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Tibetan Funeral- Part 1 
Amdo Dialect 
Tibetan transcript: 
 
ཀ། དེ་མི་ཤི་སངོ་ན་ཅི་ཞིག་ཡེས་དགོས་ནི་རདེ་གཅགི་ཤོད་དང།  
 
ཁ། དེ་་ ཉི་འདས་( ོན་མ)་་་བོད་ཀྱི་མི་ཤི་ ས་དེ་  ཡང་མི་ཤི་ན་འགྲོ་ གས་ཞགི་ཡོད་ནི་རེད་མདོ་།། དི་མི་ཤི་ ས་དེ་ད་སངས་ ས་ཆོས་
གས་པ་རེད་མདོ། ཁུར་གེ་དེ་འ སོ་ད་གཙ་བོ་ཆོས་ཀྱི་མ་ ་ཡེས་( ས)་དགོས་ནི་མ་རདེ་ནེ།  དེ་བདོ་བ་ཟེར་ ་ཅིག་ཅི་རདེ་ཟེར་ན་ ད་ 

དཔེ་བཞག་ན་བདོ་པ་དེ་སངས་ ས་ཆོས་ གས་བ་རེད་མོད་ཨེ་རེད། སངས་ ས་ཤག་ཀྱ་ བ་པའི་ཆསོ་ གས་མ་ ་ཡེས་( ས)་བདག་རདེ། 
བོད་ཁ་བ་ཅན་ཟེར་ ་བོ་དེ་ཁ་ཚང་བོ་(ཚང་མ)ད་ཧ་ལམ་བོ་དེ་ བ ་ཆ་བ ་བོ་དེ་སངས་ ས་་་ ནང་པ་སངས་ ས་པ་རེད་མོད་། དེ་ནང་
པ་སངས་ ས་པ་ཡིན་ ས་དཔེ་བཞག་ན་  མི་ཤི་དགོས་ཁུ་མ།ོ གཅིག་ན་ད་ ་ ས་ལོ་བ ་བ ་དགུ་བ ་ཡིན་ནས་མར་མདོག་ཟད་ནས་ཤི་
བདག་ཡང་ཡོད། ཨོ་་་ ལོ་ཚ་དོ་ཚད་དེ་ ་བ ་ ག་བ ་ཡིན་ནས་ཤི་བདག་ཡང་ཡོད། ལ་ོ་་་་ ད་རེས་དེའི་ ོག་ཧོ་རདེ་མོད་( ོན་གྱི་དེ་ནང་
བཞིན་) ཤ་ཞསེ་( ་གུ)ཡིན་ ས་ཤ་ིབདག་ཡང་ཡོད། མ་པ་ ་ཚགས་རེད་་་ རང་རང་སོ་སོ་་ མ་པ་ ་ཚགས་རེད།  མི་ཤི་ ་ མ་པ་ ་
ཚགས་རེད། རང་རང་སོ་སོའི་ཚ་ ནོ་མ་ཡི་ལས་ཀྱི་ དེ་ འ སོ་ད་ ཚ་རིང་ ང་གི་ ་བསོགས་གི་འ ས་ ་ལ་བ ེན་ནས་དེ་དེ་འ ་ཡེས་ནི་
རེད་མོད། མི་ཐམས་ཅན་དེ་འ ་རདེ་མོད། དེ་དེ་མསེ་(དེ་འ )་ཡིན་ ས་ ད་མི་ཞགི་ཤི་སོང་ ་ཅན་ཞིག་ཡིན་ན་   ཕ་མ་ཞིག་ཤི་སངོ་ན་
འ ་ ་ ་ ད་ཞིག་ཤི་སངོ་འ ་ ་་ ད་གཙ་ཆེ་བ་དེ་ད་སངས་ ས་ཀྱི་ཆོས་ གས་ལ་ ེན་དགསོ་ནི་རདེ་མ་གཏོགས་པའི་ཚ་ ི་མ་ཡོད་པ་
ཁེས་ལེན་བདག་ ང་ ང་ཡིན་ནི་རེད།  བོད་ཟེར་ ་བོ། ཚ་ ི་མ་་་ ད་ཚ་ ི་མ་ལ་ཕན་པའི་ཆོས་ཞིག་ བ་དགསོ་ནི་རདེ། ཆོས་ཅི་ཞགི་རེད་
ཟེར་ན་ནང་པ་སངས་ ས་པའི་ཆོས་རེད། ནང་པ་སངས་ ས་པའི་ཆསོ་ཇི་འ འི་ བ་དགོས་ ་ཟེར་ན་དེ་དཀོན་མཆགོ་ག མ་ལ་ བས་ ་
འ ག་ནས་ད་ བས་ ་མ ་ནས་ད་ནི་ བས་འགྲའོི་གཙ་ཡེས་( ས) ཚ་འདི་ ི་ཐམས་ཅད་དཀོན་མཆོག་ག མ་ལ་ བས་བཅོས་ས་ལས་
དེ་བས་གཞན་ བས་བཅསོ་ས་ཡོད་ནི་མ་རེད།  དེ་བཅོས་ན་་་ མི་ཤི་ ས་ཅི་འ ་ཞགི་ཡིན་རེད་ཟེར་ན་ནི་ དཔེ་བཞག་ན་མ་ིདང་པོ་ན་ནི་
རེད་ཡ།  ད་ན་ན་་་ ན་ཡི་ཤི་བདག་ཞིག་ཡིན་ན།  ན་ཡི་ད་དེ་འ ་ཡིན་ན་ ན་ལ་ ོན་ ་ཡོད་ནི་རེད།  དེ་བོད་ ན་ཡོད་ནི་རེད། ཉི་མ་
གནའ་ ་ ན་ཟེར་ ་ཞིག་ཡོད་ནི་མ་རེད།  བོད་ ན་ཀྱི་མ་ ་རེད། བོད་པའི་ ན་ལ་ ོན་ནི་རེད།  ད་དེ་ སོ་མོ་འཏེབས་ ་ཡོད་ནི་རེད། 
ིས་ ག་ ་ཡོད་ནི་རེད།  ད་འདི་ཨི་འཆི་དང་མི་འཆི། བགྱ་བ་ཅི་ཡེས་ན་མི་འཆི་ ེན་ལ་ཕན་ཐོག་ཅི་ཡོད་གི་ཟེར་ནས་དེ་འ ་ཡེས་བདག་

