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Uncles of the Bride Visit the Groom-to-Be 
 
Amdo Dialect 
Tibetan transcript: 
 
ཨོ་ད་དེ་ཚ་ཚང་མ་དེ་འ ་ ས་ནས་བཤད་པ་མང་པོ་ ག་ ་ཡོད་ནི་རེད། དེ་བཤད་པ་ཟང་དཀར་ཟེར་ནས་ ལོང་ ད་ཞིག་
གི་ནང་ལ་ད་གཅིག་མཆོད་འཕེན་ ་དང།  འ ་མི་འ ་ཡོད་རེད། དེ་འ ་ ས་ནས་དེ་ནས་དེ་ཚང་གི་ཀ་བ་ལ་ཡར་ཁ་
བཏགས་བཏགས་དགོས་ནི་རེད། ཚ་ ་ཆེ་བ་དེའི་དེ་ཚང་གི་ཀ་བ་ཡར་ཁ་བཏགས་བཏགས་དགོས་ནི་རེད། དེ་ ོས་མི་ཚང་མ་་ 
ཨ་ཞང་ཚང་མར་ཁ་བཏགས་བཏང་ནས་དེ་ནས་མར་ནས་ ས་མོ་བ གས་ནས་དེ་ནས་ཡར་ལ་བ བ་དོན་ཟེར་ ་ ་དགོས་
ནི་རེད།  དེ་མར་ལ་གཏམ་མང་པོ་བཤད་ ་ཡོད། ཉི་མ་གཅིག་ལ་གཏམ་ཡར་ ་མར་གནང་ ས་ནས་ཨ་ཞང་ཚང་གི་ བ་
ཚད་ ་ ་ཨེ་ ེད་ ་ ་རེད། དེ་ ས་ཨ་ཞང་དང་ཚ་ ་དེ་ཉི་གཅིག་གི་ཨ་ཞང་དང་ཚ་གཅིག་གི་དཔོན་པོ་ཟེར་ནི་རེད། དེ་
རིང་བ ང་ན་ཁུར་ ་མ་དོག་པའི་འགྲོ་ གས་ཡོད་ནི་མ་རེད། བ ང་ན་ཡང་ཁུར་ཆ་ ག་ནི་རེད།  དེ་ནས་དེ་འ ་ ས་ནས་
དེ་རིང་འ ་པོ་དེ་ལ་འགོ་ ད་དེ་འ འི་ཐོན་ཡོང་ནི་རེད། དེ་ནས་ སང་ཉིན་འ ་འ ་བོར་བག་མ་འགྲོ་རེན་ནི་རེད། བག་མ་
འགྲོ་རེན་ ས་དེ་བ ་མ་ཡང་ཚ་ ་ ་བ་གཉིས་ཐོན་ན་བཞི་ཐོན་ན་་ ད་ཇི་འ ་ཞིག་ཐོན་ན་་་ ཨ་ཞང་མང་པོ་ཡོད་ན་་ ོན་
མོ་ཆེན་པོ་ཡིན་ན་ཚ་ ་མང་པོ་ཐོན་བདག་ཡོད་ནི་རེད། བཞི་ ་ ་ ག་དེ་འ ་ཐོན་བདག་ཡོད་ནི་རེད། ད་ ་ ས་བཅས་
ས་ གོས་ལས་བཅས་ ས་ནས། ཨ་ཞང་གི་དེ་འ ་ ས་ནི་རེད། ཚ་བའི་ཡང་དེ་འ ་ ས་ཆོག་ནི་རེད།  དེ་འ ་ ས་ནས་ཐོན་

