུར། འཕུར། 
འཕུལ། འཕུལ། འཕུལ། འཕུལ། 



 
 1151  

 1151  

མ་འོངས་པ།|Future ད་་་བ།|Present འདས་པ།|Past སྐུལ་ཚིག|Imperative 
འཕེལ། འཕེལ། འཕེལ།  

འཕོ། འཕོ། འཕོ།  

འཕྱ། འཕྱ། འཕྱ།  

འཕྱག འཕྱག འཕྱགས། འཕྱག 

འཕྱར། འཕྱར། ཕྱར། འཕྱར། 
འཕྱི། འཕྱི། འཕྱིས།  

འཕྱོག འཕྱོག འཕྱོག འཕྱོག 

འཕྲོ། འཕྲོ། འཕྲོ།  

འཕྲོད། འཕྲོད། འཕྲོད།  

འཕྲོས། འཕྲོས། འཕྲོས།  

བ།    

བང། བང། བངས།  

བམ། བམ། བམ།  

བུད། བུད། བུད།  

བེད། བེད། བེད།  

བོག བོག བོག  

བོར། བོར། བོར། བོར། 
བན། བན། བན། བན། 
བལ། བལ། བལ། བལ། 
བྱིན། བྱིན། བྱིན། བྱིན། 



 1152  

 1152  

མ་འོངས་པ།|Future ད་་་བ།|Present འདས་པ།|Past སྐུལ་ཚིག|Imperative 
བྱུར། བྱུར། བྱུར། བྱུར། 
བྱེགས། བྱེགས། བྱེགས། བྱེགས། 
བྱེལ། བྱེལ། བྱེལ། བྱེལ། 
བྱེས། བྱེས། བྱེས།  

བོ། བོ། བོ།  

བོག བོག བོག བོག 

བྲི། འབྲི། བྲིས། བྲིས། 
བྲེས། བྲེས། བྲེས།  

བྲོན། བྲོན། བྲོན། བྲོན། 
བླང། བླང། བླངས། བླང། 
བླུག བླུག བླུགས། བླུགས། 
དབང། དབང། དབང། དབང། 
དབུར། དབུར། དབུར། དབུར། 
དབོག དབོག དབོག དབོག 

དབྱེ། དབྱེ། དབྱེ། དབྱེ། 
འབག འབག འབག འབག 

འབད། འབད། འབད༌ འབད། 
འབབ། འབབ། བབས། འབབ། 
འབར། འབར། འབར།  

འབལ། འབལ། འབལ། འབལ། 



 
 1153  

 1153  

མ་འོངས་པ།|Future ད་་་བ།|Present འདས་པ།|Past སྐུལ་ཚིག|Imperative 
འབུ། འབུ། འབུ།  

འབོ། འབོ། འབོ། འབོ། 
འབང། འབང། འབང།  

འབང། འབང། བང།  

འབར། འབར། འབར།  

འབྱི། འབྱི། བྱི།  

འབྱིང་། འབྱིང་། བྱིང་།  

འབྱིད། འབྱིད། འབྱིད།  

འབྱིམ། འབྱིམ། བྱིམ།  

འབྱུ། འབྱུ། འབྱུ། འབྱུ། 
འབྱུག འབྱུག བྱུགས། བྱུགས། 
འབྱུང། འབྱུང། བྱུང།  

འབྱེལ། འབྱེལ། འབྱེལ།  

འབོ། འབོ། བོ། བོ། 
འབོན། འབོན། བོན། བོན། 
འབོར། འབོར། འབརོ།  

འབྲང། འབྲང། འབྲངས། འབྲང། 
འབྲལ། འབྲལ། བྲལ།  

འབྲེལ། འབྲེལ། འབྲེལ། འབྲེལ། 
ས། ས། ས། ས། 
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མ་འོངས་པ།|Future ད་་་བ།|Present འདས་པ།|Past སྐུལ་ཚིག|Imperative 
སང། སང། སངས། སང། 
སོ། སོ། སོ།  

