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Asking “What is Your Name?” in Different Dialects 
 
Lhasa Dialect 
Tibetan transcript: 
 
ཀ། བསོད་ནམས་ལགས། བོད་ཀྱི་ས་ཆའི་ 
 
ཁ། བོད་ཟེར་ན་ད་ས་ཆ་ཆེན་པོ་རེད་ལ། ལ་ས་་་ས་ཆ་ཆེན་པོ་འ ག བོད་ལ་ས་ཆ་ཆེན་པོ་ཡོད་ནི་རེད། 
ང་ཚའི་བོད་རིགས་ཀྱི་ ོར་ ངས་བཤད་ན་ད་མདོ་་་མདོ་ཁམས་་་ཁམས། ཨ་མདོ། དེ་གི་ད ས་གཙང་རེད་ལ། 
ད ས་གཙང་དེ་ད་ཨ་མདོ་དང་ཁམས་ ོགས་ལ་བ ར་ན་ད་ཆེ་བ་རེད། ས་ཆ་སོ་སོའི་ ད་ཆ་ཡང་གཅིག་མ་རེད་ལ། 
ཡང་ཁམས་ཀྱི་ས་ཆ་དེ་ག་མཚན་ན་་་ད་ཅི་ཟེར་དགོས་ནི་རེད་་་ཁམས་ཀྱི་ས་ཆའི་ ང་ཁོག་རེ་རེ་ལ་ད་ ད་ཆ་རེ་རེ་
ཡོད།ད་ཁམས་ཀྱི་ས་ཆ་མང་ཆེ་བ་ད་ ང་བ་གཅིག་གིས་ ང་བ་གཞན་པ་དེ་ཡི་ ད་ཆ་ཧ་མི་གོ་བའི་ཉན་ཁ་ཆེན་པོ་ 
 
ཡོད་པ་རེད། ས་ཆ་མང་ཆེ་བ་་་ 
 
ཀ། རེད། དེ་ནས་་་ས་ཆ་དེ་ཚ་་་ཁམས་དང་། ཨ་མདོ་དང་། ད ས་གཙང་ཚའི་ ད་ཆ་བཤད་ ངས་སོ་སོ་ཡོན་ན། 

དེ་ན་ཁམས་ཀྱི་ས་ནས་ “ཁྱོད་རང་གི་མིང་ག་རེད”་ཟེར་ན་ཅི་ ར་བཤད་དགོས་ནི་རེད།  
 
ཁ། “ཁྱོད་ཀྱི་མིང་ལ་ག་རེད་ཟེར།” 
 
ཀ། འོ་རེད་རེད། དེ་ན་ཨ་མདོའི་ ད་ཀྱིས་ཇི་ ར་ཟེར་དགོས།  
 
ཁ། “ཁྱོད་ཀྱི་མིང་ལ་ཅི་ཟེར།” 
 
ཀ། དེ་ན་ད ས་ ད་ཀྱིས། 
 
ཁ། ད ས་ ད་ཀྱིས་ “ཁྱེད་རང་གྱི་མཚན་ལ་ག་རེད་ག ང་གི་ཡོད་།” དེ་ཟེར་ག  ཞེ་ཚིག་དཀོད་ནི་རེད་ལ།  
 
 
 
 
 



English translation: 
 
A: Sonam? 
 
B: Tibet is really big area. Tibetan area is really huge, we Tibetans divide the areas into 
three main regions: they are Kham, Amdo, and Dbus gtsang regions. Dbus gtsang is 
larger than both Amdo and Kham regions. They have different dialects in different 
regions. For Kham area, it is like, for different valleys within the region, they have very 
different dialects. It is possible that people from one valley couldn’t understand people 
from a nearby valley.  In most of the places… 
 
A: Right, for those places, Kham, Amdo , and dbus gtsang, since they have different 
dialects in each region, how do you say “what’s your name?” in kham dialect? 
 
B: They say, “What is your name?” 
 
A: Ok, what about in Amdo dialect? 
 
B: “What is you name?” 
 
A: In dbus gtsang dialect? 
 
B: In dbus gtsang dialect, they say, “What is your name?” They usually use honorific 
speech.  
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