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Bringing the Bride to the Groom’s Family 
 
Amdo Dialect 
Tibetan transcript: 
 
བག་མ་ལ་བག་རོགས་ཟེར་ནི་ཞིག་ཡོད་རེད། ་མོ་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་མིན་ན་ཨ་ནེ་ཡང་ཡིན་མིན་ན་དེ་ཚང་གི་ ིན་མོ། དེའི་
་བོ་ཡང་ན་ ་བོ་འ ་གཅིག་གི་ཉེ་བ་ཡང་ན་དེའི་བཟའ་ ། ཁ་དགེ་བཀྲ་ཤིས་དང་ ་གུ་འ ་དེ་འ ་ཤི་མ་ ོང་བདག་་ 

ཡིག་ས་དང་དེ་འ ་མིན་ནི་ ཁ་དགེ་བཀྲ་ཤིས་དེ་འ ་ཡིན་པའི་ ་མོ་ཞིག་གི་བག་རོགས་ ས་ནི་རེད། དེ་ནས་མོ་རང་ ་ཐོག་
ནས་ ོག་ ོག་ ས་ནས་སོང་ན་ཆོག་རེད། དེ་ནས་ཨ་ཅང་དེ་འ ་ ས་དགོས་ནི་མ་རེད། དེ་བག་རོགས་རེད། ་ཞིག་ཡིན་ན་
དེ་ལ་བག་རོགས་ཡོད་རེད། ཕོ་གསར་ཞིག་  གང་ ར་འ ་འ ་ཞིག། དེ་འ ་འགྲོ་ ་རེད། དེ་ནས་དེ་ཚང་གི་ ོ་ལ་ཐོན་ཡོང་
ནི་རེད་ཡ་ ོ་ལ་ས་ ར་སེས་ ར་ ས་ནས་ཐོན་ ང་ནི་རེད  དེ་ཨ་ཞང་ཚ་ ་ཐོག་ནས་འབབ་རོགས་མ་ ས་ནས་ཡར་ཡར་
འགྲོས་མ་འཏང་་་ མར་མར་འགོྲས་མ་བཏང། འབབ་རོགས་མ་ ས་ནས་ ་བ གས་ནས་ དེ་ནས་ ་ཁས་མི་ཟིན་ནས་ ་ཁས་
འཛིན་དགོས་ནི་རེད། ད་ཨ་ཞང་བ ་ཡོད་ན་ ་ཁའི་ལེན་བདག་བ ་གྲ་ ིག་ ས་དགོས་ནི་རེད།  ད་ ་ཁའི་མི་ཟིན་ནས་་་་་་
ད་ས་ཐོག་དེ་ན་ མ་འ ་ཞིག་བ གས་ དེའི་ཐོག་ལ་བག་མ་འབབ་ས་རེད། འབབ་གདན་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་གཡང་སི་དཀར་
ལང་ཞིག་བཏངས་། དེའི་ཐོག་ལ་གྲོའི་གཡོངས་འགྲོངས་ཞིག་ ིས། དེ་ ོས་ ་དེ་ལ་ཁྲིད་ཡོད་ནས་བག་མ་དེ་དེའི་ཐོག་ ་
འབབ་དགོས་ནི་རེད། ད་འབབ་གདན་ཟེར་ ་བཤད་དགོས་ནི་རེད། གཅིག་ཡོད་གཉིས་ཡོད་ཟེར་ནས་ཧ་ཅང་ ས་པ་བཤད་
་ཡོད་ནི་རེད། དེ་འ ་ ས་པ་ཞིག་ད་ ས་ བ་ནིམ་རེད་ལ་ འབབ་གདན་བཤད་དགོས་ནི་རེད། འབབ་གདན་ཟེར་ ་བོ་

བ གས་ཡོད་ནི་རེད། དེ་ཚ་དེར་ཨ་ཞང་ཚའི་ ་ཁ་མི་ཟིན་ནེ བ ག་བ ག་ནས་ ག་དཀའ་ལས་མང་པོའི་ ེས་ནས་ཚང་མ་
ཁའི་ཟིན་པ་ཡིན་ན། དེ་་ དེ་ཚང་གི་ ོ་ཁ་ནས་ཚང་མ་རིག་རིག་ ས་ནས་ བ་མདའ་ནས་བ ང་ནས་ཟབ་ཟབ་ ས་ནས་ ོད་
མ་གཏོགས་ ་ ག་ཤེད་ནས་ ག་ལ་ཡས་ནི་རེད། ཨ་ཞང་ཚ་བཙན་པོ་ཧ་ཅང་ཡིན་ནི་རེད། བཙན་དགོས་ནི་རེད། དེའི་ཉིན་
པར་མ་བཙན་ན་ངོ་ཚ་པོ་ ི་ནི་རེད། བཙན་མ་ཤེས་ན། དེ་བཙན་པོ་ཡིན་ནི་རེད། གས་ཤེད་ ས་ནི་རེད།  ་ཡར་མཆོང་
མར་མཆོང་ ས་ནི་རེད། ་ངན་པ་ཡིན་ན་ནམ་ལ་ཡར་ལང་ནི་རེད། དེ་འ ་ ས་ནི་རེད། ད་གཏམ་བཤད་ནས་ད་ཉི་མ་
གཅིག་དེར་འབབ་རོགས་མ་ ས་ནས་དེ་བཤད་དེ་བཤད་ དེ་གཏམ་་བཤད་ཁ་བ ག་ནས་་་ཡར་ བ་དོན་ ས་ཟེར་ནས་ 
བ་དོན་མང་པོ་ ་ཁ་བ ག་ནས་ གཏམ་མང་པོ་བཤད་ནས་   དེ་འ ་ཡི་ ས་པ་ ས་ནས་ད་ཉི་མ་ ེད་ཀ་ད་ ི་ ོ་མ་