སྦྱང། སྦྱང། སྦྱངས། སྦྱང། 
སྦྱར། སྦྱར། སྦྱར། སྦྱར། 
སྦྱིར། སྦྱིར། སྦྱིར།  

སྦྱེལ། སྦྱེལ། སྦྱེལ། སྦྱེལ། 
སྦྱོར། སྦྱོར། སོྦྱར། སྦྱོར། 
སྦྲག སྦྲག སྦྲགས། སྦྲག 

སྦྲན། སྦྲོན། སྦྲན། སྦྲོན། 
མ།    

མིད། མིད། མིད། མིད། 
མེལ། མེལ། མེལ།  

མོས། མོས། མོས། མོས། 
མོང། མོང། མོངས། མོངས། 
མོས། མོས། མོས།  

དམིགས། དམིགས། དམིགས། དམིགས། 
དམོད། དམོད། དམོད། དམོད། 
རྨུག རྨུག རྨུགས།  

རྨུར། རྨུར། རྨུར། རྨུར། 
རོྨ། རོྨ། རོྨ། རོྨ། 
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མ་འོངས་པ།|Future ད་་་བ།|Present འདས་པ།|Past སྐུལ་ཚིག|Imperative 
རོྨངས། རོྨངས། རོྨངས།  

སྨིན། སྨིན། སྨིན།  

སོ། སོ། སོ།  

སྨྲ། སྨྲ། སྨྲ། སྨྲ། 
ཙ།    

ཙབ། ཙབ། ཙབ། ཙབ། 
ཙིག ཙིག ཙིག  

བཙག བཙག བཙགས། བཙག 

བཙན། བཙན། བཙན།  

བཙབ། གཙབ། བཙབས། བཙབ། 
བཙར། བཙར། བཙར། བཙར། 
བཙིར། བཙིར། བཙིར། བཙིར། 
བཙུགས། བཙུགས། བཙུགས། བཙུགས། 
བཙུམ། བཙུམ། བཙུམས། བཙུམ། 
བཙེམ། བཙེམ། བཙེམས། བཙེམ། 
བཙོ། བཙོ། བཙོ། བཙོ། 
བཙོང། བཙོང། བཙོངས། བཙོང། 
རྩེ། རྩེ། རྩེས། རྩེས། 
བ་མ། བ་མ། བ་མས། བ་མ། 
བརྩི། རྩི། བརྩིས། རྩིས། 
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མ་འོངས་པ།|Future ད་་་བ།|Present འདས་པ།|Past སྐུལ་ཚིག|Imperative 
བརྩིག རྩིག བརྩིགས། རྩིགས། 
བརྩེ། བརྩེ། བརྩེས། རྩེས། 
བརྩེག རྩེག བརྩེགས། རྩེགས། 
བ་ོན། བ་ོན། བ་ོན། བ་ོན། 
བསྩལ། སྩལ། བསྩལ། བསྩལ། 
ཚ།    

ཚ། ཚ། ཚ། ཚ། 
ཚང། ཚང། ཚང།  

ཚར། ཚར། ཚར།  

ཚིམ། ཚིམ། ཚིམས།  

ཚུགས། ཚུགས། ཚུགས།  

ཚུད། ཚུད། ཚུད།  

ཚེས། ཚེས། ཚེས།  

ཚོ། ཚོ། ཚོ།  

ཚོར། ཚོར། ཚོར།  

མཚོན། མཚོན། མཚོན། མཚོན། 
འཚབ། འཚབ། འཚབས།  

འཚམ། འཚམ། འཚམས།  

འཚར། འཚར། འཚར།  

འཚལ། འཚལ། འཚལ། འཚལ། 
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མ་འོངས་པ།|Future ད་་་བ།|Present འདས་པ།|Past སྐུལ་ཚིག|Imperative 
འཚིག འཚིག འཚིགས། འཚིག 

