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Amdo Dialect 
Tibetan transcript: 
 
ཀ། ད་དེ་ ར་ ོས་ཚར་སོང་ན་ད་ཉི་མ་གཉིས་པའི་ཉི་ ་དགུའི་ཉི་དེར་ད་དི་ཡེས་ནི་རེད། ད་གོ་ཙི་ལས་ནི་རེད། གོ་ཙི། གོ་ཙི་
ཤེས་ལ། གོ་ཙི་ཟེར་ན་ད་གོ་རེ། ཁ་ཟས་ད་དེ་འ ་ད་ མ་གྱི་ནང་ལ་བསེགས། དེ་འ ་ ས། ད་དེ་ ེད་གི་རེད། དེ་ང་ཚའི་ཕ་
ལ་ན་ ད་ལས་དགོས་ནི་རེད། ད་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད། དེ་ནས་གྲོ་མ་མ་ཁུ། གྲོ་མ་མ་ཁུ། གྲོ་མ་ཟེར་ན་ད་ཡང་དེ་ས་ཡོག་ནས་

ཡར་ ོ་པའི་དེ་འ ་ཞིག་ཡོད་ནི་རེད། དི་ ་གྲོ་མ་མ་ཁུ་ལས་དགོས་ནི་རེད། དེ་ནས་ ད་ལས་དགོས་ནི་རེད། ད་ད་ ་ར་
དང་མར་ དི་ ་ ང། ང་དེ་ ང་ནག་མིན་ན་ དེ་ཤེལ་ག་ར་ཡོད་ལ། དེ་ཅན་པོའི་མཉམ་ ་ལས་དགོས་ནི་རེད། ད་མར་ཤིན་
་མང་དགོས་ནི་རེད་འོ། ད་ལས་དེས་གཙ་བོ་མར་ཡིན་ནི་རེད། ་དང་དེ་འ ་ཡོད་ན་ཉན་ནི་མ་རེད། ཡང་ ར་ར་ཅན་པོ་
་ར་སོབ་སོབ་ཡོད་གི་འ། སོབ་སོབ་ཅན་པོ། མིན་ན་ཡང་ མ་པོ་ མ་པོ་ཡིན་ནོ་ཚ་ ོན་ནས་ འི་ནང་ལ་ ང་ནས་སོབ་སོབ་
ེད་ཀྱི་བ ག་དགོས་རེད་མ་ ོག་ཡང་ ི་ བ་ནི་མ་རེད། ོ་ བ་ནི་མ་རེད། དེ་ ོས་ དེ་ནས་ད་ ད་བཅའ་དགོས་ནི་རེད། 
ད་གི་ཡང་ཐོག་ལ་ཡ་བཀྲ་ཤིས་ གས་བ ད་ཡོད་ནི་འ ་འ ་ ད་ ད་འ ་མ་འ ་ཡོད་ནི་རེད། རང་རང་གི་ད་ རང་རང་

གི་བཟོ་ ལ་ཤིན་ ་་་ ད་ལས་ ར་མཁས་ན་ད་ཐོག་ལ་བཀྲ་ཤིས་ གས་བ ད་དང་པད་མ་དང་ད་དེ་འ ་མང་པོ་ལས་ཤེས་
གི་འ། རང་རང་གི་ཤེས་མ་ཤེས་ལ་བ ས་ནས་ ད་འ ་མ་འ ་ལས་ ་ཡོད་ནི་རེད།  
 
