
CultureTalk Tibetan Language and Culture Video Transcripts: 
http://langmedia.fivecolleges.edu 

The Second Bringing of Bride to the Groom’s Home  
 
Amdo Dialect 
Tibetan transcript: 
 
དེ་ནས་དེ་ ོས་ ་མ་གཡང་འབོད་་་ གཡང་འབོད་ ་མ་ཡོད་ནི་རེད། ་མ་མང་པོའི་གཡང་ ོལ་འདོན་དགོས་ནི་རེད།  ་
བ ང་ཆ་ལེང་བ ང་དེ་ནས་ ག་ཡང་ ས།  དེ་ནས་ ི་ལོག་སོང་ནས་མལ་ཞིག་གསོ་ནས་ ར་ནས་དེ་གཡང་འབོད་ ་མའི་
གཡང་འབོད་ ོས་ནི་རེད དེ་་ ་མོ་དང་ ་དེ་གཉིས་མར་སར་བ ད། དེ་ནས་བག རོགས་གཉིས་དེའི་ ར་ནས་བ ད། ཚང་
མའི་ གཡང་འབོད་ ་དགོས་ནི་རེད།  ད་དེ་ གཡང་འཁོར་བ་དང་མི་འཚ་དེ་ལ་ཁ་དགེ་བཀྲ་ཤིས་ཡོང་བའི་ཆེད་རེད། དེ་རིང་
་མོ་འདི་ཐོན་ནས་དེ་ གཡང་འབོད་ ་མ་ཟེར་བ་དེས་གཡང་འབོད་ ས་ནི་རེད། དེ་ནས་དེ་རེད།  དེ་ནས་གཡང་འབོད་

ཚར་ ས། ཞག་གཅིག་ཙམ་ཞིག་བ ད་ནས་ ི་ཉིན་ ་མོ་ ིར་ལ་ ད་འགྲོ་ནི་རེད། ིར་ལ་ཕར་ ལ་ལ་ ད་འགྲོ་ནི་རེད། ཨ་
ཞང་ཚང་མའི་མཉམ་ ། ཨ་ཞང་ཚ་ཞག་མ་གཅིག་འ ག་ནི་རེད། ཨ་ཞང་ཚང་མ་ཞག་གཅིག་ལས་འ ག་ནི་མ་རེད། དེ་ ་མོ་
ཡིན་ན་ ་ཡིན་ན་དེ་ ིར་ལ་ལོག་འགྲོ་ནི་རེད། ཕར་ལ་སོང་ནས་ཉི་མ་ཁ་ཤས་གི་ ེས་ནས་ ར་མ་བཟང་པོ་ཞིག་ལ་དེ་ནས་
ར་ལ་ ་བ་གཅིག་འ ་གཉིས་ཙམ་གྱི་ ར་བ ལ་ནས་ཡོང་ནི་རེད། དེ་ ས་མགོ་བ གས་བ གས་ ས་ནས་ཡོང་ནི་རེད།  

