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Playing Shuttlecock 
 
Lhasa Dialect 
Tibetan transcript: 
 
ལ་བཟང།   དེ་རིང་ང་ཚའི་ཐེ་པེ་ ོར་མ་ངོ་ ོད་ཞིག་ ་གི་ཡིན།  ིར་བཏང་ཐེ་པེ་དེ་དེ་འ ་འ ་པོ་ཞིག་ཡོད་ེ

རེད།  ཡིན་ནེ་དེ་རིང་ང་ཚའི་བེད་ ོད་བཏང་ཡ་དེ་མ་དོག། ཐེ་པེ་ངོ་མ་དེ་མ་རེད།  ཐེ་པེ་ངོ་མ་དེ་དེ་ལས་མར་དོས་
་མ ག་དེ་རིང་ང་ཡོད་རེད། ཡ་ནས་དོག་ཙམ་ ོབ་ ོབ་ཚ་བ་ཡོད་རེད། ཡ་ནས་ ང་པའི་ ོས་ ས་མང་བ་འཕར་

གི་རེད།  ཡ་ནས་ཐེ་པེ་དེ་་་་་་་ 
 
མོ་རང། ེ་མོ་དེ་མང་ཆེ་བ་བོད་ལ་ད་ ་ ་མོ་མང་ཆེ་བའི་ ེ་གི་རེད། ་ལས་ད།  
 
ལ་བཟང། ཨ་ནས་ཐེ་པེ་དེ་ དེ་འ ་ ་ ེ་ནས་ ང་པའི་ ེ་ནས་ 

 
མོ་རང། ང་པའི་ ོས་ནས་ ་ཨ་འགེ་མཐོ་ཆོས་རེགས་ན་ ད་ཨོ་་ དེས་ ཐོབ་པ་རེད།  
 
ལ་བཟང། ཡང་གཞན་པ་མི་ཚང་མ་གོར་གོར་ ས་ནས་་མི་མང་པོ་ཡོད་ན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཕར་ ར་ གས་

རེས་ ེ་ནས་ ོས་རེ་ ེ་ནས་ ེ་གིས་རེད།  ད་དང་པོ་ང་གཉིས་གཅིག་་་་་་་་ 
 
མོ་རང། ག་ཙམ་ ོན་གོ།  དང་པོ་ད་སོ་སོ་གཅིག་ ་ཡིན་ན་ གྲོགས་པོ་འ ་གྲོགས་མོ་མེད་ན་ ཨ་ནས་དེ་འ ་ ་ ེ་
ཡ་རེད།   དེ་འ ་ ་ཅེ་་་ 
 
 ད་མི་མང་པོ་ཡོད་ན་ཨ་ནས་ 
 
ལ་བཟང། མི་མང་པོ་ཡོད་ན་ཡང་གྲངས་ཀ་ད་ ་ང་རང་ཚ་ནང་བཞིན་ ོམ་ཡ་ཅེ། ཡ་ནས་ད་་་་་ 

 
མོ་རང་། ང་རང་གཅིག་ ་རེད་བེ།  
 
ལ་བཟང། ག ག་་་ ག ག་ ཕར་ ར་ག ག་ཡ་ ེ།  

 
མོ་རང། ཨོ་དེ་འ ་ ་རེད།  
 
 
 
 
 
 



English translation: 
 
Kalsang: I am going to talk about Tibetan shuttlecocks game. Shuttlecocks look 
something like this; however, since we don’t have the real shuttlecocks today, we will use 
this as an example. The real shuttlecock tends to have longer tails than this and it bounces 
more when you hit it with your foot.  
 
Khando:  This game is played most by girls. 
 
Kalsang: You hit the shuttlecock with one of your feet. 
 
Khando:  You hit it with your foot and the one who got the most hit will be the winner.  
 
Kalsang: You also play shuttlecock in groups, using your foot to pass the shuttlecock 
around. Let’s us show you how. 
 
Khando: If you are all alone with no male or female friends, you play like this. If there 
are many people… 
 
Kalsang: If there are many people, you pass it around. 
 
Khando: That’s how you play it. 
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