  དེ་ནས་ད་གྲོ་མ་མར་ཁུ་ལས། གྲོ་མ་མར་ཁུ་ད་ལོ་རེ་རེར་རང་གི་ཅི་ཡིན་གོ་་ ད་ཡང་ཁྱིམ་ཚང་ད་ཡང་རང་གི་ནང་མི་ ན་
ཆེད་དེ་ཚང་མ་ས་ཐག་རིང་ན་ཡོད་ན་ད་ལོ་གསར་ལ་ལག་ ེས་ ལ་གི་འགྲོ་དགོས་ ་ཨ། ས་ཐག་རིང་ལ་ཡོད་ན།  ད་དེ་ཅན་
པོ་ལག་ ེས་ ལ་ས་མང་ན་ད་དེ་ཤིག་ ་ ད་དང་གྲོ་མ་མར་ཁུ་དེ་ད་ནམ་ ན་དང་བཤད་ན་མང་བ་ལས་དགོས་ནི་རེད།  
ཚབ་ཇེ་མང་ལས།  དེ་ནས་ད་ད་ཁྱིམ་ཚང་ནང་གི་མི་ཁུར་མ་ཞིག་ཡང་ན་མི་གཉིས་ཙམ་ཞིག་ཐག་རིང་ལ་་རང་གི་ཉེ་ས་ཅན་
པོ་དེ་ལ་ལོ་གསར་ ེལ་ས་འགྲོ་དགོས་ནི་རེད། ལོ་གསར་ ེལ་ ་དེ་བོད་ཀྱི་ས་ཆ་མང་ཆེ་བ་བཤད་ན་ད་དོག་ཙམ་ཆ་ཉོམ་གི་
འ ་པོ་ ང་ཙམ་འ ་ནི་རེད། ད་ལོ་གསར་དི་ངེས་པར་ ་ ེས་དགོས་ནི་རེད། ད་ད་ལོ་ཁྱོབ་ཀྱིས་་་ཁྱེད་གི་ཉེ་ས་དེར་ལོ་
གསར་ ེལ་ས་སོང་ན་སང་ལོ་ཅན་པོ་ད་ཉེ་ས་ཅན་པོས་ཡང་ ར་ལ་ ེལ་ཡོང་ནི་རེད། ད་ལོ་གསར་ ེལ་ལ་མང་ནི་རེད་ཤིན་
། 

 
   ད་བོད་ཀྱི་ས་ཆ་ འ ོག་པའི་ས་ཆ་ཡིན་ན་ད་མང་ཆེ་བ་དོག་ཙམ་་་ ས་ཆ་ ད་ ་ཚས་ ེ་བ་གཅིག་གི་ནང་ནས་མི་འ ག་གི་
འ། ེ་བ་་་ ཁྱིམ་ཚང་གི་མི་སོ་སོ་ ེ་བ་ཁ་ཁར་བ ད་ཡོད་ན་ ད་ལོ་གསར་ས་ཐག་རིང་ལ་ ེལ་ས་འགྲོ་དགོས་ ་ཨ། དེ་ནས་ད་
ད་མིའི་ ་ཞོན་ནས་ད་མང་ཆེ་པ་ད་ལོ་གསར་ ེལ་ས་འགྲོ་དགོས་ནི་རེད། དེ་ནས་ད་༢༩ ཉིན་དེར་ད་ ད་ལས་ནི་རེད། ད་
ལས་དགོས་ནི་ཚང་མ་ལས་ནི་རེད། རང་གི་ད་་་ ཁྱིམ་ཚང་ གས་པོ་ཡིན་ན་ཟོག་འ ་དེ་འ ་ལོ་རེར་་་ ལོ་རེ་ལ་ཟོག་ཁུར་མ་
རེ་ཁྱིམ་ཚང་རེ་གི་ཟོག་ཁུར་མ་རེ་བཤའ་ ་ཨ། དེ་ནས་ད་ཡང་ཟོག་འ ་བཤའ་ན་ཟོག་བཤའ་ནི་རེད་ ་མ་ ག་ནི་རེད། དེ་
ནས་ད་ཚང་མ་ལས་ནི་རེད། དེ་གི་ཁྱིམ་ཚང་ཟོག་མི་བཤའ་ན་ ད་བཟོ་དགོས་ནི་རེད། གྲོ་མ་བཟོ་དགོས་ནི་རེད། དེ་ནས་ད་གོ་

                                                      