ཡོང་ནི་རེད།  ད་ ་མོ་ཡིན་ན་འ ། ་ཡིན་ན་འ །  ད་ཡོང་བདག་བོ་དེ་བ ན་ཅ་ལག་བཏགས་ནས་་་ དེ་ནས་ ་མོ་གཏམ་
བཤད་ནས་་་ གཏམ་ཡར་ ་མར་གནང་ ས་ནས། ཡར་ལ་བཤད་བཤད་བཤད་ནས་ ཨ་ཞང་ཚའི་ ག་བཀོལ་བཀོལ་ནས་ 
གཞན་པ་ཚང་ལ་ཚ་ ་ཟེར་ནི་རེད།  ཚ་ ་ཚང་མ་དེ་མཐའ་མ་ ་མ་དེ་ད་ ་བ ལ་ ད་གྲོགས་ཟེར་ནས་ད་ཡར་ ་གཏམ་དེ་
འ ་མང་ ་ནས་་ ཁ་བཏགས་བཏང་ ཡང་ཁ་བཏགས་ བཏང་་ མཐའ་མར་ད་ཡར་ལང་ནས་ ་ཞོན་ནས་ཡོང་རེད།  ད་ ་
ཞོན་ནས་ ོར་ཐོན་ ས་ ད་ཆ་བཤད་ ་ཡོད་ནི་རེད། ཁོངས་རིགས་གི་ ོ་ཁར་ཐོན་ ས།  ད་ཡར་ཤོར་འགོྲ་པ་རེད།  ད་བག་
མ་ཡ་ཁ་བཏགས་བཀོན་ནི་རེད། བག་མ་དེ་ ་ཡིན་ན་འ ་ ་མོ་ཡིན་ན་འ །  འདི་འ འི་ཁ་བཏགས་རིང་པོ་ཞིག་གི་སེར་མ་
འགས་བཞག་   ཨ་ཞང་རེ་རེའི་འདི་ བ་ལ་ཁ་བཏགས་རེ་རེ་བཏག་བཞག་ ས་ ད་ཨ་ཞང་མང་པོ་ཡོད་ ས་ཁ་བཏགས་ཁུར་
པོ་འ ་འ ་ཁུར་ ་ཡོད་ནི་རེད།  དེ་འ འི་ད་ ་མོ་ཞིག་ཡིན་ན་་་ ་མོ་ཞིག་ཡིན་ན་ཁྱད་པར་ ་དེ་འ ་ ས་དགོས་ནི་རེད།  
འདི་འ ་ ས་དགོས་ནི་རེད།  ་ཡིན་ན་འདི་འ ་འགྲོ་དགོས་ནི་རེད། རོ་ཞིག་གི་ཆས་འ ་འ ་ ས་ནས་ རོ་ཆས་ ས་ནས་ 
རོ་ཞིག་ཡིན་ཁ་ ས་ནས་ མག་བགུར་ནས་མ་སོང་ན་གཡང་དེ་ ད་འགྲོ་ནི་རེད་ཟེར་ནི་རེད།  དེ་ནས་ གཡང་འགྲོ་ནི་རེད་
ཟེར་ནས་  གཡང་མི་འགྲོ་བའི་ཆེད་ ་མ་ཡིས་ ་དཀར་འོ་དཀར་མཆོད་ནས་འགྲོ་ ས་་་ ིད་ ་མོས་ཁྱེར། གཡང་ཨ་མར་
ཞོག་ཟེར་ནས་ ེས་ལ་འབོད་ནི་རེད།  བོས་ནས་དེ་འ ་ ་དགར་འོ་དཀའ་མཆོད་ནས་དེ་འ ་ ས་དགོས་ནི་རེད།  དེ་ནས་དེ་
འ ་ ས་ནས་དེ་ ད་འགྲོ་ནི་རེད།  མར་ལ་མགོ་བགུར་ནས་ཁ་ངོར་མར་འགའ་རེའི་ཁ་བཏགས་ ོན་ནི་རེད། འགའ་རེའི་ཅི་
ཡིན་ན་གཅིག་ ོན་ནས་  ཕར་ཆེ་བའི་ཁ་བཏགས་ ོན་ནི་རེད།  དེ་འ ་མགོ་བགུར་ནས་ འི་ཟལ་བའི་མགོ་ལ་འདི་འ འི་
ད་འགྲོ་ནི་མིན་པར་ ང་མོ་ ོང་ ོང་ ས་ནས་ སོང་ན་ངོ་ཚ་མོ་ ི་ནི་རེད་ན་། ཉེན་ནི་ཡང་མ་རེད། ད་གཡང་དེ་མི་འགྲོ་

བའི་ཆེད་ ་དེ་འ ་ ེད་ནི་རེད། རོ་བ ལ་བ་དང་བག་མ་སབ ལ་དེ་ད་ཧ་ལམ་ ར་མ་གཅིག་འ ་ཞིག་དགོས་རེད། དེ་་་ དེ་
འ ་ ད་འགྲོ་ནི་རེད།  ་ཁའི་ཁྲིད་བདག་ཡོད་ནི་རེད། ་ཁའི་ཁོང་ཚང་གི་ཨ་ཁའི་་ ཡང་ན་ ་བོ་དང་ ་བོ་ཡོད་ན་འ ་
གི་། ཅི་ཞིག་ཡིན་ན་ཁོང་ཚང་གི་ ་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་བག་མའི་ ་ཁའི་ཁྲིད་འགྲོ་ནི་རེད། གཞན་ཚང་གི་ཁྲིད་ཆོག་ནི་མ་རེད། དེ་
ནས་དེ་་་་ དེ་ ་ཡོད་ན་ འི་མཚམ་ལ་ཐོན་ ས་ ་བ ལ་རོགས་ ས་ནི་མ་རེད། ཡང་བ ར་ཁ་བཏགས་ཐོང་ཟེར་ནི་རེད།  