དེ་ཐོག་ནས་ ་མོ་དེ་དེ་ཚང་གི་མནའ་མ་རེད་འགྲོ་སོང་ནི་རེད། དེ་ནས་འ ག་ཕོག་གཅིག་གི་འ ག་ ་རེད། དེ་ཚང་རེད་
སོང་ནི་རེད། དེ་དེའི་ཉིན་པར་ཨ་ཞང་ཚ་ཡོང་བའི་ཉིན་དེར་ཟོག་འདེད་ཡོད་ན་ ་ཁྲིད་ ་ཡོད་ན། ད་ཟོག་འདེད་ནས་
འགའ་རེ་ཞིག་གི་ད་མནའ་མ་ ེར་ས་ཚང་ལ་ ་ཟོག་འདེད་ས་ཤོག་ཟེར་ནི་རེད།  ཚ་ ་ཚང་ལ་ཟོག་འདེད་ས་ཤོག་ཟེར་ ས་ 
མི་འགའ་རེ་ཡོང་བདག་ཡོད་ནི་རེད། ་ཟོག་འདེད་ས་ཡོང་བདག་ཡོད་རེད། དེ་ ་ཟོག་20 30 40 50 60 70 100 200    
༢༠༠ ཚ་ད་ མི་ཤེས་ད་ཡང་དེ་འ ་ཡར་མར་ ིན་ནི་རེད། ཉེ་ས་ཉེ་གཞི་ཚང་མའི་་་་་ཨ་ཞང་རེའི་ཟོག་རེད་ ིན་དགོས་ནི་
རེད། འ ི་རེ་ ིན་དགོས་ནི་རེད། དེ་ཨ་ཞང་མང་པོ་ཡོད་ན། དེ་ཁོང་རིགས་གི་ ིན་དགོས་རེད། ཉེ་བཞི་ ་ལག་ འི་ ིན་
བདག་ཡོད་ན། ད་ ཟོག་མང་པོ་ ིན་ནས་ད་ཟོག་ ་ཡོད་གི་ཟེར་ནས་འ ོག་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ཟོག་ལ་ ་ ་རེད། ང་པ་ཞིག་
ཡིན་ན་ཅ་ལག་འ ་དེ་འ ་ བ་འགས་ནས་ཐོན་ཡོང་ནི་རེད། ནས་འ ་དེ་འ ། ནས་འ ་མང་པོ་ཁྱེར་ཡོང་ནི་རེད། དེ་མེས་
གྲོ་ནས་འ ་མང་པོ་ཁྱེར་ཡོང་ནི་རེད། ད་ བ་ན་གོན་ ་ཅི་ཡོད་གི། འདོགས་ ་ཅི་ཡོད་གི་དེ་དག་ཚང་མ་ ་ནི་རེད། ད་བ ོ་
ལ་འདོགས་ ་དགོས་རེད། ་མོ་ཞིག་ཡིན་ན་མགོ་ལ་འདོགས་ ་དགོས་རེད། འ ོག་པ། ོན་མའི་འ ོག་པ་ཡིན་ན་མགོ་ན་
མར་མེ་ལོང་ཟེར་ནས་མང་པོ་འདོགས་ ་ཡོད་ནི་རེད། དེ་ནས་ར་བ་ཟེར་ ་ཞིག་ ིལ་ནས་ཨ་ ང་དང་ ་ ་དག་དག་ཡིན་
པ་དེ་འ ་ཡོད་རེད། ད་ ་འཐེན་ཟེར་ནས་ད་འདི་ལ་ཡར་ ོས་ཤེལ་གྱི་ ོས་ཤེལ་གྱི་བར་ན་ ་ ་ ང་ ང་ག མ་ག བ་རེ་
བ་ནས་་་ དེ་འ ་ ས་ནས་ ོས་ཤེལ་ཆེན་པི་འདི་འ ་བ ་ཙམ་འདི་འ ་བ ིགས་ཡོད་བདག་ཡང་ཡོད་རེད། ད་ ང་ ང་

འ ་ཞིག་ཡིན་བདག། ད་ ང་ ང་ ་རེ་ ག་རེ་ག མ་རེ། ག མ་རེ་ད་ག་ལ་ཡོད་ད་་་ ད་བཞི་རེ་འ ་འ ་་་ དེ་འ ་
བ ིགས་ཡོད་བདག་ཡོད་རེད། ་འཐེན་ཟེར་འདི་འ ་ཡར་ལ་ཡོད་རེད་་་  ་མོ་དེའི་ཡར་ལ་མི་ཁུར་མི་ བ་པ་ཞིག་ཡོད་
རེད། དེ་ནསབ ོ་ན་བ ོ་ ང་འདོགས་འགོས་ནི་རེད། ེད་པ་ལ་ཆབ་མ་འཆིང་དགོས་ནི་རེད། དེ་ཇ་བོས་འདོགས་བདག་ཡིན་
ནི་རེད།  ཇ་བོས་འདོགས་ནི་རེད། ད་ ང་ཆབ་མའི་ཚད་ནི་མ་རེད། ཇ་བོས་འདོགས་དགོས་ནི་རེད། ད་ ན་ཆ་ཞིག་འདོགས་
ཡོད་རེད་ད་ ཡར་ལ་མི་ཁྱོག་བ་ཞིག་ཡོད་རེད། ཕོ་ གས་པོའི་ ་མོ་ཡིན་ན།  དེ་འ ་ ས་ནས་ད་ ེ་བ ན་ཇ་བོས་ ོས་ཤེལ་
ཆེན་པོ་འདི་འ ་ཡར་ལ་བ གས་ དེའི་མགོ་ལ་ ་ འི་ ལ་མོ་བཞག་ཡོད་ནི་རེད། དེ་འ འི་ལག་པ་འ ་འ ་བཞག་ཡོད་ནི་
རེད། ཡལ་གའི་ཐོག་ན་ ོ་ཚ་ཡོད་ནིརེད། དེ་འ ་ཡོད་ནི་རེད། ་ ་དགོ་མོ་ཅན་ཟེར་ ་གྲགས་ཆེན་ཡིན་ནི་རེད། གཡང་ཡིན་
ནི་རེད་ཟེར་ནི་རེད། དེ་འ ་བ ག་མཁན་ཡོད་ནི་རེད། ཕོ་ གས་པོ་ཡིན་ན་དེ་འ ་ ིནཡོད་རེད། དེ་ཕོ་ གས་པོ་མིན་ན་



