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Discussing the Wedding Dates 

Amdo Dialect 
Tibetan transcript: 
 
དེ་ཁ་གཉིས་ཀ་ ག་ནས་ཁ་ ག་ནས་དེ་གྲོས་ཡེས་ནས་ ད་ནམ་གིྱ་ཉིན་དེར་ ར་ཐོག་ལ་འཇོག་ཟེར་ ས་་་ ད་ ར་ཐོག་ལ་
འཇོག་ཟེར་ན་མ་ཟེར་ན་ ར་མ་ཡག་པོ་ཞིག་གི་ཉིན་དེར་ ར་ལ་དེ་ཚང་གི་ ར་ལ་ ལ་ ིན་ནས་མིའི་དེའི་ ་མོ་ལ་ ལ་ ིན་ི
ནས་ཨ་ཞང་གི་ ་བ་མང་པོའི་བ ལ་ནས་ཡོང་ ་བོ་ལ་དེ་ ར་ཐོག་ལ་འཇོག་ཟེར་ནི་རེད།  དེ་ ར་བ ལ་ནས་ཡོང་ནི་རེད། 
ལ་ཐོག་ཚས་ནང་གི་ཉིན་དེ་འཇོག་ ་ཡིན་ན་ཁ་ ག་ནས་དེ་འ ་ཡེས་ ས། ད་ལ་ལ་ཞིག་ལ་དེ་ ོས་ད་ནི་ཉེ་གཞི་ ་ལག་

འ ་མང་པོ་ཡོད། ་ གས་པོ་ཡིན་ན། ཕོ་འ ་ གས་པོ་ཡིན་ན་ཨ་ཞང་ ་བ་ཉི་ ་ག མ་བ ་བཞི་བ ་ ་བ ་་དེ་འ ་་
འགྲོ་བདག་ཡང་ཡོད་རེད། ་བ་ཞིག་ལ་ ་དག་དག་འགོན་ནས་ ་ ་བཅས་ཡེས་ གོ་ལས་བཅས་ཡེས་་ ད་པོ་ཆ་ཁེས་་་ ཨ་
ཞང་ཆ་ཁེས་་ དེ་འ ་ཡེས་འགོྲ་ནི་རེད། ད་དེ་ ེལ་ས་ཡོང་དགོས་ནི་རེད། ཡོང་དགོས་ ས་ཅན་པོ་ཡ། ཅི་རེད་ཟེར་ན་། དེ་
རིང་འ ་འ ་བོ་དེ་ལ་འགོ་ ད་ཟེར་ ་བོ་ཁྱེར་ནས་ཡོང་དགོས་ནི་རེད།  འགོ་ ར་ཟེར་ན་དེ་དེའི་ཉིན་པར་འགོ་ཚ་ཟེར་ ་
ཞིག་བཤད་ ་ཡོད་ནི་རེད། འགོ་ ད་ཟེར་ ་བོ་ཁྱེར་ནས་ཡོང་དགོས་ནི་རེད། ཚ་ ་ཚང་གི། ད་རེས་མནའ་མ་ཡོང་ས་ཚང་གི་
འགོ་ ད་ཁྱེར་ནས་ཡོང་དགོས་ནི་རེད།  དེ་ ད་ཆེན་པོ་ བ་གཡས་མ་ཞིག་དང། ོགས་ཞིག་ལ་ཕར་ལ་ཤ་ ག་ཞིག་བཀལ་
ནས། ོགས་གཞན་ལ་ ད་ཞིག་བཀལ་ནས། ད་ ་ཞིག་ལ་བཀལ་ན་ བ་གཅིག་ ས། དེ་ནས་ཆང་མང་པོ་ཁྱེར་ནས་ཡོང་
དགོས་རེད།  དེ་ཡོང་ ས་ ་མོ་ཚང་གི་་ ར་ལ་མནའ་མ་ཡོང་བདག་ཚང་གི་ཨ་ཞང་གི་གྲལ་ཟེར་ ་བོ་དེ་འ ་བ ིགས་ནས་
གོར་གོས་ ས་ནས་དེ་གདན་ བ་ནས་བ ིགས་ནས་བ ད་ཡོད་ནི་རེད།  དེ་དེའི་གྲལ་མགོ་དེ་ན་ ི་བའི་ཞང་ཆེན་གོང་མ་
ཟེར་ནས་ལོ་མཐོ་བ་དང་མི་ ་ཆེན་པོ་དེ་གོང་ན་བ ད་ཡོད་ནི་རེད།  དེ་ནས་དེ་འ ་ ས་ ས། དེ་ ས་ཉིན་པར་གཏམ་པ་
ཟེར་ ་བོ་གཏམ་བཤད་དགོས་ནི། ཨ་ཞང་ཆེན་པོ་ལ་བཤད་ ་ཡོད་ན་ཅི་བཤད། དེ་མེད་ན་ཁ་ཁ་གཏམ་བཤད་ཤེས་བདག་
དགོས་རེད། དེ་གཏམ་མང་པོ་བཤད་ནི་རེད་དེའི་ཉིན་དེར། འགོ་ཚ་ཟེར་ ་བོའི་གཏམ་དེ་ཇི་འ ་ཞིག་རེད་ཟེར་ན་འགོ་ཚའི་
ཐོག་ལ་བཤད་པ་ ག་ ་ཡོད་ནི་རེད། དེའི་ ད་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཤད་པ་ ག་ ་ཡོད་རེད། དེ་ ི་ན་བཀྲ་ཤིས་ གས་བ ད། ནང་
ན་ ལ་ ིད་ མ་ ན། བར་ན་ཚ་རིང་བ ་ག མ་ཟེར་ ་དེ་ཚང་ཨི་ཡོད་ཟེར་ནས་དེ་འ འི་མར་བཤད་ཡོང་ནི་རེད། ད་ཨ་
ཞང་ཚང་ལ་ སས་མོ་བ ག་ནས།  ཚ་ ་ ་བ་གཉིས་འ ་བཞི་འ ་ཞིག་ཐོན་ཡོང་ནི་རེད། ད་འགོ་ཚ་བཀལ་ནས་ཐོན་ཡོང་
ས། ད་དེ་ ོན་མོ་ཆེ་ ང་གི་དོན་རེད། དེ་འ འི་ཡོང་ ས་དེ་དེའི་ ོན་ལ་ཡར་ལ་་་ ཨ་ཞང་གྲལ་བ ིགས་ཡོད་པའི་ ོན་ལ་