འཚུབ། འཚུབ། འཚུབས།  

འཚེར། འཚེར། འཚེར།  

འཚོ། འཚོ། འཚོ། འཚོ། 
འཚོགས། འཚོགས། ཚོགས། ཚོགས། 
འཚོལ། འཚོལ། འཚོལ། འཚོལ། 
ཛ།    

མཛད། མཛད། མཛད། མཛད། 
འཛག འཛག འཛག  

འཛིང། འཛིང། འཛིངས། འཛིངས། 
འཛིན། འཛིན། འཛིན།  

འཛུལ། འཛུལ། འཛུལ། འཛུལ། 
འཛེག འཛེག འཛེགས། འཛེགས། 
འཛེམ། འཛེམ། འཛེམས། འཛེམས། 
འཛོམ། འཛོམ། འཛོམས། འཛོམས། 
འཛོལ། འཛོལ། འཛོལ།  

རོགས། རོགས། རོགས།  

རོབ། རོབ། རོབ། རོབ། 
བརང། བརང། བརངས། བརང། 
བརམ། བརམ། བརམ། བརམ། 
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མ་འོངས་པ།|Future ད་་་བ།|Present འདས་པ།|Past སྐུལ་ཚིག|Imperative 
བརྫི། རྫི། བརྫིས། བརྫིས། 
བརྫུ། རྫུ། བརྫུ། བརྫུ། 
བརྫེ། རྫེ། བརྫེས། རྫེས། 
ཞ།    

ཞལ། ཞལ། ཞལ།  

ཞི། ཞི། ཞི།  

ཞིམ། ཞིམ། ཞིམ།  

ཞུ། ཞུ། ཞུ། ཞུ། 
ཞུགས། ཞུགས། ཞུགས།  

ཞུད། ཞུད། ཞུད།  

ཞེན། ཞེན། ཞེན།  

ཞོབ། ཞོབ། ཞོབ།  

གཞར། གཞར། བཞར། གཞར། 
གཞིབ། གཞིབ། གཞིབས། གཞིབ། 
གཞོག གཞོག བཞོགས། གཞོགས། 
གཞོང། གཞོང། གཞོང། གཞོང། 
གཞོལ། གཞོལ། གཞོལ། གཞོལ། 
བཞག བཞག བཞག བཞག 

བཞམས། བཞམས། བཞམས། བཞམས། 
བཞུ། བཞུ། བཞུ། བཞུ། 
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མ་འོངས་པ།|Future ད་་་བ།|Present འདས་པ།|Past སྐུལ་ཚིག|Imperative 
བཞུགས། བཞུགས། བཞུགས། བཞུགས། 
བཞུར། གཞུར། བཞུར། གཞུར། 
བཞེངས། བཞེངས། བཞེངས། བཞེངས། 
བཞེད། བཞེད། བཞེད།  

བཞེས། བཞེས། བཞེས། བཞེས། 
བཞོ། བཞོ། བཞོ། བཞོ། 
བཞོན། ཞོན། བཞོན། ཞོན། 
ཟ།    

ཟ། ཟ། ཟ། ཟ། 
ཟད། ཟད། ཟད།  

ཟམ། ཟམ། ཟམ།  

ཟིང། ཟིང། ཟིང།  

ཟིན། ཟིན། ཟིན།  

ཟུན། ཟུན། ཟུན།  

ཟུབ། ཟུབ། ཟུབ།  

ཟུམ། ཟུམ། ཟུམ།  

གཟང། གཟང། གཟང། གཟང། 
གཟན། གཟན། གཟན།  

གཟབ། གཟབ། གཟབ། གཟབ། 
གཟར། གཟར། གཟར། གཟར། 
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མ་འོངས་པ།|Future ད་་་བ།|Present འདས་པ།|Past སྐུལ་ཚིག|Imperative 
གཟིགས། གཟིགས། གཟིགས། གཟིགས། 
གཟིམ། གཟིམ། གཟིམས། གཟིམས། 
གཟིར། གཟིར། གཟིར། གཟིར། 
གཟུང། གཟུང། བཟུང། ཟུངས། 
གཟུར། གཟུར། བཟུར། ཟུར། 
བཟི། བཟི། བཟིས།  

བཟེད། བཟེད། བཟེད། བཟེད། 
བཟོ། བཟོ། བཟོ། བཟོ། 
བཟོད། བཟོད། བཟོད།  

བཟླ། ཟློ། བཟླས། ཟློས། 
བཟླུམ། ཟླུམ། བཟླུམས། ཟླུམས། 
བཟློག ཟློག བཟློགས། ཟློགས། 
འ།    