དེ་ནས་ཁ་བཏགས་གཏང་དགོས་ནི་རེད། བ བ་དོན་ཡར་ལ་ ་དགོས་ནི་རེད། ཡང་མར་ལ་གཏང་བཤད་རེད། ཡར་ལ་བ བ་
དོན་ ་ནས་དེ་འ ་ ས་ནས་ཡར་ ་མར་གནང་ ས་དགོས་ནི་རེད།  ཡང་དར་བཏང་ ས་འགྲོ་ནི་རེད། ལ་ ང་ ང་རེ་
བ ལ་དགོས་ན་ད་རིའི་ ་ལ་ཐོན་ ས་ད་ཡང་ཁ་བཏགས་ཐོང་མ་གཏོགས་འགྲོ་ནི་མིན་ཟེར་ནས་ཡང་ཁ་བཏགས་བཏང་་་
ས་མོ་བ གས་ནས་ཡར་ ་མར་གནང་ ེས་ནས་ ས་ཚད་འགའ་རེ་འགོར་འགྲོ་ནི་རེད། དེ་འ ་མ་ ས་ན་ལ་འཛག་རོག་
ས་ནི་མ་རེད། དེ་ལ་ ར་དང་ ་ ར་དེ་འ །  ད་ལ་ ར་དང་ ་ ར་མང་པོ་བགལ་དགོས་ན་ད་དེ་འ ་དཀའ་ལས་མང་པོ་

ཤར་ནི་རེད།  དེ་འ ་ ས་ནས་ད་ཨ་ཞང་ག་ཚད་ཡོན་ན་ཁ་བཏགས་ག་ཚད་གཏོང་དགོས་རེད།    
 
 
English translation: 
 
There are many philosophies on those as well, such as the philosophies of znga dkar. The visitors 
from the boy’s family will tie kadark on the pillar of the bride’s family, symbolizing a good 
portent.  The visitors also offer kadak to the uncles as a way to show respect. Discussions and 
philosophical debates will go on for an entire day sometimes. As a custom, uncles try every 
possible way to make things difficult for the visitors; however, visitors have to be obedient even 
if the uncles hit them. There is a saying, “The uncles are our uncles on this day, and will [be] our 
commanders for the rest of your life.”  And the next day, the bride will have to leave her family 
and go to her future husband’s family. The boy’s family will again send 3 or 4 males to come to 
her house to welcome her. If it is a big marriage ceremony and there are many uncles, the boy’s 
family may send more males to come over.  Uncles and males from the boy’s family are all 
dressed in their best cloth. Males and females from both sides of the family put on their fanciest 
clothes and jewelries.  More philosophical debates will take place in the morning and after 
offering kadak to the uncles, they finally agree to set off to escort the girl to the boy’s home.  
Before leaving, someone in her family will tie a kadak around her and all uncles will tie kadaks 
on that.  If there are many uncles, the bride will be covered with kadak. Regardless of male or 
female who is getting married, you have to bend your body and never raise your head on the 
horse’s back when escorting to the other’s house.  It is said that if you don’t do that, your good 
fortune will go away. And in order to prevent your good fortune from going away, the bride’s 
mother will make [an] offering of milk mixed with water to the deities and gods, and she will say, 
“My daughter will take all the happiness with her and leave the lucks for Mother.”  This is an 
important representation of celebration and joy. 

After the ritual offering, uncles, the bride and the people from the boy’s family will hit 
the road on horseback. The bride’s head and body will be covered with kadak and she has to 
bend her body until her head reaches the withers of the horse. Escorting a bride is very much like 
escorting a corp[se].  Someone important such as one of her uncles or brothers from the bride’s 
family will hold the leading rope of the horse.  The people from the groom’s family are not 
allowed to do that.  Sometimes, if the group has to cross a river on the way, the uncles will 
request for more kadak offering or they will not continue the journey to the groom’s house. More 
debates will take place before the uncles decide to go again. When they have crossed the small 
hill on the way, the uncles will request for kadak again or refuse to continue. Members from the 
groom’s family who came to pick [up] the bride will then have to kneel on their knee and offer 
kadak to the uncles. Sometimes if you have to pass many small hills and rivers, members from 
the groom’s family will have to repeat the action for many times. They will have to offer kadak 
for every uncle. 
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