ཡང་གཞན་ནས་ཡར་ནས་གནོན་པ་ ས་བདག་ཡང་ཡོད་རེད། དེ་འ ་ ན་ཆ་བ ག་ནས་ཡོང་དགོས་ནི་རེད། མ་ཞོས་མ་
གོན་་་ ེ་པ་་་ ་མོ་གཟིག་གོན་བདག་ད་ཡོད་མི་ཁྲིམ། ་མོ་ཚའི་ མ་་གོན་ནི་རེད། ་ཚའི་ ག་དང་གཟིག་གོན་ནི་རེད། 
བོད་པ་ཟེར་ ་དེ་ཉི་མ་གནའ་ལ་གླེན་ལས་ ས་བདག་རེད་མོད་ཨེ་རེད། དེ་འ ་ ས་ནས་ མ་ཞོས་གཟིག་ཞོས་གོན། མཁྲིག་
ཚ་ ་གོས་ཆན་གི་ ་ ད་དེ་འ ་ ག་ ་ ་ ན་ཟེར་བ་དེ་འ ་མི་འ ་ཡོད་རེད། ཉི་མ་གནའ་ཡི་གོས་ཆེན་དེང་སང་དང་
འ ་ནི་མ་རེད། འ ག་ཡིན་ནི་མ་རེད། ད་ངོ་མ་བོ་ཡིན་ནི་རེད། གོས་ཆེན་ངོ་མ་བོ་ཡིན་ནི་རེད་མོད། གོང་ཆེན་པོ་ཧ་ཅང་ཡིན་
ནི་རེད། དེ་འ ་དག་དག། ད་མགོ་ལས་ཆ་ ན་གི་་་་ མ་་་ གོ་ཙི་གི་ མ་འ ་འ ་་་་གོ་ཙིའི་ མ་མང་ནི་རེད། དེ་གོ་ཙིའི་ ་
ག མ་ཁྲ་མ་ཟེར་བ་དེ་འ ་ཡག་པོ་གོན་ ་ཡོད་རེད། བ བ་གས་མ་ཟེར་བ་་ དེ་ནས་ས་་མགོ་ ་ཆ་འགྲིག་ཡག་བོ་ ས་ནས་
དེ་ཐོན་ཡོང་ནི་རེད་  དེ་རེད།  
 
 
English translation: 
 
Later, monks will be invited to chant to g.yang sgrol. They will beat the drum and cymbal, blow 
the horn and flute. And before doing the g.yang a’pod, monks will take a short break outside the 
groom’s house. After the break, the monks will return to the groom’s house and the g.yang a’pod 
will start, groom and bride will then together sit with their maids, and listen to the g.yang a’pod. 
This ritual is for the purpose of having a smooth life and good fortunes for the new couples.  
After g.yang a’pod, the uncles and bride will stay in [the] groom’s house for one night. And the 
next day, the bride goes back to her parents’ house with her uncles. The uncles only stay in [the] 
groom’s house for one night and together they will go back with the bride.  After [a] few days, 
the bride’s family will then choose a good date and arrange [a] few people from their family and 
they will officially escort her to the groom’s house. At that time, the bride does not have to bend 
her head. After going to the groom’s house for the second time, the bride officially becomes one 
member of the groom’s family.  On that day, the uncles and relatives will give yaks and horses to 
the bride as a wedding present.  The bride’s family will then ask the groom’s family to come and 
get the presents.  The bride receives 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100 or 200 yaks as present, 200 may 
not be true. Each uncle will have to give one yak. The bride’s family will also give yaks, as well 
as their relatives. For nomads, most of the wedding present will be livestock, however for 
farmers, it will be grains and furniture.  On that day, people also pay attention to the outfit of the 
bride; they will look at what kind of expensive jewelries she is wearing.  People will look at what 
jewelries she has on her body and on her head.  In traditional Tibetan nomadic society, [a] 
woman has all kinds of head decorations, there is something called Melong and raba where you 
have coral jewelries all over your head.  There is always something called skra ‘athen, where 
you braid your hair with beads like turquois and spol shel.  Sometimes you tie four big spol shel   
on the hair from forehead to the ears, other times you have smaller ones.  The head decoration 
sometimes gets so heavy that the girl has [a] hard [time] carrying it.  Girls also wear klo zug and 
chab ma on their waist.   Beside the klo zug, girls also wear Jawu.   Sometimes a girl from a rich 
family would have so many jewelries on her body that it becomes hard for her to walk.   They 
put on coral necklace, Gabu, and big spol shel on her head. On top of the spol shel, they put coral 
decoration.  Women wear sram and men wear leopard skin, women usually don’t wear leopard 
skin.  This is the silly side of Tibetan tradition.  Beside sram and leopard, people also wear lamb 
skin, apruk or silk robe.   Unlike the silk robe we have today, the quality of silk robe in the past 
is really good; it did not contain any plastics.  They are real silk robes and are usually very 
expensive. Gozi shoes are [the] most common shoes the brides and grooms wear during 



weddings.  There is a type of Gozi shoes called ksum khra ma. The bride will arrive at the 
groom’s house in her best cloth and most elegant jewelries. 
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