1 Tibetan New Year 



ཙི་དང་གོ་རེ་བཟོ་དགོས་ནི་རེད། ད་ཚང་མ་ ེད་དགོས་ནི་རེད། དེ་ནས་ད་༢༩ ཡི་དགུང་མོར་ང་ཚའི་ཕ་ ལ་འ ་བཤད་ན་
དགུ་ ག་ཟེར་བ་ཞིག་འ ང་ ་ཡོད་ནི་རེད། ད་༢༩ ཡིས་དགུང་མོར་ ག་པ་ཞིག་ལས་ ་ཡོད་ནི་རེད། ད་ ག་པའི་ནང་ནས་
དགུ་ ག་དེ་དང་ཤིན་ ་གཙ་བོ་ཡིན་ནི་རེད། ད་ནང་ལ་ད་ང་ཚའི་བོད་ཀྱི་ ག་པ་འ ང་ ངས་རེད་མོད། ནང་ལ་ད་ཁྱད་
ཆོས་ཅི་ཞིག་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། ༢༩གིའི་དགུང་མོའི་ ག་པ་ཡིན་པའི་དགུ་ ག་ཟེར་པ་རེད། དེ་ནས་ད་ནང་ལ་ཡ་ཅི་ཞིག་
འཕེན་ནི་རེད་ཟེར་ན་ ད་ང་ཚའི་ཕ་ ལ་ཡིན་ན་ད་ ེ་ཡིས་མི་འ ་འ ་ དཔའ་བོ་མདོང་བ ང་ཟེར་ ་ཞིག་ཡོད་རེད། དེ་
ནས་ད་ཉི་མ་བཅའ་ནི་རེད་། ་བ་བཅའ་ནི་རེད། དིའི་ ེ་ཡི་ནང་ལ་ཡ་ ་འ ་ ད་ ང་ཧོ་ཚ་འ ་ ོ་འ ་དེ་མོ་ ག་ནི་རེད། 
དེ་ནས་ད་ནང་ལ་ཡ་ལོག་ལོག་ ོས་ནས་ད ལ་ནི་རེད། དེ་ནས་ད་ཐབ་ཁའི་ཐོག་ནས་བསེགས།ཐབ་ཁའི་ཐོག་ནས་བསེགས་
ཚར་སོང་ན་དོག་ཙམ་ཞིག་གི་ ག་པ་ ོལ་ཚར་སོང་ན་ད་དེའི་ནང་ལ་འཕེན་ནི་རེད། ད་དེ་འཕེན་ ་རེ་རེ་ལ་མཚན་དོན་
འ ་ནི་མ་རེད། ཅི་རེད་ཟེར་ན་དཔའ་བོའི་མདོང་བ ང་ཡིན་ན་ཁྱོད་ཤིན་ ་དཔའ་ངར་དང་ཤིན་ ་ ན་གི་ཟེར་ནི་རེད། དེ་
ནས་ད་ཁྱོད་ ་བ་ཡིན་ན་ ཁྱོད་མཐོ་ ིས་ཆེ་གི་ཟེར་ནི་རེད། མཐོ་ ིས་ཆེ་གི་ཟེར་ན་ད་ཁྱོས་མི་ ད་གྲགས་ཅན་དང་ ོར་མོ་
ཡོད་པ་ཚ་ལ་ཤིན་ ་ཡག་པོ་ ས་། དེ་ནས་ད་མི་ ད་པོ་ཚ་ལ་ཤིའི་མཐོང་ ང་ཡེས་ཅན་པོ་རེད།  དེ་ནས་ད་ཉི་མ་ཐོབ་དང་
ན་ ད་ ཉི་མ་ཐོབ་ན་ཅི་རེད་ཟེར་ན་ད་ཉི་མ་ཅན་པོ་ཐོབ་ན་ཁྱོད་མི་ཤིན་ ་མི་གཞན་པ་ལ་ཕན་ཐོག་པ་ ཁྱོད་མི་སེམས་བཟང་
བ། དིའི་ ་ ་ཐོབ་གི་ཨ་ འགའ་རེ་ལ་ མི་འགའ་རེད་ལ་ ་ཐོབ་གི་ཨ། ད་ ག་པའི་ནང་ལ་ཡ་ཚང་མ་འཕེན་འཇོག་པའི་ དེ་
ནས་ད་ ོག་གང་རེ་གང་རེ་མི་རེའི་ཅ་ནེ་ནང་ལ་ ག་ ས་རང་ལ་ཅི་ཐོབ་བ་དེ་མི་ཤེས་གི་ཨ། ད་དེ་ཅན་པོ། ད་ཁྱོད་མི་ཅི་
འ ་ཞིག་ཡིན་ན་མཚན་ གས་ ེད་གོ་ ནི་རེད། 
 