འུར། འུར། འུར། འུར། 
འོང། འོང། འོངས།  

ཡ།    

ཡང། ཡང། ཡང།  

ཡངས། ཡངས། ཡངས།  

ཡར། ཡར། ཡར། ཡར། 
ཡལ། ཡལ། ཡལ།  



 
 1161  

 1161  

མ་འོངས་པ།|Future ད་་་བ།|Present འདས་པ།|Past སྐུལ་ཚིག|Imperative 
ཡེང། ཡེང། ཡེངས།  

ཡོལ། ཡོལ། ཡོལ།  

གཡབ། གཡབ། གཡབས། གཡབ། 
གཡའ། གཡའ། གཡའ།  

གཡིབ། གཡིབ། གཡིབས། གཡིབས། 
གཡུག གཡུག གཡུགས། གཡུགས། 
གཡུར། གཡུར། གཡུར། གཡུར། 
གཡོ། གཡོ། གཡོ། གཡོ། 
ར།    

རངས། རངས། རངས།  

རན། རན། རན།  

རམ། རམ། རམ།  

རལ། རལ། རལ།  

རིག རིག རིག  

རིལ། རིལ། རིལ།  

རུབ། རུབ། རུབ།  

རུལ། རུལ། རུལ།  

རེ། རེ། རེ།  

རེག རེག རེག རེག 

བརླག བརླག བརླགས། བརླག 
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མ་འོངས་པ།|Future ད་་་བ།|Present འདས་པ།|Past སྐུལ་ཚིག|Imperative 
བརླབ། བརླབ། བརླབས། བརླབ། 
ལ།    

ལང། ལང། ལངས།  

ལུག ལུག ལུགས། ལུགས། 
ལུད། ལུད། ལུད།  

ལུས། ལུས། ལུས།  

ལེགས། ལེགས། ལེགས།  

ལེན། ལེན། ལེན། ལེན། 
ལོག ལོག ལོག ལོག 

ལོང། ལོང། ལོངས། ལོངས། 
ཤ།    

ཤད། ཤད། ཤད། ཤད། 
ཤར། ཤར། ཤར།  

ཤི། ཤི། ཤི། ཤི། 
ཤེས། ཤེས། ཤེས།  

ཤོང། ཤོང། ཤོང།  

ཤོར། ཤོར། ཤོར།  

གཤག གཤག གཤག གཤག 

གཤགས། གཤགས། གཤགས།  

གཤིབ། གཤིབ། གཤིབ། གཤིབ། 
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མ་འོངས་པ།|Future ད་་་བ།|Present འདས་པ།|Past སྐུལ་ཚིག|Imperative 
གཤེགས། གཤེགས། གཤེགས། གཤེགས། 
བཤག བཤག བཤགས། བཤག 

བཤང། གཤང། བཤངས། བཤང། 
བཤད། བཤད། བཤད། བཤད། 
བཤམ། བཤམ། བཤམས། བཤམ། 
བཤལ། བཤལ། བཤལ། བཤལ། 
བཤིག བཤིག བཤིགས། ཤིགས། 
བཤུད། བཤུད། བཤུད། བཤུད། 
བཤུབ། བཤུབ། བཤུབ། བཤུབ། 
བཤུམ། ཤུམ། བཤུམས། ཤུམས། 
བཤུར། བཤུར། བཤུར། བཤུར། 
བཤེད། བཤེད། བཤེད། བཤེད། 
བཤོལ། བཤོལ། བཤོལ། བཤོལ། 
ས།    

སག སག སག སག 

སངས། སངས། སངས།  

སད། སད། སད།  

སིམ། སིམ། སིམས།  

སེང། སེང། སེང། སེང། 
སོན། སོན། སོན།  
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མ་འོངས་པ།|Future ད་་་བ།|Present འདས་པ།|Past སྐུལ་ཚིག|Imperative 
སོར། སོར། སོར། སོར། 
སྲིད། སྲིད། སྲིད།  