གཏོགས་འབབ་རོགས་ ས་གི་མ་རེད། ་ཐོག་གི། ་ཚ་བར་ཞིག་ཉལ་འགྲོ་བ་འ ་ཞིག་འ ག་ནི་རེད། དེ་འ ་ ས་ནས་ཁ་
ིན་ ི་ནི་རེད་མོད།  དེ་འབབ་རོགས་མ་ ས་ནས་དེ་ ག་ ་རེས་ ་ཤོས་ལ་ཨ་ཞང་ཚ་འབབ་འཇོག་ནི་རེད་མོད། བབས་

བཞག་ ས་ད་ཁ་དར་འ ་བཏང། དེ་བག་མ་འབབ་གདན་གི་ ར་དེ་ཁྲིད་སོང་ནས་དེ་ཐོག་ལ་འབབ་བ ག་ནི་རེད། དེ་འ ་
ཞིག་གི་ཐོག་ལ་ད་གཡོང་འགྲོང་ ིས་ཡོད་ནི་རེད། དེ་ཐོག་ལ་འབབ་དགོས་ནི་རེད། དེ་ནས་བག་མ་དེ་ཁྲིན་ནས་དེ་མ་ཐག་ ་ 
ད་ ་ཁའི་ཁྲིད་བདག་གི་ཨ་ཞང་ཡིན་ན་འ ་ ང་བོ་ཡིན་ན་འ ་ལག་པ་གཅིགགི་བ ང་ནས་འགྲོ་ནི་རེད། ལ་དེ་ཚང་ལ་ལག་
པ་འ ་བདག་ཡོད་ནི་རེད། ལག་མགོ་ལེན་ཟེར་ནས་མི་ཞིག་ཡོད་རེད། ཡིན་ཡང་དེ་ཚང་ལ་ལག་མགོ་ནམ་ ན་ཡིན་ན་ལེན་གི་
བ ག་ནི་མ་རེད། ཁོང་རིགས་གི་བདག་ བ་ནས་ཨི་རེད། 
 
ཀ། ལག་མགོའི་ཁྲིད་བདག་ ་ཚང་རེད།  
 
ཁ། ལག མགོའི་འ ་བདག་དེ་མར་བབ་ ས་ལག་པ་ནས་བ ང་བདག་དེ་མ་རེད་ནེ།  



 
ཀ། ལག་པ་འ ་བདག་ ་ཚང་རེད། ཁོ་རང་ཚང་རེད་ལ།  
 
ཁ། འི་ཁྱིམ་ཚང་ལག་མགོའི་འ ་ནི་ཡོད་རེད་ ཡིན་ཡང་ཁོང་ཚང་གི་ ་་བོ་ཡིན་ན་ཡང་ན་ ་ཡིན་ན་ ་ཁའི་ཁྲིད་མཁན་་
ཡོད་ནི་རེད།  དེ་འ ོག་ནས་ཁྲིད་བ ག་ནི་མ་རེད། དེ་འ ་ ས་ནི་རེད།  དེ་ནས་ཡར་ཡོང་ནས་ ོ་ཁ་དེར་ཐོན་ ས་ ོ་ཁ་ན་
ཟང་དཀར་ལོང་བ ད་ཞིག་གི་ནང་ན་ ་འོ་འོ་དཀར་གང་བཞག་ ཁ་སོ་ན་མར་ ོ་འ ་བཏག་ནས་དེ་འ ་ ས་ཡོད་ནི་རེད།  
བག་མའི་དེ་ལ་མཆོད་འཕེན་ ས་དགོས་ནི་རེད། དེ་འ ་ ས་ནས་མཆོད་འཕེན་ཁ་བ ག། གཡས་ ོར་ ས་ནས་ཡོང་ནི་རེད།  
དེ་ནས་ ནང་ལ་ཡར་ཐོན་ ས་གྲལ་ ིག་ནི་རེད། གྲལ་བ ིགས་ཚར་ ས་གནའ་ཞོ་ཟེར་ནས་ཞོ་དེ་ཁྱེར་སོང་ནས་་ གནའ་ཞོ་
ཟེར་ ་བོ་ད་་ དེ་ཚང་ལ་ ་མོ་གནའ་ཞོ་ག གས་བདག་ཞིག་ཡོད་རེད། ཞོག་ཁྱེར་ནས་སོང་ ས། དེ་ནས་བག་མ་དེའི་མཆོད་
ག མ་འཕེན་དགོས་ནི་རེད། འ ང་ཟེར་ནས་འ ང་ ་ཅང་ཡོད་ནི་མ་རེད།  དེ་འཕེན་ཤེས་དགོས་ནི་རེད། དེ་མ་ཤེས་ན་ཡང་
ག་པོ་ཞིག་ལ་ ི་གི་རེད།  དེ་ནས་བག་མ་ལ་ཇ་ ེར་ནས་ བག་རིགས་གི་ཡར་ ེར་ནས་ ཟ་མ་ཅི་ཞིག་ཡིན་ལག་ལ་འཇོག་ན་ 

