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Playing Ab rdo 
 
Lhasa Dialect 
Tibetan transcript: 
 
ཀ།                      བོད་ལ་ཡོད་ ས་ ་གུ་དེ་ཚའི་ ེ་མོ་ག་རེ་ག་རེ་ ེ་གིས་ཡོད་མེད་  ེ་མོའི་ ོར་དོག་ཙམ་
ག ངས་དང།  
 
ལ་བཟང།           ཡ་་་ ལེགས་སོ་་་་ ང་ཚ་ད་བོད་ལ་ཡ་ ེ་མོ་ ེ་ཡ་ལ་འ ་མི་འ ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་རེད།  ད་

དཔེར་ན་ ི་ ལ་ཁག་དང་དེ་ནང་བཞིན་ཡར་ཐོན་ ིན་པའི་ ང་པ་ཁག་ནང་ལ་ཡ་ ེ་མོ་ ེ་ཡ་ཚང་མ་ད་གློག་དང་
འ ེལ་བ་ཡོད་པ་། དཔེར་བཞག་ན།  machine ཐོག་ནས་ ེ་མོ་ ེ་ཡ་ཡོད་པ་་་ གང་ ར་འ ལ་ཆས་ཀྱི་རིགས་ཀྱང་
རེད་འ ག་འ་་ ཡ་ནས་དེ་ཚ་ཡིན་ན་ཡ་ནས་ གང་ ར་མི་ད་དོག་ཙམ་དཔལ་འ ོར་ཡོད་ན་མ་དོག་དང་ ཡང་ན་
དེ་འ འི་བེད་ ོད་བཏང་ཤེས་མཁན་མ་གཏོགས་ བ་གི་མ་རེད་འ་་་ ཡིན་ནེ་ང་རང་ཚ་བོད་པའི་ད་ ོལ་ ན་
ནང་ལ་ ེ་མོ་ ེ་ཡ་དེ་ཚ་ད་མི་གང་ ར་ གས་ གས་མེད་པར་་ གས་པོ་ཡིན་ན་འ ་་་ ོ་བོ་ཡིན་ན་འ ་་་ གང་
ར་སོ་སོར་ཤེས་ཡོན་ཡོད་ནེ་མེད་ནེ་   དེ་འ འི་ཚང་མའི་ ེ་ བ་པའི་ ེ་མོ་རིགས་འ ་མི་འ ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་

རེད། དཔེ་ཆ་བཞག་ན་   ང་རང་ཚས་ ེ་མོ་ ེ་ཡ་་་ ་མོ་ཚའི་ ན་ ་ ེ་ཡ་ཐག་མཆོང་་་་  ཐག་མཆོང་ཡོད་རེད  
དེ་ནང་བཞིན་ཐེ་པེ་ ེ་མོ་ ེ་ཡ་ཡོད་རེད།  དེ་ནས་ ི ཨ་ནས་ད་ ་ཁོ་རང་གིས་ ེ་བཞིན་པ་དེ་ནི་ཨབ་ ོ་རེད། ཨབ་
ོ་མང་པོ་ཞེ་ ག་ ེ་གིས་རེད། ཨ་ནས་ དེ་ནས་ དེ་ནང་བཞིན་ ེ་མོ་དེ་འ འི་རིགས་འ ་མི་འ ་མང་པོ་ཞེ་ གས་ི ི

ཡོད་རེད། ེ་མོ་དེ་ཚ་་་ དེ་ཚ་ལ་དམིགས་གི སལ་གིས་འགྲོ་རིན་གལ་གེ་ཞིག་ཡོད་མ་རེད། དཔེར་ན་ཨབ་ ོ་འ ་པོ་
ཞིག་ལ་ཆ་བཞག་ན་ ད་འདི་འ་་་ ོ་རང་རེད་། ཨ་ནས་ ི་ལོག་ནས་ཡར་ཀྲིལ།  ོ་དེ་འ ་ ེ་བ ད་ཡ་ཨ་འ ་རེད། 
དེ་ནང་བཞིན་ཐེ་པེ་ཡིན་ནེ་་ ཐེ་པེ་ང་ཚའི་རལ་ ལ་དང་འ ་མི་འ འི་ཐེ་པེ་བཟོ་གི་རེད།  དེ་ནང་བཞིན་ཐག་
མཆོང་ཡིན་ནེ་་་ཐག་པའི་་་ ཐག་པ་རང་གིས་ ས་ནས་ཡང་ཐག་མཆོང་ བ་མཁན་ཡོད་རེད། ཡང་དེ་མིན་ཡང་
ཐག་མཆོང་དེ་ཁྲོམ་ནས་ཉོས་ནས་ ཐག་མཆོང་ངོ་མ་ཡག་པོ་ཚད་ ན་དེ་འ ་ཡང་ ེ་མཁན་ཡོད་རེད།  ད་ང་ཚའི་
གཤམ་ལ་ཨམ་ ོ་ ེ་ ངས་གཅིག་ངོ་ ོད་ ་ ་ཡིན། ཨ་ ོ་དེ་ལ་ཡ་ ོ་ ་ཡོད་རེད།  ོ་ཕར་ཆེན་ད་བཟོ་ ་ད་ ཆེ་
ང་གཅིག་པ་གཅིག་ ་དགོས་རེད།  ཨ་ནས་ ོ་ ་དེ་་་ ན་ ་ཨབ་ ོ་དེ་མི་གཉིས་ ང་མཐར་ལ་ཡང་མི་གཉིས་

