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Wedding Gifts and Life as a New Bride 
 
Amdo Dialect 
Tibetan transcript: 
 
 ད་དེ་འ ་ ས་ནས་ཐོན་ ས། ད་ད་རེས་ཉི་མ་གཉིས་ཀྱི་ ེས་ནས་ ར་བ ལ་ཚར་ ས།  ད་ཕར་འགྲོ་ ་མ་རེད། མོ་དེ་ཚང་
གི་རེད་ཚར་ནི་རེད། ཕར་འགོྲ་ ་ཡོད་ནི་མ་རེད།  དེ་ཁྱིམ་ལ་འཆམ་འཆམ་རེ་ལོས་འགྲོ་མ་གཏོགས། མཚམ་མཚམ་ལ་ཁོམ་
ས་་་ མོ་རང་གི་འཁོར་བ་བ ང་ དགོས་རེད། མནའ་མ་ ིད་ ིད་གཞག་ག མ་ ིད། དེའི་ ེ་ནས་ ག་ི ཡོ་གི་འ །  དེ་ཟེར་

ནས་འཇིག་ ེན་གི་དཔེ་ཡོད་ནི་རེད།  བག་མ་དེ་ཞག་མ་ག མ་ལ་ ཡར་མགྲོན་ཁ་ ོས་་ མར་བ ག་བ ག་ ོས་ ཆེ་བ ག་
ོས་ནས་ཁྲིད་འགྲོ་ནི་རེད།  དེའི་་་ ད་དེ་ཚར་སོང་ ས་ ོན་མོ་ ་མ་ ད་ཚར་ ས་ ད་ལས་ཀ་ལས་ནས་ དཀའ་ལས་ ག་

རེད་ནི་རེད།  དེ་ཐོག་གི་ ་གུ་ ེས་དགོས་ནི་རེད།  དཀའ་ལས་མང་པོ་་་ ད་འ ོག་པ་ཡིན་ན་དེ་རེད་ རོང་པ་ཡིན་ན་དེ་རེད། 
དཀའ་ལས་ ག་ནས་་་ འཁོར་བ་ཟེར་ ་དེ་དཀའ་ལས་ ག་ནས་བ ང་ ་རེད་མོ་་་ ད་ས་ ོ་ ོ་ལས་ད་གཅིག་འ ་མི་འ ་
ག་མ་ཅིག་ལས་ཨེ་དགོས་ར་་་ ད་ མ་ ང་ ར་ ག་ཞིག་ཡིན་ན་དེ་འ ་ ས་དགོས་ ་རེད་ལ་མ་གཏོགས་ དེ་དགོས་ནི་མ་

རེད། ཡིན་ན་ཡང་ད་རོང་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ཞིང་ལས་ལས་དགོས་ནི་རེད།  ཕོ་ ག་པོ་ཞིག་ཡིན་ན  གཡོག་པོ་གཡོག་མོ་ཚའི་
མཉམ་ ་འགྲོ་དགོས་རེད། ཟ་མ་ལས་དགོས་རེད། དཀའ་ལས་ཡོད་ནི་རེད།  ཉམ་ ང་ཞིག་ཡིན་ན་རང་རང་གི་དཀའ་ལས་
བ་ནས་འགྲོ་དགོས་ནི་རེད། དེ་འ ་རེད། དེ་ནས་ཞིང་ད ིད་ཀ་ ོ་དགོས་ནི་རེད། ོན་ཁ་བཅད་དགོས་ནི་རེད། ད ར་ཁ་
ར་མ་ ག་དགོས་ནི་རེད། དོང་ཡེས་ཟེར་ ་བོ་བསོག་དགོས་ནི་རེད། རིམ་པ་བཞིན་ ་ཁྱིམ་ ི་ནང་ཐམས་ཅད་གཙང་མ་
ས་དགོས་ནི་རེད། གཅིག་ ས་ གཉིས་ ས་་  ད་ཚང་མ་ལས་ ་ཁ་ཚང་ ་མོ་དེའི་གཙ་བོ་ ས་ནས་ལས་དགོས་ནི་མ་རེད་ནེ།  