ཡར་ ཤ་ ད་་་་ ཤ་དང་གཅིག་་་ ད་དང་གཉིན་་་ ཆང་དང་ག མ་ཡར་ལ་ཤོམ་ནས་ ཁ་དར་བཏང་ནས་་ དེ་ཨ་ཞང་རེར་
རེར་དར་བཏང་ནས་ མར་ཀ་དེ་ནས་ ས་མོ་བ ག་ནས་བ ད་དགོས་ནི་རེད།  ས་མོ་བ ག་ནས་ཚ་ ་ཚའི་ལེགས་སོ་ཟེར་
ནས་འ ག་ཁ་ ས་དགོས་ནི་རེད། དེ་ཨ་ཞང་ཚའི་མར་ལ་བཀའ་ ོན་གྲགས་མོ་ ས།  ད་དེ་ཁྱེད་ཚང་གི་ ིད་པའི་འགྲོ་ གས་
དང་ ན་པའི་ཞབས་ ་ཡག་པོ་ཐོན་ཨི་ཡོད་ད་ཡར་ལ་ཤོད། བ བ་དོན་ཡར་ལ་ཤོད་། ཡར་ལ་ ས་་་ བ བ་དོན་ ་ཟེར་ ་
ཞིག་ཡོད་ནི་རེད། འདི་འ ་འདི་འ ་ ས་ཡོད། འདི་འ ་འདི་འདི་འ ་ཡོད་ཟེར་ནས་ཡར་ལ་་་ གཏམ་ཡར་ལ་ ་ ་ཞིག་
ཡོད་རེད།  མར་ལ་གནང་ ་ཞིག་ཡང་ཡོད་རེད། ཡར་ ་མར་གནང་ཟེར་ ་བོད་ ས་ནི་རེད།  དེ་མར་ཚང་གི་གཏམ་བཤད་
་འགྲིག་མི་འགྲིག་ཡོད་ན་ ས་མ་ཐག་ ་ཨ་ཞང་ཚའི་བཀའ་ ོན་གྲགས་མོ་ ས་ནས་མར་ན་ གས་ཚན་གིས་འ ིན་ནི་རེད། 

ཁུ་ ར་སར་ བ་ནས་ཧ་ཅང་ ས་ནི་རེད།   འདིའི་ཅོག་ཙ་ཐོག་ལ་ བ་ནས་ཞེ་ ག་ ས་ནི་རེད། དེ་ལེགས་སོ་ཟེར་ནས་
འ ག་འཇོག་པ་ལས་ཁ་གྲགས་ཆོག་ནི་མ་རེད། ད་དེ་འ ་ ས་ ས་་ དེ་ ད་གི་ཐོག་ལ་དེ་འ འི་བཤད་པ་ཡོད་རེད་མོད། 
ོན་ལ་ ིད་པ་དེ་ན་གཏམ་གི་ནང་བཤད་པ་ཡོད་རེད་མོད། དེ་ད་རེས་འ ་མི་འ ་དེ་རེས་ ད་གི་ཐོག་ལ་རི་མོ་འ ་མི་འ ་