ཡོད་ནི་རེད།  དེ་དི་རེས་ཡེས་ ས་བགྱ་བ་ བ་ནི་རདེ།  དེ་གཙ་ཆེ་བ་མི་ཤི་ ེད་གི་ ་བི ་དེ་ བགྱ་བ་དེ་ཅི་ཞིག་ བ་རེད་ཟེར་ན་ གཙ་བོ་
སངས་ ས་ཚ་དཔག་མེད་གི་ ད་རསེ་ད་ནི་ ལ་གསལོ་བ་བཏབ་ནས་དེ་ཚ་ ང་ཚ་གཉན་བགྱ་ཟེར་ ་འ ་འ ། ཚ་དབང་ཚ་འགུག་ཀུལ་ཟེར་
་འ ་འ ་། དེ་རེས་ཡེས་ཚ་ཕར་ལ་ཚ་རིང་པོ་ཡེས་ ེད་ ཚ་ཕར་འཐནེ་ ེད་གི་ དེ་ སོ་ད་ནི་ཆེད་ ་  སངས་ ས་ཚ་དཔག་ཟེར་ན་

འགོན་པོ་འོད་དཔག་མེད་ཟེར་ན་ངོ་བོ་ད་གཅགི་ཡིན་ནི་རེད་ད་ཡང་    ཡིན་ན་ཡང་སངས་ ས་ཚ་དཔག་མེད་ཡན་གི་ མ་པ་ཡིན་ ས་
སེམས་ཅན་ལ་ཚ་རིང་ ེད་གི་ བོ་ བ་ ེད་གི་དེ་ སོ་གི་ ས་པ་ཡིན་ནི་རེད། ད་དེ་མེས་འ ་ཡེས་ནི་རདེ། ཚའི་བར་ཆེད་ཡིན་ན་དེ་ བོ་
ཤག་ཤག་ཡིན་ནི་རེད།  དེ་དགག་ ེན་ཁ་འ ་ཡིན་ན་ད་གུ་ ་རནི་པ་ོཆེའི་མ་ ་ཡེས་བགྱ་བ་ཅི་ཞིག་ཡིན་ན་ཡེས་ ་ཡོད་ནི་རེད།  བགྱ་བ་
ཡེས།  དེ་ག་ ིད་པ་ཅན་གི་བགྱ་བ་གི་མ་ བ། ན་ག་ིམ་ བ་ན་དེ་ཚ་ ོན་གི་ཤི་བའི་ ས་ལ་ཐོན་བཞག་ན་དེ་ཁུར་གེ་ཚ་ཚད་ཞིག་ཡོད་ནི་
རེད། ཅིག་ག་ལས་ ་ཡོད་ནི་མ་རེད། དེ་སངས་ ས་ཅམོ་ ན་་འདས་ ོད་བཞག་ན་ བ་ནི་མ་རདེ་ཟེར་ནི་རེད།  དེ་དི་ཡིན་ ས་ཟེར་ ་ ། 
དེ་ལས་ ་ཡོད་ནི་མ་རེད། དེ་ཤི་འགྲ་ོནི་རེད།  དེ་ཤི་སངོ་ ་ཅན་ཞིག་ཡིན་ན་ད་ཆི་མི་ཞིག་རེད་ཟེར་ན་།  ད་ེད་ཞག་བཞི་བ ་ཞེ་དགུའི་
ཟེར་ ་ཞིག་ཚ་ཡ་ད་རེས་ ་ན་དེ་འཐོས་་གྲོལ་ཟེར་ ་ཞིག་འདོན་ ་ཡོད་ནི་རེད། དེ་མིན་ནེ་ཁ་ཁ་ཀུན་འགྲགི་ ད་ ན་ ་ ད་འ ་མི་འ ་
ཡོད་ནི་རེད།  དེ་མེས་གི་ཆལོ་ཀ་མང་པོ་ཡོད་ནི་རདེ། ཞག་བཞི་བ ་ཞ་ེདགུའི་ཚ་ལ་འདནོ་དགོས་ནི་རེད། དེ་འདོན་ན་ཡ་གཅིག་ན་ ་མ་
ཚད་ ན་རེ་དགསོ་ནི་རེད། གཉསི་ན་ཆོས་ག་ཚད་ ན་རེ་ག ངས་དགོས་ནི་རདེ།  དེ་དེ་མེས་ཡེས་ ས་ ཆད་ ག་མེད་ན་ི  དེ་མསེ་དགོ་
བདག་ཞགི་ཡིན་རེད།  དེ་ཕོ་ གས་པོ་ཞིག་ཡིན་ན་ངོ་མ་ཅན་གི་སེར་མོ་མང་པོ་གི་འདནོ་ནི་རེད། འ ེང་འ ེང་ཞགི་ཡིན་ན་ཚད་ཚད་ཆ་
ཞིག་འདོན་ནི་རདེ། ག་པོ་ཞིག་ན་ཐ་ན་གཉིས་ག མ་དེ་མེས་མར་ལ་ཆག་ཁ་མ་བ ག་ནས་ཞག་བཞི་བ ་ཞེ་དགུའི་ཚ་དེ་་དེ་ ོས་ད་ན་ 
མར་ཁྱིམ་ནས་པེ་དེ་སེར་མོ་མི་ཆད་ནས་འདནོ་ ་རདེ་དེ། འདོན་ ་ཡོད་རེད།   



 
English translation: 
 
A: Could you talk about the rituals you would do after a person has died? 
 
B: We have systems of rituals when someone has died. Since we are Buddhist, the funeral 
ceremonies are of course closely linked with Buddhism. Tibetans are Buddhist; we follow the 
teachings of the lord Buddha. In Tibet, the land of snow, I would say almost all people are 
Buddhists, and the funeral rituals are all Buddhism based.  All human beings have to die 
eventually, some people die when they are very old and no longer able to do much, like those in 
their sixties and seventies.  Likewise, there are also people who die when they are still a child.  It 
is all different, depends on individuals.  People die at all ages, depends on your past life. When 