དེ་འ ོག་པ་ཞིག་ཡིན་ན་དེ་རེད། ཟོག་བཞོ་དགོས་ནི་རེད། འོ་མ་ ག་དགོས་ནི་རེད། མར་ ་ར་ཅི་འ ་ཞིག་ལག་ལས་ ོང་ ་
ཡིན་ན་ དེའི་ ནང་བཞིན་ མ་ ་བོ་ མ་ བ ོ་ ་བོ་བ ོ། མི་ལ་བཞིན། མགྲོན་པ་ཐོན་ན།  ཅི་ཞིག་ ས་དགོས་ན།  དེ་རིགས་
ལ་འགྲོ་སོང། དེ་དཀའ་ལས་ བ། ཟོག་བཞོ་དགོས་ནི་རེད། ད་ ི་བོ་ཡང་འགྲོ་དགོས་ནི་རེད། ད་ ི་བོ་དང་བཞོ་མ་གཉིས་ད་
གཅིག་གི་ད་ བ་ ་མ་རེད། འགའ་རེ་ད་མི་ལག་མེད་ནི་རེདཡིན་ན་གཅིག་གི་ ས་དགོས་ནི་རེད། ི་བོར་བ གས་མར་ཡོང་
ཟོག་བཞོ། ད་ ་གུ་བར་གི་འཚ་དགོས་ནི་རེད། ་ ས་དང་ ་གུ་འཚ་དགོས་ན། མེད་ན་རང་གི་ ་གུ་བདག་ ག་དགོས་ནི་
རེད། དཀའ་ལས་ཆེན་པོ་མ་རེད་ནེ། འཁོར་བ་རེད།  
 
ཀ། དེ་ཞི་ལིའི( )་ ོགས་ནས་ཞི་མོ་ཚང་གི་ཁྱིམ་ཚང་ལ་གཅིག་ ིན་དགོས་ནི་ཨི་རེད།  
 
ཁ། ཨ་་་་ 
 
ཀ། ཞི་ལི་ཚང་་ མནའ་མ་ལེན་མཁན་ཚང་གི་དེའི་ད་ཞི་མོ་ཚང་གི་ཁྱིམ་ལ་གཅིག་ ོར་མོ་འ ་གཅིག་ ིན་དགོས་ནི་ཨེ་རེད།  
 
ཁ། དེ་མི་ཁ་ཁ་ཞིག་་་ ད་ཞི་ལི་ཚང་གི་་་ མནའ་མ་ཡོང་བདག་ཚང་འ ་ཞིག་ཡིན་ན་ཁོ་ལ་ཉེ་བ་ཉེ་བཞིའི་ཟོག་ ིན་ན་འ ་ ་
ིན་ན་འ ་་ ིན་ནི་མ་་རེད་ནེ་ 

 



ཀ། ཨོ་་་ 
 
ཁ། དེ་ཞི་མོའི་བ ང་ནི་ཡོང་ནི་རེད་མོ་། གཞན་པ་ཚང་ཡིན་ན་ཁྱེད་གི་ ོན་མོ་ ས་ན་ ོན་ཆ་ ག་ནི་རེད། ོན་ཆ་ ག་ ས་
ཁོངས་གི་ ོན་མོ་ ས་གི་ཡོད་ཤོག་ཟེར་ནི་རེད། ཇ་འ ང་ས་ཤོག་ཟེར་ནི་རེད། ཕར་ ར་གཉིས་གི། དེ་ཟ་མ་ཟ་ས་ཤོག་ཟེར་ནི་
རེད། དེ་ཁོང་ཚང་གི་ཟ་མ་ཅི་ཞིག་ལས་ཡོད་ན་་་ འ ོག་པ་ཚའི་ཨང་དང་པོ་ཚང་མ་ལས་ནས་བཞག་ཡོད་ནི་རེད་མོ། དེ་དེའི་
ཅི་ཞིག་ཡིན་ན་ཁྱེར་ཡོང་དགོས་ནི་རེད། ཟོག་ཁྱེར་ཡོང་བདག་ཡོད་རེད། ་ཁྱེར་ཡོང་བདག་ཡོད་རེད། གནའ་ ་མོ་མགོ་ ན་
མ་འཏོག་དེ་སང་ནང་བཞིན་ཞོག་ ་ཡིན་ནི་མ་རེད། མགོ་ ན་་་ ད ལ་གི་མགོ་ ན་ཡིན་ན་ཡན་ཆ་དེ་འ ་ཁྱེར་ཡོང་བདག་
ཡོད་ནི་རེད། ་ཟོག་ ིན་བདག་ཡོད་ནི་རེད། ད་གཅིག་ ་ཟ་ལག་ཅི་ཞིག་ཡིན་ན་ ིན་བདག་ཡོད་ནི་རེད། ིན་ན་ཆོག་རེད།   
 