འ ི་དགོས་ནི་རེད་མོད། གྲགས་མོ་ལེགས་པོ་ ིས་ཡོད་ནི་རེད། མཚན་འ ་མི་འ ་བཏང་ནས་དེ་འ ་ལག་བདེ་མོའི་དེ་འ ་



འ ི་བདག་མངག་ནས་འ ི་དགོས་ནི་མ་རེད་ནེ།  དེ་ ི་ན་བཀྲ་ཤིས་ གས་བ ད། ནང་ན་ ལ་ ིད་ མ་ ན། བར་ན་ཚ་
རིང་བ ་ག མ། ད་ ང་དེ་ཚ་ཐམས་ཅད་ཚང་ཨེ་ཡོད་དང་མེད་ཟེར་ ས་དེ་ཡོད་ལེགས་སོ་ཟེར་དགོས་རེད། དེ་ཆང་ཡིན་ན་
ཉི་མ་གནའ་ཆང་མངར་མོ་ ན་འ མ་གི་ཆང་ཅི་ཞིག་གི་ཆང་ཟེར་ནས་དེ་མར་གཏམ་བཤད་ནས་འ ་རིགས་ མ་པ་ཨེ་
ཡོད་ཟེར་ ས་ཡོད་ལེགས་སོ་ཟེར་དགོས་ནི་རེད།   
 
 
English translation: 
 
Then the two families will meet and discuss the date of the marriage ceremony. On that day, the 
girl’s uncles will escort her to the boy’s family with a lot of dowries and presents.   Some 
families may have lots of relatives and are rich, in such cases, there will be over 20, 30 or 40, 50 
uncles to escort her. The uncles will be well-dressed on that day and will ride on horses. Their 
horses will be in more colorful and beautiful saddles.  Right before that day, the boy’s family 
would bring something called mgo thud to the girl’s family. They bring thud on one side of the 
horse, yak meat on the other side, as well as wine.  At that time, the uncles of the girl will sit in 
line, the oldest and the most experienced uncle among all will sit at the center. A series of 
debates and discussions will happen on that day, and uncles will express their word about the 
marriage and the Mgo tsha.  Thud will be the center of the discussion and debate. The uncles will 
ask the boy’s family that if their thud contains all the elements: the eight auspicious Buddhist 
symbols at the outside, the seven auspicious royal symbols at the inside, and the six symbols of 
longevity in the middle. The two people, usually two men, sometimes four men from the boy’s 
family would bring the Mgo tsha to the girl’s family, and they would place their gifts, usually 
yak meat, thud and wine in front of the uncles.  After offering each uncle with a Khadak, they 
kneel on their knees in front of the uncles and they will have to be very polite. The uncles will 
reprimand if the visitors from the boy’s family do not behave properly or do not follow the 
tradition. The uncles ask the visitors if they have followed the traditions, and visitors will have to 
respond correctly or will be reprimanded by the girl’s uncles. Sometimes, if the visitors answered 
or said something wrong, the visitors will be wiped and uncles will hit the table with their fists in 
anger.  The visitors from the boy’s family will bend down their heads, and say “of course,” they 
are not allowed to go against the uncles.  There are certain traditional philosophies about thud, 
and thud will be painted with different symbols. They are very pretty and painted in many colors 
by very skillful people. For instance, the eight auspicious Buddhist symbols at the outside, the 
seven auspicious royal symbols at the inside, and the six symbols of longevity in the middle will 
all have to be present.   When the uncles ask the visitors if their thud contains all those elements, 
the visitors will have to bend their head and answer “yes”.  There are also philosophies on wine 
and when the uncles ask questions about those philosophies about wine, the visitors will have to 
be able to answer those. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



About CultureTalk:  CultureTalk is produced by the Five College Center for the Study of World Languages and 
housed on the LangMedia Website. The project provides students of language and culture with samples of people 
talking about their lives in the languages they use every day. The participants in CultureTalk interviews and 
discussions are of many different ages and walks of life. They are free to express themselves as they wish. The ideas 
and opinions presented here are those of the participants. Inclusion in CultureTalk does not represent endorsement of 
these ideas or opinions by the Five College Center for the Study of World Languages, Five Colleges, Incorporated, 
or any of its member institutions: Amherst College, Hampshire College, Mount Holyoke College, Smith College and 
the University of Massachusetts at Amherst.  
 
© 2013 Five College Center for the Study of World Languages and Five Colleges, Incorporated 