སབ། སབ། སབ། སབ། 
སོག སོག སོག སོག 

སོང། སོང། སོང། སོང། 
གསང། གསང། གསང། གསང། 
གསད། གསད། བསད། གསད། 
གསན། གསན། གསན། གསན། 
གསལ། གསལ། གསལ།  

གསིལ། གསིལ། གསིལ། གསིལ། 
གསིལ། གསིལ། བསིལ། གསིལ། 
གསུང། གསུང། གསུངས། གསུངས། 
གསེད། གསེད། གསེད། གསེད། 
གསོ། གསོ། གསོ། གསོ། 
གསོན། གསོན། གསོན།  

གསོབ། གསོབ། གསོབ། གསོབ། 
གསོལ། གསོལ། གསོལ། གསོལ། 
བསག གསག བསགས། བསག 

བསང། བསང། བསངས། བསང། 
བསམ། བསམ། བསམས། བསམ། 
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མ་འོངས་པ།|Future ད་་་བ།|Present འདས་པ།|Past སྐུལ་ཚིག|Imperative 
བསལ། སེལ། བསལ། བསལ། 
བསིག གསིག བསིགས། བསིག 

བསིག གསིག བསིགས། གསིགས། 
བསིལ། བསིལ། བསིལ། བསིལ། 
བསུན། སུན། བསུན།  

བསུབ། སུབ། བསུབས། སུབས། 
བསུམ། སུམ། བསུམས། སུམས། 
བསྲང། བསྲང། བསྲངས། བསྲང། 
བསྲན། སྲན། བསྲན། བསྲན། 
བསྲིང། སྲིང། བསྲིངས། སྲིངས། 
བསྲུ། བསྲུ། བསྲུ། བསྲུ། 
བསྲུང། སྲུང། བསྲུངས། སྲུངས། 
བསྲེ། སྲེ། བསྲེས། སྲེས། 
བསྲེག སྲེག བསྲེགས། སྲེགས། 
བསོྲ། སྲོ། བསོྲ། བསོྲ། 
བསླུ། སླུ། བསླུས། སླུས། 
བསོག སོག བསོགས། སོགས། 
ཧ།    

ཧ། ཧ། ཧ།  

ཧན། ཧན། ཧན།  
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མ་འོངས་པ།|Future ད་་་བ།|Present འདས་པ།|Past སྐུལ་ཚིག|Imperative 
ཧབ། ཧབ། ཧབ། ཧབ། 
ཧམ། ཧམ། ཧམ། ཧམ། 
ཧར། ཧར། ཧར། ཧར། 
ཧལ། ཧལ། ཧལ། ཧལ། 
ཧིག ཧིག ཧིག ཧིག 

ཧུབ། ཧུབ། ཧུབ། ཧུབ། 
ཧུམ། ཧུམ། ཧུམ། ཧུམ། 
ཧེང། ཧེང། ཧེང། ཧེང། 
ཧེན། ཧེན། ཧེན། ཧེན། 
ཧྲམ། ཧྲམ། ཧྲམ།  

ཧྲལ། ཧྲལ། ཧྲལ། ཧྲལ། 
ཧྲལ། ཧྲལ། ཧྲལ། ཧྲལ། 
ལྷ། ལྷ། ལྷ།  ལྷ། 
ལྷག ལྷག ལྷག ལྷག 

ལྷང། ལྷང། ལྷང། ལྷང། 
ལྷད། ལྷད། ལྷད། ལྷད། 
ལྷབ། ལྷབ། ལྷབ། ལྷབ། 
ལྷུ། ལྷུ། ལྷུ། ལྷུ། 
ལོྷག ལྷོག ལྷོག ལྷོག 

ལྷོང། ལྷོང། ལྷོང། ལྷོང། 
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མ་འོངས་པ།|Future ད་་་བ།|Present འདས་པ།|Past སྐུལ་ཚིག|Imperative 
ལྷོད། ལྷོད། ལྷོད། ལྷོད། 
ཨ།    

ཨུམ། ཨུམ། ཨུམ། ཨུམ། 
ཨེབ། ཨེབ། ཨེབ། ཨེབ། 
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