ཀ། ཨོ་་ཞི་ལི་ཚང་གི་ ིན་ནི་རེད་ནེ། 
 
ཁ། ཨོ་ དེ་ཚང་ལ་ ོན་མོར་ཁྱེར་ཡོང་ནི་རེད། ཞི་ལི་ཚང་ལ་ ོན་མོ་ཁྱེར་ཡོང་བདག་་ཞི་ལི་ཁོངས་ཚང་གི་ཉེ་བ་ཚའི་ཁྱེར་ཡོང་
ནི་རེད། ཁོང་ཚའི་བཟང་ས་  ཁོང་ཚའི་ཤོག་ཁའི་ཁྱེར་ཡོང་ནི་རེད།  ད་ཁ་གཉིས་ག་ཤོག་ཁ་གཅིག་ཡིན་ཁ་ ས་ད་་ ཤོག་ཁ་
ནང་ན་ཕར་ ར་ཉེ་བ་ཐོབ་བདག་ཡང་ཡོད་རེད། དེ་མིན་པ་ཤོག་ཁ་གཅིག་གི་ནང་ལ་ཁ་རེས་ལེན་པོ་ཡོད་ན་ད་ཕར་ག་ཚང་
ལ་འགྲོ་དགོས་རེད་ལ་ ར་ག་ཚང་ལ་ཡོང་དགོས་རེད།  མང་ ང་ཅི་འ ་ཞིག་ཡིན་ན་རང་གི་ཐག་གཅོད་ ས་དགོས་ནི་རེད། 
ཁ་རེས་ལེན་པོ་ ཕར་ ར་གཅིག་་ ཅི་འ ་ཞིག་ ིན་་ ཅི་འ ་ཞིག་ཡས་ ོང་ན་ཕར་དེ་འ ་ཞིག་ཡས་དགོ་ ་འ ་ཞིག་་ དེའི་
ཐོག་ལ་ཡར་ ག་འ ་ཞིག་ ས་དགོ་ ་ཞིག་ཡིན་རེད། འཆར་གཞི་དེ་འ ་རེད། ཡོད་རེད། ོན་མོ་ཟེར་ ་བོ་ཁྱེར་ཡོང་ ་བོ་
ཡོད་རེད། ོན་མོ་ཡག་པོ་་ མང་པོ་ཁྱེར་ཡོང་ ་ཡོང་བདག་ དེ་འ འི་ཁ་རེས་ལེན་པོ་ཡོད་བདག་ཡིན་ན་ཕར་ལ་འགྲོ་སོང་
དང་ ར་ལ་ཡོང་དགོ་་ ར་ལ་ཡོང་དགོ་ཆེ་ནི་རེད། ོན་པོ་ཧ་ཅང་ ས་བདག་འོན་ཀྱང་ཁ་རེས་ལེན་པོ་དེ་འ ་མེད་ན་འགྲོ་
སོང་མང་པོ་ཡོད་ནི་རེད། དེ་འ ་རེད།  དེ་ཡོད་ན་ ོན་ནི་མ་རེད། ར་ལ་ཡོང་བདག་ཚང་གི་ད་་་ ཡོང་ས་ཚང་གི་ད་ཕར་ཀ་
ཚང་གི་ཟོག་ཐོན་ཡོང་ནི་རེད་ ་ཐོན་ཡོང་ནི་རེད། ཅི་ཞིག་ཡིན་ན་ཐོན་ཡོང་ནི་རེད། ཁོང་ཚང་་ ཕར་ཀ་ ་མོ་ ིན་བདག་
ཚང་གི་ད་མི་ཚའི་ཁྱེར་ཡོང་བདག་་ ོན་མོ་ཆེན་པོ་ཁྱེར་ཡོང་བདག་མེད་ན་ཕར་འགྲོ་སོང་ཞིག་མ་གཏོགས་ ར་ཡོང་དགོ་
ཞིག་ཡོད་ནི་མ་རེད་མོ། ང་ཙམ་དཀའ་ལས་ཆེ་རེད། ད་ ་ཡིན་ན་འ ་ ་མོ་ཡིན་ན་འ ་འགོྲ་བདག་ཚང་ ང་ཙམ་དཀའ་
ལས་ཡོད་རེད།   
         
