
 
 

 Vdè góng taq vl we bø̀ngrì [Body parts] 
bvshøn/mvshøn liver အသည ်း။ 

bvtøq Adam's apple လည သ ်း။ 

dòngbør/nòngbør moustache, beard နှုတ ခမ ်းမမ ်း၊ မှုတ ဆတိ  မမ ်း။ 

dòngshøl placenta ချက ကကိ ်း။ 

dvjù veins, nerves အမ ကြော အချည ။ 

dvkí gall bladder သမဲ ခ။ 

dvǹggvng forehead နဖ ်း။ 

dvǹgkùng back (of body) မကျြောကုန ်း။ 

gomvśì brain ဦ်းမန ြောက ။ 

gong body ခနဓြော ကိုယ ။ 

góngmvshín birth mark မမ ်းရြောပါ အမ တ ။ 

gvǹg chest ရင ဘတ ။ 

hígòng shvmsí shin ည ိသကျ ်း။ 

híkup instep မ ခဖမိ်ုး။ 

hímvtøn calf of leg မ ခ သလ ု်း။ 

híne ankle မ ခ မျက စ။ိ 

hípà sole of foot မ ခ ဖဝါ်း။ 

hípøt/hisiq knee ဒ ်း။ 

hízǿ heel မ ခ ဖမနြောင  ။ 

juq waist ခါ်း။ 

kàvwá uvula အြောသ ်း။ 

lǿngjvng neck လည ပင ်း။ 

lvbo thigh မပါင ။ 

møl body hair အမမ  ်း။ 

mvká chin, jaw မမ်းမစ ၊ မမ်းရို်း။ 

mvŕ face  မျက န ြော။ 

mvŕdaq face, check မျက န ြော။ 

mvshøn/bvshøn liver အသည ်း။  

mvśì marrow ချဉ်ဆ ၊ ရို်းတ င ်း ချဉ်ဆ ။ 

mvwa cheek ပါ်း။ 

naqchú throat လည မျိ ။ 

nemòng sclera မျက  ဖြူ။ 

ni hair of head ဆ ပင ။ 



 
 

nítit buttocks တင ပါ်း။ 

nítǿl lip နှုတ ခမ ်း။ 

nøl nail (finger, toe) လက သ။ဲ 

nong breast/milk ရင သြော်း။ နို  ။ 

nòngbør/dòngbør moustache, beard မတု ဆတိ ။ 

nvngzunchvǹg glottis လည သ ်း၊ အသ ကကိ ်းမပါက ။ 

pòr flesh, skin အမရ ခ  ။ 

pòrlàng/shing skin အမရခ  ၊ သမရ  ပြော်း။ 

puqnøn womb သကျ ်း။ 

puqrì navel ချက ။ 

puqwá/pvwá belly ဗိကု ။ 

pvlè tongue လ ြော။ 

pvyung/mvnung throat လည မချြောင ်း။ 

raq/raqpù shoulder ပခု ်ုး။ 

raqkwè back မနြောက မကျြော။ 

rvshǿ lung အဆတု ။ 

sharø bone အရို်း။ 

shàsǿl gum သ ြော်းဖ ်ုး။ 

shing/pòrlàng flesh/skin အမရ  ပြော်း၊ အသြော်း အမရ။ 

shvmè pancreas သရက ရ က ။ 

shvràm rib န ရို်း။ 

shvwi dvjù wrist pulse မသ ်းမ ကြော။ 

sitǿm bladder (urinary) ဆ ်းအမိ ။ 

svkí bile, gall bladder သည ်းမ ခ။ 

svyø intestine အ ။ 

svyømè large intestine အ မကက ်း။ 

tøl saliva သ ြော်းရည ။ 

tvre kidney မကျြောက ကပ ။ 

wur hand, arm လက ။ 

wurkup back of the hand လက ဖမိ်ုး။ 

wurpà palm of hand လက ဖဝါ်း။ 

wurpøt elbow တ မတြောင ဆစ ။ 

wursiq elbow, wrist လက ဆစ ။ 

zòngne mole (mark on face) မ ဲ  ။ 

 