you die and how long you will live all depend on the how much merit you have from past lives. 
This is the case for every individual, there are no other options.  Let’s say someone in your 
family dies, either a parent or a child, dharma is the only thing that helps when someone is dead. 
We Tibetans believe in the next life and dharma is what benefits you for next life. Practicing 
Dharma is to worship the three jewels (Buddha, dharma and sangha). Those are the three things 
you can rely on as a refuge. Buddha, Dharma and sangha are the only places you can take refuge.  
So, what happens when someone dies?  But of course at first, the person will be sick and you 
would take the person to the hospital or get him medicines.  In the old Tibetan society, there 
were no Chinese medicines, people only used Tibetan medicines. Second, you would not ask a 
high lama about whether or nor not the person will die, and ask rituals and prayers we can do to 
prevent the person from dying. You can do a prayer of longevity that will likely extend the 
person’s life.  The lord of longevity or the lord Amitabha is all the same, however if it is in the 
face of lord longevity, he will save you from dying if it is only an obstacle you have to go 
through in life and [you are] not meant to die. If it is a negation or an accident in life, Guru 
Rinpoche (“precious master”) will save you. However, if no medicine, prayer and rituals can 
help the person to stay alive, then it must be the time when the person has to die. There is 
nothing we can do about it, even if the Buddha is not able to save him.  After the person is dead, 
the family has to invite monks and lamas to chant the scripture called “Liberation from hearing 
the dharma” at home for 49 days. Other than that, you can chant Gun Druk, and the scripture of 
deity. There are so many things you can chant and rituals you can do. In order to do a 49-day 
chant, first you have to have a great lama. Second, the rituals have to be perfect.  You cannot 
miss any of the two.  If you are a rich family, you can invite many monks to come over and chant. 
If you are a middle class family, you have invited some, however you are a poor family, and you 
can invite two to three people to chant. In any case, you have to have monks to chant at home for 
at least 49 days.  The monks will chant non-stop for 49 days.    
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