གིས་ ེ་དགོས་རེད།  མི་གཅིག་གིས་ཨབ་ ོ་ ེ་ བ་གིས་མ་རེད།  ཨ་ནས་གང་ ར་མི་གཉིས་ག མ་བཞི་ ་ལ་ཚད་
ཡོད་ན་ལེ་ ེ་གིས་རེད།  ད་ཨབ་ ོ་དེ་ ེ་ ས་་   ཐོག་མ་དང་པོ་ ེ་ ས་ ་ ོན་ལ་ཡིན་མིན་ཐོག་ལ་ཨབ་ ོ་ཚང་མ་
རིག་རིག་ ས་ནས་ ཨ་ནས་དེ་འ ་ ་་་་་་ ད་ངའི་གྲངས་ཀ་བཞི་ལེན་ན    མོ་རང་ང་ལས་མཐོ་བ་ལེན་ན་མོ་རང་
ོན་ལ་ ེ་ཡ་རེད།  ད་གཉིས་རེགས་སོང་འ་་་་ ངའི་བཞི་རེགས་ཙང་ངའི་དང་པོ་ ེ་ཡ་རེད།  ད་ཨབ་ ོ་དེ་ལ་ཡ་ ེ་
ངས་གང་འ ་ལབ་ན་   ིར་བཏང་ས་ཆ་འ ་མི་འ ་ལ་ཨབ་ ོ་ ེ་ ངས་མང་པོ་ཡོད་ས་རེད། ད་ང་རང་ཚའི་ ེ་

ཡ་དེ་དང་པོ་ ོ་ཚང་མ་མར་ཀྲམ་  ཨ་ནས་ཨ་འགེ་གཅིག་གཅིག་ ས་ནས་ ལ་ཡ་རེད།  གཅིག་་་ གཅིག་་་ ཨ་ནས་
གཅིག་་ དེ་ནང་བཞིན་གཉིས་ག མ་བཞི་ ལ་ཡ་རེད།  ང་ནས་བཞིའི་ ེས་ལ་ཡ་ཁྱེད་རང་གིས་ ེ་གནང་དང།  ད་
དེ་ནས་ཨ་འགེ་་་ ད་ ་ང་རང་གཉིས་གྱིས་ ེ་བ་དེ་ཨ་ནས་ ོ་གཅིག་གཅིག་ ལ་ཡ་ དེ་ནས་རིམ་པའི་ ོ་གཉིས་
གཉིས་ ལ་ཡ་ ོ་ག མ་ག མ་ ལ་ཡ་་ ཨ་ནས་ ོ་བཞི་བཞི་ ལ་ཡ་ ཨ་ནས་ཡང་ ོ་ ་དེ་འ འི་ ་ ལ་ཡ་དང་ 
ཡང་དེ་འ འི་ ་་  ག་ ག་འ ་པོ་བཟོ་ནས་ ེ་ཡ་ཡི་ གས་ ོལ་ཞིག་ཡོད་རེད།  དེས་ བས་ ་ དེ་ནས་ཨ་མ་



གཅིག་ མ་་  ཨ་ནས་དེ་ཚང་མ་མར་ ག་ ག་ནང་ལ་བཏང། ཨ་ནས་དེ་ཚང་མ་མཉམ་ ་ ལ་དགོས་རེད།  ཧ་ཧ  
ཤོར་སོང་་་་་་ཨ 

 
 
English translation: 
 
Interviewer: Kalsang, what games do children play in Tibet? 
 
Kalsang: Sure. There are many games we play in Tibet. In developed western countries, 
most of the games children play are mechanized. Under such circumstances, you have to 
have certain level of financial capability to afford them or it also requires certain 
knowledge. However in Tibet, the toys we have do not depend on your financial status or 
is not knowledge based. We have games that everyone can afford, for example, girls 
often play rope skipping, shuttlecock, and then what she is playing right now, and it is 
called Ab rdo1.  Most of the games we play require no financial cost, for example, Ab rdo 
is played with small rocks you pick from outside. And we make our own shuttlecocks 
with old cloth; likewise, we use regular rope in the house for rope skipping or buy rope 
with better quality from the store. Now we are going to introduce Ab rdo.  Ab rdo is 
played with five small rocks between two people at least, but you can also have more 
than two people, like three, four. To start with, we have to know who plays first by 
counting how many rocks are remained in your hands. You hold all five rocks in your 
hands and then you do this, and then this. Now I have four rocks in my hands and 
dropped one. Now you do the same thing, and if you have more rocks remained in your 
hands than me, then you will play first, if not, I go first. You got two; I got four, so I will 
play first.  I am sure there are many ways to play Ab rdo, but the one I am going to show 
today is like this.  First you spread the rocks on the floor, you pick them one by one, 
“one, one, one, one,” and then you pick two by two. Why don’t you play now? 
 What we just played is when you pick one rock at a time, and then two rocks at a time 
and then three, four rocks and then pick all five rocks like this. There is also something 
like this: you make a cave with one of your hands and then with the other hand, you push 
in all the rocks outside the cave and finally you pick all the rock together, Oops, I am 
lost!!! 
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1  It is game that is similar to jacks, but played with rock. 