 
English translation: 
 
A: After all those things are done, on the day of the 29th, go tsi is made, go tsi, go tsi is 
something like bread, the dough that is fried in the oil. Those are made.  thud is also made in my 
hometown, the thing which is called thud, and also gro ma mar khu, gro ma mar khu …  gro ma 
is yam, which can be dug from the ground.  Then gro ma mar khu has to be made. And thud has 
to be made too; thud is made of dried cheese, butter, and honey. The honey has to be dark honey, 
or otherwise can be substituted by crystal or transparent candies.  They are all mixed. A lot of 
butter has to be added, the main ingredient of thud is butter. No water or such things can be 
added. The dried cheese also has to be soft or spongy, if it is too dry, then it should be soaked in 
the water beforehand to make it soft, otherwise it cannot be mixed with the other ingredients 
properly.  That’s how thud is made.  Tibetan eight auspicious symbols can be curved on top of 
the thud as decoration. People make all kinds of thud. It really depends on personal skills in 
making them, if one is good at making thud, eight auspicious symbols, such as lotus or all other 
symbols can be added. Different kinds of thud are made based on people’s various skills in 
making them.   
 
  Then gro ma mar khu is also made, each year gro ma mar khu… if one’s family members 
and close relatives live in distant places, Losar gifts have to be offered for those.  
 

If a family has lots of relatives in different places, usually more thud and gro ma mar khu 
have to be made for gifts. If only one or two relatives are in faraway places… gifts have to be 
offered to one’s relatives. Gift exchange is a common custom in many Tibetan places. Losar gifts 
have to be offered.  If one gives a gift to his or her relative this year, the relative will reciprocate 
the next year.  



 
  In Tibetan nomadic areas, most of the people are… people don’t live in the same village 
all the time. Members of big families sometimes live in different villages, so Losar gifts have to 
be brought to distant places. Horse riding is the main means of transportation for Losar gifts 
exchange. Thud is made on the 29th; all the preparations are done on that day. If one’s family is 
rich, a yak is slaughtered each year. A yak is slaughtered, sausages are prepared, all those things 
are done. If one’s family does not slaughter any domestic animals [such as yak and sheep], then 
thud has to be made.  And also gro ma has to be made, plus bread or go tsi has to be made too. 
All those things have to be done.  
 
  Then in the evening of the 29th, dgu thug is prepared in my hometown. It is a kind of 
noodle that is made particularly on the evening of the 29th.  Dgu thug is the most important one 
of all types of noodles.  The noodle is made in the Tibetan way of making noodles, if one asks 
“what’s special about it?”  It is called “dgu thug,” because it is made on the night of the 29th 2. 
The things put in the noodles are, in my hometown, we use dough to make different things, one 
of them is called “dpa’ bo mdug bdzung”3, sun and moon are also made, and sometimes a piece 
of stalk or dried pepper is wrapped in the dough, then those are baked on the stove. After they 
are baked, they are added into the noodle soup. All the things symbolize different meanings. The 
dpa’ bo mdug bdzung indicates that one is heroic. The moon symbolizes the kind of person who 
worships the rich and despises the poor.  People who get suns are considered as the ones who are 
being helpful and compassionate to the others. Some people get the ones with stalk inside… 
those things are just added randomly in the noodle soup, so people never know what they will get 
beforehand. Therefore, those thing tell what kind of person one is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

2 dgu means nine in Tibetan 

3 spear-hold hero 
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