 
English translation: 
 
A: So the bride will arrive to her groom’s house like that. Once the bride is escorted to her 
husband’s house after two days in her house, she officially is going to be living with them and 
won’t be going back to her family. She cannot go back, but of course she can still visit her 
parents occasionally. She will have to start her own life after marriage.  There is a Tibetan saying 
that goes like this, “The bride has the happiest time for three nights and after that the hardship in 
life begins.”  A bride gets the best treatment in [the] three days of wedding, she is invited to 
everywhere, but after the wedding ceremony, she will have to start the hard work of her life.  She 
will have to give birth and have babies. It is [the] same for both farmers and nomads, there are 
tons of works.  Hard work is the way to maintain a livelihood. The woman may not have to do 
construction work, which is left for the very poor. However, if the family you married to is a 
farmer, you have to work in the field, even if the family is a rich farmer, the wife still has to go 



around and do work with the housekeepers in the family.  She has to cook and the work can be 
really heavy. If you marry [in]to a poor family, the wife has more responsibility for everything. 
If you are a farmer, you have to plant the crops in the spring, harvest in the fall, manage the 
weeds in the summer and collect fertilizer. All the work comes in order and you have to manage 
well. You also have to do cleaning inside and outside of the house. The wife has the most 
responsibility for all the housework. If you are nomads, you have to milk, make butter and 
cheese. You also have to dry the cheese and make butter. If you have guests, you have to 
welcome and take care of them. You have to milk many yaks and sometimes go herding. It is 
hard for a woman to do both herding and milking, but if there are few people in the family who 
are able to work, she might have to do both. She would go herd and then milk when she got back. 
She also has to take care of the young and old in the family. It is very tiring to have to a family 
and [be] able to maintain that. 
 
B: Is the boy’s family obligated to offer something to the girl’s family?   
 
A: Ah? 
 
B: Do you [know if] the boy’s family gives any sort of dowry to the girl’s family? Do they have 
to pay anything or money in order for her to marry into their house? 
 
A: The relatives of the boy’s family will give yaks, and jewelries. Similarly, the relatives of the 
girl’s family will also give yaks and jewelries to her family, which she will take to her husband’s 
family. The boy’s family will announce the wedding and invite their relatives to the ceremony.  
Both families will offer their best food to their guests and relatives. The relatives would then 
bring a lot of things to the wedding ceremony, they often bring yaks, horses and money, 
traditional money of made silver, not papers. The relatives can give anything to the families.    
 
A: The boy’s family will receive gifts from their relatives and their village. Let’s say, the two 
families are from the same village. People may relate in many ways and if a family in [the] 
village has a good relationship with both families, that family will have to visit both families. 
How much worth of gift you offer all depends on you and your closeness with the families. 
That’s tradition.  Lots of gifts will be brought to the families from the relatives.  If one family 
has many relatives and received a lot gifts, you will have more income and less expenses. If your 
family is arranging a big wedding ceremony, yet don’t have many close relatives and friends, 
you will [have] a lot of expenses, but it does not matter that much for the boy’s family because 
they will receive gifts from the girl’s family.  The girl will bring yaks, horses and others when 
she marries into their house. However, for the girl’s family, if they don’t have a lot close 
relatives, they will have more expenses.  It is going to be little hard for them.  No matter for girls 
or boys, the family who is marrying out their son or daughter will have little hard time. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 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 