བག་མའི་ ང་ ང་ཞིག་མ་གཏོགས་ཟ་ནི་མ་རེད། ངོ་ཡང་ཚ་ནི་རེད། མགོ་བགུར་ནས་ཡར་བ གས་ནི་མ་རེད། དེ་མགོ་མགུར་
ནས་བ ད་བ ད་གི་རེད།  དེ་འ ་རེད།  
 
 
English translation: 
 
The bride has a bridesmaid and the bridesmaid is either an aunt of the family or one of the 
brothers’ wives.  She has to be someone with good merit, someone who never experienced loss 
of child, and someone who never experienced the loss of husband.  A woman of such will be her 
bridesmaid; the bride will ride a horse and act as usual. There has to be a maid for a groom as 
well if he is marrying to the girl’s family. The people from the girl’s family will then arrive to 
the groom’s family; the men from the girl’s family will remain on the horse running around and 
refuse to dismount the horse. People from the groom’s family will have a hard time holding the 
horse [and] ask the uncles to dismount the horse. If there are ten uncles from the girl’s family, 
there has to be ten people from the groom’s family to welcome each uncle.  There is a mounting 
stage on the ground for the bride. A white cloth placed on the stage, a picture of a swastika1 with 
wheat, that’s where the bride dismounts the horse.  There will also be extensive discussions 
about the dismounting stage; people usually aren’t able to make those discussions that extensive.  
You talk about the dismounting stage. There is the dismounting stage prepared for the bride. The 
groom’s family will have a long, hard time asking the uncles to dismount their horses; the 
members of the groom’s house have to show their deepest respect to the uncles in order to 
convince them to dismount the horses. The members from the groom’s family will carefully hold 
the reins and ask the uncles to dismount their horses.  The uncles are meant to be harsh and 
serious to the groom’s family on that day, it is considered a shame if they don’t know how to be 
mean and serious. Sometimes the uncles will hit the horse and then the horses might attack you if 
                                                            

1 The swastika “remains widely used in Indian religions, specifically in Hinduism, Buddhism, and Jainism, primarily 
as a tantric symbol to evoke shakti or the sacred symbol of auspiciousness. The word "swastika" comes from the 
Sanskrit svastika - "su" meaning "good" or "auspicious," "asti" meaning "to be," and "ka" as a suffix. The swastika 
literally means "to be good.””  Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Swastika 

http://en.wikipedia.org/wiki/Indian_religions
http://en.wikipedia.org/wiki/Hinduism
http://en.wikipedia.org/wiki/Buddhism
http://en.wikipedia.org/wiki/Jainism
http://en.wikipedia.org/wiki/Shakti
http://en.wikipedia.org/wiki/Swastika


they become wild and angry.  Particular horses are strong and wild in nature and you might get 
injured if the horses try to stand up. Debate and discussion will take place between the two 
families, and the uncles finally will dismount their horses if they are convinced and feel they are 
respected. Members of the groom’s family will offer Kalak to the uncles when they finally 
dismount their horses. And the bride will also dismount the horse to the stage.  As soon as she 
has dismounted the horse, either one of her uncles or older brothers will take her hand; they 
rarely allow the groom’s family to take her hand though they have prepared someone. The 
bride’s family has the most power and takes full responsibility of her. 
 
B: Who takes the bride’s hand? 
 
A: That’s the person who takes her hand. 
 
B: Who takes her hand? 
 
A: Ah?  
 
B: Which side of the family takes her hands? 
 
A: The groom’s family does have someone who is responsible to take her hand, however the 
bride’s family won’t allow that. Whoever was holding her reins, he will take her hand, and won’t 
allow anyone from the groom’s family to do so. Before entering the groom’s house/tent, there is 
a big pot filled with milk and water, and butter at the pot surface. The bride will make a milk-
water offering at the door, she will walk from the right. After she enters the house/tent, the 
groom’s family will offer yogurt, the groom’s family usually has a young woman who prepares 
the yogurt, the bride then makes [an] offering for three times from her bowl of yogurt.  She 
won’t actually have the yogurt.  She has to know how to make the offering, it is considered bad 
if she doesn’t. The bridesmaid will then help pass tea and food for the bride, but the bride barely 
eats anything. She will keep her head down, and barely raises it. She keeps her head down 
throughout the ceremony. 
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